PlanMob Salvador
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável

Relatório Técnico RT03: Levantamento de Dados
Primários e Secundários
(Revisão 1)

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT03: Levantamento de Dados Primários e Secundários

Prefeitura Municipal de Salvador
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Salvador – SEMOB

Contrato SEMOB Nº 01/2017 (de 28/março/2017)

Contratada: Consórcio TTC-Oficina

Objeto: Elaboração do PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
RT03: Levantamento de Dados Primários e Secundários
Assunto: Documentação do acervo de dados coletados e projetos de transporte compilados e
estão à disposição do Consórcio, para as análises e demais atividades dos estudos.

Documento: Relatório Técnico RT03
Volume: único
Revisão: A
Emissão: 05/06/2017
Arquivo: (PlanMob-Salvador) RT03 19-06-17
Foto da Capa: Manu Dias - SECOM

2

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT03: Levantamento de Dados Primários e Secundários

Sumário
1

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 4
1.1

Base de Informações de Fontes Primárias .................................................................. 4

1.2

Base de Informações de Fontes Secundárias ............................................................. 5

1.3

Classificação da Documentação Segundo Grupos Temáticos .................................... 6

2

Levantamento de Dados ................................................................................................... 7

3

Fontes Primárias ............................................................................................................. 20

4

3.1

Pesquisa de Opinião sobre o Transporte Coletivo ..................................................... 20

3.2

Pesquisa de Preferência Declarada .......................................................................... 23

3.3

Pesquisa Domiciliar de Origem-Destino (OD 2012)................................................... 27

Informações de Fontes Secundárias ............................................................................. 29
4.1

Transporte Coletivo ................................................................................................... 29

4.2

Sistema Viário e Trânsito .......................................................................................... 29

4.3

Outras Modalidades de Transporte ........................................................................... 56

4.4

Regulamentação dos Serviços de Transporte ........................................................... 59

4.5

Urbanismo................................................................................................................. 63

4.6

Planos e Projetos de Infraestrutura de Transportes .................................................. 84

4.7

Pesquisas Específicas ............................................................................................ 120

3

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT03: Levantamento de Dados Primários e Secundários

1

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o relatório RT 03 – LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS E
SECUNDÁRIOS do PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável.
De acordo com o Programa de Trabalho constante do RT1 - Relatório de Mobilização, ajustado
com a SEMOB no início dos trabalhos, ele corresponde às atividades da Fase 30.00.00 – Base
de Dados e contempla as seguintes etapas:
Etapa: 31.00.00 – Levantamento de Dados Disponíveis;
Etapa: 32.00.00 – Execução de Pesquisas; e
Etapa: 33.00.00 – Produção do RT03 – Relatório de Levantamento de Dados Primários e
Secundários.

O documento relaciona e sintetiza o conteúdo dos relatórios de estudos, projetos, banco de
dados e informações disponibilizados, para uso do Consórcio de:
(i)
(ii)

1.1

Fontes Primárias – obtidas a partir de pesquisas de campo;
Fontes Secundárias – obtidas a partir de planos, projetos, estudos, legislação
vigente, banco de dados, cadastros de órgãos públicos, etc., compilados e
fornecidos pela SEMOB.

Base de Informações de Fontes Primárias

As informações provenientes de Fontes Primárias consistem na coleta de dados sobre a
mobilidade urbana de Salvador, com base em pesquisas de campo específicas. Como parte do
acervo de dados deste Relatório Técnico - RT03, foram compilados os bancos de dados
referentes às seguintes pesquisas:


Pesquisa de Opinião sobre o Transporte Coletivo (2015 / 2016 / 2017):
A Pesquisa de Opinião sobre o Transporte Coletivo foi especificada e solicitada pela
Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) às empresas operadoras do transporte coletivo
do município de Salvador (STCO).



Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino (2012):
A pesquisa OD 2012 foi realizada pelo Governo do Estado da Bahia (GEB/SEINFRA)
durante o ano de 2012, com o objetivo de levantar junto a uma amostra da população
residente na RMS, dados socioeconômicos (renda, posse de autos, setor de atividade,
escolaridade, etc.), e informações sistemáticas sobre os seus deslocamentos diários,
contendo os motivos, modos e horários dessas viagens cotidianas.
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Pesquisa de Preferência Declarada (em execução):
A Pesquisa de Preferência Declarada (PD) tem por objetivo, levantar três grupos de
informações: (i) informações para determinação do valor do tempo para usuários de
diferentes modos de transporte, discriminando-o segundo os diferentes estratos
socioeconômicos; (ii) informações sobre a sensibilidade dos usuários de automóveis
referente ao custo de estacionamento; e (iii) sensibilidade de usuários do automóvel
para transferência para o uso do Metrô. A pesquisa foi planejada e está sendo
realizada pelo Consórcio nesta Fase do PlanMob; assim, neste relatório será
apresentada a metodologia que está sendo aplicada à execução desta pesquisa, cujos
resultados auxiliarão no ajuste de parâmetros relacionados ao Valor do Tempo.



Pesquisa de Oferta e Custo de Estacionamento (em execução):
O Consórcio está executando uma pesquisa específica para coletar dados sobre a
Oferta de Vagas e o Custo do Estacionamento nas principais regiões atratoras de
viagens de autos, no município de Salvador; essa pesquisa tem por objetivo obter
dados da oferta de viagens públicas e seu custo atual, para posterior inserção dos
mesmos como parâmetros nos modelos de simulação do PlanMob - Salvador.



Pesquisa de Fluxos de Tráfego e de Ocupação dos Ônibus (em execução):
O Consórcio está executando a realização de uma pesquisa de campo específica que
compile os atuais fluxos de veículos (classificados por tipo) e de ocupação visual
dos ônibus (urbanos e metropolitanos) das linhas regulares, em cerca de 20 seções
dos principais corredores de tráfego de Salvador, durante um dia útil no período de pico
da manhã com o objetivo de subsidiar informações para a ETAPA de calibração das
redes de simulação.

1.2

Base de Informações de Fontes Secundárias

Para a conformação da Base de Informações de Fontes Secundárias foi feito pela SEMOB,
uma síntese do inventário de Estudos, Projetos e Convênios (repassados ao Consórcio) que,
direta ou indiretamente poderão servir como contribuição para a elaboração do PlanMob –
Salvador e relacionados no Cap. 3 (Levantamento de Dados) deste RT03.
Para facilidade de sua utilização e análise/avaliação dos mesmos quanto à forma, conteúdo,
significado, aderência ao PlanMob, atualização, etc., essas informações foram agregadas em
GRUPOS TEMÁTICOS, conforme especificados na sequência com uma codificação que o
individualize e facilite as futuras consultas pelas equipes técnicas do Consórcio e da SEMOB.
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1.3

Classificação da Documentação Segundo Grupos Temáticos

Para a catalogação e a organização do acervo, o material recebido da SEMOB e/ou
pesquisado diretamente pelo Consórcio foi organizado em sete Grupos Temáticos de Análise
(conforme apresentado no Plano de Trabalho constante do RT01). Esta classificação foi feita
de acordo com o tema abordado, com o objetivo de sistematizar a consulta e condensar as
informações correlatas.
A catalogação e organização foi realizada através de uma metodologia que adotou um Código
de Identificação para cada uma dessas Áreas, onde cada documento recebeu um código de
três dígitos, no qual o primeiro dígito representa a Grupo Temático de Análise em que foi
classificado, os demais dígitos, sua identificação dentro do Grupo, numerada por ordem de
recebimento/compilação do documento pelo Consórcio.
A Tabela 1 apresenta essas sete Áreas de Concentração de Análise e o respectivo Código de
Identificação das mesmas.

Tabela 1 – PlanMob: Áreas de Concentração de Análise
Grupos Temáticos

Código de Identificação

Transporte Coletivo

1.XX

Sistema Viário e Trânsito

2.XX

Outras Modalidades de Transporte

3.XX

Regulamentação dos Serviços de Transporte

4.XX

Urbanismo

5.XX

Planos e Projetos de Infraestrutura de Transportes

6.XX

Pesquisas Específicas

7.XX
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LEVANTAMENTO DE DADOS

Em reunião ocorrida entre as equipes técnicas da Prefeitura Municipal de Salvador (SEMOB) e
do Consórcio foram selecionados os principais documentos para compor o acervo de dados
para a elaboração do PlanMob – Salvador.
Na lista de documentos constantes do Termo de Referência deste PlanMob (apresentada na
Tabela 2), estão destacados (na cor verde) os itens selecionados como importantes para
constarem no levantamento e computação de dados (conforme acordado entre o Consórcio e a
PMS), por possuírem informações relevantes e recentes para comporem o Banco de Dados
deste Projeto.
Os documentos foram solicitados pelo Consórcio à PMS no dia 04 de abril de 2017, a qual
encaminhou aos órgãos responsáveis, uma solicitação de disponibilização do material a ser
analisado e posteriormente sua possível consideração na execução do PlanMob.

Tabela 2 – PlanMob: Relação de Documentos Originalmente Identificados (Fonte: Edital do
PlanMob)

N° de
Ordem

ESTUDOS E PLANOS EXISTENTES

Órgão
Responsável
pelo
Fornecimento

1

Análise de Cenários para um Novo Sistema de Transporte Coletivo de Salvador
(Julho/2007)

SEMOB

2

Estudo de Adequação Operacional do STCO (Dez/2008)

SEMOB

3

Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) - Diagnóstico da Situação Atual
(Dez/2009)

SEMOB

4

Projeto BRT - Relatório Conceitual e de Metodologias (Out/2010)

SEMOB

5

Projeto RIT - Rede Integrada de Transporte de Salvador (Jun/2011)

SEMOB

6

Projeto BRT - PAC Grandes Cidades

SEMOB

7

Plano de Mobilidade da Copa FIFA - 2013/2014 (Out/2012)

SEMOB

8

Projeto Corredores Progressivos (Dez/2012)

SEMOB

9

Projeto Corredor LAPA - LIP (Dez/2013)

SEMOB

10

Reestruturação do STCO (2015)

SEMOB

11

Reestruturação do STCO (2015) – Detalhamento do Cenário 2

SEMOB

N° de
Ordem

PESQUISAS EXISTENTES

Órgão
Responsável
pelo
Fornecimento

1

Pesquisa de Velocidade e Retardamento (2006)

SEMOB

2

Pesquisas de Sobe-e-desce, Operacional e de Embarque/Desembarque com senha, em
Ônibus do STCO (2007-2008)

SEMOB

3

Pesquisas de Contagem dos Embarques, Frequências dos Ônibus e de Origem e
Destino nas Estações Pirajá e Mussurunga e Região do Iguatemi (2008-2009)

SEMOB

4

Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino na RMS (2012/2013)

GEB/SEINFRA

7

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT03: Levantamento de Dados Primários e Secundários

N° de
Ordem

ESTUDOS E PLANOS (antigos)

Órgão
Responsável
pelo
Fornecimento

1

Estratégias para os Transportes Urbanos da Região Metropolitana de Salvador –
Programa de Descentralização do Trem Metropolitano de Salvador (1997)

CBTU

2

EUST - Estudo de Uso do Solo e Transporte da RMS (1975 - 1977)

CONDER

3

TRANSCOL - Estudo de Transportes Coletivos por Ônibus de Salvador (1977 -1979)

CONDER

4

PDTU - Plano Diretor de Transportes Urbanos (1977 -1981)

CONDER

5

PST - Plano Setorial de Transportes / Horizonte 1985 (1978 - 1979)

CONDER

6

Estudo de Alternativas Tecnológicas para o Transporte de Massa de Salvador
(1979/1980)

CONDER

7

Plano Metropolitano de Desenvolvimento (1982)

CONDER

8

Estudo de Integração Intermodal e Uso do Solo do Corredor do Trensurb (1983)

CONDER

9

Estratégia de Desenvolvimento da RMS 1985/2000 (1985)

CONDER

10

Transporte de Massa de Salvador - Estudo Básico (1985)

CONDER

11

Um Sistema Integrado Multimodal de Transportes para a RMS (1995)

CONDER

12

Trem Metropolitano de Salvador
Complementação (1977 - 1979)

13

PDDU - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da Cidade do Salvador (1985)

SEDUR

14

Projeto Bondes Modernos de Salvador (1987 - 1988)

SEDUR

15

PIT - Plano Integrado de Transportes de Salvador (1998)

SEDUR

16

Projeto Metrô Salvador (a partir de 2000)

17

Modelos Conceituais para o Transporte de Salvador: Institucional, Físico-Operacional e
Econômico-Financeiro (2002)

SMTU

18

Rede Metropolitana de Transportes Integrados RMTI - Sistema Metroviário de
Salvador/BA (2012)

GEB/SEDUR

19

Rede Integrada de Transportes de Salvador/BA - RIT (2011)

-

Projeto

de

Engenharia

-

Atualização

e

GEIPOT

GEB/SEDUR

SETIN

Posteriormente à publicação do Edital do PlanMob foram identificados outros estudos,
planos e projetos que complementam a relação original deste trabalho e que, pela sua
atualidade, também, deveriam compor o acervo a ser analisado pelo Consórcio, conforme
relacionados na Tabela 3 – Estudos Complementares.

8

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT03: Levantamento de Dados Primários e Secundários

Tabela 3 – PlanMob: Relação dos ESTUDOS COMPLEMENTARES (Fonte: SEMOB)
N° de
Ordem

NOVOS ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE

Órgão
Responsável pelo
Fornecimento

1

Requalificações Urbanísticas (Liberdade e outros locais de Salvador – 2016)

2

Localização dos bicicletários do “Salvador vai de Bike” (2017)

SALTUR

3

PMI – Requalificação da ORLA de Salvador (2013)

SEDUR

4

Estudo de Revitalização do Centro Antigo (2017)

SEDUR

5

Estudo de Estacionamentos Subterrâneos (2017)

SEDUR

6

Atualização da RIT – Corredor LAPA/LIP (4 volumes e Anexo de Pesquisas – 2016))

SEMOB

7

Validação do Estudo de Atualização da RIT (ANTP - 2011)

SEMOB

8

Plano de Governo da Prefeitura (gestão 2017/2020)

SEMOB

9

MIP - Estacionamentos (operação de Zona Azul - 2015)

SEMOB

10

Projeto da Via Náutica (2000)

11

Localização dos Semáforos de Salvador (2017)

TRANSALVADOR

12

Estatística de Acidentes (dos últimos 3 anos - 2016)

TRANSALVADOR

13

Estudo de Implantação do Programa de Ciclovias (2017)

TRANSALVADOR

14

Projetos das Concessionárias (Rodovias, Barcas, Ferry-Boats e Ferrovias - 2017)

SEDUR/CONDER

15

Estudo da Ligação Viária do “Contorno de S. Cristóvão” (2016)

16

Projeto Básico da “Linha Viva” (2012)

PMS/SUCOP

17

Projetos Funcionais de Novas Vias e Conexões Viárias (2017)

PMS/SEDUR

18

Salvador Capital Mundial: PROVIA/RIT/Pontos Críticos (2011)

SEMOB

19

Programa de Racionalização das Linhas do STCO (2015)

SEMOB

20

Projetos de Outros Níveis de Governo (GEB)

FMLF

SMTU

SEINFRA/AGERBA

a.

Estudo de Extensão da L1 Metroviária até Águas Claras (2011)

SEDUR/Metrô

b.

Alargamento da BR-324, em Salvador (2016)

DNIT/ViaBahia

c.

Implantação do VLT do Subúrbio (2 relatórios - 2017)

d.

Nova Estação Rodoviária (em Águas Claras - 2017)

SEINFRA

e.

Projetos Viários das Vias Transversais do “Miolo” (Corredores Vermelho e Azul 2017)

CONDER

SEDUR/CTB

10/04/2017
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Além dos itens solicitados à SEMOB, o Consórcio se valeu da experiência e consultas ao
acervo próprio (projetos elaborados para Salvador) obtidos da compilação de diferentes
trabalhos que realizou para o poder público, bem como sistematizou dados de domínio público
(a partir de sites de órgãos públicos), para possibilitar a formação de uma base de dados
significativa para o desenvolvimento do PlanMob – Salvador.
Nas Tabela 4 (A – G) estão listados todos os documentos que formaram o acervo inicial de
dados do PlanMob. Essas tabelas estão formatadas em conformidade com as Áreas de
Concentração de Análise e de acordo com as Atividades e Tarefas da Etapa 31.00.00.
Assim, as linhas dessa Tabela 4A (até a G) contém para cada Grupo Temático: o tipo de
informação compilada; o órgão responsável pelo fornecimento do documento; a data de
recebimento da informação pelo Consórcio; e o tipo de material compilado.
Os documentos compilados (Cap. 3 e 4) foram resumidos para a elaboração de uma FICHA
TÉCNICA que o sintetiza no seu conteúdo, abrangência, tipo de informação, etc., além de
receber um código de identificação que o individualiza e facilita sua consulta futura.
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Tabela 4A – Estudos Fichados – Grupo Temático: TRANSPORTE COLETIVO
TRANSPORTE COLETIVO

o

Órgão
Responsável

Data de
Recebimento

Tipo de
Material

N da
Página

INTEGRA/
Consórcio

-

Rede (shp)

30

INTEGRA/
Consórcio

-

Rede (shp)

34

Dados da Rede de
Simulação

INTEGRA/
Consórcio

-

Rede (shp)

36

Dados da Rede de
Simulação

INTEGRA/
Consórcio

-

Rede (shp)

39

INTEGRA/
Consórcio

-

Rede (shp)

42

-

-

-

42

Descrição da Informação

Dados de Oferta dos Serviços de Ônibus
Informação disponibilizada
pelo Consórcio

Dados da Rede de
Simulação

Dados de Demanda dos Serviços de Ônibus
Informação disponibilizada
pelo Consórcio

Dados da Rede de
Simulação

Dados dos Traçados das Linhas de Ônibus
Informação disponibilizada
pelo Consórcio
Dados de Frota
a)

Ônibus Urbano

Informação disponibilizada
pelo Consórcio
b)

Ônibus Metropolitano

Informação disponibilizada
pelo Consórcio

Dados da Rede de
Simulação

Informações do Serviço Metroviário
Aguardando fornecimento
pela CCR-Metrô Bahia

-
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Tabela 4B – Estudos Fichados – Grupo Temático: SISTEMA VIÁRIO E TRÂNSITO
SISTEMA VIÁRIO E
TRÂNSITO

Descrição da Informação

o

Órgão
Responsável

Data de
Recebimento

Tipo de
Material

N da
Página

Consórcio

-

Rede (shp)

44

Consórcio

-

Rede (shp)

44

Transalvador

07/06/2017

Mapa (tiff)

47

Consórcio

Em
elaboração

-

-

Transalvador

04/05/2017

Planilha
(xls)

49

Transalvador

07/06/2017

Mapa (tiff)

Transalvador

26/04/2017

Planilha
(xls)

Dados do Sistema Viário
a)

Hierarquia

Informação disponibilizada
pelo Consórcio
b)

Dados da Rede de
Simulação

Esquema de Circulação

Informação disponibilizada
pelo Consórcio

Dados da Rede de
Simulação

Dados de Estacionamento
Quantidade de vagas de
Zona Azul por região

Mapa online com a oferta
de vaga de Zona Azul (site)

Pesquisa em elaboração
pelo Consórcio

Oferta e custo do
estacionamento em
algumas áreas

Dados de Equipamentos de Apoio ao Trânsito
a)

Localização de controles semafóricos

Roteiro das Intersecções
Semafóricas por Área

b)

Planilha localizando a
intersecção e indicando o
equipamento instado no
local

Localização de radares

Localização dos Radares
Municipais

Mapa online com a
localização dos radares
(site)

Dados de Acidentes de Trânsito (estatística histórica)
Dados Estatísticos de
Acidentes de Trânsito

Planilha com a série
histórica de acidentes (10
anos), agregadas por via

50
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Tabela 4C – Estudos Fichados – Grupo Temático: OUTRAS MODALIDADES DE
TRANSPORTE
OUTRAS MODALIDADES
Descrição da Informação
DE TRANSPORTE

o

Órgão
Responsável

Data de
Recebimento

Tipo de
Material

N da
Página

Valor total da quantidade
de Taxis em operação

SEMOB

08/06/2017

Planilha
(docx)

56

Localização e quantidade
Localização dos Pontos de
de vagas dos pontos de
Taxi
Taxi

SEMOB

07/06/2017

Google
(kmz)

56

SEMOB

08/06/2017

Planilha
(docx)

57

Informações sobre o serviço de Taxi

Dados de Frota

Informações sobre o serviço de Escolares

Dados de Frota

Valor total da quantidade
de veículos Escolares e
Turísticos em operação
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Tabela 4D – Estudos Fichados – Grupo Temático: REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE TRANSPORTE
REGULAMENTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE
TRANSPORTE

Descrição da
Informação

o

Órgão
Responsável

Data de
Recebimento

Tipo de
Material

N da
Página

Transalvador

-

Texto (pdf)

60

Transalvador

-

Texto (pdf)

60

Transalvador

-

Texto (pdf)

61

Transalvador

-

Texto (pdf)

61

Legislação de Transporte Coletivo
a)

Transporte Público

Legislação de
Dados de Domínio Público Regulamentação e
site da Transalvador
Operação
b)

Transporte Privado

Legislação de
Dados de Domínio Público Regulamentação e
site da Transalvador
Operação

Legislação de demais modalidades de Transporte Público
Legislação de
Dados de Domínio Público Regulamentação e
site da Transalvador
Operação
Legislação em geral sobre Circulação de Tráfego
Legislação de
Dados de Domínio Público Regulamentação e
site da Transalvador
Operação
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Tabela 4E – Estudos Fichados – Grupo Temático: URBANISMO
Descrição da
Informação

o

Órgão
Responsável

Data de
Recebimento

Tipo de
Material

N da
Página

Legislação que apresenta
PDDU do Município de as diretrizes do
Salvador (Lei Municipal planejamento e
9.069/2016)
desenvolvimento urbano
de Salvador.

PMS

-

Relatório (pdf)

63

LOUS - Ordenamento
Urbano de Salvador
(Lei Municipal
9.148/2016)

Legislação que regulariza
o uso e a ocupação
urbana do solo de
Salvador.

PMS

-

Relatório (pdf)

66

Lei de Calçadas (Lei
Municipal 8.140/2011)

Legislação que
regulamenta a
competência e o
tratamento das calçadas.

PMS

-

Relatório (pdf)

67

Plano em discussão
sobre um pacote de
medidas que asseguram
a acessibilidade universal
no município de Salvador.

PMS

08/05/2017

Relatório
(docx)

68

Diagnostico urbanístico
Salvador: Hoje e suas
de Salvador, contendo o
Tendências – Salvador
resultado de diversas
500 (2015)
oficinas.

FMLF

26/04/2017

Relatório (pdf)

69

Salvador do Futuro:
Território da Inclusão e
das Oportunidades –
Salvador 500 (2015)

Plano urbanístico que
traça diretrizes de
desenvolvimento até o
horizonte de 2049.

FMLF

26/04/2017

Relatório (pdf)

71

Plano de Governo da
Prefeitura (gestão
2017/2020)

Propostas de Governo da
atual gestão municipal de
Salvador.

PMS

19/05/2017

Relatório (pdf)

74

Pautas prioritárias
Mobilidade Ativa –
Proposta Mobicidades
(2016)

Carta que apresenta
solicitações dos usuários
de Transporte Ativo.

Mobicidades

26/04/2017

Pauta (pdf)

75

PMS

26/04/2017

Planilha (pdf)

78

-

-

-

80

URBANISMO

Legislação Urbanística

Planos Municipais
Plano Municipal de
Acessibilidade –
Proposta COMPED
(2017)

Informações Demográficas, Sociais e Econômicas
Bairros e Regiões
(Dec. Municipal
8.376/2012)
Dados de Domínio
Público - site do IBGE

Decreto que reconfigura
as 17 Regiões
Administrativas em 10
Prefeituras bairros.
-

15

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT03: Levantamento de Dados Primários e Secundários

Tabela 4F – Estudos Fichados – Grupo Temático: PLANOS E PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
PLANOS E PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES

Descrição da
Informação

Órgão
Data de
Responsável Recebimento

o

Tipo de
Material

N da
Página

Projeto em Execução e Comprometidos
Relatório Final:
Racionalização STCO
(2011)

Proposta de adequação
operacional em curto
prazo no sistema de
Transporte Coletivo.

SETIN/
SETPS

11/04/2017

Relatório (pdf)

88

Considerações sobre o
projeto do Corredor LAPALIP (2016)

Analise do projeto
Corredor de BRT entre o
Term. Lapa e a Ligação
Iguatemi e Paralela.

