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e. Índice de dependência 

Neste subitem são apresentados os resultados referentes a um conceito teórico que visa 

quantificar o nível de dependência entre as cidades da RMS a partir das viagens 

intermunicipais.  

Considera-se que o percentual de viagens externas geradas por uma cidade, com destino para 

outros municípios da RMS, é um indicador de dependência dessa cidade em relação aos 

municípios da RMS. Essa dependência é relacionada a aspectos econômicos gerais, de 

interações de negócios, de comércio, de estudos, de serviços, de empregos, entre outros. Em 

síntese, infere-se que quanto maior o número de viagens de uma cidade A para outra cidade B 

maior deve ser a dependência de A em relação a B.  

Para os propósitos desta análise, o índice de dependência de um município em relação aos 

demais municípios da RMS é expresso pelo percentual das viagens geradas por esse 

município, que são externas e têm destino aos demais municípios da RMS.  

A Tabela 37 apresenta os totais de viagens diárias internas e externas geradas pelos 

municípios da RMS destacando também aquelas cujo destino é a cidade de Salvador. Os 

correspondentes percentuais expressam o índice de dependência de cada município em 

relação aos demais da RMS e especificamente o índice de dependência em relação à cidade 

de Salvador. 

Tabela 37 – Viagens diárias dos municípios da RMS (internas, externas intermunicipais, e 

com destino em Salvador) 

MUNICÍPIOS DA RMS 

VIAGENS DIÁRIAS DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL 

TOTAL Internas Externas 
C/ destino 

em  
Salvador 

Viagens 
Internas 

(1) 

Viagens 
Externas 

(2) 

C/ destino 
em 

Salvador 
(3) 

Salvador 4.579.580 4.386.587 192.993 4.386.587 95,8% 4,2% 95,8% 

Lauro de Freitas 304.210 205.673 98.537 89.544 67,6% 32,4% 29,4% 

Camaçari 397.886 331.371 66.516 37.755 83,3% 16,7% 9,5% 

Simões Filho 185.930 138.313 47.617 36.835 74,4% 25,6% 19,8% 

Candeias 103.247 85.489 17.759 8.378 82,8% 17,2% 8,1% 

Madre de Deus 29.880 21.802 8.078 4.322 73,0% 27,0% 14,5% 

Dias d'ávila 89.714 75.135 14.579 3.552 83,7% 16,3% 4,0% 

Mata de São João 48.775 40.615 8.161 2.362 83,3% 16,7% 4,8% 

São Sebastião do Passé 31.772 28.374 3.398 1.950 89,3% 10,7% 6,1% 

São Francisco do Conde 34.600 28.839 5.761 1.829 83,3% 16,7% 5,3% 

Pojuca 51.077 47.374 3.703 1.118 92,7% 7,3% 2,2% 

Vera Cruz 45.789 42.109 3.679 910 92,0% 8,0% 2,0% 

Itaparica 29.272 26.338 2.934 832 90,0% 10,0% 2,8% 

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

Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012 

(1) Porcentagem das viagens internas (com origem e destino no município) em relação ao total de viagens geradas pelo 

município. 

(2) Porcentagem das viagens externas (com origem no município e destino em outra cidade da RMS) em relação ao total de 

viagens geradas pelo município. 

(3) Porcentagem das viagens externas do município com destino na cidade de Salvador (Índice de Dependência). 
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A Figura 38 a seguir ilustra os índices de dependência de cada cidade em relação às demais 

da RMS e em especial, à cidade de Salvador. 

Figura 38 – Índice de dependência das cidades da RMS em relação aos municípios da 

RMS e Salvador 

 

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

Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012 
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A partir dos dados da Tabela 37 pode-se analisar o percentual das viagens externas cujo 

destino é a cidade de Salvador (ver Tabela 38), quando se verifica a dependência relativa de 

cada município em relação à Salvador.  

Tabela 38 - Porcentagem das viagens externas cujo destino é a cidade de Salvador 

MUNICÍPIO % DAS VIAGENS EXTERNAS CUJO DESTINO É SALVADOR 

Lauro de Freitas 90,9% 

Simões Filho 77,4% 

São Sebastião do Passé 57,4% 

Camaçari 56,8% 

Madre de Deus 53,5% 

Candeias 47,2% 

São Francisco do Conde 31,7% 

Pojuca 30,2% 

Mata de São João 28,9% 

Itaparica 28,4% 

Vera Cruz 24,7% 

Dias D'ávila 24,4% 

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

Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012 

 

Nesse caso destacam-se as cidades de Lauro de Freitas (90,9% das viagens externas geradas 

têm destino em Salvador), Simões Filho (77,4%), S. Sebastião do Passé, Camaçari, e Madre 

de Deus respectivamente com 57,4%; 56,8% e 53,5% das viagens externas têm destino na 

cidade de Salvador (ver Figura 39). 