INTEGRA

11/04/2017

Relatório (pdf)

89

SETIN

11/04/2017

Relatório (pdf)

90

Proposta de implantação
Corredores Progressivos de
de uma rede de
Transporte de Salvador
transporte, na qual o
(2012)
ônibus tenha preferência.
Plano de Reestruturação do
Sistema de Transporte
Coletivo por Ônibus de
Salvador (2015)

O relatório apresenta um
diagnóstico sobre o
Transporte Coletivo de
Salvador e propõe uma
restruturação do Sistema
de Ônibus.

SEMOB

11/04/2017

Relatório (pdf)

92

RIT - Rede Integrada de
Transportes – Salvador/BA
(2011)

Detalhamento do Sistema
BRT para compor a Rede
Integrada de Transporte.

SETIN/
SETPS

19/04/2017

Relatório (pdf)

93

Projetos de Requalificação
Urbanística (2016)

Conceituação da série de
projetos que têm como
objetivo a requalificação
do espaço público.

FMLF

08/05/2017

Apresentação
(pdf)

94

Projeto funcional da
restruturação e
requalificação das vias e
dos espaços urbanos
lindeiros.

FMLF

08/05/2017

Projeto (dwg)

94

CONDER

17/05/2017

Relatório (pdf)

97

GEB/ SEDUR/
CTB

17/05/2017

Relatório (pdf)

99

CONDER

17/05/2017

Projeto (dwg)

100

a) Projeto Urbanístico Liberdade
b) Projeto Urbanístico Stella Maris
c) Projeto Urbanístico Av. Sete de Setembro
d) Projeto Urbanístico Barra II
e) Projeto Urbanístico Cantagalo
Plano da implantação de
Cidade Bicicleta: Mobilidade uma rede cicloviária na
Para Todos (2013)
Região Metropolitana de
Salvador.

VLT de Salvador (2015)

Proposta de implantação
de um sistema de VLT
sobre o leito ferroviário do
Trem do Subúrbio.

Projeto básico de
duplicação da Av. 29 de
Projeto Básico – Avenida 29
Março, contemplando
de Março (2017)
uma faixa preferencial
para o ônibus.
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Projeto Funcional –
Duplicação da Av. Gal
Costa e Implantação da
Ligação Lobato/ Pirajá
(2017)

Projeto básico de duplicação
da Av. Gal Costa,
contemplando um corredor de
BRT.

CONDER

17/05/2017

Projeto (dwg)

101

Projeto Metrô Salvador
Linha 01 (2011)

Projeto de implantação e
traçado da Linha 01 do Metrô
de Salvador.

GEB/
SEDUR/ CTB

17/05/2017

Projeto (pdf)

102

Projeto Metrô Salvador
Linha 02 (2016)

Projeto de implantação e
traçado da Linha 02 do Metrô
de Salvador.

GEB/
SEDUR/ CTB

17/05/2017

Projeto (pdf)

103

Levantamento de Ciclovias
(2017)

Diversos projetos que
contemplam as ciclovias
existentes e as propostas,
além da localização dos
bicicletários e paraciclos.

Transalvador

01/06/2017

Projetos
(dwg)

104

Ponte Itaparica – Salvador
(2014)

Documento contendo os
Relatórios Técnicos e os
projetos da ponte marítima
que conecta Salvador a
Itaparica.

GEB/
SEPLAN

17/05/2017

Relatório
(pdf)

105

MIP – Plano Urbanístico da
Orla de Salvador (2013)

Proposta de ações conjuntos
no formato de “PPP” para
incentivar o desenvolvimento
urbano da orla de Salvador.

PMS/
Odebrecht

26/04/207

Relatório
(pdf)

108

Projeto - Centro Antigo
Sustentável (2017)

Proposta de revitalização do
Centro Antigo.

PMS/ FMLF
e SEDUR

26/04/2017

Apresentação
(pdf)

109

Via Náutica - Salvador uma
Cidade Turística (2000)

Projeto de intervenções ao
longo da Bahia de Todos os
Santos para recuperação da
borda marítima.

GEB/
SEMOB

26/04/2017

Relatório
(pdf)

110

PMI - Sistema de
Estacionamentos Públicos
(2015)

Proposta de concessão dos
estacionamentos rotativos
(zona azul) de Salvador.

PMS/
SEMOB

11/05/2017

Relatório
(pdf)

111

Projeto Básico da Via
Expressa Linha Viva (2012)

Documento contendo os
Relatórios Técnicos e os
projetos viário interligando a
região do Acesso Norte a
Estrada CIA/Aeroporto, com
conexões com a atual via
metropolitana.

PMS /
SUCOP /
SETIN

Consórcio

Relatório
(pdf)

112

PROVIA – Conjunto de
Pontos Críticos do Trânsito
(2011)

Estudo dos principais pontos
críticos do sistema viário de
Salvador, com a
apresentação de soluções a
nível de projeto funcional

PMS/
SEDHAM

Consórcio

Relatório
(pdf)

113

Programa de Mobilidade do
Governo do Estado da
Bahia (2016)

Apresentação contendo
diversas diretrizes de projetos
de mobilidade para a RMS.

GEB/
SUMOB

08/05/2017

Apresentação
(jpg)

114

CSC – Contorno de São
Cristóvão (2016)

Projeto viário para a região de
São Cristóvão para criar uma
alternativa para a via BA-526.

SEINFRA/
AGERBA

17/05/2017

Relatório
(pdf) e
Projeto (pdf)

115

Demais Projetos
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Estudo de melhoria da
Estudo de Acessibilidade às microacessibilidade das
Estações do Metrô (2015)
estações de metrô de
Salvador.
Estudo de Viabilidade
Técnica e EconômicoFinanceira do Novo
Terminal Rodoviário de
Salvador – Águas Claras
(2017)

Estudo para a implantação de
um novo Terminal Rodoviário
na região de Águas Claras.

CCR –
Metrô
Bahia

17/05/2017

Projeto (pdf)

116

GEB/
SEINFRA

17/05/2017

Relatório
(pdf)

117
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Tabela 4G – Estudos Fichados – Grupo Temático: PESQUISAS ESPECÍFICAS
PESQUISAS
ESPECÍFICAS

o

Descrição da Informação

Órgão
Responsável

Data de
Recebimento

Tipo de
Material

N da
Página

Pesquisa domiciliar que
recolhe dados dos padrões
de viagens e
socioeconômicos.

GEB/ SEINFRA

Consórcio

Planilha
(xls)

27

SEMOB

18/05/2017

Relatório
(pdf)

20

PMS/ FMLF/
FIPE

26/04/2017

Relatório
(pdf)

120

Pesquisa OD 2012

Pesquisa de Origem e
Destino RMS
(20/12/2013)

Informações sobre pesquisas de Transporte Coletivo

Pesquisa de Opinião
Sobre o Transporte
Coletivo

Pesquisa que avalia a
qualidade do serviço de
Transporte Coletivo de
Salvador.

Outras Pesquisas Existentes

Qualidade de Vida e
Visão do Futuro em
Salvador

Pesquisa que avalia a
qualidade de vida e
perspectiva do futuro que a
população residente tem
sobre Salvador.

10/04/2017
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3

3.1

FONTES PRIMÁRIAS

Pesquisa de Opinião sobre o Transporte Coletivo

NOME:

Pesquisa de Opinião sobre o Transporte Coletivo

DOCUMENTO:

Relatório (pdf)

GRUPO:

PESQUISAS ESPECÍFICAS

ELABORAÇÃO:

Associação das Empresas de Transporte de Salvador (Integra)

TEMA:

Pesquisa relativa à qualidade do transporte coletivo no município, bem como o grau
de satisfação da população com esse sistema, contendo informações oriundas dos
levantamentos de campo realizados pelas operadoras de transporte coletivo
(integra).
De acordo com compromissos contratuais, previstos nos editais de concessão dos
serviços de ônibus, os operadores concessionários realizam semestralmente uma
pesquisa de opinião com usuários do STCO e produzem um relatório técnico de
análise dos resultados.
Foram realizadas as pesquisas de opinião sobre a qualidade dos serviços nas
seguintes épocas:





ID 7.01
ANO: 2015/
2017

Setembro de 2015
Março de 2016
Agosto de 2016
Março de 2017

OBJETIVO:

A pesquisa intenta a identificação das carências e a satisfação da população com
relação ao sistema de transporte coletivo em Salvador, bem como das suas
deficiências, afim de elucidar indicadores que orientem a sua qualificação,
assinalando os pontos deficitários e promovendo uma decorrente manutenção da
infraestrutura e operação desse sistema.

CONTEÚDO:

Os relatórios contemplam a análise dos seguintes atributos de satisfação:

Componente de Qualidade

Item de Avaliação

Satisfação com a disponibilidade do
serviço por ônibus

Tempo de espera dos ônibus

Confiabilidade (regularidade da
operação)

Ônibus no horário habitual

Conforto dos pontos e terminais

Filas nos terminais e plataformas
(lotação das áreas de espera)

Conforto dos veículos

Janela/Vidros (manutenção e limpeza);
Bancos;
Limpeza dos ônibus;
Lotação dos veículos

Atendimento ao usuário

Tratamento oferecido pelo motorista;
Tratamento oferecido pelo cobrador

Segurança

Segurança da viagem
(risco de acidentes durante a viagem)

Os relatórios das pesquisas contemplam os seguintes itens de informação
indicando os resultados estatísticos através de tabelas, histogramas, e gráficos.
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Qualificação da Amostra:








Qualificação do Entrevistado:














Distribuição segundo origem e destino:
o Centro/Orla;
o Miolo;
o Subúrbio.
Distribuição segundo a resposta às perguntas:
o Este foi o seu primeiro ônibus (utilizado até o ponto)?
o Necessidade de tomar outro ônibus.
Distribuição segundo a duração da viagem até o ponto (da entrevista);
Distribuição segundo o número total de ônibus necessários para realizar a
viagem até o final;
Distribuição segundo o número total de ônibus necessários para realizar a
viagem até o final segundo a região de origem e destino.

Opinião sobre o Sistema de Integração:










Frequência de utilização em uma semana regular;
Número de ônibus utilizados por dia em uma semana regular;
Principais motivos de utilização do transporte por ônibus:
o Trabalho;
o Lazer;
o Estudo;
o Compras;
o Saúde;
o Outros.

Caracterização da Viagem:




Distribuição segundo direito à gratuidade;
Distribuição segundo sexo, idade;
Distribuição segundo nível de instrução e ocupação;
Distribuição segundo a renda familiar;
Distribuição segundo a posse de automóvel;
Localização da moradia.

Hábitos de uso do Transporte Coletivo por ônibus em Salvador






Número de entrevistas;
Distribuição segundo o local;
Distribuição segundo o dia da pesquisa (dias úteis e fins de semana);
Distribuição segundo o período da pesquisa (manhã, tarde e noite);
Distribuição segundo o horário da pesquisa.

Conhecimento sobre o sistema de integração (sim ou não);
Utilização do sistema de integração (sim ou não);
Razões para não utilizar o sistema de integração;
Nota ao sistema de integração;
Razões para a nota ao sistema de integração;
Conhecimento e utilização de aplicativos na internet;
Nota ao aplicativo de internet utilizado.

Avaliação do Sistema de Integração:


Importância e Satisfação:
o Importância dos itens de satisfação com o serviço de transporte
coletivo por ônibus (segundo cada um dos atributos de satisfação
apresentados anteriormente na tabela);
o Satisfação com o serviço de transporte coletivo por ônibus (segundo
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o
o

cada um dos atributos de satisfação apresentados anteriormente na
tabela);
Nota ao sistema de transporte coletivo por ônibus de Salvador
(péssimo, ruim, regular, bom e ótimo);
Razões para a nota ao sistema de transporte coletivo por ônibus de
Salvador.

ABRANGÊNCIA: Município de Salvador.
HORIZONTE:

A pesquisa é realizada semestralmente.

DIRETRIZES E
Por se tratar de uma pesquisa de satisfação, não contempla proposições nem
PROPOSIÇÕES: diretrizes; porém, apresenta conclusões onde apresenta o perfil do usuário típico do
sistema.
DADOS:

Apresenta dados de amostragem da pesquisa e as notas recebidas para cada item
avaliado.
Notas recebidas para cada item avaliado

Fonte:
Pesquisa de satisfação do usuário do transporte coletivo por ônibus em Salvador Relatório Analítico; P&A Pesquisa e Análise; Salvador; Agosto/2016.

STATUS:

Pesquisas concluídas e entregues nos seus respectivos prazos.
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3.2

Pesquisa de Preferência Declarada

A Pesquisa de Preferência Declarada (PD) está sendo realizada com dois objetivos distintos:
(i)

O primeiro objetivo é o levantamento de informações para a calibração matemática
dos valores de tempos de viagem dos usuários segundo o modo de transporte
utilizado - Coletivo Individual. O valor do tempo de viagem é quantificado pelos
resultados das pesquisas e expresso em valor monetário (R$/hora) para cada tipo
de usuário. Essa informação será utilizada como insumo de entrada para o
processo de modelagem de transportes. A pesquisa identifica o grau de preferência
dos usuários dos modais individuais e coletivos quando confrontados com várias
situações em que há uma escolha entre a utilização do modo usando atualmente
com um determinado tempo de percurso e sua eventual mudança de uso.

(ii)

O segundo objetivo é a calibração do valor que os usuários de automóveis estariam
dispostos a pagar por estacionamento nas principais regiões da cidade.

A pesquisa será aplicada em duas partes: na primeira são levantadas características
socioeconômicas do usuário entrevistado (como renda e instrução) e características da viagem
(como motivo e frequência). Essas informações constituem os dados de Preferência Revelada;
Na segunda parte da pesquisa, o entrevistador apresenta uma série de cenários hipotéticos
para o entrevistado definir sua preferência; por exemplo, entre utilizar uma nova linha de metrô
e uma linha de ônibus existente. Essa segunda parte é a preferência declarada propriamente
dita, cada cenário compõe uma alternativa de composição de tempo e de custo de viagem. A
partir das estatísticas derivadas dessas preferências declaradas poder-se-á determinar o valor
do tempo, para realizar seu transporte de cada grupo de estrato socioeconômico.
Para a realização das entrevistas será utilizado um equipamento portátil do tipo “PALM TOP”
através de um software específico, sendo desenvolvido para a execução da pesquisa em
Salvador.
A seguir são apresentadas as telas do software de apoio à pesquisa de preferência declarada
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Enquadramento de Perfil Socioeconômico do Usuário

Alternativa Auto x Ônibus

Alternativas Auto x Metrô
24
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Alternativas ônibus x Metrô
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Parâmetros Auto x Ônibus

Parâmetros Auto x Metrô

Parâmetros ônibus x Metrô

Telas Iniciais e final
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3.3

Pesquisa Domiciliar de Origem-Destino (OD 2012)

A Pesquisa OD 2012 é um dos principais instrumentos para a elaboração do Plano de
Mobilidade Sustentável; assim, segue abaixo a organização e a análise das informações que
serão extraídas da Pesquisa OD 2012:
NOME:

Pesquisa de Mobilidade Região Metropolitana de Salvador

DOCUMENTO:

Arquivo em formato .pdf

GRUPO:

PESQUISAS ESPECIFICAS

ELABORAÇÃO:

SEINFRA

TEMA:

Resultados da pesquisa de Mobilidade (Origem e Destino Domiciliar e Cordon Line) da Região
Metropolitana de Salvador

OBJETIVO:

Representar o padrão de viagens da RMS como um todo, análise sociológica dos indicadores
extraídos das matrizes OD para a RMS. Mostrar as viagens realizadas pela população tendo
em vista suas características tais como a localização de seu domicílio, a sua classe social, a
sua faixa etária, o seu gênero, a sua forma de locomoção, seus motivos, entre outras
informações.

CONTEÚDO:















ID 7.02
ANO: 2012

Apresentação
A Pesquisa Origem e Destino 2012
Zoneamento
Amostra
Questionário
Identificação e uniforme dos pesquisadores
Tratamento dos dados
Conceitos utilizados
Características das viagens
Taxa de motorização
Dados socioeconômicos
Pesquisa Cordon Line
Anexo – Concepção das matrizes OD

ABRANGÊNCIA: Região Metropolitana de Salvador - Constituída por 13 municípios, dividida em 232 zonas de
pesquisa.
HORIZONTE:

Não se aplica.

DIRETRIZES E
Para a realização da pesquisa, a Região Metropolitana de Salvador foi dividida em 232 zonas
PROPOSIÇÕES: de tráfego, sendo que destas 199 foram pesquisadas por possuírem mais de 500 domicílios.

DADOS:

A pesquisa apresenta os seguintes dados:


Característica das viagens
o
o
o
o
o
o




Taxa de motorização
Dados socioeconômicos
o
o
o
o



Divisão modal
Duração das viagens
Flutuação horária
Índices de Mobilidade
Imobilidade
Locais de estacionamento

População
Emprego
Matriculas escolares
Renda média familiar

Pesquisa Cordon Line
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STATUS:

Entregue em 2012
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4

INFORMAÇÕES DE FONTES SECUNDÁRIAS

4.1

Transporte Coletivo

Para sistematizar a organização e a análise prévia dos documentos, o Grupo Temático de
Transporte Coletivo foi subdividido em cinco categorias, conforme apresentado abaixo:


Dados de Oferta dos Serviços de Ônibus;



Dados de Demanda do Serviço de Ônibus;



Dados dos Traçados das Linhas de Ônibus;



Dados de Frota de Ônibus;



Informações do Serviço Ferroviário e Metroviário.

As informações sobre o Transporte Coletivo foram, em sua maioria, compiladas a partir da
Rede de Simulação, atualizada para este PlanMob, a qual contém informações desagregadas
de todo o sistema de ônibus; assim, a rede de simulação apresenta informações como traçado,
quilometragem, veículo e frequência para cada linha de ônibus.
Cabe destacar que, a Rede de Simulação está em processo de atualização, uma vez que, está
estruturada com base nos trabalhos anteriores elaborados pelo Consórcio; assim, os dados
apresentados são passiveis de pequenas revisões e não contempla as informações do Serviço
Metroviário, já que se trata de uma operação recente.
Além da organização e da análise prévia, também é apresentado uma consideração sobre o
acervo técnico que o PlanMob consolidou sobre o Grupo Temático. Com o objetivo de, realizar
uma explanação se os dados obtidos são suficientes para a realização do Plano de Mobilidade
Urbana de Salvador, ou se ainda carece de mais alguma informação.
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Dados de Oferta dos Serviços de Ônibus:

Os dados representam as notas de Ordem de Serviço das operadoras do sistema, desta forma,
refere-se a uma informação fidedigna a operação dos Serviços de Ônibus.
A seguir estão apresentados alguns dados sobre os três sistemas de ônibus que operam no
município de Salvador (STCO, STEC e Metropolitano):

Tabela 5 – SISTEMA STCO: Oferta de viagens por Área de Operação durante os dias
úteis, sábados e domingos
Partidas
SPE
Dia Útil

Sábado

Domingo

4.542

3.547

2.832

28,28%

28,98%

29,50%

5.796

4.418

3.357

36,08%

36,09%

34,97%

5.726

4.276

3.412

35,64%

34,93%

35,53%

16.064

12.241

9.601

A - Plataforma

B - Ottrans

C - Salvador Norte

Total

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015

Figura 1 - SISTEMA STCO: Oferta de viagens por Área de Operação durante os dias
úteis, sábados e domingos

Oferta de Viagens por Área de OperaçãoBacia e Tipo de Dia
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
A

B
Viagens DU

Viagens Sábados

C
Viagens Domingos

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA – 2015
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Tabela 6 - SISTEMA STCO: Quilometragem rodada por Área de Operação durante os dias
úteis, sábados e domingos
Rodagem (Km)
SPE
Dia Útil

Sábado

Domingo

Mensal

180.019

139.067

110.247

4.957.671

30,33%

30,68%

30,95%

30,42%

214.831

164.035

123.875

5.877.922

36,19%

36,19%

34,77%

36,07%

198.746

150.141

122.136

5.461.524

33,48%

33,13%

34,28%

33,51%

593.596

453.242

356.258

16.297.116

A - Plataforma

B - Ottrans

C - Salvador Norte

Total

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015

Figura 2 - SISTEMA STCO: Quilometragem mensal rodada por Área de Operação

Distribuição Quilometragem Rodada Por Bacia
6.000.000,00
5.800.000,00
5.600.000,00
5.400.000,00
5.200.000,00
5.000.000,00
4.800.000,00
4.600.000,00
4.400.000,00
Urbana

A

B

C

4.957.670,63

5.877.921,56

5.461.524,02

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015
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Tabela 7 – SISTEMA STEC: Quantidade de viagens ofertadas por Área de Operação
durante os dias úteis, sábados e domingos
Bacia

Partidas Ida
(DU)

Partidas
Volta (DU)

Partidas Ida
(Sab)

Partidas
Volta (Sab)

Partidas Ida
(Dom)

Partidas
Volta (Dom)

1.149

1.058

1.120

1.057

1.082

1.010

44,6%

44,2%

44,0%

43,8%

43,2%

43,4%

1.125

1.039

1.125

1.039

1.125

1.039

43,7%

43,4%

44,2%

43,1%

44,9%

44,7%

300

298

300

317

299

277

11,7%

12,4%

11,8%

13,1%

11,9%

11,9%

2.574

2.395

2.545

2.413

2.506

2.326

Total A

Total B

Total C

Total Geral

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015

Figura 3 – SISTEMA STEC: Quilometragem mensal rodada por Área de Operação nos
dias úteis

Distribuição Quilometragem Rodada Por Bacia - Mês - STEC
1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

A

B

C

Km Mensal (DU)
Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015
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Tabela 8 – SISTEMA METROPOLITANO: Oferta de viagens por empresa durante os dias
úteis, sábados e domingos
Partidas

Partidas

Partidas

Dias Úteis

Sábados

Domingos

Expresso Metropolitano Transportes Ltda.

489

381

262

Transportes Dois de Julho Ltda.

709

418

351

BTU - Bahia Transportes Urbanos Ltda.

841

786

578

Expresso Nossa Senhora das Candeias Ltda.

246

265

182

Viação Sol de Abrantes Ltda.

402

399

252

Transportes Costa Verde Ltda.

402

308

183

Turim Transportes e Serviços Ltda.

88

81

73

Viação Regional S/A

50

50

42

Viação Rio Verde Ltda.

157

117

83

Locadora De Veículos Cabeceira Ltda.

35

32

24

Odm Transportes Ltda.

428

225

164

Transportes Metropolitanos Brisa Ltda.

135

98

90

Viação Cidade das Águas Ltda.

173

140

62

Expresso Linha Verde Ltda.

44

44

22

Viação Jauá Ltda.

74

74

44

Asa Bela Transportes e Turismo Ltda.

2

2

0

Viação Jequié Cidade Sol Ltda.

20

12

8

4.295

3.432

2.420

Empresa

Total Geral
Fonte: Dados operacionais informados pela AGERBA - 2016
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Dados de Demanda do Serviço de Ônibus:

As informações sobre a Demanda dos Serviços de Ônibus também foram extraídas do Sistema
de Bilhetagem ou são produtos da tabulação da Pesquisa OD 2012, do histórico da demanda
transportada e dados recentes da utilização dos bilhetes, conforme consta no Banco de Dados
da Integra.
A seguir estão apresentados alguns dados sobre os três sistemas de ônibus que operam no
município de Salvador (STCO, STCE e Metropolitano):

Tabela 9 – SISTEMA STCO: Passageiros Transportados por Área de Operação durante os
dias úteis, sábados e domingos
Dias Úteis

Sábados

Domingos

Área de Operação
Quantidade

Participação

Quantidade

Participação

Quantidade

Participação

A

348.571

29,40%

279.660

31,20%

174.065

32,10%

B

455.499

38,40%

344.959

38,50%

210.889

38,90%

C

382.839

32,30%

270.921

30,30%

157.813

29,10%

Total Geral

1.186.910

100,00%

895.539

100,00%

542.767

100,00%

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015

Figura 4 – SISTEMA STCO: Passageiros Transportados por Área de Operação nos dias
úteis
pax/du

[VALOR]
([PORCENTA
GEM])

[VALOR]
([PORCENTA
GEM])

[VALOR]
([PORCENTA
GEM])
A

B

C

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015
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Tabela 10 – SISTEMA STEC: Passageiros Transportados durante os dias úteis, sábados
e domingos
Sistema

Dia Útil

Sábado

Domingo

STEC

65.510

73.017

65.951

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015

Figura 5 – SISTEMA STEC: Passageiros Transportados durante os dias úteis, sábados e
domingos
Passageiros Transportados - STEC
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000

30.000
20.000
10.000
0
Dia Útil

Sábado

Domingo

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015
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Tabela 11 – SISTEMA METROPOLITANO: Passageiros Transportados durante os dias
úteis, sábados e domingos
Pax/du

% du

Pax/sab

%Sab

Pax/do
m

% Dom

149

0,1%

105

0,1%

63

0,1%

BTU - Bahia Transportes Urbanos Ltda.