Figura 39 - Porcentagem das viagens externas cujo destino é a cidade de Salvador 

 

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

Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012 
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2.3 Aspectos da Morfologia Urbana e Desigualdade Socioespacial 

Neste item a temática da desigualdade socioespacial existente em Salvador é abordada a partir 

do entendimento dos elementos, destacados a seguir, que condicionam e contribuem para a 

segregação socioespacial: a morfologia geográfica; a conectividade da malha viária; a forma 

urbana (avaliação da sintaxe espacial); e as condições socioeconômicas e sua distribuição no 

território. Esta avaliação possui como objetivo destacar quais são os campos de ação para a 

mobilidade em Salvador, considerando as políticas de transporte como aspecto facilitador de 

alcance às oportunidades e de democratização de acesso ao território. 

2.3.1 Morfologia Geográfica de Salvador 

Com base no Relatório Diagnóstico do Plano Salvador 500 e do trabalho de Simões Jr. sobre o 

processo de ocupação de Salvador, os aspectos morfológicos de Salvador foram descritos. 

O relevo do município de Salvador é caracterizado por escarpas de orientação linear, de 

nordeste a sudeste, distribuídos sobre rochas de embasamento cristalino. As estruturas 

geológicas constituintes da região determinam uma morfologia assimétrica que está inserida 

em planalto litorâneo, sendo seu terreno apresentado em formas de colina, morro e superfície 

aplanada.  

A topografia de Salvador, comumente conhecida pela divisão entre “Cidade Alta” e “Cidade 

Baixa”, é o resultado do longo processo de separação continental entre o Brasil e a África. A 

Figura 40 possibilita identificar a diferença abrupta de altitude entre essas duas regiões. 

O núcleo original da Cidade de Salvador teve início sobre a área de altitude média em relevo 

ondulado com declividades de 8% a 20%. Inicialmente, a “Cidade Alta” fora ocupada somente 

por funções administrativas da Coroa Portuguesa, enquanto, a movimentação comercial e 

outras atividades econômicas ocorriam na Cidade Baixa.  

Devido à geomorfologia irregular, a expansão urbana dependeu da transposição das diversas 

pequenas bacias que eram formadas por riachos com vales de vertentes bastante inclinadas. 

Portanto, a característica acidentada do relevo constituiu primeiramente uma malha viária 

baseada em cumeadas em formas mais orgânicas, sendo expressão de modelos de origem 

medieval. No processo de consolidação do município, a malha se constituiu de modo ortogonal, 

representando uma concepção moderna do espaço urbano. 

O uso de ladeiras, escadarias e planos inclinados como modo para superação da falha 

geológica e diferença de altitude, consiste em solução antiga, a partir de 1870 quando foram 

construídos os elevadores (Lacerda e Taboão) e os planos inclinados (Gonçalves e Pilar). 

Com o forte crescimento populacional após 1900, a cidade passou a sofrer alterações físicas 

profundas. Obras de retificação viária, de saneamento, de implantação de infraestrutura de 

transporte e iluminação, de embelezamento urbano, de organização e expansão da “cidade 

baixa” foram focos das políticas de intervenção dessa época.  

Posteriormente, devido à Reforma Urbana de 1968, os fundos de vale de Salvador foram 

ocupados por avenidas, o que propiciou os três vetores de expansão a partir do centro 

tradicional – Subúrbio, “Miolo” e Orla Atlântica – e ocasionou a mudança na lógica dos 

deslocamentos intraurbano. 
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Figura 40 - Mapa Hipsométrico de Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Base Sicar/1995.  
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Conforme mostra a Figura 41, o município de Salvador apresenta predominância de relevo com 

declividade entre 20 a 45%, caracterizado como forte ondulado, e concentra maiores 

declividades na região do “Miolo”, com presença de relevo montanhoso e escarpado (45 a 75% 

e maior que 75%).  

De modo geral, a Orla Atlântica, devido às características de relevo com maior oferta de áreas 

planas e suave ondulado, foi concebida como vetor importante de desenvolvimento urbano, 

constituindo-se em setor de interesse do mercado imobiliário. Diferente da região do “Miolo”, 

cujo relevo é mais restritivo e, portanto, foi uma área menos desejada pelo mercado imobiliário 

que teve grande parte de sua ocupação destinada a programas habitacionais e destinados a 

abrigar uma população de baixa renda. 
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Figura 41 - Mapa de Declividade de Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Base Sicar/1995.  
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Devido às características geomorfológicas, aos eventos naturais de chuva e a intensa 

ocupação urbana, Salvador apresenta elevados riscos associados a deslizamentos e 

desmoronamentos. A água oriunda das chuvas associada ao escoamento superficial e aos 

problemas de drenagem em algumas zonas do município, também contribuem para intensificar 

os desastres de deslizamentos. 