38.985

15,1%

29.016

16,0%

17.861

16,3%

Expresso Linha Verde Ltda.

1.445

0,6%

1.018

0,6%

614

0,6%

Expresso Metropolitano Transportes Ltda.

40.448

15,7%

27.744

15,3%

16.468

15,0%

Expresso Nossa Senhora das Candeias Ltda.

10.513

4,1%

7.405

4,1%

4.465

4,1%

Locadora de Veículos Cabeceira Ltda.

2.535

1,0%

1.786

1,0%

1.077

1,0%

Odm Transportes Ltda.

17.666

6,8%

12.698

7,0%

8.890

8,1%

Transportes Costa Verde Ltda.

50.617

19,6%

38.631

21,3%

20.229

18,5%

Transportes Dois de Julho Ltda.

45.052

17,5%

30.245

16,6%

19.826

18,1%

Transportes Metropolitanos Brisa Ltda.

4.509

1,7%

3.176

1,7%

1.915

1,7%

Turim Transportes e Serviços Ltda.

3.440

1,3%

2.423

1,3%

1.461

1,3%

Viação Cidade das Águas Ltda.

7.482

2,9%

5.270

2,9%

3.177

2,9%

Viação Jauá Ltda.

2.563

1,0%

1.806

1,0%

1.089

1,0%

224

0,1%

158

0,1%

95

0,1%

Viação Regional S/A

2.362

0,9%

1.663

0,9%

1.003

0,9%

Viação Rio Verde Ltda.

13.716

5,3%

7.063

3,9%

4.312

3,9%

Viação Sol de Abrantes Ltda.

16.439

6,4%

11.579

6,4%

6.982

6,4%

Total Geral

258.143

100,0%

181.785

100,0%

109.527

100,0%

Empresa
Asa Bela Transportes e Turismo Ltda.

Viação Jequié Cidade Sol Ltda.

Fonte: Dados operacionais informados pela AGERBA



Dados dos Traçados das Linhas de Ônibus:

As informações sobre os Traçados das Linhas de Ônibus foram retiradas da Rede de
Simulação atualizado e apresentam as mesmas características dos “Dados de Oferta dos
Serviços de Ônibus”.
A seguir estão apresentados mapas com as linhas de ônibus dos três sistemas de ônibus que
operam no município de Salvador (STCO, STCE e Metropolitano):
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Figura 6 – SISTEMA STCO: Linhas de Ônibus da Bacia A

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA – 2015

Figura 7 - SISTEMA STCO: Linhas de Ônibus da Bacia B

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015
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Figura 8 – SISTEMA STCO: Linhas de Ônibus da Bacia C

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015

Figura 9 – SISTEMA STEC: Itinerário das linhas

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015
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Figura 10 – SISTEMA METROPOLITANO: Itinerário das linhas

Fonte: Dados operacionais informados pela AGERBA - 2016



Dados de Frota de Ônibus Urbano:

As informações sobre a Frota de Ônibus de frota foram extraídas das a Ordem de Serviço de
Operação, a seguir estão apresentados os dados da frota dos três sistemas de ônibus que
operam no município de Salvador (STCO, STEC e Metropolitano):
Tabela 12 – SISTEMA STCO: Frota informada pelas Ordens de Serviço por Área de
Operação durante os dias úteis, sábado e domingo
Frota
SPE
Dia Útil

Sábado

Domingo

731

537

390

30,31%

31,24%

31,81%

889

629

432

36,86%

36,59%

35,24%

792

553

404

32,84%

32,17%

32,95%

2.412

1.719

1.226

A – Plataforma

B – Ottrans

C - Salvador Norte

Total

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015
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Figura 11 – SISTEMA STCO: Frota informada pelas Ordens de Serviço por Área de
Operação em dia útil
Distribuição Frota por Bacia em DU - STCO
1000
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100
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792

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015

Tabela 13 – SISTEMA STEC: Frota informada pelas Ordens de Serviço por Área de
Operação durante os dias úteis, sábado e domingo
Frota
Área de Operação
Dia Útil

Sábado

Domingo

133

128

130

45,9%

44,9%

45,3%

127

127

127

43,8%

44,6%

44,3%

30

30

30

10,3%

10,5%

10,5%

290

285

287

Bacia A

Bacia B

Bacia C

Total Geral

Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015
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Figura 12 – SISTEMA STEC: Frota informada pelas Ordens de Serviço por Área de
Operação em dia útil
Distribuição Frota Por Bacia em DU - STEC
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Fonte: Dados operacionais informados pela INTEGRA - 2015
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Dados de Frota de Ônibus Metropolitano:

Tabela 14 – SISTEMA METROPOLITANO: Frota informada pelas Ordens de Serviço por
Empresa em dia útil
Empresa

Frota

Expresso Metropolitano Transportes Ltda.

123

Transportes Dois de Julho Ltda.

127

BTU - Bahia Transportes Urbanos Ltda.

131

Expresso Nossa Senhora das Candeias Ltda.

44

Viação Sol de Abrantes Ltda.

60

Transportes Costa Verde Ltda.

109

Turim Transportes e Serviços Ltda.

22

Viação Regional S/A

14

Viação Rio Verde Ltda.

39

Locadora De Veículos Cabeceira Ltda.

16

Odm Transportes Ltda.

44

Transportes Metropolitanos Brisa Ltda.

33

Viação Cidade das Águas Ltda.

7

Expresso Linha Verde Ltda.

13

Viação Jauá Ltda.

15

Asa Bela Transportes e Turismo Ltda.

1

Viação Jequié Cidade Sol Ltda.

2

Total Geral

800

Fonte: Dados operacionais informados pela AGERBA - 2016
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Dados do Serviço Ferroviário e Metroviário:

Informação não recebida.




Considerações Finais:
Dados necessários para a Calibração da Rede de Simulação

A maior parte das informações referente ao Transporte Coletivo foram oriundas da Rede de
Simulação, que teve como base o trabalho de reestruturação do sistema de ônibus,
realizado pela Oficina Consultores, no ano de 2015 e 2016. Dessa forma, está em processo a
atualização a codificação das alterações das linhas de ônibus (2017), com seus respectivos
dados de frota, frequência (na hpm) e tipo de veículo (usado na hpm).
Além da validação da rede referencial, o PlanMob necessita dos dados da demanda dos
sistemas de ônibus e de metrô/trem para poder realizar a calibração da rede de simulação.
- Referente a informação dos sistemas de ônibus, o Consórcio providenciou as pesquisas
Volumétrica e de Ocupação Visual; dados que auxiliarão a Fase 04 – Instrumentalização
da Modelagem do Planejamento de Transporte.
- Complementarmente foram coletados os dados do Sistema de Bilhetagem junto à
INTEGRA para extrair a demanda de cada linha e dos sistemas STCO e STEC.
- No entanto, referente aos dados de demanda do metrô, o PlanMob aguarda o
fornecimento das informações já solicitadas à CCR – Metrô Salvador.


Circulação Prioritária do Ônibus

Na Rede Viária de Simulação estarão representados, especificamente, os trechos do sistema
viário que possuam um tratamento de prioridade na circulação do transporte coletivo
ajustados para 2017, a partir das informações originais (2013), para representar a atualidade já
foram consideradas as mudanças recentes, a seguir relacionadas:
- desativação do corredor de ônibus na Av. M. L. Ferreira (ex. Bonocô), devido à
implantação da L1 do Metrô;
- desativação e redefinição do Corredor Exclusivo na Av. ACM e Estação do Iguatemi,
devido às obras da L2 do Metrô (estação Rodoviária);
- extensão do corredor de ônibus da Av. Vasco da Gama, no trecho Av. Ogunjá <> Av.
Anita Garibaldi;
- faixa exclusiva no contra fluxo na Av. Paulo VI, na Pituba.
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4.2

Sistema Viário e Trânsito

Para sistematizar a organização e a análise prévia dos documentos, o Grupo Temático de
Sistema Viário e Trânsito foi subdividido em cinco categorias, conforme apresentado abaixo:


Dados da Infraestrutura Viária;



Dados de Operação de Trânsito;



Dados de Estacionamento na Via Pública;



Dados de Equipamentos de Apoio ao Trânsito;



Dados de Acidentes de Trânsito.

Além da organização e da análise prévia, também é apresentado uma consideração sobre o
acervo técnico que o PlanMob consolidou sobre o Grupo Temático. Com o objetivo de, realizar
uma explanação se os dados obtidos são suficientes para a realização do Plano de Mobilidade
Urbana de Salvador, ou se ainda carece de mais alguma informação.



Dados da Infraestrutura Viária:

As informações sobre a Infraestrutura Viária foram compiladas a partir da Rede Viária de
Simulação (que está sendo ajustada neste PlanMob) a qual contém informações desagregadas
para cada via selecionada para compor o Sistema Viário Principal (SVP), e acrescido da
incorporação de “todas as vias” que são suporte para as linhas de ônibus que operam no
Município.
Esse SVP foi elaborado a partir das informações sobre a hierarquia viária que subsidiou a
formulação do PDDU-2016, incorporando dados operacionais do trânsito.
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Figura 13 – Rede Viária Estruturadora de Salvador

Figura 14 – Exemplo da codificação da Rede de Simulação (Av. Luis Viana)

45

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT03: Levantamento de Dados Primários e Secundários

Deve-se salientar, baseando-se na Rede de Simulação, que os dados da rede de simulação
não contemplam todas as vias do município pois concentra-se, prioritariamente, nas vias de
maior importância a nível local, e todas as demais no nível regional e municipal.
Dessa forma, a característica da malha viária simulada de Salvador é apresentada na Tabela
15, na qual percebe-se que, mesmo com a ausência de diversas vias locais, estas ainda são
predominantes (aprox. 55%).
Cabe destacar que, devido ao desenho da Rede de Simulação e/ou das atualizações que estão
sendo elaboradas, os valores apresentados podem sofrer alterações.

Tabela 15 - Formação da Malha Viária de Simulação Salvador

SVP

Tipo de Via

Extensão (km)

Participação (%)

Rodovias

44

4,4%

Arterial

170

17,1%

Coletora*

208

20,9%

Local*

550

55,2%

Outros

25

2,5%

Total

997

100%

Figura 15 – Configuração da Malha viária de Simulação por tipo de via
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Dados de Operação de Trânsito:

No dia 07 de junho de 2017 foi realizada uma reunião na Transalvador na qual ficou acordada
a realização de uma série de reuniões (aprox. seis) para o fechamento deste tópico. Porém, as
reuniões estão em processo de agendamento e devem ser realizadas nos próximos 15 dias.
Assim, os dados de Operação de Trânsito, como outras informações provenientes da
Transalvador, serão incorporados em um momento posterior, na Fase 05 – Diagnóstico.



Dados de Estacionamento na Via Pública:

NOME:

Dados de Estacionamento na Via Pública (Site Transalvador)

DOCUMENTO:

Arquivo online – mapa com pontos georreferenciados.

GRUPO:

SISTEMA VIÁRIO E TRÂNSITO

ELABORAÇÃO:

PMS - Transalvador

TEMA:

Vagas de zona azul no município de Salvador.

OBJETIVO:

Identificar os locais que possuem vagas de zona azul no município de salvador.

CONTEÚDO:

Mapa Geral:


ID 2.01
ANO: 2017

Mapa do município contendo pontos georreferenciados de vagas de zona azul. Cada
ponto contém a informação da quantidade de vagas.

Áreas:


O mesmo dado das vagas georreferenciadas é apresentado dividido em 8 áreas e em
cada área separado por logradouros. Também é possível visualizar no mapa online.

Tarifas:


Descrição acerca do valor da tarifa conforme local e duração.

ABRANGÊNCIA: Município de Salvador.
HORIZONTE:

O documento não apresenta.

DIRETRIZES E
O documento não apresenta.
PROPOSIÇÕES:
DADOS:

Dados georreferenciados das vagas de zona azul.

STATUS:

Em funcionamento.
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NOME:

Radares – Equipamentos Eletrônicos

DOCUMENTO:

Arquivo online – mapa com pontos georreferenciados.

GRUPO:

SISTEMA VIÁRIO E TRÂNSITO

ELABORAÇÃO:

STS - Transalvador

TEMA:

Equipamentos Eletrônicos para fiscalização do trânsito em Salvador – BA.

OBJETIVO:

Identificar os locais que possuem equipamentos eletrônicos para fiscalização (radares) do
trânsito no município de salvador.

CONTEÚDO:

Mapa Geral:

ID 2.02
ANO: 2017



Mapa do município contendo pontos georreferenciados para cada um dos radares
existentes. Cada ponto contém a informação do nome das vias interseccionadas e a
velocidade fiscalizada.
Lista de Equipamentos:


Listagem de todos os equipamentos contendo código, endereço e velocidade. Possui
também um campo de pesquisa, permitindo que o usuário realize consultas.

ABRANGÊNCIA: Município de Salvador.
HORIZONTE:

O documento não apresenta.

DIRETRIZES E
O documento não apresenta.
PROPOSIÇÕES:
DADOS:

Dados dos equipamentos eletrônicos para fiscalização.

STATUS:

Em funcionamento.

48

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT03: Levantamento de Dados Primários e Secundários



Dados de Equipamentos de Apoio ao Trânsito:

Neste item estão indicados os equipamentos que auxiliam os trabalhos de campo dos
operadores de trânsito, além da sinalização de tráfego definida pelo CTB (Contran) – e que
estão disponibilizados à Transalvador (gestora do trânsito municipal).

NOME:

Roteiro das Interseções Semafóricas por área

DOCUMENTO:

6 arquivos no formato “.pdf”

GRUPO:

SISTEMA VIÁRIO E TRÂNSITO

ELABORAÇÃO:

PMS – Transalvador

TEMA:

Localização dos Semáforos de Salvador.

OBJETIVO:

Cadastramento dos Conjuntos Semafóricos de Salvador.

CONTEÚDO:

• Código de Controle por Máquina
• Logradouro onde está localizada a Máquina
• Conjunto Semafórico que a Máquina faz parte
• Tipo de equipamento usado
• Tipo de Cabo usado

ID 2.03
ANO: 2017

ABRANGÊNCIA: Município de Salvador.
HORIZONTE:

Atual.

DIRETRIZES E
Não se Aplica.
PROPOSIÇÕES:
DADOS:

Dados tabelados em formato “.pdf”

STATUS:

Atualizado pela última vez no final do ano de 2016.
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Dados de Acidentes de Trânsito

Neste item está apresentada a informação sobre os acidentes de trânsito, que servirá de base
para a realização do diagnóstico das condições de segurança da mobilidade urbana de
Salvador.

NOME:

Dados estatísticos de acidentes de trânsito

DOCUMENTO:

Duas Planilhas de Excel em formato .xls

GRUPO:

SISTEMA VIÁRIO E TRÂNSITO

ELABORAÇÃO:

PMS – Transalvador

TEMA:

Estatísticas dos acidentes ocorridos no Município de Salvador, nos últimos dez anos.

OBJETIVO:

Cadastrar informações de acidentes, desagregados por regiões do município.

CONTEÚDO:

Dados do histórico anual dos acidentes por logradouro, no período entre os anos de 2007 até
2016.

ID 2.04
ANO: 2017

ABRANGÊNCIA: Município de Salvador.
HORIZONTE:

Série Histórica.

DIRETRIZES E
Não se aplica.
PROPOSIÇÕES:
DADOS:

Apresenta os seguintes dados de acidente:

Quantidade de Acidentes em Salvador / BA
Tipo de Via /
Acidentes
Avenida
Estrada
Acesso
Rua
Alameda
Travessa
Outros
Não Identificado
Total

STATUS:

Total no Período de 10 anos (2001-2016)
Acidentes Participação
185.442
55%
9.359
3%
824
0%
98.419
29%
3.314
1%
3.101
1%
23.540
7%
14.375
4%
338.374
100%

Vítimas
357.839
17.422
1.513
186.001
6.402
7.048
43.010
23.870
643.105

Participação
56%
3%
0%
29%
1%
1%
7%
4%
100%

Mortes
988
70
7
361
3
8
283
461
2.181

Participação
45%
3%
0%
17%
0%
0%
13%
21%
100%

Atualizado pela última vez ao término do ano de 2016.
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Considerações Finais:

As informações compiladas para o desenvolvimento do PlanMob Salvador podem ser
analisadas segundo três grupos de dados:
- Infraestrutura Viária Existente, hierarquizada segundo determinações do PDDU-2016;
- Esquema de Operação do Sistema Viário, conforme regramentos do trânsito veicular,
fixados pela TranSalvador; e,
- Rede Viária de Simulação, definida em função do zoneamento de tráfego da POD-2012
(832 subzonas) e do apoio ao percurso das linhas de ônibus urbanas de Salvador (STCO e
STEC).


Complementação do Sistema Viário Principal

Como decorrência da hierarquização viária formulada no PDDU-2016, que definiu um
macrozoneamento urbano e estabeleceu uma série de diretrizes para os diferentes modais do
transporte urbano de Salvador, as principais vias componentes do Sistema Viário Principal
(SVP) de Salvador, consideradas nesse Plano Diretor como já existentes. Essas informações
iniciais foram suficientes para a formulação do PlanMob por determinarem a Rede Referencial
de Simulação (ou Cenário ATUAL).
Entretanto, já foram adicionadas à mesma, as RECENTES IMPLANTAÇÕES VIÁRIAS (após
2012, última base viária existente nos estudos disponibilizada para uso do Consórcio),
sinteticamente representadas por:
Ampliação de trechos das pistas marginais na Av. Luis Viana, em ambos sentidos, e
suas “agulhas” de conexão com as pistas expressas;
Complementação do corredor de ônibus da Av. Vasco da Gama (entre Av. Ogunjá e R.
Lucaia / Av. Anita Garibaldi);
Implantação da VEBTS (Via Expressa Baia de Todos-os-Santos), interligando
diretamente o Acesso Norte ao Porto de Salvador;
Alterações viárias e com redefinição geral da circulação do tráfego, na região do
Iguatemi;
Duplicação da Av. Luiz Maria, na região da Baixa do Fiscal/Calçada;
Implantação de nova via ligando a BR-324 (em Valéria) e a região de Cajazeiras (Av.
Dois de Julho);
Implantação de ligação viária entre Cajazeiras 5 e 10 (Av. Jorge Calmon);
Implantação de nova via ligando a Av. Luis Viana (Paralela) e a região do Alto do
Coqueirinho junto ao Bairro da Paz (Av. Eduardo Dotto);
Duplicação da Av. Pinto de Aguiar, em Piatã, ligando as avenidas Luis Viana e Otávio
Mangabeira (na Orla Atlântica);
Duplicação da Av. Orlando Gomes, em Patamares, ligando as mesmas duas avenidas e
sua interconexão viária com a Av. Paralelas e com dois viadutos intermediários;
Implantação de ligação viária, em complemento ao final da Av. L.E. Magalhães até a
Estr. do Curralinho, junto à Mata do Exército;
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Implantação do Complexo Viário do Imbuí, sobre a Av. Luis Viana e sua
complementação com um novo viaduto de conexão com a Av. Edgar Santos, no
Saboeiro;
Duplicação da BA-526 (Estr. CIA-Aeroporto), desde São Cristóvão (Complexo Dois de
Julho) até o início da Estr. Parafuso (na região do CEASA e Anel Viário) e
reconfiguração dessa interconexão rodoviária;
Duplicação da interconexão da BR-324 em Pirajá, e construção de alças viárias para
acesso à Estr. de Campinas e ao Term. de Pirajá;
Ampliação da interconexão da BR-324 com a BA-528 (em Águas Claras) e nova ligação
viária com a Av. Regional na região;
Adequações viárias diversas, articuladas com a implementação das estações
metroviárias, na L1 (Acesso Norte, Retiro e Pirajá) e na L2 (Detran, Rodoviária e
Pernambués); Implantação de nova Pista Expressa, interligando o início da Av. Luis
Viana e o Viad. Raul Seixas (em Pernambués);
Alargamento (com duas faixas de tráfego extras), incorporadas à pista de rolamento na
LIP e início da Av. Luis Viana (trecho lindeiro ao Hosp. Sarah Kubitschek);
Além disso, estão em FASE FINAL DE IMPLEMENTAÇÃO, portanto, já com seu
comprometimento na avaliação de cenários futuros e que deverão compor a REDE VIÁRIA
MÌNIMA (ou Cenário BASE) nas análises a serem efetivadas no PlanMob Salvador:
Nova conexão viária (túneis, novas vias e viadutos de articulação), na ligação Lobato <>
Pirajá;
Duplicação da Av. Gal Costa entre as estações metroviárias de Pirajá (L1) e Pituaçu
(L2) e suas conexões com o sistema viário local;
Túnel de interligação viária, sob a Av. Luis Viana (Paralela), conectando as avenidas
Pinto de Aguiar e Gal Costa;
Implantação da futura Av. 29 de Março (na região do “Miolo”), conectando as avenidas
Luis Viana e Orlando Gomes com a Av. Regional (em Cajazeiras) e respectivas
conexões viárias;
Três viadutos de retorno sobre a L2 metroviária na Av. Luis Viana - na região do
Pituaçu, na região do Shop. Paralela e no acesso ao bairro de Stella Maris (R. da Praia);
Novo viaduto no Complexo Viário Dois de Julho no Aeroporto (sobre a L2 metroviária),
de conexão com a Av. Santos Dumont, em Lauro de Freitas (ex. início da BA-099);
Implantação de nova ligação viária entre a Av. Luis Viana (região do Trobogy) e a Av.
Regional (para acesso ao Estádio Barradão);
Atualização da Operação de Trânsito
As informações sobre o Esquema de Circulação do Tráfego, para compor a Rede Viária de
Simulação da Cidade do Salvador, foram baseadas inicialmente na situação existente nas
Redes de Simulação do sistema viário, utilizadas em antigos estudos disponibilizados pela
SEMOB, referentes às situações existentes à época de suas elaborações (todos anteriores a
2013).
Entretanto, a análise desses estudos fornecidos pela SEMOB indicou que aqueles que
apresentavam dados sobre fluxos de tráfego, continham informações pontuais, distintas no
tempo entre si e pouco abrangentes, pois foram coletados para finalidades específicas dos
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estudos aos quais estavam vinculados. E muitos deles reportando-se a horários distintos ao
“Período de Pico da Manhã”, base para os trabalhos do PlanMob Salvador. Situação essa que
indicou a necessidade de se obter algumas informações sobre os fluxos de TRÂNSITO
ATUAL e que possibilitassem a CALIBRAÇÃO DAS REDES DE SIMULAÇÃO (viária e do
transporte coletivo).
Assim, a partir dessa antiga Rede de Simulação foram incorporadas as mudanças de
circulação realizadas pela TranSalvador, que houveram no período de 2013 à maio/2017 – p/
exemplo as modificações da circulação do tráfego em diversos pontos localizados de Salvador
– Centro Histórico; Pituba; Largo da Feirinha (em Cajazeiras); Paripe , Largo do LUSO e
Rotatória de Peri-Peri (na Av. Suburbana), dentre outros - para construir a situação
referencial a ser calibrada com as mencionadas pesquisas de “contagens volumétricas do
tráfego” e de “ocupação visual dos ônibus” que serão realizadas no âmbito do PlanMob
(cap. 3), complementando as informações disponibilizadas.
Portanto, além das novas circulações do tráfego compatíveis com as implantações viárias
(feitas de acordo com a relação de locais expostos no item 4.2.1.a), também foram já
consideradas essas MUDANÇAS NA OPPERAÇÂO DO TRÂNSITO, que ocorreram de forma
mais significativa nas regiões:
- do Centro Histórico, com nova “entrada do centro”, pela R. Chile;
- na Pituba, com a abertura da R. Amazonas e a implantação de sentido único e faixa de
ônibus no contra fluxo, na Av. Paulo VI;
- a 5ª faixa nas Pistas Expressas da Av. Luis Viana (Paralela);
- a reformulação geral do tráfego no entorno do Shopping da Bahia, no Iguatemi;
- a implantação da continuação da Pista Exclusiva de Ônibus, na Av. Vasco da Gama;
- a divisão do fluxo de ônibus no contorno da Av. Tancredo Neves e do Salvador
Shopping;
- a nova circulação do tráfego, decorrente da reurbanização da Barra;
- a reabertura da Ladeira do Cacau, em S. Caetano:
- as circulações reformuladas nos subpolos de Paripe, Peri-Peri, Largo do Luso (na Av.
Suburbana); no Largo da Feirinha (em Cajazeiras), etc.;
- as restrições de velocidade veicular em regiões com “tráfego acalmado” para uso
compartilhado do sistema viário decorrente do Programa de Reurbanização da Orla de
Salvador – no Tubarão, S. Tomé do Paripe, Ribeira, Boca do Rio, Barra/Ondina, Jd. de
Alah, Piatã e Itapuã.
- De forma semelhante às novas vias a serem implantadas (item 4.2.1.b) também
estarão compondo o Cenário BASE (Rede Viária Mínima) as futuras implementações
nos esquemas de trânsito, já planejados pela TranSalvador, destacando-se:
- adequação viária na região do Jd. dos Namorados, envolvendo a Av. Otávio
Mangabeira e a R. Fernando Menezes de Goes;
- adequação viária junto ao Centro de Convenções da Bahia, na Av. Prof. Manoel
Ribeiro x R. Rodolpho Coelho Cavalcante x R. Dr. Augusto Lopes Pontes;
- adequação viária no Imbuí, na confluência da Av. Jorge Amado x R. Jayme Sapolnik;
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- Implantação de binário de tráfego em S. Cristóvão, envolvendo a Av. Aliomar Baleeiro
e a R. Lauro de Freitas;

Obs.: Para ajustar as capacidades de tráfego padronizadas inicialmente, nos trechos de
vias vinculados à existência de interseções semaforizadas, foram incorporados nas respectivas
ligações viárias simuladas, a redução dessas capacidades quando essas vias possuíssem
controladores semafóricos nas interseções com outras vias do SVP que as interceptam, de
acordo com a listagem de locais possuidores de uma interseção semaforizada, conforme tabela
de locais fornecidos pela Transalvador (Ficha nº 2.02), bem como nos demais trechos que
possuem ciclo-faixas junto às pistas de rolamento.