Conforme mostra a Figura 42, os registros de deslizamentos em Salvador estão concentrados 

nas áreas com população de menor renda, que ao longo da história do município ocupou as 

áreas mais íngremes e com maiores riscos de deslizamento associados.  

 

Figura 42 - Registros de deslizamentos em Salvador x Distribuição das rendas familiares 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Plano Diretor de Encostas (PMS-2004). 
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2.3.2 Conectividade da Malha Viária 

A expansão urbana da cidade de Salvador, ocorrida no início da década de 1970, resultou em 

significativa alteração na conformação física do município e acentuou as questões relativas à 

desigualdade socioespacial percebidas na cidade. 

Esta expansão deu-se, entre outros fatores, pela implantação dos quatro eixos viários 

estruturantes da cidade: Av. Afrânio Peixoto (Av. Suburbana), BR-324, Av. Luís Viana (Av. 

Paralela) e Av. Otávio Mangabeira (na Orla Atlântica). 

Além da expansão urbana, estes eixos viários permitiram também o surgimento de novas 

centralidades, até então muito concentradas na região ao sul da península. Esta expansão, 

apoiada nesses quatro eixos viários, acentuou um desenvolvimento urbano no município, 

segregado por classes de renda da população, caracterizando quatro grandes regiões da 

cidade: a AUC – Área Urbana Consolidada, o Subúrbio Ferroviário, o “Miolo” de Salvador e a 

Orla Atlântica (ver Figura 43). 

Figura 43 - Macro Regiões de Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

A partir destas quatro grandes regiões e suas centralidades, a cidade de Salvador conta com 

uma malha viária fortemente vinculada às condições impostas pelo seu acidentado relevo, 

resultando numa rede viária formada principalmente, por vias de “fundo de vale” e vias de 

“cumeada”. Assim, a macro estrutura viária da cidade apoia-se nas duas vias expressas, Av. 

Luís Viana (Paralela) e BR-324, e nas duas vias de orla, Av. Suburbana e Av. Otávio 

Mangabeira. 
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Esses quatro grandes eixos estruturantes interligam-se através de um conjunto de vias 

formadoras do sistema viário principal (SVP) da cidade de Salvador.  

 Interligando o eixo da Av. Luís Viana (Paralela) ao eixo da Orla Atlântica (Av. Otávio 

Mangabeira) atualmente tem-se:  

(i) Av. Magalhães Neto; 

(ii) Av. Jorge Amado; 

(iii) Av. Pinto de Aguiar;  

(iv) Av. Orlando Gomes;  

(v) Av. Dorival Caymmi. 

 Interligando o eixo da Av. Paralela ao eixo da BR-324 tem-se:  

(i) R. Thomaz Gonzaga / R. dos Rodoviários 

(ii) Av. Luis Eduardo Magalhães; 

(iii) Av. Gal Costa / R. do Porto Rico / R. da Indonésia  

(iv) Av. São Rafael / Via Regional;  

 Interligando o eixo da BR-324 ao eixo da Av. Afrânio Peixoto tem-se:  

(i) Av. San Martin; 

(ii) BA-528. 

Nota-se que na região de relevo menos acidentado da cidade – a Orla Atlântica – existem mais 

interligação entre os eixos estruturantes. 

Essa rede viária, baseada nas vias de “fundo de vale” e “de cumeada” acarretou ao longo do 

desenvolvimento dessa rede, carências de ligações entre estes dois conjuntos de vias. 

Esta situação é percebida, por exemplo, na Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô) - citando uma 

via implantada na década de 1970, ligando a BR-324 ao bairro de Nazaré e ao Centro 

Histórico. Lindeiros à Av. Bonocô estão os bairros de Cosme de Farias, Campinas de Brotas e 

Daniel Lisboa. No bairro de Cosme de Farias, a via de cumeada é identificada por R. Cosme de 

Farias e está conectada à Av. Bonocô por vias que apresentam acentuada declividade, seção 

viária mínima que não permitem duplo sentido de circulação e dificultam o trânsito e, em muitos 

casos não apresentam passeio, oferecendo situações de risco aos pedestres. Ou seja são 

ligações viárias precárias que dificultam a conexão entre o “vale” e a “cumeada”. 

Ao longo dos anos, desde a implantação dessa via de fundo de vale, esta situação persiste 

afetando um crescente número de pessoas que habitam estes locais. O mesmo ocorre com os 

outros bairros citados e em muitos outros locais da cidade. 