Circulação de Caminhão

Exceto pelo entorno da região portuária de Salvador, do acesso à BR-324 (e interior da Bahia)
e pela região do Porto Seco (contendo centros logísticos de distribuição de mercadorias), a
presença de veículos comerciais no restante da malha viária da cidade é pouco expressiva
nos fluxos de tráfego das principais vias de Salvador, praticamente inexistindo “Rotas de
Caminhão” na cidade.
Entretanto, mesmo utilizando veículos de menor porte (VUCs, vans ou camionetes) criam,
frequentemente, grandes conflitos quando fazem suas operações de Carga/Descarga e,
portanto, possuem legislação específica (emitidas pela Transalvador) para regularizar essas
operações junto a estabelecimentos lindeiros às vias públicas.
Como em geral essas regulamentações de horário para C/D, são diferentes dos períodos de
pico do tráfego na cidade (da manhã e/ou da tarde), sua interferência na Rede de Simulação
é mínima e, em geral, localizadas. Portanto, deverão ser analisadas de forma independente
das simulações a serem efetuadas neste PlanMob.


Estacionamento de Veículos

Considerando que uma viagem apoiada no uso do automóvel, tem sua realização impondo a
necessidade da “guarda do veículo ao término do deslocamento” - e que tal ação implica
numa importante decisão quanto à “seleção do modal” e, também, na “acessibilidade
locacional” da atividade a que esteja vinculada – as análises do PlanMob deverão ser sensíveis
a esse efeito; portanto, condicionando a formulação dos modelos de simulação da demanda de
transporte. E, obviamente, a Rede de Simulação da Oferta de transporte deverá estar
adequadamente adaptada para possibilitar a mensuração desse condicionante da viagem.
Para tanto, está sendo considerada a informação quanto à disponibilidade do estacionamento
público na via – regulamentado ou livre, com cobrança tarifária ou não, com restrição de
horário e/ou tipos de veículos, etc; contendo as informações fornecidas pela Transalvador.
Além disso, para permitir o ajuste da influência do Custo do Estacionamento na decisão da
viagem, foram selecionadas três áreas da cidade com alta demanda de estacionamento –
Comércio, Iguatemi e Barra – como uma “amostragem” para compor a Pesquisa Complementar
quanto ao Valor Monetário Atual do Estacionamento (já realizada em maio/2017 e objeto
específico de futura Nota Técnica do PlanMob).


Acidentalidade no Trânsito
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Apesar de não interferir na simulação dos cenários alternativos do PlanMob, os dados
estatísticos disponibilizados pela Transalvador ajudam a identificar as principais vias (ou locais)
com maiores graus de severidade dos acidentes (fatais e com vítimas).
Entretanto, a informação disponibilizada refere-se apenas às vias como um todo, na maioria
das vezes contendo a informação do número de acidentes abrangendo o TRECHO
COMPLETO da avenida ou rua mencionada.
Uma tentativa de selecionar apenas as “vias mais críticas”, e para elas mapear/pontuar os
locais com maior incidência de acidentes, e assim possibilitar a avaliação dos mesmos –
histórico, causas e consequências – está sendo ajustada com a Transalvador, de forma a
ajudar a compor a etapa de Diagnóstico do PlanMob.


Custos Incorridos Numa Viagem por Automóvel

À semelhança das informações sobre o Sistema Tarifário a ser atribuído aos passageiros do
Transporte Coletivo Público (TC), o usuário do Transporte Individual (TI) que realiza seu
deslocamento por automóvel particular, “percebe como ônus” diretamente relacionado com
a viagem, três tipos de gastos: (i) com o consumo de combustível; (ii) com o pagamento do
estacionamento no destino; e, (iii) com um eventual preço de “pedágio”, ao longo de sua rota.
Para fazer frente à parametrização desses efeitos na modelagem de simulação será utilizada
no PlanMob:
A curva de consumo médio de combustível, em função da velocidade do percurso, utilizada em
diversos estudos de concessões rodoviárias feitos pela TTC.
Para determinar os gastos com estacionamento, deverá ser utilizada algumas informações
obtidas na Pesquisa Domiciliar OD-2012, ATUALIZADAS com dados de uma amostragem dos
valores monetários hoje realizados (maio/2017), de algumas regiões mais representativas de
Salvador.
O uso do “pedágio urbano” em Salvador, ainda não é efetuado; mas a modelagem de
transporte do PlanMob deve incluí-lo como um parâmetro a ser utilizado na simulação de
futuros cenários alternativos, como eventual política pública de controle da demanda por
automóvel.
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4.3

Outras Modalidades de Transporte

Para sistematizar a organização e a análise prévia dos documentos, o Grupo Temático de
Outras Modalidades de Transporte foi subdividido em duas categorias, conforme
apresentado abaixo:


Informações sobre o Serviço de Taxi;



Informações sobre o Serviço de Transporte de Escolares.

Além da organização e da análise prévia, também é apresentado uma consideração sobre o
acervo técnico que o PlanMob consolidou sobre o Grupo Temático. Com o objetivo de, realizar
uma explanação se os dados obtidos são suficientes para a realização do Plano de Mobilidade
Urbana de Salvador, ou se ainda carece de mais alguma informação.



Informações sobre o Serviço de Taxi

A compilação de informações quanto ao Serviço de Taxis foi efetuada a partir dos dados
disponibilizados pela SEMOB.

NOME:

Pontos de Táxi

DOCUMENTO:

Arquivo em “.kmz”

GRUPO:

OUTRAS MODALIDADES DE TRANSPORTE

ELABORAÇÃO:

COTAE/SEMOB

TEMA:

Demarcação dos pontos de Táxi no município de Salvador

OBJETIVO:

Mapear todos os pontos existentes no município.

CONTEÚDO:

Localização dos Pontos de Taxi

ID 3.01
ANO: 2017

ABRANGÊNCIA: Município de Salvador
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HORIZONTE:

Atual.

DIRETRIZES E
Não se aplica
PROPOSIÇÕES:
DADOS:

Dados do número de veículos.



STATUS:



Táxis comuns – 6996
Táxis especiais – 275

Não se aplica

Informações sobre o Serviço de Transporte de Escolares e Turistico

A compilação de informações quanto ao Serviço de Transporte de Escolares foi efetuada a
partir dos dados disponibilizados pela SEMOB.

NOME:

Frota dos veículos de Transporte Escolar e Turístico

DOCUMENTO:

Texto em formato “.docx”

GRUPO:

OUTRAS MODALIDADES DE TRANSPORTE

ELABORAÇÃO:

COTAE/SEMOB

TEMA:

Dados de frota de veículos de Transporte Escolar e Turístico no município de Salvador

OBJETIVO:

Quantificar o número de veículos que prestam o serviço de Transporte Escolar

CONTEÚDO:

Dado agregado de frota e localização dos principais pontos de parada do Transporte Turístico
:
1. Aeroporto
2. Terminal Turístico
3. Porto
4. Estação Rodoviária
5. Pelourinho
6. Farol da Barra
7. Igreja do Bonfim
8. Dique do Tororó
9. Rio Vermelho
10. Mercado Modelo
11. Corredor Vitória
12. Principais Shoppings
13. Itapoã
14. Praia do Flamengo

ID 3.02
ANO: 2017

ABRANGÊNCIA: Município de Salvador
HORIZONTE:

Atual.

DIRETRIZES E
Não se aplica
PROPOSIÇÕES:
DADOS:

Dados do número de veículos.



STATUS:

Veículos Escolares (van) – 696
Veículos Turísticos – 108

Não se aplica
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Considerações Finais:

As informações sobre as outras modalidades de transporte são gerais e agregadas; além de
concentradas nos modos Táxi, Escolar e Turístico, não apresentam nenhum dado sobre o
serviço de Moto Táxi recentemente regulamentado.
No entanto, a rede de simulação está concentrada no Transporte Coletivo e Individual
(motorizado), em vista disso, o nível de informação existente,é suficiente para elaborar a
analise destes outros modais de transporte.
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4.4

Regulamentação dos Serviços de Transporte

Para sistematizar a organização e a análise prévia dos documentos, o Grupo Temático de
Regulamentação dos Serviços de Transporte foi subdividido em três categorias, conforme
apresentado abaixo:


Legislação de Transporte Coletivo;
a) Transporte Público
b) Transporte Privado



Legislação das demais modalidades de Transporte Público;



Legislação em Geral sobre Circulação de Tráfego.

Além da organização e da análise prévia, também é apresentado uma consideração sobre o
acervo técnico que o PlanMob consolidou sobre o Grupo Temático. Com o objetivo de, realizar
uma explanação se os dados obtidos são suficientes para a realização do Plano de Mobilidade
Urbana de Salvador, ou se ainda carece de mais alguma informação.



Legislação de Transporte Coletivo

NOME:

Leis Vigentes de Transporte Coletivo de Salvador.

DOCUMENTO:

Listagem de legislação

GRUPO:

REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

ELABORAÇÃO:

PMS - Transalvador

TEMA:

Legislação Vigente em Salvador, relativas ao Serviço de Transporte Coletivo.

OBJETIVO:

Regulamentação do Transporte Coletivo no Município de Salvador.

CONTEÚDO:

• Decreto 18.226/2008 - Aprova o Regulamento do Subsistema de Transporte Especial
Complementar - STEC do Município de Salvador;
• Decreto 23.311/2012 - Define Atribuições e Procedimentos para o Controle Econômico do
Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Salvador e dá outras Providencias.

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador

HORIZONTE:

Não se aplica.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Não se plica.

DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Em vigor.

ID 4.01
ANO: -
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NOME:

Leis Vigentes de Transporte Público de Salvador.

DOCUMENTO:

Listagem de legislação

GRUPO:

REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

ELABORAÇÃO:

PMS – Transalvador

TEMA:

Legislação Vigente em Salvador, relativas ao Serviço de Transporte Público.

OBJETIVO:

Regulamentação dos demais Transportes Públicos no Município de Salvador.

CONTEÚDO:

• Portaria 567/2012 - Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador.

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador

HORIZONTE:

Não se aplica.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Não se aplica.

DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Em vigor.

NOME:

Leis Vigentes sobre o Serviço de Transporte de Escolares de Salvador.

DOCUMENTO:

Listagem de legislação

GRUPO:

REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

ELABORAÇÃO:

PMS – Transalvador

TEMA:

Legislação Vigente em Salvador, relativas ao Serviço de Transporte de Escolares.

OBJETIVO:

Regulamentação do Transporte Escolar e Especial, no Município de Salvador.

CONTEÚDO:

• Decreto 9.686/1992 - Aprova o Regulamento do Serviço de Táxis e Transportes Especiais
do Município de Salvador - SETAX, e dá outras Providências.
• Decreto 12.316/1999 - Regulamenta Procedimentos Relativos à Vistoria e Concessão de
Alvará de Circulação de Veículos Integrantes do Serviço de Táxis e Transportes Especiais do
Município de Salvador, do Serviço de Transportes Coletivos por Ônibus e do Subsistema de
Transporte Especial Complementar - STEC, e dá Outras Providências.

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador

HORIZONTE:

Não se aplica.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Não se aplica.

DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Em vigor.

ID 4.02
ANO: -

ID 4.03
ANO: -
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Legislação das demais modalidades de Transporte Público

NOME:

Leis Vigentes sobre o Serviço de Taxi em Salvador.

DOCUMENTO:

Listagem de legislação

GRUPO:

REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

ELABORAÇÃO:

PMS - Transalvador

TEMA:

Legislação Vigentes de Salvador, relativos aos serviços de taxi.

OBJETIVO:

Regulamentar o serviço de Táxi no Município.

CONTEÚDO:

• Decreto 12.316/1999 - Regulamenta Procedimentos Relativos à Vistoria e Concessão de
Alvará de Circulação de Veículos Integrantes do Serviço de Táxis e Transportes Especiais do
Município de Salvador, do Serviço de Transportes Coletivos por Ônibus e do Subsistema de
Transporte Especial Complementar - STEC, e dá outras Providências.
• Decreto 9.686/1992 - Aprova o Regulamento do Serviço de Táxis e Transportes Especiais do
Município de Salvador - SETAX, e dá Outras Providências.

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador

HORIZONTE:

Não se aplica.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Não se aplica.

DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Em vigor.



ID 4.04
ANO: -

Legislação sobre Circulação de Tráfego

NOME:

Leis Vigentes sobre Circulação de Tráfego de Salvador.

DOCUMENTO:

Listagem de legislação

GRUPO:

REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

ID 4.05

ELABORAÇÃO:

ANO: -

PMS - Transalvador

TEMA:

Legislação Vigente em Salvador, relativas a Circulação de Tráfego.

OBJETIVO:

Regulamentação da Circulação de Tráfego no Município de Salvador.

CONTEÚDO:

• Lei 8.140/2011 - Dispõe sobre a Padronização dos Passeios Públicos do Município de
Salvador, e dá outras Providências.
• Lei 8.056/2011 - Dispõe sobre as Vagas de Estacionamento e Criação de Credenciais
Destinadas, Exclusivamente a Veículos que Transportem Idosos, Pessoas com Deficiência
e/ou com Mobilidade Reduzida no Município de Salvador e dá outras Providências.
• Lei 8.040/2011 - Dispõe sobre a Criação das Diretrizes para Instituir o Sistema Cicloviário no
Município de Salvador e dá outras Providências.
• Decreto 23.975/2013 - Estabelece Normas para as Operações de Carga e Descarga e a
Circulação de Caminhões e Tratores no Município de Salvador.
• Portaria 334/2013 - Regulamenta a Carga e Descarga no Município de Salvador.
• Resolução 423/2013 - Lei Seca.
• Lei 9.149/2016 - Dispõe sobre a Criação do Sistema de Prestação de Serviço de Transporte
Individual de Passageiros com Uso de Motocicletas - "Mototáxi" e dá outras providências.
• Portaria 050/2017 - Autorização para Implantação de Piquetes.

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador

HORIZONTE:

Não se aplica.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Não se aplica.

DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Em vigor.
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Considerações Finais:

A jurisprudência que regula os serviços de transporte e a circulação de tráfego é um
instrumento importante para compreender a configuração da mobilidade urbana de Salvador.
Mesmo esses documentos sendo de domínio público, a complexidade e a sobreposição de
competência legal dificulta a pesquisa do universo completo de leis, decretos e portarias.
Assim, o PlanMob planeja ao longo do mês de julho realizar reuniões com a Transalvador e
com a SEMOB, para extrair informações que subsidiem o diagnóstico da gestão do trânsito e
do transporte de Salvador. Nestas reuniões, o PlanMob pretende confirmar a jurisprudência
vigente no município de Salvador, para poder complementar o conjunto de legislação a ser
analisada na Fase 05 – Diagnóstico.
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4.5

Urbanismo

Para sistematizar a organização e a análise prévia dos documentos, o Grupo Temático de
planos e legislação Urbana foi subdividido em três categorias, conforme apresentado abaixo:


Legislação Urbanística.



Planos Municipais.



Informações Demográficas, Sociais e Econômicas.

Além da organização e da análise prévia, também é apresentado uma consideração sobre o
acervo técnico que o PlanMob consolidou sobre o Grupo Temático. Com o objetivo de, realizar
uma explanação se os dados obtidos são suficientes para a realização do Plano de Mobilidade
Urbana de Salvador, ou se ainda carece de mais alguma informação.



Legislação Urbanística

NOME:

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador - PDDU 2016

DOCUMENTO:

Lei Municipal n° 9.069/2016 em formato “.pdf”

GRUPO:

URBANISMO

ELABORAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Salvador - PMS

TEMA:

O PDDU 2016 constitui-se num instrumento básico da Política de Desenvolvimento Urbano,
traçando objetivos e diretrizes estratégicas, considerando planos e leis nacionais, estaduais e
municipais relacionadas com as Políticas de Desenvolvimento Urbano, de Mobilidade, de
Habitação e de Saneamento e com os planos e Políticas de Meio Ambiente.

OBJETIVO:

Definir políticas urbanas que promovam o desenvolvimento da população e do ambiente
urbano, bem como a preservação do ambiente natural, tendo em vista os aspectos
econômico, cultural e histórico, ambiental, social, da habitação, da saúde, da educação, da
mobilidade, do ordenamento territorial, entre outros. Tem o intuito de elucidar o
posicionamento municipal em relação aos demais órgãos e entidades da administração
vinculados ao desenvolvimento urbano e habilitar o município para a captação de recursos.

CONTEÚDO:

ID 5.01
ANO: 2016

I-Fundamentos, Abrangência e
VIII-Ordenamento Territorial
Finalidades
II-Política Urbana do Município a. Elementos Estruturadores do Território
III-Desenvolvimento
Econômico
IV-Meio Ambiente
V-Cultura
VI-Habitação
VII-Infraestrutura,
Equipamentos e Serviços
Urbanos Básicos

b. Macrozoneamento
c. Zoneamento
d. Diretrizes para a Revisão da LOUS
e. Mobilidade Urbana
f. Sistema de Áreas de Valor Ambiental e
Cultural
g. Instrumentos e Aplicação da Política
Urbana no Município

IX-Desenvolvimento PolíticoInstitucional
X-Disposições Transitórias e Finais
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PDDU 2016: Transporte de Cargas

PDDU 2016: Sistema Viário
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PDDU 2016: Transporte Coletivo

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador, abrangendo a totalidade do seu território, constituído por uma parte
continental e outra insular, compreendida pelas ilhas de Maré, dos Frades, do Bom Jesus dos
Passos, de Santo Antônio e as ilhotas, considerando as ligações com a região metropolitana.

HORIZONTE:

Define um horizonte de curto prazo (4 anos); médio prazo (8 anos) e longo prazo (mais de 8
anos até 2049), com a indicação de sua revisão no final do segundo ano meta (de 2024).

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Entre as diretrizes gerais, estão relacionadas ao tema da mobilidade a garantia de condições
adequadas de mobilidade urbana, com a expansão da rede de transporte de média e alta
capacidade, bem como promover a sua prioridade; e a distribuição de usos e intensidade de
ocupação do solo tendo em vista a otimização do sistema de transportes. São feitas diversas
propostas, separadas para TA, TC, TI e dentre elas são listadas intervenções lineares e
pontuais no sistema viário estrutural.

DADOS:

Apresenta dados demográficos (população segundo o Censo do IBGE de 2010 e densidade
habitacional em hab/km² e hab/ha). O Quadro abaixo exemplifica como os dados são
apresentados.

STATUS:

Legislação vigente do Município de Salvador, instituído em 2016 e integrante do Plano
Salvador 500 (plano estratégico de desenvolvimento para Salvador).
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NOME:

Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de Salvador - LOUOS 2016

DOCUMENTO:

Lei Municipal nº 9.148/2016 em formato “.pdf”

GRUPO:

URBANISMO

ELABORAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Salvador - PMS

TEMA:

A Lei de Ordenamento do Uso e de Ocupação do Solo do Município de Salvador (LOUOS
2016) se constitui como um instrumento orientador do desenvolvimento urbano e do
crescimento da cidade, através do ordenamento das categorias de usos que constam no
respectivo zoneamento proposto. Determina critérios e parâmetros de parcelamento, uso e
ocupação do solo, tendo como fundamento as diretrizes propostas pelo PDDU 2016.

OBJETIVO:

Faz parte dos objetivos da LOUOS 2016 a elaboração de mecanismos urbanísticos para o
ordenamento territorial, que estabeleça os preceitos da política urbana municipal, através de
parâmetros e definições que orientem o crescimento da urbe e a ocupação do solo de forma
clara e direta.

CONTEÚDO:

ID 5.02
ANO: 2016

I – Disposições Preliminares

V – Da Ocupação do Solo

II – Disposições Gerais

VI – Do Uso do Solo

III – Do Zoneamento

VII – Dos Procedimentos
Administrativos

IV – Do Parcelamento do Solo

VIII – Disposições Finais

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador, abrangendo a totalidade do seu território, constituído por uma parte
continental e outra insular, compreendida pelas ilhas de Maré, dos Frades, do Bom Jesus dos
Passos, de Santo Antônio e as ilhotas.

HORIZONTE:

A LOUOS não define um horizonte, contudo, a sua revisão está condicionada às diretrizes
propostas pelo PDDU.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Correspondendo às diretrizes propostas pelo PDDU, são previstas diretrizes e estratégias
que definem o desenho urbano, as quais tem relação com a mobilidade. Em síntese, são
fundamentais ao PlanMob:


Promover oferta de empregos, qualificar o adensamento, intensificar atividades
econômicas e diversificar os usos ao redor do sistema de transporte;



Assegurar localizações adequadas para as diversas atividades;



Valorizar a escala do pedestre através de parâmetros de ocupação que definam o
desenho urbano de forma a promover a mobilidade e acessibilidade universal, com a
oferta de fachada ativa, quadras mais permeáveis de fruição para os pedestres e limite
de vedação do terreno;



Adequação dos usos e das edificações correspondentes à classificação viária lindeira
ao lote;


Evitar a descontinuidade do sistema viário.
Zoneamento proposto:
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DADOS:

Apresenta dados sobre características físico-operacionais da hierarquia do sistema viário. O
Quadro abaixo exemplifica como os dados são apresentados.

STATUS:

Legislação vigente do Município de Salvador, instituída em 2016.

NOME:

Lei Vigente das calçadas de Salvador.

DOCUMENTO:

Listagem de legislação

GRUPO:

URBANISMO

ELABORAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Salvador - PMS

TEMA:

Legislação Vigente em Salvador, relativa a competência e ao tratamento das calçadas.
(Fragmento da LOUOS)

OBJETIVO:

Regulamentar o tratamento das calçadas no Município de Salvador.

CONTEÚDO:

A Lei Municipal 9.148/2016 que dispõe sobre o Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo,
define também diretrizes para as calçadas da cidade orientadas pelas características das
zonas. Sendo assim, os destaques a seguir são aqueles apresentam conteúdo relativo às
calçadas da cidade:
Título IV - Capítulo I – Seção III – Do Sistema viário
Título V – Capítulo I – Seção IX – Fachada Ativa
Título V - Capítulo III – Art. 112

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador

ID 5.03
ANO: 2016
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HORIZONTE:

O documento não define, no entanto, está condicionada às diretrizes propostas pelo PDDU.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Título IV - Capítulo I – Seção III – Do Sistema viário
Dispõe as normas para calçadas quando atreladas às vias de circulação de veículos, e suas
diretrizes de acessibilidade, largura, material, arborização e mobiliário público.




Art. 58 – Dispositivo de retorno e característica de seu calçamento.
Art. 60 – trata das vias de transporte não motorizado – VP e suas disposições.
Art. 61 – Características e restrições para os calçamentos atrelados às vias de
circulação de veículos.
Título V – Capítulo I – Seção IX – Fachada Ativa
Dispõe acerca das normas para fachadas ativas afim de promover interação das calçadas
públicas com atividades não residenciais instaladas no térreo das edificações;
Título V - Capítulo III – Art. 112 – Dispõe sobre a dispensa do recuo de frente para
edificações situadas nas zonas ZCMe, ZCMu, ZCLMe e ZCLMu, quando houver doação para
alargamento da calçada pública. Sendo que nas zonas ZCMe e ZCLMe o alargamento será
obrigatório, e nas ZCMu e ZCLMu, será obrigatório apenas em terrenos maiores que
2.500m². Trata também de aspectos de arborização.
DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Em vigor.



Planos Municipais

NOME:

Plano Municipal de Acessibilidade

DOCUMENTO:

Princípios, Diretrizes e Ações apresentadas em formato “.docx”

GRUPO:

URBANISMO

ELABORAÇÃO:

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência –
COMPED

ID 5.04
ANO: 2017

TEMA:

O documento, que foi elaborado pela COMPED, aborda temas sobre a acessibilidade do
município de Salvador, apontando melhorias a serem cumpridas para se ter uma cidade mais
inclusiva para todos.

OBJETIVO:

O arquivo analisado tem como objetivo apresentar diversas contribuições para a elaboração
do Plano Municipal de Acessibilidade do Município de Salvador.

CONTEÚDO:

I - Princípios
II - Diretrizes
III - Ações a serem incorporadas ao Plano Municipal
a. Educação
b. Esportes e Lazer
c. Assistência e Desenvolvimento Social
d. Cultura
e. Desenvolvimento Urbano
f. Infraestrutura, Obras e Acessibilidade
g. Habitação
h. Informação e Comunicação
i. Saúde
j. Trabalho, Emprego e Renda
k. Transportes e Mobilidade Urbana

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador.

HORIZONTE:

Não divulgado.
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DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Entre as diretrizes apresentadas, estão relacionadas à mobilidade urbana a capacitação dos
técnicos atuantes da área, estruturação e adequação do sistema viário, dos terminais, dos
pontos de embarque e desembarque e da frota do transporte coletivo do município, garantir o
atendimento a legislação referentes ao transporte coletivo e a criação de campanhas para
prevenções de acidentes de trânsito, instalando equipamentos de sinalização nas ruas e
avenidas da cidade.

DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Não divulgado.

NOME:

Salvador Hoje e suas Tendências (Plano Salvador 500)

DOCUMENTO:

Relatório diagnóstico em formato “.pdf”

GRUPO:

URBANISMO

ELABORAÇÃO:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo
(SEDUR)

ID 5.05
ANO: 2015

TEMA:

Este caderno consiste no diagnóstico técnico e participativo de Salvador, a partir da análise
das condições existentes à época e dos desejos futuros de desenvolvimento para a cidade
com horizonte a longo prazo, compondo uma das etapas do Plano Salvador 500.

OBJETIVO:

Apresentar os resultados gerais do ciclo de 17 oficinas com a população sobre "Salvador é" e
"Salvador será" associado ao olhar técnico sobre seis dimensões de abordagem (Ambiente e
Cultura; Emprego e Renda; Mobilidade e Transporte; Espaços Públicos e Segurança;
Serviços e Equipamentos Públicos; Habitação e Saneamento), fundamentado por análises de
dados e informações colhidas em fontes primárias e secundárias diversas.

CONTEÚDO:

1. Processo Participativo

6. Habitação

2. Dinâmica Sociodemográfica e Urbana

7. Ambiente Urbano e
Infraestrutura

3. Particularidades da Dinâmica Econômica

8. Diagnóstico do Clima e Conforto
do Pedestre

4. Uso do Solo

9. Cenários Tendenciais

5. Mobilidade
ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador, abrangendo a totalidade do seu território, constituído por uma parte
continental e outra insular, compreendida pelas ilhas de Maré, dos Frades, do Bom Jesus dos
Passos, de Santo Antônio e as ilhotas, considerando as ligações com a região metropolitana.

HORIZONTE:

Define-se como horizonte de curto prazo (4 anos), quando o documento assume papel de
subsídio para discussão da revisão do PDDU e LOUOS; e longo prazo (mais de 8 anos, com
prazo até 2049), quando o documento se insere no contexto do planejamento proposto pelo
Plano Salvador 500.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Não se aplica neste documento. Ver fichamento sobre Salvador do Futuro: Território da
Inclusão e das Oportunidades.

DADOS:

Apresenta os resultados de pesquisa de opinião da população soteropolitana, dados
históricos, dados demográficos, dados de uso e ocupação do solo, dados sobre mobilidade
(infraestrutura de transporte, dados de Pesquisa Origem e Destino, principais fluxos), dados
de tendências demográficas, dados ambientais.
A seguir estão expostos alguns exemplos de dados encontrados no documento.
Segundo a OD2012, Salvador é origem e ou destino de quase de 80% das viagens da RMS
(totalizando cerca de 4,8 milhões de viagens/dia, considerando-se as 4,6 milhões de viagens
geradas por habitante de Salvador somadas as 200 mil viagens de domicílios dos demais
municípios, mas que se destinam a Salvador).
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A taxa de mobilidade média do município é de 1,70 viagens/habitante/dia.
• 44% por transporte coletivo (TC);
• 22% por transporte individual (TI);
• 34% por transporte ativo (TA); e
• 33% por transporte não motorizado (a pé e bicicleta).
A condição de renda predominante da população (média baixa) pode ser um importante fator
que justifique a baixa taxa de mobilidade e a baixa participação do transporte individual e, um
desejado aumento futuro da renda per capita da população poderá conduzir ao aumento da
taxa de mobilidade e ao aumento da participação do transporte individual.

STATUS:

Fase de diagnóstico finalizada, o Plano Salvador 500 está em processo de elaboração, com
horizonte até o ano de 2049.
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NOME:

Salvador do Futuro: Território da Inclusão e das Oportunidades (Salvador 500)

DOCUMENTO:

Relatório com Proposições em formato “.pdf”

GRUPO:

URBANISMO

ELABORAÇÃO:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo
(SEDUR)

ID 5.06
ANO: 2015

TEMA:

Este caderno apresenta a contextualização estratégica de Salvador, abordando aspectos
econômicos, sociais e de desenvolvimento urbano, e contempla em seu conteúdo as
proposições de macrozoneamento, com diretrizes, ações e metas a longo prazo (até 2049)
para o município de Salvador.

OBJETIVO:

Apresentar o macrozoneamento do município a partir de sua contextualização (resultado da
etapa diagnóstica do Plano Salvador 500), e as diretrizes de desenvolvimento para Salvador,
reforçando a importância do planejamento como uma política permanente da cidade. O
planejamento proposto se consolida sob a concepção de desenvolvimento sustentável, com
objetivos de redução de desigualdades e desenvolvimento econômico.

CONTEÚDO:

1. Contextualização Estratégica da Cidade do Salvador
- Caracterização atual da economia soteropolitana
- Eixos estruturantes potenciais do desenvolvimento econômico da cidade
- Eixos estruturantes potenciais do desenvolvimento social da cidade
- Eixos estruturantes potenciais do desenvolvimento urbano da cidade
2. Cenários
3. Visão de Salvador em 2049
4. Proposta de Regionalização em Macrozonas e Macroáreas
- Macrozona de Conservação Ambiental
- Macrozona de Ocupação Urbana
- Macroárea de Integração Metropolitana; Macroárea de Urbanização Consolidada;
Macroárea de Estruturação Urbana; Macroárea de Reestruturação da Borda da Baía de
Todos os Santos; Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica
5. Macroestratégias para o desenvolvimento econômico, social e urbano
- Eixo Urbano (Gerais, por Macroáreas, Mobilidade e Acessibilidade)
- Eixo Social
- Eixo Econômico

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador, abrangendo a totalidade do seu território, constituído por uma parte
continental e outra insular, compreendida pelas ilhas de Maré, dos Frades, do Bom Jesus dos
Passos, de Santo Antônio e as ilhotas, considerando as ligações com a região metropolitana.

HORIZONTE:

Define-se como horizonte de curto prazo (4 anos), quando o documento assume papel de
subsídio para discussão da revisão do PDDU e LOUOS; e longo prazo (mais de 8 anos, com
prazo até 2049), quando o documento se insere no contexto do planejamento proposto pelo
Plano Salvador 500.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Macrozoneamento proposto:
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1. Macrozona de Conservação Ambiental
2. Macrozona de Ocupação Urbana
2.1 Macroárea de Integração Metropolitana
2.2 Macroárea de Urbanização Consolidada
2.3 Macroárea de Estruturação Urbana
2.4 Macroárea de Reestruturação da Borda da Baía de Todos os Santos
2.5 Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica
3. Macroestratégias para Desenvolvimento Econômico, Social e Urbano
3.1. Eixo Urbano
3.2. Eixo Social
3.3. Eixo Econômico
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Macrozonas
Descrição
1. Macrozona de
É integrada por ecossistemas de interesse ambiental e
Conservação Ambiental por áreas destinadas à proteção, preservação,
recuperação ambiental e ao desenvolvimento de usos e
atividades sustentáveis. Nesta macrozona, os usos e a
ocupação do solo estão subordinados à necessidade de
manter ou restaurar a qualidade do ambiente natural e
respeitar a fragilidade dos elementos que o constituem.

Principais Diretrizes

2. Macrozona de
Ocupação Urbana

Engloba as áreas destinadas aos usos tipicamente
urbanos que estruturam o ambiente da cidade, aqueles
vinculados à moradia, à atividade econômica, ao lazer e à
mobilidade urbana.
2.1 Macroárea de
Estão compreendidas nessa macroárea as margens e
Potencializar a integração de Salvador aos municípios da RMS
Integração Metropolitana entorno dos principais eixos viários de integração urbano- e a articulação das diferentes regiões intraurbanas de
regional da cidade: rodovia BR-324, Acesso Norte,
Salvador situadas no entorno dos três grandes eixos viários
Avenida Luís Viana (Avenida Paralela) e rodovia BA-526 estruturantes: BR-324, BA-526 (Estrada CIA-Aeroporto) e AV.
(Rodovia CIA-Aeroporto).
Luís Viana (Av. Paralela), induzindo a transformações no
território dessa macroárea, com efeitos catalizadores para o
desenvolvimento da cidade, através da integração dos
modais do sistema de transporte urbano e metropolitano,
do estímulo à conformação de centralidades por meio
da instalação de atividades e empreendimentos
diversificados de abrangência local (intrabairro), regional
(interbairros) e metropolitana e incentivos para a criação de
oportunidades de negócios e descentralização da oferta de
postos de trabalho.

2.2 Macroárea de
Compreende os bairros mais tradicionais, que evoluíram Diante da saturação do viário, a grande aposta na mobilidade
Urbanização Consolidada radialmente a partir do Centro Antigo até ocupar toda a volta-se para a estruturação do transporte de passageiros de
ponta da península na qual está implantada a cidade,
alta e média capacidade. A partir da operação comercial do
entre a Baía de Todos os Santos e o Oceano Atlântico.
Metrô e da previsão do corredor de ônibus (BRT) ligando o
Embora incorpore espaços de história mais recente, trata- Centro Antigo ao Centro Camaragibe, através das avenidas
se fundamentalmente da cidade consolidada até os anos Vasco da Gama e Avenida Juracy Magalhães, prevê-se uma
1970.
melhoria significativa nas condições de mobilidade no
Centro Antigo e na região de Brotas, beneficiados
diretamente pelos dois sistemas. Também terá impacto na
mobilidade a implantação do VLT que substituirá o trem do
Subúrbio e ligará esta região ao bairro do Comércio,
beneficiando toda a Cidade Baixa, desde Itapagipe e a
Calçada até os bairros do Centro Antigo.
2.3 Macroárea de
Estruturação Urbana

A Macroárea de Estruturação Urbana corresponde ao
centro geográfico do Município, o chamado Miolo de
Salvador, a grande área central estratégica para a
estruturação urbana do território na sua porção norte e,
também, para a integração da cidade aos municípios da
Região Metropolitana, especialmente Simões Filho e
Lauro de Freitas, que podem ter uma melhor conexão
entre si através dessa região. Compreende as regiões do
Cabula, Tancredo Neves, Pau da Lima e Cajazeiras.

O propósito é promover a estruturação do território a partir
da implantação das vias transversais integrantes da rede
estrutural de transporte de média e alta capacidade,
promovendo a conexão dos bairros, qualificando os espaços
para oportunidades de negócios e criação de postos de
trabalho, conformando e fortalecendo centralidades com
diversidade de usos, promovendo a expansão urbana
estruturada nos espaços não urbanizados ou subutilizados e
a melhoria dos padrões de ocupação existentes,
especialmente dos assentamentos precários.
2.4 Macroárea de
A Macroárea de Reestruturação da Borda da Baía de
Tem-se como objetivo reestruturar os espaços ocupados e
Reestruturação da Borda Todos os Santos compreende o chamado Subúrbio
ainda vazios com foco em reduzir os quadros de segregação
da Baía de Todos os
Ferroviário, desde o Lobato até Paripe, e bairros
socioespacial, concentração de pobreza, precariedade
Santos
localizados na parte alta da Falha Geológica de Salvador, habitacional, altos índices de violência, baixa oportunidade
na região de São Caetano e Pirajá.
de emprego, alto grau de degradação ambiental das áreas de
preservação e das praias e deficiência de infraestrutura,
equipamentos sociais e serviços urbanos.
2.5 Macroárea de
A Macroárea de Requalificação da Borda Atlântica define- Estimular a renovação dos espaços, edificações e
Requalificação da Borda se como território estratégico para o desenvolvimento equipamentos, a fim de reverter o quadro de subutilização e
Atlântica
urbano de Salvador por se constituir, material e
deterioração das áreas urbanizadas, incentivando a dinâmica
simbolicamente, num patrimônio ambiental e cultural da urbana através da melhoria da qualidade dos espaços
cidade, e pelas possibilidades de renovação urbana que públicos e privados, da paisagem urbana e do ambiente
oferece, haja vista as condições de infraestrutura
natural e construído, prevendo usos residenciais e
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existentes e os níveis baixos de densidade.
atividades econômicas voltadas para a oferta de comércio e
Territorialmente compreende o trecho da Borda Atlântica serviços de apoio ao uso residencial, ao turismo, hotelaria,
que se inicia no bairro do Costa Azul, na embocadura do lazer e cultura, de modo a atrair pessoas, gerar
rio Camaragibe, e se estende até o limite de Salvador
oportunidades e uma ocupação mais qualificada do
com o município de Lauro de Freitas.
território.
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DADOS:

Apresenta dados demográficos de população e densidade habitacional, segundo dados do
Censo do IBGE (2010). O Quadro a seguir exemplifica como os dados estão apresentados.

STATUS:

Proposições finalizadas, o Plano Salvador 500 está em processo de elaboração, com
horizonte até o ano de 2049.

NOME:

Proposta de Governo “Novos Avanços para a Nova Salvador”

DOCUMENTO:

Documento em formato “.pdf”

GRUPO:

URBANISMO

ELABORAÇÃO:

Gestão ACM Neto

TEMA:

O documento contém em sua primeira etapa um levantamento das realizações do governo
municipal no período de 2013-2016, na segunda etapa há a exposição em caráter eleitoral
das propostas para o período 2017-2020.

OBJETIVO:

Exposição das realizações do governo municipal, seguida pela etapa de proposições para o
município para a gestão seguinte.

CONTEÚDO:

ID 5.07
ANO: 2016

Realizações no Mandato Anterior
a)
b)
c)
d)

Condições Sociais e de Vida
Desenvolvimento Sócio Urbano (aspectos de mobilidade expostos neste item)
Desenvolvimento Sócio Econômico
Gestão Pública e Governança

Novas Propostas
a)
b)
c)
d)

Condições Sociais e de Vida
Desenvolvimento Sócio Urbano (aspectos de mobilidade expostos neste item)
Desenvolvimento Sócio Econômico (aspectos de desenvolvimento estratégico
principalmente voltados ao setor logístico)
Gestão Pública e Governança

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador

HORIZONTE:

2017-2020

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Realizações:






Bilhete Único (2013);
Meia Passagem aos Domingos (2013);
Corujão Salvador - ônibus durante a madrugada (2015);
Renovação da Frota (2015);
600 novos pontos de ônibus com abrigo;
74

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT03: Levantamento de Dados Primários e Secundários










Urbanização de finais de linha e instalação de módulos de conforto;
Reforma da Estação Nova Lapa;
Planos inclinados;
Elevador Lacerda;
Centro de Controle Operacional do Sistema de Transportes;
Aplicativo CittaMobi;
Núcleo de Operações Assistidas;
Apoio à implantação do metrô.

Propostas:












Intensificação da Implantação de Semáforos inteligentes;
Ampliação dos serviços de monitoramento;
Revitalização do comércio de rua: fachadas ativas, fruição pública, permeabilidade
visual dos lotes, uso misto;
Descentralização da cidade, fomento aos centros de bairros;
Implementação do sistema BRT e Ruas para pedestres;
Microacessibilidade para promover o acesso e articulação entre vales e cumeadas;
Ampliação do programa “Salvador vai de Bike”, por meio da construção de
ciclovias e ciclofaixas;
Ampliação do sistema viário, com implantação e duplicação de vias arteriais e
coletoras.
Promoção e Incentivo à Economia por meio da setores e áreas estratégias de
desenvolvimento de atividades logísticas e industriais. Como o Eixo Logístico
Industrial a ser formado ao longo da borda continental, CIA Aeroporto, de
transporte de cargas e atacadista, nas proximidades da CEASA, atividades
logísticas e industriais;
Polo Tecnológico - TIC.

DADOS:

Apresentação de indicadores socioeconômicos para embasamento de propostas.

STATUS:

Proposta.

NOME:

Pauta Prioritária do Coletivo Mobicidade

DOCUMENTO:

Apresentação e carta em formato “.pdf”

GRUPO:

URBANISMO

ELABORAÇÃO:

Coletivo Mobicidade Salvador

TEMA:

Proposições do Coletivo Mobicidade para o transporte ativo por pedestre e bicicletas na
Cidade de Salvador, entregue nas Escutas Setoriais do PlanMob.

OBJETIVO:

A carta apresentada foi originalmente entregue aos candidatos à Prefeitura tem por objetivo
reivindicar plena participação na elaboração do PlanMob, além de proposições encaminhadas
ao poder executivo e legislativo, a fim de aumentar a participação do transporte ativo na
divisão modal da cidade de Salvador, e incentivar o uso de bicicleta através das 43 metas
apresentadas na mesma.

CONTEÚDO:

A Pauta Prioritária elaborada pelo Coletivo Mobicidade contém proposições para ampliação
da participação popular no PlanMob, assim como metas anteriormente encaminhas das ao
poder executivo e poder legislativo.

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador.

HORIZONTE:

Não definido.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

O Coletivo Mobicidade defende seus argumentos fundamentados na lei 12587/12 da Política
Nacional de Mobilidade, e evoca o direito de participação através do Art. 2 e 43 do Estatuto
da Cidade. São no total 7 propostas referentes a participação popular na elaboração do
PlanMob; duas pautas prioritárias referentes a execução de políticas públicas voltadas ao
transporte ativo definidas no PDDU, com horizonte de 2020; 31 metas propostas de
responsabilidade do poder executivo; e 12 metas propostas de responsabilidade do poder

ID 5.08
ANO: 2016
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legislativo.

DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Não definido.

NOME:

Salvador 360

DOCUMENTO:

Apresentação no formato “.pdf”

GRUPO:

URBANISMO

ELABORAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Salvador (PMS)

TEMA:

Trata de um plano com ações específicas que conformam uma estratégia de
desenvolvimento para o município de Salvador.

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, através de um plano para
acelerar o crescimento e aproveitando os avanços recentes conquistados pela cidade, como
por exemplo, a infraestrutura de transportes de média alta capacidade em processo de
implantação.

CONTEÚDO:

A apresentação estrutura-se da seguinte forma:







ID: 5.09
ANO: 2017

Contexto – elucida a situação do município com relação à economia;
Premissas – descreve os avanços alcançados pelo município em infraestrutura e
desenvolvimento;
Método – apresenta brevemente o método utilizado para a elaboração do conjunto
de soluções que formam a estratégia de desenvolvimento do plano;
Propostas – resume os principais problemas, soluções e ações, além dos prazos
para implantação dessas ações e informações sobre esses investimentos, contidos
nos respectivos eixos definidos (8 eixos no total);
Cenário Atual;
Cronograma.

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador.

HORIZONTE:

2017 até o ano de 2020.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

O plano define 360 ações em 8 eixos com intensidades variadas e em segmentos
diversificados. Entretanto, nessa apresentação apenas apresenta os principais problemas e
ações. Os oito eixos que contém as 360 ações são os seguintes:
1. Eixo Simplifica – agilizar processos e desburocratizar;
2. Eixo Negócios – atrair novos investimentos e estimular geração de emprego e
renda;
3. Eixo Investe – melhoria da infraestrutura e investimentos em requalificação urbana;
4. Eixo Centro Histórico – requalificação da região do Centro Antigo da Cidade;
5. Eixo Cidade Inteligente – desenvolvimento econômico através de soluções de
inovação e tecnologia;
6. Eixo Criativa – fortalecimento e potencialização da indústria criativa;
7. Eixo Sustentável – projetos com foco em sustentabilidade e resiliência;
8. Eixo Inclusão Econômica – dinamizar e fortalecer a economia informal.
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DADOS:

Apresenta a evolução da Taxa de Desocupação das pessoas com 14 anos ou mais.
Exemplo do dado:

STATUS:

Plano consolidado em fase de implantação.

NOME:

Ruas Completas: incentivando o transporte ativo nas cidades

DOCUMENTO:

Conjunto de manuais e apresentações no formato “.pdf”

GRUPO:

URBANISMO

ELABORAÇÃO:

WRI Brasil

TEMA:

Programa do WRI Brasil que consiste na requalificação urbana, promovendo a mobilidade
ativa, inclusiva e segura, através de manuais que servem como ferramentas para o
planejamento e projetos.

OBJETIVO:

“Capacitar cidades para incorporar conceitos de segurança viária e transporte ativo no
desenvolvimento de projetos de requalificação urbana focados na redução de emissões de
gases efeito estufa.”
Objetiva uma distribuição democrática do espaço público, através de infraestrutura que
priorize os modos ativos e tornando essas viagens mais interessantes e atrativas, de acordo
com as diretrizes do Plano Nacional de Mobilidade Urbana.

CONTEÚDO:

Contém apresentações de explicação do programa e manuais que servem de ferramenta
para a implantação das medidas. São as seguintes ferramentas (manuais):






ID: 5.10
ANO: 2017

Ferramenta 1: Manual de Calçadas
Ferramenta 2: Manual de Acesso ao Transporte Coletivo
Ferramenta 3: Ações de Incentivo ao Transporte Ativo
Ferramenta 4: Planejamento Cicloinclusivo
Ferramenta 5: Bicicletar e os Avanços de Fortaleza

Vale ressaltar, que há anexo ao Ruas Completas, uma série de manuais de diversas
instituições e variados temas que tem enfoque na questão da mobilidade ativa, como
manuais do Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT), Mobilidade Ativa e Segurança
Viária, entre outros.
ABRANGÊNCIA:

Tem atuação em diversas cidades brasileiras.

HORIZONTE:

Não define horizontes para implantações ou projetos.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Os projetos de Ruas Completas podem incluir:





Projetos de calçadas
Promoção da acessibilidade universal
Sinalização clara e orientada ao pedestre
Mobiliário urbano útil (lixeiras, bancos, entre outros)
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Medidas moderadoras de tráfego
Ciclovias e/ou ciclofaixas
Corredores prioritários para o Transporte Coletivo
Fachadas Ativas
Distribuição democrática e justa do espaço público

DADOS:

Dados pontuais de mobilidade nos exemplos de implantação do programa.

STATUS:

Aguardando elaboração e implantação de projeto, sendo uma das cidades selecionadas.



Informações Demográficas, Sociais e Econômicas

NOME:

Limites de Bairros e Regiões Administrativas – Salvador / Bahia / Brasil

DOCUMENTO:

Relatório descritivo sobre as prefeituras-bairro no formato “.pdf”
Lei Municipal 8.376/2012 em formato “.pdf”

GRUPO:

URBANISMO

ELABORAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Salvador - PMS

TEMA:

Delimitação oficial dos bairros e Regiões Administrativas (Prefeituras Bairro) de Salvador por
meio da Lei Municipal 8.376/2012.