Em vias que atualmente (julho de 2017) estão sendo requalificadas/duplicadas, ou mesmo 

totalmente implantadas, observa-se o mesmo tipo de carência: 

 A atual Av. Gal Costa (via de “fundo de vale”), está sendo duplicada e irá compor a 

conexão entre a Av. Suburbana (em Lobato) e a Av. Otávio Mangabeira (na Orla Atlântica) 

através da implantação da ligação Lobato / Pirajá (a oeste) e da Av. Pinto de Aguiar (a 

leste). No entanto é absolutamente carente de conexão com os bairros de São Marcos, 

Pau da Lima (ao norte) e Sussuarana (ao sul) e, da forma como está projetada, continuará 

a sê-la. 
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 A Av. 29 de Março, também em implantação no “fundo de vale”, cumprirá a função de 

conexão entre a BR-324 e a Av. Luís Viana (Paralela). Irá compor o eixo de conexão entre 

a Orla da Baía de Todos-os-Santos (através da BA-528) e a Orla Atlântica (através da Av. 

Orlando Gomes). Esta ligação transversal ao “Miolo” supre uma antiga necessidade da 

cidade; porém, os reduzidos pontos de ligação desta com seus bairros lindeiros, 

localizados nos morros, vão acentuar a característica do sistema viário de Salvador. 

Nesse locais, citados como exemplos de ocorrências na cidade, a população afetada 

diretamente pela falta de conexões do sistema viário, habita os morros e suas encostas e tem a 

sua acessibilidade aos meios de transporte absolutamente prejudicada se estiverem 

estruturadas e apoiadas nas avenidas de Fundo de Vale. Esta população, em geral participa da 

porção populacionais menos favorecida em termos de renda familiar, empregos, estudo, 

infraestrutura básica, etc. 

Assim, para que diferentes tipos de pessoas desenvolvam suas atividades é fundamental a 

disponibilidade e o acesso ao sistema de transportes e às atividades dispersas pelo uso do 

solo da cidade, representada pela microacessibilidade adequada a essas regiões. 

 

2.3.3 Sintaxe Espacial 

A teoria da sintaxe espacial, desenvolvida por Bill Hillier e seus colaboradores da 

universidade UCL, de Londres, na década de oitenta, é formada por um conjunto de métodos 

que tem por finalidade medir a eficiência dos espaços públicos a partir da forma urbana, 

avaliando o quanto uma parte da cidade (uma rua, por exemplo) está relacionada com a cidade 

como um todo. As medidas resultantes da análise quantificam o potencial de acessibilidade 

espacial da cidade ou de determinada localidade. 

Dentre os indicadores mais comuns neste tipo de análise, será utilizado o conceito da 

“Integração Espacial”, que indica o quanto um segmento está integrado a toda malha urbana 

da cidade ou a algum raio de atuação específico, medindo a facilidade de se ir de um ponto a 

outro. A medida resultante indica o NÍVEL DE ACESSIBILIDADE de um local ou o quão 

distante um segmento está de todos os outros segmentos do sistema. (HILLIER et al, 1993) 

O conceito leva em consideração a distância topológica e angular entre os segmentos (de 

uma rede viária neste caso), chamada de profundidade; e não a distância métrica entre eles. 

A distância topológica é definida pelo número de mudanças de direção ocorridas de um ponto 

a outro. Cada segmento diretamente conectado a um segmento de referência está a um 

passo topológico deste. Um segmento qualquer conectado a um segmento diretamente 

conectado ao segmento de referência está a dois passos topológicos deste e assim por diante.  

Está apresentado a seguir, um esquema ilustrando um exemplo de distância topológica, onde 

os números representam o número de passos topológicos em relação ao segmento de 

referência. 
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Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

A relação angular é proporcional ao ângulo “α” formado entre dois segmentos, como ilustrado a 

seguir. Segmentos conectados formando ângulos agudos resultarão em maior profundidade do 

segmento. 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

 

A distância topológica é multiplicada pelo ângulo “α”, obtendo-se o resultado identificado como 

profundidade. Tal ponderação entre o ângulo e o segmento foi proposta por Turner, 2001. 

Assim, a medida de “Integração Espacial” final de um segmento é inversamente proporcional à 

sua “profundidade”. Portanto, quanto mais retilíneo o caminho entre um ponto e outro, menor é 

a medida de profundidade do segmento e maior é a medida de “Integração Espacial” deste.  

Assim, aplicando este conceito descrito à rede viária da cidade de Salvador, através da 

ferramenta “DepthmapX” desenvolvida por Tasos Varoudis em continuidade ao trabalho de 

Alasdair Turner, ambos da universidade UCL1, de Londres, tem-se como resultado deste 

indicador da Sintaxe – “Integração Espacial” - o mapa da Figura 44. 

 

                                                

1
 UCL: University College London. 
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Assim, aplicando este conceito 

descrito à rede viária da cidade de 

Salvador, tem-se como resultado 

deste indicador da Sintaxe – 

“Integração Espacial” - o mapa da 

Figura 44. 