OBJETIVO:

Promover áreas de competência, em articulação com as Secretarias e entidades da
Administração Municipal, a execução dos serviços públicos, inclusive a fiscalização, a
manutenção urbana e o atendimento ao cidadão, bem como assegurar a participação da
comunidade na gestão pública.

CONTEÚDO:

A lei altera a distribuição anterior, que contava com 18 Regiões Administrativas, e que passa
a contar com 10 Prefeituras Regiões com novas competências e maior capacidade de
articulação com as Secretarias.

ID 5.11
ANO: 2013

Descrição das prefeituras-bairro contendo os seguintes dados:




Endereço
Telefone
E-mail




Habitantes
Área
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ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador.

HORIZONTE:

Não se aplica.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Não se aplica.

DADOS:

Dados de característica, composição e demográficos acerca das prefeituras-bairro.

STATUS:

Publicado e vigente.

Apesar do acervo não apresentar muitos documentos nos quais o objetivo principal sejam
dados demográficos, sociais e econômicos, diversos documentos têm como parte de sua
elaboração dados que servirão de subsidio para o PlanMob Salvador; como é o caso do
Salvador 500, do PDDU 2016, entre outros.
Além das informações contidas nos documentos pertencentes ao Levantamento de Dados, o
Consórcio se valerá de informações de domínio público. Os dados apresentados a seguir foram
obtidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que inclusive é utilizado
como base por diversos estudos realizados em nível nacional.
Cabe salientar que, neste momento não foi feito o cruzamento de dados, entre a Pesquisa
Origem e Destino (OD-2012) e os dados do IBGE; desta forma, será utilizado o dado mais
recente publicado pelo IBGE, que poderá variar de acordo com o tema, ou seja, pode haver
discrepância entre as datas da disponibilidade de dados realizadas em relação à frota,
economia e educação, por exemplo.
Em 2010, Salvador contabilizava uma população de 2.675.656 habitantes, nesta ocasião foi
estimada pelo IBGE 2.938.092 habitantes para 2016, com uma densidade demográfica de
3.859 habitantes/km². É um dos números de população mais expressivos em nível estadual e
nacional, conforme Figura 16.
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Figura 16 – População e Densidade Demográfica

Dado: 2016
Dado: 2010

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017)

Em 2014, a população ocupada em trabalho era de 930.031 habitantes, que representa 32%
do município, o que garantiu uma boa média na comparação estadual e nacional. Neste ano, o
salário médio dos trabalhos formais era de 3,5 salários mínimos.

Figura 17 – Salário Médio e Pessoal Ocupado

Dado: 2014

Dado: 2014

Dado: 2014

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017)
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Em 2015, Salvador registrou a oferta de 270.573 matrículas no município; este número (inferior
às matrículas de anos anteriores) não foi suficiente para garantir um Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, tanto entre os municípios baianos quanto à média
nacional, conforme Figura 18:
Figura 18 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e Taxa de Escolarização

Dado: 2015
Dado: 2015

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017)

Figura 19 – Matrículas em Salvador

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017)
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Em 2014, Salvador apresentava PIB per capita como um dos valores mais altos no estado da
Bahia, porém abaixo da média quando comparado à microrregião (municípios limítrofes), o que
pode ser explicado pelo PIB considerável de municípios vizinhos, assim como suas menores
populações. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal em 2010 foi de 0,759.

Figura 20 – PIB per Capita

Dado: 2014
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017)

Em 2009 haviam 367 estabelecimentos de Saúde (SUS); este número, porém, não se reflete
quando comparado aos números de mortalidade infantil, onde o município de Salvador ocupa
posição intermediária, tanto em nível estadual, quanto em nível nacional.

Figura 21 – Mortalidade Infantil e Internações por Diarreia

Dado: 2009
Dado: 2009
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017)
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Foi contabilizado um total de 692,819 km² de área na unidade territorial. Apesar de em 2010
possuir um número mediano de arborização de vias públicas (39,5%), a urbanização em vias
públicas apresentou um número ainda abaixo do quesito anterior, com somente 35% do total.
O sistema de esgoto, por outro lado, possui uma boa média na comparação estadual e
nacional.

Figura 22 – Esgotamento Sanitário, Arborização e Urbanização de Vias Públicas

Dado: 2010

Dado: 2010

Dado: 2010
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017)



Considerações Finais:

Os principais ditames legais que balizarão o PlanMob Salvador, referentes à legislação
urbanística são as LEIS VIGENTES que instituíram o PDDU-2016 (Lei no. 9.069/2016) e a
LOUOS-2016 (Lei no 9.148/2016), além das orientações que o Plano Salvador 500 está
formulando para as previsões de longo prazo (2049), conforme sínteses apresentadas na
Fichas 5.05 e 5.06.
Esses documentos permitirão formular os cenários ALTERNATIVOS a serem elaborados no
PlanMob (Etapas 60 e 70), a partir da avaliação a ser feita na fase de PROGNÓSTICO, sobre a
crítica dos resultados de um Cenário TENDENCIAL (Etapa 40 do Plano de Trabalho – RT01).
Entretanto, como esses documentos não apresentaram determinações quantitativas - que
espacializassem as atividades econômicas, distribuindo-as por microregiões da cidade – e,
considerando que, de acordo com a metodologia deste PlanMob, é essencial sua definição
para estimar a futura demanda de transportes em Salvador, elas serão efetivadas apoiadas nas
antigas Zonas de Interesse (ZIs) que foram utilizadas em estudos anteriores da PMS;
logicamente, ajustadas às macro diretrizes propostas no PDDU-2016.
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4.6

Planos e Projetos de Infraestrutura de Transportes

Para sistematizar a organização e a análise prévia dos documentos, o Grupo Temático de
Projetos foi subdividido em duas categorias, conforme apresentado abaixo:


Informações de Projetos em Execução e Comprometidos;



Informações sobre demais Projetos.

Cabe destacar que, a Grupo Temático de Projetos foi o grupo no qual o Consórcio por ter
colaborado na produção da maior parte das análises e abrange uma área significativa de
Salvador (ver Figura 23, Figura 24 e Figura 25).
Além da organização e da análise prévia, também é apresentado uma consideração sobre o
acervo técnico que o PlanMob consolidou sobre o Grupo Temático. Com o objetivo de, realizar
uma explanação se os dados obtidos são suficientes para a realização do Plano de Mobilidade
Urbana de Salvador, ou se ainda carece de mais alguma informação.
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Figura 23 – Projetos de Transporte Coletivos
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Figura 24- Projetos de Sistema Viário
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Figura 25- Projetos Urbanos
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Informações de Projetos em Execução e Comprometidos

Neste item foram identificados e classificados os projetos que o Consórcio compreendeu que
estão em processo de implantação ou encaminhados para tal.

NOME:

Relatório Final: Racionalização STCO

DOCUMENTO:

Documento em formato .pdf

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

PMS/ SETIN/ SETPS

TEMA:

Adequações operacionais com propostas de melhorias a curto prazo, no sistema de
transportes coletivos por ônibus de salvador.

OBJETIVO:

Propor modificações nos serviços, para melhorar as condições de mobilidade da
população, através da análise de pesquisas realizadas e a elaboração de um
diagnóstico da situação atual.

CONTEÚDO:










ID 6.01
ANO: 2011

Capítulo 1: Resumo e Conclusões: apresentando etapas e o conteúdo
do trabalho;
Capítulo 2: Diagnóstico da Situação Atual: contendo a avaliação da
operação das linhas de ônibus existentes à época, através da análise das
pesquisas realizadas em 60 linhas, incluindo dados de demanda
transportada e de viagens ofertadas e avaliação da operação das
Estações Pirajá e Mussurunga;
Capítulo 3: Reformulação das Áreas Operacionais: apresentação da
disposição das Áreas Operacionais e da codificação das linhas de ônibus,
com apresentação dos índices de desempenho das Áreas operacionais e
dos mesmos nas novas agregações conforme proposta aqui sugerida;
Capítulo 4: Oportunidade de Melhorias e Ações de Curto Prazo:
propostas de melhorias para o transporte coletivo a serem implantadas em
curto prazo, independentes de implantação de infraestrutura e
reorganização das Áreas Operacionais, apresentando propostas
preliminares para criação de novas áreas e um novo ordenamento das
linhas de ônibus com base nessas áreas;
Capítulo 5: Considerações Finais – Fase A: recomendações
consideradas necessárias para a reconfiguração da rede de transporte
coletivo de passageiros por ônibus abrangendo as linhas de ônibus e as
estações existentes atualmente na rede.

ABRANGÊNCIA: Município de Salvador, especialmente o Sistema STCO – Sistema de Transporte
Coletivo por Ônibus, contemplando as 373 linhas de ônibus que compunham esse
sistema, e as Estações de Transferência Pirajá e Mussurunga.
HORIZONTE:

Curto Prazo.

DIRETRIZES E
Recomendações de ações de melhorias em curto prazo, que independiam de
PROPOSIÇÕES: grandes investimentos na infraestrutura já instalada, relacionados a seguir:









Redução do intervalo máximo nas horas pico
Regularidade de Intervalos entre Partidas
Redução da Imprecisão nos Controles de Despachos de Partidas x
Irregularidade de Despachos
Integração Tarifária com Linhas de “Amarelinhos”
Ampliação de destinos para mesma origem
Otimização do Uso das Baias das Estações Pirajá e Mussurunga
Fortalecimento das Linhas Tronco
Implantação de Retornos Operacionais
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DADOS:

Apresenta dados de diagnóstico da situação atual.

Também apresenta dados de pesquisa:

STATUS:

Implantado parcialmente.

NOME:

Considerações sobre o projeto do Corredor LAPA-LIP

DOCUMENTO:

Arquivo em texto no formato .docx

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES

ID 6.02

ELABORAÇÃO:

INTEGRA - Associação das Empresas de Transporte de Salvador

ANO: 2016

TEMA:

O documento analisa o projeto do Corredor de BRT entre o Terminal Lapa e a
Ligação Iguatemi e Paralela (Ligação Lapa-LIP) realizado pela empresa Prado
Valadares no ano de 2015.

OBJETIVO:

Análise do projeto e proposição de recomendações. O projeto original do Corredor
Lapa-LIP fazia parte dos Corredores Estruturante, composto pelo Corredor LapaIguatemi-Aeroporto e pelo corredor Pituba-Iguatemi-Acesso Norte-Calçada. Com a
implantação da Linha 2 do Metrô, o projeto foi reduzido, excluindo-se os trechos
Iguatemi-Aeroporto e Iguatemi-Acesso Norte-Calçada.

CONTEÚDO:

I.
II.
III.
IV.

Projeto Físico
Projeto Operacional
Aspectos econômicos e financeiros do projeto operacional
Conclusão
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ABRANGÊNCIA: Município de Salvador – Av. Antônio Carlos Magalhães, Av. Juracy Magalhães e R.
Lucaia até Av. Vasco da Gama
HORIZONTE:
DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Não definido.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Uso de frota mista - Convencional e Articulados/Plataforma Piso Baixo.
Não se recomenda o uso de ônibus com piso alto e porta à esquerda, pois
se limitaria ao corredor BRT, porta à esquerda depende da avaliação custo
benefício. Possibilidade de se implantar fluxo em “mão inglesa” para
embarque e desembarque nas plataformas para diminuir os custos de
atualização de frota.
Especificar o emboque dos ônibus provenientes da Av. Paralela que
entram no Corredor Lapa-LIP.
Realizar o detalhamento de solução de acesso às plataformas de
embarque e desembarque das linhas do Corredor Lapa-LIP no Terminal
Lapa.
Considerar volumes de embarque e desembarque maiores do que os
planejados na Estação Pituba-Itaigara, devido a quantidade de linhas que
vão para a Orla.
Necessidade de estudo de extensão do corredor até o Comércio, dado que
se verificou uma forte demanda na Pesquisa OD 2012.
6. Não tem um Projeto de Esquema Operacional de linhas do corredor,
necessário para se dimensionar as linhas alimentadoras do Corredor e as
estações de embarque e desembarque. No projeto de reestruturação das
linhas municipais de Salvador feiro pela Oficina - Cenário 3 - este plano
não foi feito.

DADOS:

Não apresenta.

STATUS:

Projeto, com obra em processo de licitação

NOME:

Corredores Progressivos de Transporte de Salvador

DOCUMENTO:

Documento no formato .pdf

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

SETIN

TEMA:

Este documento apresenta uma proposta de curto prazo de implantação de uma
rede de corredores progressivos de transportes, com soluções de adequação viária
e tratamento preferencial para os ônibus, implantação tecnológica gradual e
modular que minimize os dispêndios de capital na implementação do corredor e
concorra para a elevação de sua eficiência econômica.

OBJETIVO:






CONTEÚDO:







ID 6.03
ANO: 2012

Ofertar aos usuários, já no primeiro semestre de 2013, um novo padrão de
qualidade de operação do transporte coletivo com eficiência que será
alcançada através da PRIORIDADE na CIRCULAÇÃO para os Ônibus;
Melhorar as condições de deslocamento nos Corredores, através do
TRATAMENTO FÍSICO da infraestrutura viária, acompanhado de outros
elementos que podem ser solucionados tais com: uma boa SINALIZAÇÃO
DE TRÁFEGO; uma OPERAÇÃO ASSISTIDA dos fluxos de ônibus nos
corredores; e uma precisa OTIMIZAÇÂO do desempenho nos Pontos de
Parada dos Ônibus;
Propiciar a melhoria progressiva da qualidade da mobilidade da cidade
para os eventos da Copa das Confederações/Junho 2013 e Copa do
Mundo/ junho 2014.
Contexto e desafios
Conclusões
Objetivos
Corredor Progressivo de Transporte: Conceito e Justificativa
Principais Características
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Elementos do Sistema Proposto
Estimativa de Demanda
Estimativa de Custo
Resultados Esperados
Anexos

ABRANGÊNCIA: Região Metropolitana de Salvador.
HORIZONTE:

Implementação gradual, com intuito de atendimento para a Copa das
Confederações em junho/2013 e, posteriormente, a Copa/Fifa 2014.

DIRETRIZES E
O documento apresenta as seguintes diretrizes:
PROPOSIÇÕES:

Impacto positivo para o início da nova administração nas áreas de









transporte e circulação;
Dotar a cidade de um sistema estruturante e diferenciado de transporte,
com implementação gradual, inclusive para atender de imediato a Copa
das Confederações em junho/2013e, posteriormente, a Copa/Fifa 2014;
Organização do espaço público: priorização do transporte coletivo com
definição dos espaços para a circulação de ônibus e carros,
proporcionando melhoria na circulação viária;
Aumento da velocidade operacional: diminuição no tempo de viagem do
transporte público, sem prejuízos expressivos para o transporte individual;
Sustentabilidade: otimização da frota de ônibus, permitindo redução de
emissões nos corredores viários e redução do consumo de combustíveis,
além da redução do ruído e da intrusão visual do trânsito massivo de
ônibus;
Ganho financeiro: redução dos custos operacionais dos operadores;
Aumento do conforto: adoção gradativa de ônibus mais confortáveis, com
motor traseiro, câmbio automático e suspensão pneumática;
Expansão dos corredores: o êxito do projeto deverá estimular a criação de
novos corredores em outras vias da cidade.

DADOS:

Apresenta dados de previsão de demanda e estimativa de custos.

STATUS:

Parcialmente Implantado.
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NOME:

Plano de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Salvador

DOCUMENTO:

Relatório em formato “.pdf”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

PMS – SEMOB

TEMA:

Este caderno consiste no diagnóstico técnico do Sistema de Transporte Coletivo por
Ônibus existente e proposição da reestruturação deste sistema em dois cenários,
sendo um deles, em rede multimodal.

OBJETIVO:

Propor modificações nos serviços para melhorar a qualidade e a produtividade,
ensejadas pelo novo ambiente gerado pelo contrato de concessão e pela
aglutinação dos serviços em três áreas de operação, visando a sua racionalização, a
ampliação da acessibilidade à cidade e a qualidade dos serviços ofertados. Estas
propostas forma desenvolvidas em três cenários.

CONTEÚDO:

ID 6.04
ANO: 2015

1. Apresentação das Redes de transporte propostas para os Cenário 2 (médio
prazo) e 3 (longo prazo), envolvendo além do sistema municipal, o sistema
complementar (STEC) e a rede metropolitana, além de considerar também as
implantações do sistema metroviário, VLT, BRT's, etc.
2. Apresentação da infraestrutura física para integração dos sistemas
3. Apresentação do modelo de simulação
4. Metodologia e cálculo da oferta das propostas (frota, viagens e produção
quilométrica)

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador, abrangendo a totalidade do seu território.

HORIZONTE:

Não definido.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

As propostas de novas redes de transporte foram desenvolvidas em três cenários
distintos, cada um com características envolvendo o conjunto de linhas e modais
existentes e as condições de integração entre eles. O quadro abaixo resume as
condições de cada cenário.

Cenários para o desenvolvimento dos estudos
CENÁRIO 1
STCO EXISTENTE (AGO/2013)

CENÁRIO 3

CENÁRIO 2

REDE MULTIMODAL

REDE DE LINHAS EXISTENTE

 NOVA REDE DE LINHAS

 STCO OTIMIZADO

INTEGRAÇÃO ABERTA

INTEGRAÇÃO ABERTA

 METRÔ LINHA 1

1 TRANSBORDO,

 1 TRANSBORDO

 2 HORAS PARA INTEGRAÇÃO
 SEGUNDO EMBARQUE
GRATUITO

 3 HORAS PARA
INTEGRAÇAO
 SEGUNDO EMBARQUE
GRATUITO

 METRÔ LINHA 2
 VLT
 CORREDORES
ESTRUTURANTES
 INTEGRAÇÃO
MULTIMODAL

 METRÕ LAPA-PIRAjÁ

O Dimensionamento de oferta seguiu as especificações definidas pela Prefeitura de
Salvador no processo de licitação das áreas operacionais Concorrência No
001/2014, relativas a capacidade dos veículos, taxas de conforto, e intervalos
máximos nos picos e entre picos.
DADOS:

Apresenta diagnóstico, simulação e contém proposta e projeto de reestruturação do
Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus.

STATUS:

Plano de Atuação
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NOME:

RIT - Rede Integrada de Transportes – Salvador/BA

DOCUMENTO:

Relatório Técnico no formato “.pdf”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

SEDUR

TEMA:

Detalhamento físico operacional do sistema BRT, que irão compor a Rede Integrada de
Transportes – RIT de Salvador.

OBJETIVO:

Foram elaboradas 4 alternativas de implantação (Alternativas A, B, C e D), sendo este último
apresentado em duas versões. O objetivo deste relatório é apresentar os resultados da
alternativa D versão 2 que prevê o Metrô (Linha 1) operando entre Pirajá e Lapa, o Trem de
Subúrbio modernizado (VLT), o BRT nos corredores principais e também em corredores
transversais (Av. Gal Costa / Av. Pinto de Aguiar; Av. 29 de Março / Av. Orlando Gomes e Av.
Dorival Caymmi / Estr. do Coco).

CONTEÚDO:

ID 6.05
ANO: 2011

O relatório é apresentado em cinco capítulos
Capítulo 1 - PLANO DIRETOR E PLANO DE TRANSPORTE URBANO INTEGRADO: que
contém uma síntese do PDDU/08 quanto às suas orientações sobre o Transporte Coletivo de
Salvador e as premissas básicas que direcionaram as concepções da RIT
Capítulo 2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: definindo as premissas específicas deste Cenário
3D, no que se refere aos trechos dos Corredores do Sistema BRT considerados, estações /
terminais de transbordo, parâmetros operacionais, etc.;
Capítulo 3 - ANÁLISE DAS LINHAS SIMULADAS: explicitando a metodologia de análise
das linhas do sistema de transporte coletivo existente em Salvador, adaptando-as ao cenário
“Corredores Principais e Transversais” (Cenário 3D.vs2), bem como a reclassificação destas
linhas quanto à sua tipologia, de acordo com as premissas conceituais deste Cenário 3D.
Apresenta, também, o itinerário das linhas estruturais propostas para os “Corredores
Principais e Transversais”, na concepção do Sistema BRT (Anexo C);
Capítulo 4 - ESTIMATIVAS DE CRESCIMENTO DA DEMANDA: onde se explicita os
critérios que nortearam as estimativas da DEMANDA FUTURA, para os anos de 2014 (início
da operação do Sistema BRT proposto) e 2039 ano horizonte (25 anos de operação),
admitido como objetivo desta análise;
Capítulo 5 - RESULTADOS DA SIMULAÇÃO: comentando os dados obtidos na simulação
do cenário “Corredores Principais e Transversais” (3D.vs2) representativos para a hora pico
da manhã (HPM), contendo os carregamentos de passageiros e ônibus nas vias que
compõem a rede de transporte coletivo simulada, os principais pontos de transferências de
passageiros, as regiões de origem e destino desses passageiros em algumas seções/ponto
se sua intensidade nos principais corredores e nos locais de transbordo do transporte
coletivo, além do carregamento individual das linhas estruturais propostas, neste Cenário
3D.vs2.
O Relatório ainda contém 5 anexos: ANEXO A. CRESCIMENTO DA CIDADE / DESEJOS DE
VIAGENS; ANEXO B. LINHAS ALIMENTADORAS DA RIT; ANEXO C. LINHAS
ESTRUTURAIS DA RIT; ANEXO D. ITINERÁRIOS DAS LINHAS ALIMENTADORAS;
ANEXO E. LINHAS METROPOLITANAS MODIFICADAS.
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ABRANGÊNCIA: Município de Salvador.
HORIZONTE:

2039.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Como diretrizes que nortearam a concepção do Projeto da RIT, pode-se destacar o esquema
abaixo, definindo as grandes interrelações dos principais aspectos que devem ser considerados
na solução do problema.

DADOS:

Dados demográficos e resultados de simulações.

STATUS:

Projeto.

NOME:

Projetos de Requalificação Urbanística

DOCUMENTO:

Pranchas de cinco projetos em Autocad em extensão .dwg
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GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

PMS – FMLF

TEMA:

Requalificação Urbana de vias e espaços públicos de Salvador.

OBJETIVO:

Projetos com o objetivo de requalificação em áreas pontuais no município de
Salvador, com o intuito de melhorar infraestrutura nestes locais.

CONTEÚDO:

Os projetos de Requalificação Urbana propõem intervenções nos seguintes locais:










ID 6.06
ANO: 2016

AV. SETE DE SETEMBRO / PIEDADE: contempla requalificação de
passeios, tratamento paisagístico, implantação de trilha tátil e paklets. As
intervenções concentram-se na Av. Sete de Setembro, entre a R. Forte de
São Pedro e a Praça Castro Alves.
BARRA - RIO VERMELHO; contempla requalificação de passeios,
tratamento paisagístico, implantação de ciclovias, acerto geométrico viário,
restauração de praças e áreas públicas ao longo da via. As intervenções
concentram-se na Orla Atlântica de Salvador, entre a R. Marquês de
Caravelas e a R. Bartholomeu Gusmão.
CANTAGALO - BOA VIAGEM: Contempla requalificação de passeios (com
recuperação e implantação de pisos ao longo dos passeios e nos espaços
públicos), tratamento paisagístico, regulamentação de estacionamento,
implantação de ciclofaixa e sinalização horizontal, alocação de áreas para
uso misto e comércio ao longo do trecho entre R. Rio São Francisco e Av.
Eng. Oscar Pontes.
LADEIRA DA SOLEDADE - LARGO DO TANQUE: Contempla
requalificação de escadarias e passeios (com recuperação e implantação
de pisos ao longo dos passeios e nos espaços públicos), tratamento
paisagístico, regulamentação de estacionamento, implantação de trilha tátil
e mobiliário urbano fixo.
STELLA MARIS: Contempla requalificação de passeios (incluindo acessos
à praia), tratamento paisagístico, implantação de ciclovias e espaços
públicos para prática de esportes e lazer, alocação de áreas para
implantação de quiosques, espaços de conveniência e centros de apoio
aos surfistas

ABRANGÊNCIA: Partes diversas do município de Salvador.
HORIZONTE:
DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Não definido.







Tratamento paisagístico;
Implantação de trilha tátil,
Paklet,
Mobiliário urbano fixo,
Sinalização horizontal,
Ciclovias e ciclofaixas.
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Acerto geométrico viário,
Restauração de praças e áreas públicas ao longo das vias,
Regulamentação de estacionamento,
Alocação de áreas para uso misto e comércio,
Requalificação de escadarias e passeios (com recuperação e implantação
de pisos ao longo dos passeios e nos espaços públicos, incluindo acessos
à praia),
Implantação de espaços públicos para prática de esportes e lazer,
Alocação de áreas para implantação de quiosques,
Espaços de conveniência e centros de apoio aos surfistas.