A “leitura deste mapa” é feita 

considerando a integração da 

malha urbana através de uma 

escala de cores. As cores mais 

quentes (matizes do amarelo ao 

vermelho) representam vias com 

maior grau de integração; e as 

cores frias (matizes do violeta ao 

azul) representam o conjunto de 

vias com menor grau de 

integração. Ou seja, as vias 

ilustradas com cores quentes são 

as que oferecem maior facilidade 

para os deslocamentos na cidade; 

e as ilustradas com cores frias 

são as que apresentam maior 

limitação de integração com o 

sistema viário da cidade. 

O menor grau de integração das 

vias com a malha viária está 

relacionado com as condições 

topográficas da cidade, conforme 

já comentado e, também, com a 

condição geográfica do município 

- a cidade de Salvador é uma 

península! Salientando o conceito 

da “Integração Espacial”, aplicado 

a Salvador, a sinuosidade das vias 

resulta em constantes mudanças 

de direção e ângulos (bastante 

agudos) entre os segmentos de 

vias, gerando conjuntos viários 

menos integrados à malha viária 

da cidade!  

 

 

Figura 44 – Integração da Malha Urbana de Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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O mapa a seguir (Figura 45) apresenta o nível de integração das vias, sobreposto ao mapa do relevo de Salvador, onde é possível a percepção da constatação acima descrita e destaca cinco exemplos de regiões 

da cidade em que observa-se a maior incidência de vias com menor grau de integração e os comentários pertinentes a essas regiões exemplificadas. 

Figura 45 - Integração Espacial da Malha Urbana de Salvador x Relevo (com destaques) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Barra 

A limitação do grau de integração das vias, quanto às condições geográficas é percebido no 

extremo sul de Salvador, na região da Barra.  

Esta região está inserida na AUC, abriga principalmente as classes de média-alta renda da 

cidade, é provida de todo tipo de infraestrutura, equipamentos de saúde, ensino, comércio, 

serviços, cultura, tem alta concentração de empregos e alto IDH-m (Índice de Desenvolvimento 

Humano do município).  

O menor grau de integração das vias, neste caso, é função da localização desta região, no 

extremo da península (ver Figura 46), limitando as possibilidades de conexão com a malha 

viária (estas conexões só existem voltadas aos vetores ao norte e a leste dessa região). 

Figura 46 – Região da Barra 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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 Península de Itapagipe 

Esta região ocupada pelas classes de renda média e baixa da cidade, é provida de 

infraestrutura, equipamentos de saúde, ensino, comércio, serviços, cultura, oferece empregos e 

o IDH-m varia entre baixo e alto.  

Na Península de Itapagipe o menor grau de integração das vias também é função das suas 

condições geográficas. Observa-se que estas vias estão localizadas nos extremos da 

península itagipana e a integração destas com o sistema viário da cidade é bastante restrito e 

apoia-se principalmente nas vias da região da Calçada para integrar-se às demais regiões da 

cidade (ver Figura 47). 

Figura 47 – Região da Península de Itapagipe 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Subúrbio Ferroviário 

No Subúrbio Ferroviário concentra-se a população de baixa renda, com problemas de 

infraestrutura, desprovida de equipamentos de saúde, ensino, serviços, baixa concentração de 

empregos e também baixo IDH-m. 

O menor grau de integração das vias, neste caso é função, principalmente, das condições do 

relevo, cuja hipsometria concentra as maiores altitudes do município. O sistema viário existente 

é absolutamente sinuoso por necessidade de estar implantado acomodado à topografia local. 

Além disso, existe a falta de conexão entre os bairros do subúrbio e destes com o sistema 

viário estruturador da cidade, que nesta região apoia-se principalmente na Av. Suburbana (ver 

Figura 48). 

Figura 48 – Região do Subúrbio Ferroviário 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 “Miolo” de Salvador 

Neste exemplo da região do “Miolo” de Salvador (bairro de Fazenda Grande), com 

concentração de vias de menor grau de integração espacial da sua malha viária, observa-se 

características semelhantes às descritas para o Subúrbio, pois concentra uma população de 

baixa renda, apresenta problemas de infraestrutura, é desprovida de equipamentos de saúde, 

ensino, serviços, muito baixa concentração de empregos e também baixo IDH-m. 

Neste caso as ocorrências de vias com menor grau de integração espacial é função, 

principalmente, das condições do relevo muito acidentado resultando em um sistema viário 

muito sinuoso e praticamente desprovido de conexão com o sistema viário estruturador da 

cidade, que neste exemplo apoia-se na Av. Aliomar Baleeiro e Estr. do Coqueiro Grande (ver 

Figura 49). 

Figura 49 – Região do “Miolo” de Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Bairro da Paz 

O Bairro da Paz é um tipo de localidade semelhante a várias outras áreas da cidade. Ou seja, 

são “ilhas” com características de tipo de ocupação, faixa de renda da população, oferta de 

infraestrutura, oferta de empregos, etc. que diferem do contexto predominante na região em 

que estão inseridas. São localidades muito carentes quanto aos itens citados. 

Não necessariamente estão alocadas em morros, gerando as dificuldades de integração 

espacial já comentadas; porém as condições das vias, muitas vezes resultantes de 

“ocupações” dos espaços da cidade pela população carente por habitação, consolida porções 

pouco integradas à rede viária da cidade e também à cidade como um todo (ver Figura 50). 

Figura 50 – Região do Bairro da Paz 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

 

Tem-se assim, com base na ferramenta da Sintaxe Espacial (Integração Espacial), a 

identificação das áreas da cidade que carecem de maior conectividade com a rede viária do 

município. 
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2.3.4 Ocupação Socioeconômica 

 Aspectos socioterritoriais de Salvador 

Com base no Relatório Diagnóstico do Plano Salvador 500 e do trabalho de Mário Augusto da 

Silva Santos sobre o crescimento urbano e habitação em Salvador no período entre 1890 e 

1940 junto aos dados socioeconômicos disponíveis no Censo IBGE 2010 e Atlas Brasil, os 

aspectos socioterritoriais de Salvador foram abordados. 

A expansão territorial do município de Salvador se intensificou a partir da Reforma Urbana de 

1968 cujo protagonista foi o poder público, cujas ações resultaram à época na privatização de 

terrenos públicos a algumas famílias influentes e na implantação de um novo sistema viário e 

de transporte, baseada na construção de avenidas de fundos de vale.  

Aliada à substituição dos bondes pelos ônibus e ao aumento da demanda por moradia, oriunda 

de processos migratórios
2
 para Salvador, a periferia passou a ser ocupada e devido ao relevo 

acidentado do município, o tecido urbano foi se constituindo de modo fragmentado.  

A expansão do sistema viário e as ocupações periféricas viabilizaram o mercado de terras, 

gerando-se a partir do centro tradicional da cidade três vetores de expansão: Orla, Miolo e 

Subúrbio Ferroviário, conforme a Figura 51. As condições socioterritoriais de Salvador podem 

ser compreendidas a partir desses três vetores de expansão, mas que também permitem 

visualizar a segregação socioespacial encontrada atualmente no município. 

Figura 51 - Vetores de Expansão, a partir do Centro Histórico na década de 1970 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Carvalho e Pereira, 2014 apud Plano Salvador 500 (2015) 

                                                

2
 Os processos migratórios, em 1940, foram oriundos da crise da agricultura baiana e da dispensa de muitos trabalhadores do 

campo avolumando os fluxos migratórios para Salvador (Brandão, 1978, 1991; Gordilho Souza, 2008). Entre 1940 e 1950, a 

população soteropolitana passou de 290.443 para 417.235 habitantes, o que representou um crescimento de 44% em apenas dez 

anos, enquanto, nos vinte anos anteriores, esse crescimento não tinha ido além de 2% (Santos, 1990). 
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 O vetor Orla, compreendido pelo litoral atlântico no sentido do nordeste, constitui-se em 

área privilegiada, sendo um espaço de concentração de riqueza, grandes investimentos 

públicos, equipamentos metropolitanos, parques, hotéis, centros de consumo e 

oportunidades de trabalho, potencializando o interesse para atração de grandes e novos 

empreendimentos.  

 O vetor Miolo, correspondente ao centro geográfico do município, passou a ser ocupado 

em 1970, a partir da implantação de conjuntos habitacionais financiados pelo BNH 

(Banco Nacional de Habitação). Os espaços não edificados desses conjuntos foram 

irregularmente ocupados e a expansão da área foi estimulada tanto por loteamentos 

populares como por ocupação em assentamentos precários.  

 O vetor Subúrbio Ferroviário teve sua ocupação inicialmente ligada à linha férrea 

(datada de 1860) e se expandiu a partir do Centro Histórico em direção ao norte, 

acompanhando a orla da Baía de Todos-os-Santos, constituindo-se, a partir dos anos 

quarenta do século XX, um local de loteamentos populares e assentamentos precários.  

 

O diagnóstico socioterritorial, efetivado partir do breve contexto histórico acima relatado quanto 

à ocupação de Salvador, foi desenvolvido a partir da análise crítica quanto à distribuição 

habitacional no território, aos dados acerca da inserção da população na economia, aos 

indicadores de desenvolvimento humano e às condições de renda e pobreza de Salvador. 
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 Habitação 

A densidade habitacional foi avaliada sob a 

perspectiva de entender as áreas mais densas 

do município como áreas potenciais de origem 

de viagens. De modo geral, conforme mostra a 

Figura 52, as maiores densidades habitacionais 

estão concentradas na região do Subúrbio e do 

“Miolo”, caracterizando-se como regiões do 

município onde, de modo potencial, no período 

da manhã as viagens são produzidas e, portanto, 

são áreas que demandarão infraestrutura para 

garantir a mobilidade dessa população em busca 

de seus locais de trabalho ou estudo 

principalmente.  