DADOS:

Não apresenta.

STATUS:

Implantado parcialmente.
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NOME:

Cidade Bicicleta - Mobilidade para Todos

DOCUMENTO:

Apresentação em formato “.pdf”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
(CONDER)

ID 6.07
ANO: 2013

TEMA:

O documento trata das intenções de implantação de infraestrutura cicloviária, para
atender a população baiana em suas viagens cotidianas.

OBJETIVO:

Implantar infraestrutura cicloviária completa em Salvador, sua macrorregião,
qualificando as condições de mobilidade ativa para a população e turistas; estimular
a produção e comércio associados à bicicleta; dar apoio logístico ao ciclista; e
implantar o Centro da Bicicleta no Parque de Pituaçu.

CONTEÚDO:

1. Breve apresentação sobre o modal

4. Localização dos projetos
piloto

2. Objetivos e diretrizes

5. Mapa de Circuitos
Cicloviários

3. Papel do Estado

6. Registro fotográfico

Circuitos Cicloviários

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador e sua macrorregião.

HORIZONTE:

A apresentação não define horizontes para a implantação das diretrizes.

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES:
· Infraestrutura Física
Circuitos especiais;
Circuitos Principais;
Circuitos Secundários;
Paraciclos;
Estações.
· Promoção de Logística
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Ativação da cadeia produtiva associada à bicicleta;
Conscientização do público e do usuário;
Produção e oferta do equipamento - Bicicleta Popular;
Comunicação social;
Legislação;
Incentivos ao transporte e esporte;
Novos produtos (seguros, sistema de garantia, serviços de locação e
manutenção).
· Gestão
Exclusivamente público;
Consorciada entre municípios;
Misto, com parcerias público - privado.
DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Em Implementação.

NOME:

Plano de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Salvador

DOCUMENTO:

Relatório em formato “.pdf”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

PMS - SEMOB

TEMA:

Este caderno consiste no diagnóstico técnico do Sistema de Transporte Coletivo por
Ônibus existente e proposição da reestruturação deste sistema em dois cenários,
sendo um deles, em rede multimodal.

OBJETIVO:

Propor modificações nos serviços para melhorar a qualidade e a produtividade,
ensejadas pelo novo ambiente gerado pelo contrato de concessão e pela
aglutinação dos serviços em três áreas de operação, visando a sua racionalização, a
ampliação da acessibilidade à cidade e a qualidade dos serviços ofertados. Estas
propostas forma desenvolvidas em três cenários.

CONTEÚDO:

ID 6.08
ANO: 2016

1. Apresentação das Redes de transporte propostas para os Cenário 2 (médio
prazo) e 3 (longo prazo), envolvendo além do sistema municipal, o sistema
complementar (STEC) e a rede metropolitana, além de considerar também as
implantações do sistema metroviário, VLT, BRT's, etc.
2. Apresentação da infraestrutura física para integração dos sistemas
3. Apresentação do modelo de simulação
4. Metodologia e cálculo da oferta das propostas (frota, viagens e produção
quilométrica)

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador, abrangendo a totalidade do seu território.

HORIZONTE:

Não definido.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

As propostas de novas redes de transporte foram desenvolvidas em três cenários
distintos, cada um com características envolvendo o conjunto de linhas e modais
existentes e as condições de integração entre eles. O quadro abaixo resume as
condições de cada cenário.
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Cenários para o desenvolvimento dos estudos
CENÁRIO 1
STCO EXISTENTE (AGO/2013)

CENÁRIO 2

CENÁRIO 3
REDE MULTIMODAL

REDE DE LINHAS EXISTENTE

 NOVA REDE DE LINHAS

 STCO OTIMIZADO

INTEGRAÇÃO ABERTA

INTEGRAÇÃO ABERTA

 METRÔ LINHA 1

1 TRANSBORDO,

 1 TRANSBORDO

 2 HORAS PARA INTEGRAÇÃO
 SEGUNDO EMBARQUE
GRATUITO

 3 HORAS PARA
INTEGRAÇAO
 SEGUNDO EMBARQUE
GRATUITO

 METRÔ LINHA 2
 VLT
 CORREDORES
ESTRUTURANTES
 INTEGRAÇÃO
MULTIMODAL

 METRÕ LAPA-PIRAjÁ

O Dimensionamento de oferta seguiu as especificações definidas pela Prefeitura de
Salvador no processo de licitação das áreas operacionais Concorrência No
001/2014, relativas a capacidade dos veículos, taxas de conforto, e intervalos
máximos nos picos e entre picos.
DADOS:

Apresenta diagnóstico, simulação e contém proposta e projeto de reestruturação do
Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus.

STATUS:

Plano de Atuação

NOME:

VLT de Salvador

DOCUMENTO:

03 arquivos no formato “.pdf”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

GEB/CTB

TEMA:

Trata-se da implantação e operação do VLT de Salvador no antigo leito do trem do
subúrbio, com trechos novos, reestruturados e reimplantados.

OBJETIVO:

Dotar as regiões da Cidade Baixa e Subúrbio Ferroviário de infraestrutura de
transporte coletivo de média capacidade, promovendo uma melhor articulação
dessas regiões com o restante da cidade.

CONTEÚDO:





ID 6.09
ANO: 2015

Anexo 5 - Programa de Implantação e Operação (PIO): Traça as diretrizes
das principais condições para a execução do Contrato de Concessão do VLT,
constituídos pela relação e caracterização dos serviços e obras previstas para
a execução. Apresenta a seguinte estrutura:
o Seção 1 – Introdução
o Seção 2 – Obrigações de Caráter Geral
o Seção 3 – Implantação do VLT
o Seção 4 – Operação do VLT

Requisitos operacionais

Parâmetros operacionais

Requisitos de manutenção

Atividades de suporte à operação
o Das Condições de Operação
Anexo 8 - Demandas Anuais e Frota de Referência: Relatório síntese que
descreve o estudo exploratório sobre a potencialidade de agregação da
demanda ao atual Trem do Subúrbio, face as possíveis melhorias em sua
transformação no Sistema VLT. Apresenta a seguinte estrutura:
o Introdução
o Demanda de Referência
o Área de Influência
o Base das Informações sobre a Demanda Atual
o Premissas deste Estudo
o Estruturação das simulações do TC na Região do Subúrbio
o Estudos Complementares
o Síntese dos Resultados Obtidos
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o Avaliação Final das Alternativas
o Conclusão e Recomendações
Tomo III: Consiste em três pranchas de anteprojeto com o traçado diretriz do VLT e
suas respectivas paradas
ABRANGÊNCIA: Comércio e Subúrbio Ferroviário.
HORIZONTE:




Marco 1: Comércio/ Baixa do Fiscal – até 19 meses após a assinatura do
contrato
Marco 2: Comércio/ São Luís de Paripe – até 25 meses após a assinatura do
contrato

DIRETRIZES E
•
Trecho 1: nova implantação de via permanente compreendida entre as
PROPOSIÇÕES: paradas da Calçada e Comércio (extensão com aproximadamente 3,5 km);
•
Trecho 2: compreende parte do trajeto atual do Trem do Subúrbio com a
requalificação da via permanente, entre as paradas da Calçada e Baixa do Fiscal
(extensão com aproximadamente 1,1 km);
•
Trecho 3: compreende parte do trajeto atual do Trem do Subúrbio com a
requalificação da via permanente (paradas da Baixa do Fiscal e Paripe) e
reimplantação em trecho antes ocupado pelo antigo trem (entre as paradas de
Paripe e São Luis). Tem extensão de aproximadamente 13,9 km.
DADOS:

Dados de estimativa de carregamentos.

STATUS:

Em processo de licitação para implantação e operação.

NOME:

Projeto Básico – Avenida 29 de Março

DOCUMENTO:

Documentos em formato “.dwg” e “.jpg”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

Não consta nos documentos

TEMA:

Projeto funcional de duplicação da Av. Orlando Gomes e implantação da Av. 29 de
Março.

OBJETIVO:

O projeto intenta detalhar a geometria da via para consolidá-la, afim de promover a
sua futura implantação. O projeto contém:
1. As adequações viárias;
2. Indicação de estacas e taludes, entre outros parâmetros técnicos;
3. Indicação das ligações com vias adjacentes e com as vias estruturais BR
324 e Av. Paralela.

CONTEÚDO:

Um arquivo no formato “.dwg” contendo o desenho técnico funcional da via.

ID 6.10
ANO: 2016
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ABRANGÊNCIA: Município de Salvador, priorizando a conexão entre a região de Águas Claras e a
Orla Atlântica (Av. Octávio Mangabeira), via Av. Orlando Gomes duplicada.
HORIZONTE:

Não definido.

DIRETRIZES E
Propõe a implantação de nova via ligando a Paralela à BR 324 e adequação viária
PROPOSIÇÕES: da Av. Orlando Gomes existente.
DADOS:

Não contém dados

STATUS:

Já implementado no trecho da Av. Gal Costa (duplicada) e na conexão com a BR324 (em Águas Claras) e com o restante do trecho (implantação da Av. 29 de Março)
em implantação pela CONDER (atual corredor vermelho).

NOME:

Projeto Funcional – Duplicação da Av. Gal Costa e Implantação da Ligação Lobato/
Pirajá

DOCUMENTO:

Prancha do Projeto Funcional no formato em “.pdf”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

Consórcio Transoceânico

TEMA:

Intitulado de Linha Azul, consiste num corredor viário, contendo sistema de
transporte de média capacidade (BRT), que interliga transversalmente os dois
vetores estruturais de Salvador, a Av. Paralela e a BR-324.

OBJETIVO:

Promover a conexão dos dois grandes eixos estruturais do município, bem como das
duas orlas, a Atlântica e a da Baía de Todos os Santos. Tem o intuito também de
melhorar a articulação da região do “miolo”, hoje escassa de infraestrutura urbana e
de transportes.

CONTEÚDO:

Prancha técnica com a geometria viária geral do projeto, indicações dos acessos,
túneis, estações e faixa de BRT, pista de ciclovia, calçadas e trechos elevados.
Porção da prancha técnica:

ID 6.11
ANO: 2017
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ABRANGÊNCIA:

Orla Atlântica, Miolo e Orla da Baía de Todos os Santos.

HORIZONTE:

Não há definição de horizontes

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Corredor estrutural transversal ao território municipal.

DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Em implantação.

NOME:

Projeto Metrô Salvador Linha 01

DOCUMENTO:

03 Arquivos no formato “.pdf” contendo planta e projeto;
01 arquivo no formato “.jpg”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

ID 6.12

ELABORAÇÃO:

GEB/SEDUR/CTB

TEMA:

Os documentos apresentam detalhamento gráfico dos projetos para a linha 01 do metrô,
sendo um referente ao ano de 2009 e uma atualização no ano de 2011. Projeção da linha
e indicação de adequações viárias para o trecho da ampliação Pirajá-Águas
Claras/Cajazeiras.

OBJETIVO:

Projeção da linha 1, atualização do projeto e projeção do eixo de ampliação.

CONTEÚDO:

Linha 01 – Lapa/Pirajá Painel 2009
•
Corte das estações e seções típicas dos trechos de túnel, elevado e superfície;
•
Traçado da linha;
•
Indicação de local das estações
Linha 01 – Lapa/Pirajá Painel 2011 (Atualização)
•
Atualizações das Seções típicas;
•
Corte das estações Retiro e Pirajá.
Linha 01 – Pirajá/Águas Claras-Cajazeiras (Planta Geral)
•
Projeção da via metroviária de ligação entre Pirajá e Águas Claras;
•
Indicação de local das estações metroviárias, pontos de conexão, intervenções
viárias e adequações de infraestrutura.

ANO: 2009/2011
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ABRANGÊNCIA: Porção Oeste do município de Salvador.
HORIZONTE:

Curto Prazo (o documento não define o horizonte).

DIRETRIZES E
A linha realiza uma importante ligação no eixo oeste da cidade, conectando a porção
PROPOSIÇÕES: costeira à região interna do município.
Linha 01 – Pirajá/Águas Claras-Cajazeiras (Planta Geral)
•
Projeção da via metroviária de ligação entre Pirajá e Águas Claras;
•
Indicação de local das estações metroviárias;
•
Indicação de pontos de conexão com outros modais (BRT);
•
Indicação de intervenções viárias (vias marginais, reconfiguração de viaduto)
•
Indicação de adequações de infraestrutura, como passarelas.
DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Trecho Lapa – Pirajá (Concluído e em operação). Trecho Pirajá-Águas Claras (em
execução)

NOME:

Projeto Metrô Salvador Linha 02

DOCUMENTO:

03 Arquivos no formato “.pdf” contendo planta e projeto;

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

GEB/SEDUR/CTB

TEMA:

Os documentos apresentam a planta geral de implantação da Linha 2 do metrô de
Salvador, contendo traçado, cortes das estações, terminais e seções típicas.

OBJETIVO:

Apresentar detalhamento gráfico da implantação da Linha 02 do metrô de Salvador.

CONTEÚDO:

Linha 02 – Acesso Norte-Aeroporto (Planta CCR)
•
Corte Transversal das Estações e Seções típicas dos trechos, traçado
metroviário e localização das Estações;
Linha 02 – Acesso Norte-Aeroporto (Parte 01)
•
Indicação do traçado, adequações viárias, adequações de infraestruturas
(passarelas, pontos de ônibus), aspectos da rede elétrica, demandas da rede de
esgoto.
Linha 02 – Aeroporto-Lauro de Freitas (Parte 02)
•
Aspectos técnicos.

ID 6.13
ANO: 20152016
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ABRANGÊNCIA:

Porção sudeste do município de Salvador, abrangendo uma porção do município de
Lauro de Freitas.

HORIZONTE:

O Documento não define o horizonte.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Linha 02 – Acesso Norte-Aeroporto (Planta CCR)
•
Corte Transversal das Estações;
•
Seção típica das porções de Elevados, Superfície e Passagem Inferior;
•
Traçado metroviário com distinção de trechos;
•
Localização das Estações;
Linha 02 – Acesso Norte-Aeroporto (Parte 01)
•
Indicação do traçado;
•
Indicação de adequações viárias;
•
Indicação de adequações de infraestruturas (passarelas, pontos de ônibus)
•
Indicação de aspectos da rede elétrica a serem alterados, implantados
e/ou removidos;
•
Indicação de demandas da rede de esgoto;
Linha 02 – Aeroporto-Lauro de Freitas (Parte 02)
•
Apresentação de aspectos técnicos do trecho entre o Aeroporto e Lauro de
Freitas.

DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Em implantação.

NOME:

Levantamento de Ciclovias

DOCUMENTO:

Listagem

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

PMS - Transalvador

TEMA:

Projetos cicloviários para Salvador.

OBJETIVO:

Estabelecer uma rede cicloviária no município.

CONTEÚDO:





ID 6.14
ANO: 2017

Ciclofaixa Alphaville I
Ciclofaixa Av. Dorival Caymmi Itapuã
Ciclofaixa Centro- Salvador Vai De Bike- Domingos E Feriados
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Ciclofaixa Pq. Da Cidade. Itaigara. Pituba_Salvador Vai De Bike
Ciclofaixa Rua Do Canal- Av. Juracy Magalhães Jr. Rio Vermelho
Ciclofaixa Rua Visconde De Itaborahy Amaralina
Ciclofaixas Av. Centenário E Av. Magalhães Neto
Cicloviário Barra, Ondina, Rio Vermelho
Cicloviário Brotas
Cicloviário Centro
Cicloviario Cidade Baixa
Cicloviário Costa Azul, Jd. Armação, Imbuí, Boca Do Rio
Cicloviário Garibaldi, Vasco Da Gama
Conder_Cicloviário Cidade Baixa_Calçada_Comércio
Estudo Ciclofaixas Itaigara

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador.

HORIZONTE:

A implantação dos projetos era prevista até 2016.

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Propõem a implantação de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas em áreas prioritárias no
município. Algumas sendo implantadas com funcionamento permanente e algumas
em sistema de funcionamento aos fins de semana e feriados.

DADOS:

Apresenta ciclovias existentes e ciclovias propostas, como apresentada no mapa.

STATUS:

Em implantação.



Informações dos demais Projetos

NOME:

Ponte Itaparica - Salvador

DOCUMENTO:

Conjunto de documentos: EIA/RIMA, Decretos de Utilidade Pública, Portarias e
Projeto Básico em formato “.pdf”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES

ID 6.15

ELABORAÇÃO:

GEB/SEPLAN

TEMA:

Documentos diversos componentes do Projeto Básico da Ponte Salvador – Ilha de
Itaparica/ Sistema Viário Oeste.

ANO: 2014
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OBJETIVO:

Construção da Ponte sobre a Baía de Todos os Santos, conectando Salvador a Ilha
de Itaparica. Associado à ponte estão vinculadas as seguintes obras:


Sistema viário em Salvador: extensão total de cerca de 4,22 km em 9
eixos, com largura da pista variável, em uma área de construção
aproximada de 77.000 m²;

Sistema viário na Ilha de Itaparica: trecho de chegada da Ponte à Ilha,
extensão de 3.09 km e largura tipo da pista variável, em uma área de
construção aproximada de 142.000 m², incluindo a praça de pedágio;

Sistema viário na Ilha de Itaparica – Variantes: extensão de 18,32 km e
largura tipo da pista de 35,80 m, em uma área de construção aproximada
de 506.000 m², incluindo interseções;

Sistema viário na Ilha de Itaparica – requalificação da rodovia BA – 001:
extensão total de cerca de 17,31 km e largura tipo da pista variável entre
29,30 e 54,00 m, em uma área de construção total aproximada de
1.140.000 m², incluindo rotatórias e alças de retornos;
Duplicação da rodovia BA – 001 (trecho não urbanizado): extensão de 8,8 km e
largura tipo da pista variável entre 29,30 e 54,00 m, em uma área de construção
aproximada de 788.061 m² incluindo a praça de pedágio da ponte do Funil.
CONTEÚDO:

Os arquivos disponibilizados sobre a obra da Ponte Salvador – Ilha de Itaparica/
Sistema Viário Oeste podem ser divididos entre: Estudo de Impacto
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental; Licença Prévia; Decretos de Utilidades
Pública; Portarias do DNIT e Projeto Básico. Contudo, destaca-se que este
fichamento foi elaborado focado na leitura do Projeto Básico, que é composto pelos
seguintes documentos:


Desenhos



Memorial Descritivo e Projeto da Ponte



Relatório do Sistema Viário de Itaparica e Memória Justificativa



Plantas do Sistema Viário



Obras de Arte Especiais



Relatório de Geotecnia



Notas de Serviço e Cálculo de Volumes



Relatório do Projeto do Sistema Viário de Salvador, Memória
Justificativa



Plantas do Sistema Viário



Viadutos e túneis



Projeto de Canteiro de Obras e Acampamento de Pessoal



Plano de Execução da Obra



Relatório Final de Subsídios para EIA-RIMA atualizado



Projeto de Desapropriação



Caderno de Especificações dos Materiais e Serviços



Memória de Cálculo



Estudos de Navegação



Estudos de Tráfego

ABRANGÊNCIA:

Município de Salvador, Vera Cruz, Ilha de Itaparica e Baía de Todos os Santos

HORIZONTE:

Prazo estimado de término das obras: dezembro de 2018.
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DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:

Justificativas de Projeto





Ligação entre os municípios de Salvador e Vera Cruz;
Aumento da Eficiência Logística na RMS;
Expansão da cidade de Salvador para a Ilha de Itaparica e Região Oeste;
Integração na estratégia de desenvolvimento socioeconômico:
Requalificação do centro antigo de Salvador;
Requalificação e planificação urbana nos municípios de Vera Cruz e
Itaparica;
Desenvolvimento das atividades de turismo e veraneio na Ilha de Itaparica
e Baixo Sul;
Crescimento da atividade agropecuária, industrial e agroindustrial no
Recôncavo Baiano e Baixo Sul;
Aumento da atividade logística na região.

Diretrizes de Projeto










Construção de uma ponte que não obstaculize a circulação e manobra nos
principais canais de navegação da Baía de Todos os Santos e áreas
portuárias e atracadouros marginais;
Atendimento de critérios de redução do impacto visual das estruturas;
Mitigação do risco de colisão de embarcações com a ponte;
Reconfiguração, articulação viária e melhoria dos movimentos internos em
Salvador (Cidade Baixa, Porto e Via Expressa BTS, com ligação à região
centro de Salvador), por forma a acomodar o tráfego resultante da
implantação da Ponte, bem como resolvendo ou melhorando alguns
constrangimentos atuais;
Ampliação da capacidade e melhoria da circulação e flexibilidade do tráfego
na BA-001, equiparando-a a uma Via Arterial, mas mantendo e promovendo
a intermodalidade, notadamente no que se refere a transportes públicos e
transportes não motorizados, sem comprometer a ligação entre as
ocupações lindeiras da rodovia;
Criação de uma alternativa viária de maior fluidez e assegurando uma
solução de atravessamento rápida e segura, com a construção da nova
Variante;
Respeito pelas restrições e outras condicionantes ambientais ou
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socioeconômicas no desenho do projeto.

DADOS:

Apresenta diagnóstico com presença de dados demográficos, EIA/RIMA, pesquisas,
simulações e projeto básico da ponte e sistemas viários propostos.

STATUS:

Em licenciamento.

NOME:

MIP – Plano Urbanístico da Orla de Salvador

DOCUMENTO:

12 Relatórios em formato “.pdf”.

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRURA E
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

Odebrecht Properties S.A. e Construtora Norberto Odebrecht
Brasil S.A.

ID 6.16
ANO: 20132015

TEMA:

A Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada (MIP) viabiliza ações conjuntas
do poder público e da iniciativa privada através da realização de operações
urbanas consorciadas, de parcerias público privadas e de mecanismos de
incentivo ao desenvolvimento urbano.
O Plano Urbanístico proposto na MIP-ORLA, se auto intitula como um
redirecionador do plano diretor vigente à época (2008), dentro de seu arcabouço
jurídico, não apenas seguindo suas diretrizes, mas sim, se colocando como
orientador de intervenções.

OBJETIVO:

Realização de um diagnóstico urbano com a identificação dos principais
problemas e potencialidades da área de estudo, para a geração de uma
hipótese de transformação urbana.
Soluções de integração da cidade formal com a cidade informal.

CONTEÚDO:

I-Apresentação

V-Capítulo 4: Onde fazer

II-Capítulo 1: O que é um bom Plano
Urbanístico

VI-Capítulo 5: Como e quando fazer
Área estudada:

III-Capítulo 2: Porque fazer um plano VII-Anexos
para Salvador
IV-Capítulo 3: o que fazer
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ABRANGÊNCIA: Orlas do município de Salvador: Centro Antigo, Península de Itapagipe, Orla
Atlântica e Região do Nordeste de Amaralina (ZEIS).
HORIZONTE:

Implantar as principais ações e intervenções até 2020 e se concretizar
totalmente até 2049, quando Salvador completará 500 anos.

DIRETRIZES E
Aproveitar o potencial construtivo da cidade; Consolidar as centralidades
PROPOSIÇÕES: existentes e propor novas centralidades; Reorganizar os fluxos de mobilidade e
mudar a política de uso do solo; Consolidar os projetos de transporte coletivo
existentes; Investir no transporte ativo, com estruturas que promovam o conforto
do pedestre, como ascensores verticais, passarelas entre cumeadas e escadas
rolantes; ciclovias e bicicletários.
DADOS:

Não apresenta dado.

STATUS:

Estudos autorizados pela Resolução PMS nº 001/2013 e entregue à
PMS/SEDUR em 2017.

NOME:

Projeto - Centro Antigo Sustentável

DOCUMENTO:

Apresentação em formato “.pdf” e “.jpg”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

PMS/FMLF e SEDUR

TEMA:

Estudo que apresenta diagnósticos e diretrizes específicas para o Centro Histórico
e o Centro Antigo.

OBJETIVO:

Adequar o Centro Histórico Antigo às novas demandas de uso e de mobilidade,
valorizando o patrimônio cultural, histórico e paisagístico.

CONTEÚDO:

Apresentação de um diagnóstico e as macro-diretrizes para a área central de
Salvador.

ID 6.17
ANO: 2017
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ABRANGÊNCIA: Centro Histórico Antigo de Salvador.
HORIZONTE:

Não definido.

DIRETRIZES E
Entender o Centro tradicional da cidade de Salvador como um espaço para as
PROPOSIÇÕES: pessoas, valorizando o patrimônio histórico, cultural e paisagístico; Reverter o
quadro de desocupação da área central; Priorizar modos ativos de transporte e o
transporte.
DADOS:

Em 20 anos, o Centro Histórico e o Centro Antigo de Salvador perderam 50% e
10% de sua população, respectivamente, apesar de que Salvador cresceu 29% no
mesmo período.

STATUS:

Em início de elaboração e, neste momento, consolidado em um mapa síntese com
as “ideias arrolada” nas consultas que a FMLF fez com diversas equipes técnicas
da PMS.

NOME:

Projeto Via Náutica

DOCUMENTO:

Relatório em formato “.pdf”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

GEB / SEMOB

TEMA:

O Projeto Via Náutica, lançado em meados dos anos 2000, faz parte de uma
iniciativa entre o Governo da Bahia e a Prefeitura de Salvador, e prevê a exploração
da iniciativa privada para operação e ampliação dos projetos de intervenções ao
longo da Borda da BTS, entre o Porto da Barra e o Porto da Ribeira.

OBJETIVO:

O estudo analisado desenvolveu a proposição de recuperação e operação dos cais
dispostos na borda da Baía de Todos os Santos, além de implantar e operar
hidrovia, a fim de dotar o trecho infraestrutura náutica, para incentivar o turismo, o
comércio e o esporte náutico, na Orla de Salvador.

CONTEÚDO:

O Projeto Via Náutica apresenta a seguinte estrutura:

ID 6.18
ANO: -

- POTENCIAL DO TURISMO NÁUTICO
- INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS EM SALVADOR
- O PROJETO VIA NÁUTICA
- CARACTERIZAÇÃO DA VIA NÁUTICA
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- DESCRIÇÃO DOS CAIS
- RESULTADOS DO ESTUDO DE MERCADO
- AVALIAÇÃO FINANCEIRA
- CENÁRIO FUTURO
- OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
ABRANGÊNCIA: Borda da Baía de Todos os Santos (BTS) do município de Salvador, trecho
compreendido entre o Porto da Barra e o Porto da Ribeira.
HORIZONTE:

Não definido.

DIRETRIZES E
O Projeto Via Náutica propõe intervenções ao logo da Borda da BTS, entre o Porto
PROPOSIÇÕES: da Barra e o Porto da Ribeira. Inclui a proposição da operação de uma linha náutica
no referido trecho, e recuperação de pontos turísticos através da
revitalização/construção de cais e atracadouros ao longo da borda marítima - no
total, são previstas nove paradas na hidrovia. O Projeto Via Náutica, lançado em
meados dos anos 2000, fazia parte de uma iniciativa entre o Governo da Bahia e a
Prefeitura de Salvador, e prevê a exploração da iniciativa privada para operação e
ampliação do projeto.
DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Paralisado – Necessita reformulação conceitual.

NOME:

PMI - Sistema de Estacionamentos Públicos

DOCUMENTO:

Arquivo formato “.pdf”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

PMS - SEMOB

TEMA:

Procedimento de Manifestação de Interesse, para apresentação de estudos e
projetos de engenharia, viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e
jurídica para exploração de estacionamento rotativo, serviços de sinalização
horizontal e vertical, estacionamentos pré-existentes e edifícios garagem
robotizados ou garagem subterrânea, compreendendo obras, implantação,
manutenção, operação e gestão do serviço de Salvador - BA.

OBJETIVO:

-Dar publicidade à intenção do Município de Salvador de receber estudos técnicos
para o sistema de estacionamento da cidade;
- Receber soluções de tecnologia sob as perspectivas de viabilidade técnica, além
de estudos de trânsito que possibilitem o embasamento das propostas
apresentadas pelos proponentes;
- Recolher subsídios para agregar, apurar e consolidar ideias acerca do projeto;
- Conceber um projeto mais apropriado que apresente menor dispêndio de recursos
públicos, observando sempre a Lei de Mobilidade Brasileira.

CONTEÚDO:

Aviso público e anexos que contém descrições sobre:
-Preâmbulo e Definições;
-Finalidade e Objeto;
-Requisitos para participação;
-Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI;
-Autorização para realização de Estudos Técnicos;
-Seleção das propostas e Acompanhamento dos Estudos Técnicos;
-Custos de participação no PMI e valor máximo de reembolso;
-Direitos autorais e Legislação pertinente;
-Solicitação de informações, esclarecimentos e Disposições gerais;
-Termo de Referência.

ID 6.19
ANO: 2015
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ABRANGÊNCIA: Cidade de Salvador, preferencialmente na Região da Nova Orla, especialmente no
trecho entre a Barra e o Rio Vermelho (e o Centro Antigo e Iguatemi).
HORIZONTE:

Não definido.

DIRETRIZES E
Ampliação e modernização do Sistema de Estacionamento da Cidade:
PROPOSIÇÕES: OBJETIVOS:
-Aumento do número de vagas de estacionamento regulamentado e implantação de
sistema de zona azul digital;
-Sistema input e output de dados sobre infrações;
-Reforma e exploração de estacionamentos públicos estratégicos, e construção de
edifícios garagem, principalmente entre o trecho da Barra e Rio Vermelho;
-Melhoria no estacionamento de veículos, e na experiência e satisfação dos
usuários;
-Incentivar utilização de transporte coletivo.
DIRETRIZES:
-Solução Integrada do Sistema de Estacionamento sob o ponto de vista
operacional, tecnológico, ambiental, econômico / financeiro e jurídico;
-Projeto e implantação de sistema de fiscalização eletrônica capaz de assegurar
eficiência e atendimento à legislação vigente;
-Estruturação do sistema tarifário ao longo da concessão, capaz de absorver custos
de investimentos;
-Gestão da demanda, propondo aumento ou diminuição de vagas de
estacionamento.
DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

PMI publicada e em andamento.

NOME:

Projeto Básico da Via Expressa Linha Viva

DOCUMENTO:

Relatório Técnico em formato “.pdf”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

PMS / SUCOP / SETIN

TEMA:

O estudo analisado desenvolveu um Projeto Básico de Engenharia Viária e a
realizou Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) relacionados a uma nova
ligação viária denominada "LINHA VIVA", interligando a região do Acesso Norte
(BR-324) e a Estrada CIA/Aeroporto (BA-526) e conexão com a atual via
Metropolitana (Contorno de Lauro de Freitas).

OBJETIVO:

Criação de uma ligação direta do Centro Tradicional e Histórico de Salvador até a
Estr. CIA/Aeroporto (BA-526) e ao novo trecho inicial da Estr. do Coco (BA-099).

CONTEÚDO:

I - Projeto Básico de Engenharia Viária:
- RF-01 - CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO FUNCIONAL
- RF-02 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
- RF-03 - ESTUDOS GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO
- RF-04 - PROJETO GEOMÉTRICO E DE TERRAPLENAGEM (2 Tomos)
- RF-05 - PROJETO DE DRENAGEM (2 Tomos)
- RF-06 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (2 Tomos)
- RF-07 - PROJETO DAS OAEs - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (5 Tomos)
- RF-08 - SINALIZAÇÃO E DESVIOS DE TRÁFEGO
- RF-09 - EDIFICAÇÕES DOS PEDÁGIOS
- RF-10 - CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS
- RF-11 - POLIGONAL DE UTILIDADE PÚBLICA

ID 6.20
ANO: 2012
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- RF-12 - ORÇAMENTO BÁSICO
II - Estudos de Impacto Ambiental – EIA:
- TOMOS I a III: EIA - Estudos de Impacto Ambiental.
- TOMO IV: RIMA - Relatório de Impacto Ambiental.

ABRANGÊNCIA: Município de Salvador.
HORIZONTE:

Não definido.

DIRETRIZES E
Com a proposta de se criar uma ligação direta entre o Centro de Salvador e a Estr.
PROPOSIÇÕES: CIA/Aeroporto, a Linha Viva terá extensão prevista de 17,7 km, e deve ser
percorrida de ponta a ponta num período menor do que 15 minutos. São propostas
10 interconexões com o sistema viário da cidade e uma série de 20 viadutos de
transposição da nova via pelo sistema de ligação interbairro na região.
São previstas 20 praças de pedágio, que serão localizadas nas extremidades das
vias e em cobrança única nas suas alças de saída. Mais de 780 mil pessoas serão
beneficiadas pelo empreendimento.
DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Em fase de estudos.

NOME:

PROVIA – Conjunto de Pontos Críticos do Trânsito

DOCUMENTO:

Relatório Técnico no formato “.pdf”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

PMS/SEDHAM

TEMA:

Estudo exploratório da expansão do sistema viário do Município de Salvador.

OBJETIVO:

Proposição de soluções viárias para alguns pontos críticos do trânsito de Salvador.

CONTEÚDO:

• Planta de Localização
• Pontos Críticos:
PC1 = Conexão Pirajá x BR-324
PC2 = Trincheira da Calçada
PC3 = Viaduto da R. Nilo Peçanha
e Trincheira no Lgo. do Tanque
PC4 = Viaduto Complementar na
“Rótula do Abacaxi”
PC5 = Semi-trincheira no Jd. dos
Namorados
PC6 = Viaduto na Av. Paulo VI

ID 6.21
ANO: 2011

PC13 = Trincheira na Av. Anita Garibaldi
PC14 = Rótula dos Barris x Dique do
Tororó (c/Corredor BRT) Viaduto e ponte
sobre Dique do Tororó
PC15 = Trincheira na Av. Silveira Martins
x R. Tomás Gonzaga
PC16 = Viaduto direcional na Av. ACM x
Av. Juracy Magalhães (c/ Corredor BRT)
PC17 = continuidade da Av. Luis Viana
Filho (c/Corredor BRT) Viaduto sobre a
L.I.P., no início da Av. Luis Viana Filho
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PC7 = Complexo Viário do Imbui
PC8 = Viaduto da Rotatória de S.
Rafael
PC9 = Viaduto de Tamburugy
PC10 = Viaduto de Interligação Av.
Orlando Gomes <> Av. 29 de Março
PC11 = Viaduto da Av. Mussurunga
PC12 = Complexo Viário do Pituaçu

PC18 = Viaduto direcional na Av. ACM na
região do Iguatemi (c/ Corredor BRT)
PC19 = Viaduto na Av. Anita Garibaldi /
R. Lucaia x Av. Vasco Gama (c/Corredor
BRT)
PC20 = Trincheira sob Av. Tancredo
Neves x Av. Magalhães Neto (c/Corredor
BRT)
PC21 = Trincheira / Viaduto na Av. Otávio
Mangabeira x R. Artur Machado

ABRANGÊNCIA: Município de Salvador.
HORIZONTE:

Não definido.

DIRETRIZES E
Foram elaborados projetos funcionais que ilustram as 21 intervenções propostas
PROPOSIÇÕES: para os locais diagnosticados como pontos críticos de trânsito no Município de
Salvador. Vale ressaltar que todos estão compatibilizados com o "Sistema de
Corredores BRT", quando se situam em suas proximidades.
DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Em fase de estudos.

NOME:

Programa de Mobilidade do Governo do Estado da Bahia

DOCUMENTO:

Apresentação no formato “.pptx”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

GEB/SUMOB

TEMA:

Mobilidade Urbana e Metropolitana em Salvador e sua Região Metropolitana.

ID 6.22
ANO: 2016
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OBJETIVO:

Instituir princípios e diretrizes orientadores das ações e investimentos do Estado da
Bahia, na área da mobilidade urbana e, de forma mais ampla, na construção do
Sistema Estadual de Mobilidade Urbana, de acordo com a Política Nacional de
Mobilidade Urbana Sustentável.
Melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade urbana e interurbana nos
municípios baianos, priorizando: acessibilidade; circulação urbana, transporte
público coletivo; pedestres e modo não motorizado.

CONTEÚDO:

Retrata números sintetizados da participação popular na elaboração da Política
Estadual de Mobilidade, assim como números da situação atual da Mobilidade na
RMS. Apresenta também, projetos em Salvador e na Região Metropolitana de
Salvador (RMS):
- SISTEMA METROVIÁRIO SALVADOR - LAURO DE FREITAS - SMSL
- VLT - TREM DO SUBÚRBIO
- CORREDORES TRANSVERSAIS
- VIA EXPRESSA METROPOLITANA
- SISTEMA 093
- SISTEMA VIÁRIO OESTE – SVO (Ponte Salvador <> Ilha de Itaparica)

ABRANGÊNCIA: Região Metropolitana de Salvador (RMS).
HORIZONTE:

Indicadores do perfil de mobilidade da RMS / OD 2012

DIRETRIZES E
O Programa de Mobilidade do Governo do Estado da Bahia propõe intervenções na
PROPOSIÇÕES: RMS, principalmente na cidade de Salvador. Trata-se de uma apresentação que
mescla obras concluídas, em andamento, e projetos previstos, afim de demonstrar
o alinhamento dos investimentos realizados com o Plano Nacional de Mobilidade,
dentre eles:
* Sistema Metroviário Salvador - Lauro de Freitas;
* VLT - Trem do Subúrbio;
* Corredores Transversais;
* Via Expressa Metropolitana;
* Sistema 093;
* Sistema Viário Oeste.
DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Em Andamento

NOME:

CSC – Contorno de São Cristóvão

DOCUMENTO:

01 apresentação no formato “.pptx”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

ELABORAÇÃO:

SEINFRA/AGERBA

TEMA:

Documento apresenta um projeto viário para a região de São Cristóvão

OBJETIVO:

Criar uma alternativa de tráfego de veículos que desafogue, nos horários de pico, o
segmento da BA-526 até o Aeroporto e a Av. São Cristóvão

CONTEÚDO:

•
•
•
•

ID 6.23
ANO: 2016

Apresentação
Integração com o Contorno de Lauro de Freitas
Integração com o Sistema BA-093
Análise Comparativa com a Linha Viva
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ABRANGÊNCIA: Região Metropolitana de Salvador
HORIZONTE:

Não definido

DIRETRIZES E
Criação da Via Expressa Contorno de São Cristóvão com ligação da BA- 526 à Av.
PROPOSIÇÕES: Luiz Viana Filho (Av. Paralela).

DADOS:

Não apresenta dados.

STATUS:

Estudo.

NOME:

Estudo de Acessibilidade às Estações do Metrô

DOCUMENTO:

03 arquivos no formato “.pdf”
01 arquivo no formato “.pptx”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

ID 6.24

ELABORAÇÃO:

CCR – Metrô Bahia

TEMA:

Análise da acessibilidade às estações das linhas 1 e 2 do metrô de Salvador.

OBJETIVO:

Realizar um estudo, baseado num levantamento de dados, informações e
decorrente diagnóstico, afim de delimitar as carências da acessibilidade às linhas
do metrô de Salvador. Dessa forma, subsidiando a elaboração de uma série de
proposições afim de mitigar os problemas, melhorar e otimizar tanto o acesso
universal, quanto a operação do próprio sistema.

CONTEÚDO:

•
Linha 1:
Apresentação resumo do Estudo de Acessibilidade às Estações da Linha 1 do
Metrô.
•
Linha 2:
Três relatórios que agrupam as estações nessas três partes, com seu conteúdo
respectivamente estruturado:

Contexto Urbano;

Metodologia de Trabalho;

Levantamento de Dados;

Análise Diagnóstica;

Descrição das Propostas.

ANO: 2015
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Levantamentos Fotográficos.
Pranchas de diagnóstico e proposições para cada estação da linha do metrô.

ABRANGÊNCIA: Áreas de real influência do Sistema de Metrô de Salvador (Linhas 1 e 2), composta
por três áreas:
•
Área Diretamente Afetada (ADA)
•
Área Influência Direta (AID)
•
Área Influência Indireta (AII)
HORIZONTE:

Define horizontes de implantação de curto, médio e longo prazo.

DIRETRIZES E
Estabelece dois grupos de proposições, as essenciais e as complementares. As
PROPOSIÇÕES: intervenções foram detalhadas individualmente com uma relação de infraestrutura
associada a cada intervenção, e separadas por cada estação estudada,
categorizadas para os pedestres, bicicletas, ônibus e auto.
DADOS:

Dados demográficos.

STATUS:

Estudo contratado pela CCR e em implantação na linha 2 do metrô.

NOME:

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira do Novo Terminal
Rodoviário de Salvador – Águas Claras

DOCUMENTO:

01 arquivo no formato “.docx”
01 arquivo no formato “.pdf”

GRUPO:

PLANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

ID 6.25

ELABORAÇÃO:

GEB/SEINFRA

TEMA:

O documento apresenta um estudo de viabilidade para a implantação de um novo
Terminal Rodoviário em Salvador.

OBJETIVO:

Analise da viabilidade e da atratividade empresarial do projeto, com intuito de
estabelecer parceria com a iniciativa privada visando a implementação, exploração
e manutenção do Novo Terminal Rodoviário de Salvador

CONTEÚDO:

O estudo apresenta a seguinte estrutura:
1.
Introdução
2.
Contextualização – Variáveis Socioeconômicas Selecionadas
3.
Parcerias Público-Privadas e o Marco Legal
4.
Alguns Terminais Rodoviários Operados no País e seus Principais
Indicadores
5.
O Atual Terminal Rodoviário de Salvador
6.
Conceituação e Modelo do Novo Terminal

ANO: 2017
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aspectos Técnicos do Novo Terminal
Estimativa do Número de Passageiros Embarcados no Terminal
Analise da Viabilidade Técnica e Econômico – Financeira
Matriz de Risco do Empreendimento
Ações Estratégicas – Alguns Pontos a Considerar no processo de Licitação
Conclusão
Agenda Proposta para Audiência Pública

ABRANGÊNCIA: Região Metropolitana de Salvador
HORIZONTE:

A ideia é que ocorra a transferência das operações do atual Terminal para o Novo
Terminal em 2021.

DIRETRIZES E
A implementação do novo Terminal deverá seguir as seguintes diretrizes:
PROPOSIÇÕES: • Respeitar os limites das faixas não edificantes
• Respeitar o sistema viário projetado para o entorno do Terminal
• Garantir e facilitar as operações de entrada, parada e saída dos ônibus, táxis e
veículos particulares, bem como a entrada e saída dos usuários, tomando cuidado
especial com a separação dos seus fluxos dentro das instalações do Terminal.
• Buscar a minimização, por todo o período de concessão, dos custos de operação
e manutenção, inclusive preventiva
• Prever obrigatoriamente a integração das Estações Metroviária, ônibus Urbano e
BRT
DADOS:

Dados de capacidade e demanda.

STATUS:

Estudo.
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Considerações Finais:

Da compilação dos diferentes estudos/planos ou projetos - alguns elaborados pela PMS
(Prefeitura Municipal de Salvador) e outros por órgãos do GEB (Governo do Estado da Bahia) disponibilizados para análise do Consórcio, foram elencados alguns deles para comporem um
Cenário BASE, decorrente de uma avaliação preliminar quanto ao seu comprometimento de
implantação, conforme listados nos itens precedentes (4.1, para o Transporte Coletivo e 4.2
Sistema Viário e Trânsito).
Os demais estudos indicados como diretrizes no PDDU-2016 (Anexos III, IV e V) que indicam a
conveniência de sua implementação num médio prazo (até 2024) deverão compor as opções
alternativas a serem testadas no PlanMob, agregadas a outras ações do GEB e contidas em
seu Plano de Mobilidade para a RMS (em vias de elaboração).
Alguns desses projetos já possuem um nível de maturação/detalhamento que possibilitam uma
precisa mensuração de seus custos de implantação; enquanto outros deverão ter uma
estimativa mais globalizada para permitirem uma avaliação quanto a seus resultados –
funcionais, sociais, ambientais, econômicos e financeiros.
Esses projetos deverão compor o(s) Cenário(s) ALTERNATIVO(S) a serem avaliados por este
PlanMob, que está estruturado seguindo as orientações formuladas na Política Nacional de
Mobilidade Urbana, editada pelo Governo Federal (Lei no 12.587/2012); inclusive formatando
novas premissas para o planejamento dos transportes urbanos de Salvador.
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4.7

Pesquisas Específicas

Para sistematizar a organização e a analise previa dos documentos, o Grupo Temático de
Pesquisas Específicas foi subdividido em três categorias, conforme apresentado abaixo:


Informações sobre a OD 2012;



Informações sobre pesquisas de Transporte Coletivo;



Outras Pesquisas Existentes.

As informações sobre a Pesquisa OD 2012 e a Opinião de Qualidade de Transporte Ativo
foram abordadas no Cap. 3 – Fontes Primarias, em vista disso neste item será abordado
exclusivamente o tópico sobre as Outras Pesquisas Existentes.
Além da organização e da análise prévia, também é apresentado uma consideração sobre o
acervo técnico que o PlanMob consolidou sobre o Grupo Temático. Com o objetivo de, realizar
uma explanação se os dados obtidos são suficientes para a realização do Plano de Mobilidade
Urbana de Salvador, ou se ainda carece de mais alguma informação.



Outras Pesquisas Existentes

NOME:

Qualidade de Vida e Visão de Futuro

DOCUMENTO:

Três documentos em formato .pdf

GRUPO:

PESQUISAS ESPECÍFICAS

ELABORAÇÃO:

PMS/FMLF e P&A, CIES, FIPE

TEMA:

Apresenta os resultados da pesquisa realizada com o objetivo de produzir informações sobre
a qualidade de vida e a visão de futuro que a população da Região Metropolitana de
Salvador (RMS) tem em relação à sua capital, fornecendo subsídios para a elaboração do
Plano Salvador 500 que deverá orientar o desenvolvimento econômico, social e urbano
ambiental da capital baiana, tendo como horizonte o ano de 2049, quando completar 500
anos da sua fundação

OBJETIVO:

Produzir informações sobre qualidade de vida da população residente na RMS e a visão de
futuro que essa população possui em relação à capital, Salvador.

CONTEÚDO:

Relatório Analítico Geral:
1. Introdução
2. Informações sócio demográficas da amostra
3. Domicílio e seu entorno
4. Hábitos e qualidade de vida
5. Relações e percepções sobre a cidade de Salvador
6. Salvador: visão de futuro
7. Análise especiais: qualidade de vida e visão de futuro
8. Conclusões
9. Questionário utilizado
Relatório Geral Tabelas:
1. Introdução
2. Informações sócio demográficas da amostra
3. Domicílio e seu entorno
4. Hábitos e qualidade de vida
5. Relações e percepções sobre a cidade de Salvador
6. Salvador: visão de futuro
Resumo Executivo de Pesquisa:]
1. Introdução
2. Principais Resultados
3. Conclusões

ID 7.01
ANO: 2015
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ABRANGÊNCIA:

Região Metropolitana de Salvador.

HORIZONTE:

2049

DIRETRIZES E
PROPOSIÇÕES:
DADOS:

Tratamento de dados:
Universo (população e domicílios), amostras, erros amostrais, extrapolação das amostras.
Informações do Chefe da Família:
Estado civil, situação conjugal, ocupação por Salvador x RMS, faixa etária, escolaridade,
renda mensal, etnia, religião.
Informações do domicilio:
Tempo de residência no município, número de moradores, faixa etária sexo e renda mensal
total das famílias da RMS, posse de equipamentos domésticos, tipo e situação do imóvel,
número de cômodos, tipo de instalação de água, luz e esgoto, equipamentos e serviços
comunitários existentes no bairro (Salvador) ou cidade (RMS), problemas que mais afetam
ou dificultam a vida dos moradores do bairro/cidade.
Hábitos e Qualidade de Vida:
Informações sobre prática de esportes, município onde frequenta restaurantes / bares, onde
vai ao cinema, ao teatro, a discotecas, clubes, a museus e exposições, onde vai visitar
amigos, parentes, onde anda a pé, faz caminhadas, onde vai a shows, concertos musicais,
onde vai às compras, olhar vitrines, contraste de qualidade de vida entre passado presente e
futuro.
Relações e Percepções sobre a Cidade de Salvador:
Número mensal estimado de visitas a Salvador, frequência de visitas por município,
principais motivos para ir a Salvador por município, principais problemas de Salvador, os três
maiores problemas de Salvador, avaliação de serviços e/ou equipamentos públicos no bairro
ou município, por Salvador x RMS, avaliação de serviços e/ou equipamentos públicos de
Salvador, por Salvador x RMS, visão de Salvador e inter-relações com os municípios da
RMS, por Salvador x RMS.
Visão de Futuro:
Razões para acreditar que a proximidade de Salvador favorece / prejudica a cidade onde
mora, para acreditar que se vive melhor/igual/pior em Salvador, por Salvador x RMS, pontos
fortes / fracos de Salvador, por Salvador x RMS, avaliação da gestão municipal por
município,
temas muito importantes para o futuro de Salvador, por Salvador x RMS, avaliação da
qualidade de vida, visão de futuro de Salvador.

STATUS:

Entregue em 2015.
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