Alguns setores na Área Urbana Consolidada 

(AUC) e na Orla Atlântica apresentam elevada 

densidade habitacional com valores acima de 

300 hab/ha, como Nordeste de Amaralina, 

Brotas e Calabar. Já a ocupação ao longo da 

Linha 2 do Metrô se caracteriza por densidades 

habitacionais mais baixas, assim como acontece 

em grande parte do território do Vetor Orla.  

 

Figura 52 - Densidade Habitacional (hab/ha) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados do Censo IBGE 2010. 
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 População Ativa 

A partir da taxa de População Economicamente 

Ativa (PEA)3 é possível pontuar as regiões de 

geração, em potencial, de viagens por motivo 

trabalho. Segundo a Figura 53, a ocorrência de 

maiores taxas de PEA está localizada ao longo 

das Linha 1 e Linha 2 do Metrô, na Orla 

Atlântica, na AUC e nas regiões mais densas do 

“Miolo”. 

As áreas mais densas populacionalmente do 

Subúrbio contudo apresentam menores taxas de 

PEA; o que corresponde as áreas com Classe 

Econômica D e E, ou seja, maiores taxas de 

pobreza e taxas baixas de “formalização de 

empregos”. 

 

                                                

3
 Taxa de população economicamente ativa é caracterizada 

pelo número de pessoas ocupadas a partir de 18 anos 

dividido pelo número de pessoas a partir de 18 anos, 

multiplicado por 

 

Figura 53 - População Economicamente Ativa (PEA) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010. 

 

(3)  Taxa de população economicamente ativa é caracterizada pelo número de pessoas ocupadas a partir de 18 anos dividido pelo número de pessoas a partir de 18 anos, multiplicado por cem. 
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 População Empregada 

Entende-se que o indicador de “formalização de 

empregos” pode ser associado a uma maior 

regularidade na geração de viagens por motivo 

trabalho. Portanto, as áreas com maior 

formalização de empregos indicam, maior 

geração de viagens por motivo trabalho saindo 

dessas áreas.  

Conforme mostram as Figura 54 a Figura 56, as 

áreas com maior renda familiar também 

correspondem as áreas com maior taxa de 

formalização de emprego, que se concentram na 

AUC e na Orla Atlântica e, de forma mais 

heterogênea no “Miolo” e no Subúrbio. 

 

 

Figura 54 - Formalização de Empregos 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010. 
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 Estudantes 

Assim como, os indicadores de “formalização de 

empregos” e PEA podem ser correlacionados 

com viagens por motivo trabalho, a “frequência 

líquida” ao ensino básico
4
 pode corresponder 

às áreas com origens de viagens por motivo 

estudo. Conforme mostra a Figura 55, as 

maiores frequências líquidas ao ensino básico 

estão concentradas na AUC, na Orla Atlântica e 

no entorno de Pernambués, portanto, essas 

áreas apresentam possibilidades maiores de 

geração de viagens por motivo estudo. 

 

                                                

4
 A frequência líquida ao ensino básico é definida pela relação 

entre o número de pessoas na faixa etária de 6 a 17 anos 

frequentando o ensino básico (fundamental ou médio) regular 

seriado ou não seriado, Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou 

que já tenham concluído o ensino médio e a população total dessa 

mesma faixa etária, multiplicado por cem. 

 

Figura 55 - “Frequência Líquida” ao Ensino Básico 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010. 

(4)  A frequência líquida ao ensino básico é definida pela relação entre o número de pessoas na faixa etária de 6 a 17 anos frequentando o ensino básico (fundamental ou médio) regular seriado ou não seriado, Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou que já tenham concluído o ensino 

médio e a população total dessa mesma faixa etária, multiplicado por cem. 
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 Renda Média Familiar 

A distribuição de classes econômicas em 

Salvador, conforme mostra a Figura 56, 

apresenta duas características sobre o 

município:  

(i) evidencia a segregação entre a AUC e a 

Orla Atlântica, pela predominância de 

Classes Econômicas A e B; enquanto o 

“Miolo” e o Subúrbio, tem 

predominância de Classes Econômicas 

C, D e E; e  

(ii) mostra que, mesmo dentro de regiões 

com a predominância das classes 

econômicas mais altas, há existência de 

núcleos com população de baixa renda. 

 

 

Figura 56 - Classes Econômicas 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010. 
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 Desenvolvimento Humano 

Além das classes econômicas, a segregação 

socioespacial de Salvador também se evidencia 

segundo o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-m)
5
, apresentado na Figura 57, 

que ilustra a diferença das condições da Orla 

Atlântica e AUC, em relação ao Subúrbio e ao 

“Miolo”. Destaca-se que a predominância de 

IDH-m alto e muito alto encontra-se concentrada 

na Orla Atlântica e na AUC; assim como, o IDH-

m médio e baixo está concentrado no “Miolo” e 

no Subúrbio. 

Já sob o nível de análise do município como um 

todo, o IDH-m de Salvador evoluiu positivamente 

entre 1991 e 2010, crescendo de 0,563 para 

0,759, variando de IDH-m baixo à alto. 

 

                                                

5
 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é um indicador 

composto por três dimensões de desenvolvimento humano: 

longevidade, educação e renda. Este indicador varia entre 0 e 1, 

quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento humano. 

 

Figura 57 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHm) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010. 
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 Desigualdades Sociais 

Segundo o Índice de Gini
6
 a dispersão de 

bolsões habitacionais de condições mais 

precárias e menos privilegiadas podem ser 

analisadas a partir das áreas em vermelho e 

laranja da Figura 58, já que nela se indicam as 

áreas com maiores desigualdades 

socioeconômicas. A Orla Atlântica e a AUC 

apresenta maior taxa de desigualdade 

socioeconômica; enquanto o Miolo e o Subúrbio 

apresentam baixas taxas do Índice de Gini, visto 

que há uma homogeneidade de renda mais 

baixa nessas regiões. 

                                                

6
 O Índice de Gini é um indicador que compara a renda per capita 

entre os 20% dos mais ricos da população com os 20% dos mais 

pobres, seu valor é 0 quando não há desigualdade e tende a 1 à 

medida que a desigualdade aumenta. O universo de indivíduos é 

limitado àqueles que vivem em domicílios particulares 

permanentes. 

 

Figura 58 - Índice de Gini 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010. 
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 Níveis de Pobreza 

O mapa de proporção de pobreza
7
, conforme a 

Figura 59, mostra, com algumas exceções, que a 

maior proporção de pobreza está localizada na 

área do Subúrbio e do “Miolo” e quanto mais à 

noroeste do município maior o número de 

pobres. As áreas com mais pobres no Subúrbio 

correspondem aos menores valores de 

frequência líquida ao ensino básico e PEA; logo 

correspondem às regiões mais vulneráveis 

socioeconomicamente e são regiões em que a 

população possui dificuldades de acesso às 

oportunidades de trabalho no local e a 

infraestrutura de transporte passa a ter um 

importante papel para suprir essa deficiência. 

Dessa forma, o desafio para a mobilidade em 

Salvador é articular as políticas de transporte 

como aspecto facilitador de alcance às 

oportunidades e de democratização de acesso 

ao território. Por conseguinte, o município 

precisa prover acessos transversais propiciando 

a conexão entre a Orla Atlântica e o Subúrbio, 

possibilitando desenvolver e tornar articulado a 

região do “Miolo”; também deve ser prioridade o 

acesso e a plena integração ao transporte 

coletivo de alta capacidade, como indutor para a 

diminuição da dependência dos modos 

motorizados de uso individual. 

 

                                                

7
 Proporção de indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou 

inferior a R$140,00 mensais, em reais de agosto de 2010. 

 

Figura 59 - Proporção de Pobres 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010. 
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2.3.5 Análise da Desigualdade Socioespacial 

 

 Segregação Social 

As cidades contemporâneas apresentam como característica marcante, a segregação 

socioespacial com seus espaços refletindo a sociedade, que tem por estrutura as classes 

sociais, organizando-se em áreas residenciais segregadas. Esse fenômeno da segregação 

espacial, com a diferenciação dos espaços urbanos, causa impactos sobre a vida dos 

moradores da cidade.  

Na cidade de Salvador além desta característica muito marcante, observa-se também a 

segregação racial de boa parte da sua população negra nos bairros pobres. Estes bairros 

sofrem a carência e ausência de infraestrutura urbana, de serviços e equipamentos públicos, 

bem como da conservação dos espaços. Por outro lado, a população que habita os bairros de 

classe média e alta, em sua grande maioria, é branca e detentora de bens econômicos e 

sociais. 

A segregação urbana gera inúmeros problemas: as camadas mais carentes da população, com 

menos posses, são as que mais gastam com o transporte diário, as que mais apresentam 

problemas de saúde, em função da falta de infraestrutura, as que, geralmente, só têm acesso 

às escolas de baixa qualidade.   

Esta segregação socioespacial não reflete somente uma condição social, mas contribui para:  

(i) tornar as diferenças ainda mais profundas;  

(ii) enfraquecer as relações sociais; e  

(iii) aumentar a violência urbana. 

 

Em Salvador, como em outra cidades, as camadas de mais alta renda procuram se localizar 

em áreas com boa acessibilidade ao centro e às principais centralidades da cidade. Os 

serviços e equipamentos urbanos tendem a ser implantados nas áreas de mais alta renda e, 

desta forma, as localidades das classes sociais menos favorecidas vai se tornando pior. 

 


