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1 APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o relatório RT 11 – Relatório de Resultados e Avaliação dos 

Cenários do PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Corresponde às 

atividades da Fase 75.00.00 cuja correlação com as fases do contrato é indicada na Tabela 1 

conforme discriminado no Relatório RT01 Relatório de Mobilização. 

Tabela 1 – Quadro de Compatibilização de Fases do Contrato com as Fases do Plano de 
Trabalho 

 

FASES DO CONTRATO FASES DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO 

Fase Produto Descrição Fase Produto Relatório Descrição 

1 

1 
Relatório de 

mobilização 
1 RT01 

Relatório de 

mobilização 

10.00.00 - Mobilização 

e Plano de 

Comunicação Social 

2 

Panorama preliminar 

da mobilidade na 

RMS 

2 RT02 

Panorama 

preliminar da 

mobilidade na RMS 

20.00.00 - Pré-

diagnóstico / Panorama 

preliminar da 

mobilidade na RMS 

2 

3 

Levantamento de 

dados primários e 

secundários 
3 

RT03 

Levantamento de 

dados primários e 

secundários 30.00.00 - Base de 

dados 

4 

Relatório do 

workshop com 

especialistas 

RT04 

Relatório do 

workshop com 

especialistas 

   4   

40.00.00 - 

Instrumentalização da 

Modelagem  

3 

5 

Relatório do cenário 

base do 

planejamento de 

transporte 

5 

RT05 

Relatório do cenário 

base do 

planejamento de 

transporte 

50.00.00 - Diagnóstico 
6 

Diagnóstico da 

mobilidade em 

Salvador 

RT06 

Diagnóstico da 

mobilidade em 

Salvador 

4 

7 

Relatório de 

audiências(s) do 

diagnóstico 

RT07 

Relatório de 

audiências(s) do 

diagnóstico 

8 

Relatório de 

aspirações da 

mobilidade 

6 

RT 08 

Relatório de 

aspirações da 

mobilidade 
60.00.00 - Definição 

das diretrizes 

9 

Relatório da 

metodologia de 

avaliação de 

impacto 

RT09 

Relatório da 

metodologia de 

avaliação de 

impacto 

5 10 

Relatório de 

diretrizes e 

concepção de 

propostas para as 

7 RT10 

Relatório de 

diretrizes e 

concepção de 

propostas para as 

70.00.00 - 

Desenvolvimento de 

propostas do PlanMob 
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FASES DO CONTRATO FASES DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO 

Fase Produto Descrição Fase Produto Relatório Descrição 

intervenções e 

investimentos na 

mobilidade de 

Salvador 

intervenções e 

investimentos na 

mobilidade de 

Salvador 

6 

11 

Matrizes de 

priorização de 

propostas de 

intervenções 

RT11 

Matrizes de 

priorização de 

propostas de 

intervenções 

12 
Fichas de avaliação 

das propostas 
RT12 

Fichas de avaliação 

das propostas 

13 

Relatório de 

audiência(s) sobre 

propostas 

RT13 

Relatório de 

audiência(s) sobre 

propostas 

7 

14 

PlanMob Salvador, 

incluindo a lista de 

ações e 

investimentos 

prioritários para a 

mobilidade de 

Salvador 

8 

RT14 

PlanMob Salvador, 

incluindo a lista de 

ações e 

investimentos 

prioritários para a 

mobilidade de 

Salvador 

80.00.00 - Finalização 

do PlanMob Salvador 

15 
Audiência(s) do 

PlanMob 
RT15 

Audiência(s) do 

PlanMob 
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No relatório RT09 - Relatório de Metodologia de Avaliação de Impacto foram apresentados os 

princípios metodológicos da avaliação multicritério proposta para a avaliação comparativa de 

duas ou mais alternativas de cenários e de redes analisadas no contexto do PlanMob Salvador. 

Conforme mencionado no referido relatório, a avaliação multicritério proposta, permite 

comparar duas ou mais alternativas de intervenções e fornece um indicador quantitativo para 

essa comparação. Não é um instrumento de decisão; mas sim um instrumento de apoio ao 

processo de decisão. Dessa maneira poder-se-á proporcionar elementos de apoio à decisão 

para que as autoridades municipais possam optar por uma alternativa de intervenção no 

sistema de mobilidade urbana de Salvador. 

Posteriormente, e uma vez escolhida a alternativa a ser adotada será elaborada a avaliação 

socioeconômica que aplica procedimentos tradicionais de avaliação econômica de projetos, ao 

longo do prazo de sua vida útil (fluxo de caixa), tendo como parâmetro de referência a 

avaliação sob o enfoque de investimento público ou seja, os benefícios e os custos 

quantificados sob o enfoque social (custos e benefícios para a sociedade). 

Em síntese, será utilizado o método de avaliação multicritério para definir uma alternativa de 

estratégia de intervenção para ao Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador. 

Posteriormente, a avaliação socioeconômica determinará os indicadores de avaliação 

socioeconômica dessa alternativa escolhida determinando o padrão de sua viabilidade. 

Cabe mencionar que o presente relatório é baseado em todos os princípios metodológicos 

apresentados no Relatório RT09, utiliza os resultados dos ponderadores apresentados na Nota 

Técnica NT08 - Ponderação dos Condicionantes da Avaliação Multicritério, assim como as 

propostas de intervenções no sistema de mobilidade urbana de Salvador indicadas no relatório 

RT10 – Diretrizes e Concepção das Propostas. 

As Alternativas Analisadas: 

Duas alternativas (cenários) foram analisadas conforme documentado no relatório RT10 – 

Relatório de Diretrizes e Concepção das Propostas para as Intervenções e Investimentos na 

Mobilidade de Salvador: (i) o Cenário Máximo de Oferta; e (ii) o Cenário Máximo de Oferta com 

Medidas de Gestão da Demanda. 

 O Cenário Máximo de Oferta tem como base as intervenções no sistema de 

mobilidade urbana (componentes de transporte coletivo, transporte individual e 

transporte ativo) aprovadas no PDDU/2016, as intervenções dos projetos consolidados 

e já em fase de implantação ou de concepção (compilados no RT03 – Levantamento 

de Dados Primários e Secundários) e as intervenções no sistema de mobilidade urbana 

propostas e desenvolvidas no âmbito do PlanMob Salvador. Tais intervenções 

contemplam infraestrutura de transportes e medidas operacionais. 

 O Cenário Máximo de Oferta com Medidas de Gestão de Demanda incorpora a 

mesma infraestrutura do Cenário Máximo juntamente com aplicação de medidas de 

gestão da demanda visando reduzir a participação modal do transporte individual.  

A tabela a seguir sintetiza as duas alternativas (cenários) avaliadas. 
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Tabela 2: Síntese das alternativas (cenários) a serem avaliadas 

Tipologias de 

Intervenções 

Cenário de Oferta de Transportes 

Cenário Futuro Máximo  
Cenário Máximo de Oferta com Medidas 

de Gestão de Demanda 

Intervenções em 

Infraestrutura e 

operação dos 

sistemas de 

mobilidade urbana 

 Rede Mínima com projetos já 

consolidados 

 Propostas de intervenções no sistema de 

mobilidade urbana do PDDU 

 Propostas de intervenções no sistema de 

mobilidade urbana do PlanMob Salvador 

 Rede Mínima com projetos já 

consolidados 

 Propostas de intervenções no sistema 

de mobilidade urbana do PDDU 

 Propostas de intervenções no sistema 

de mobilidade urbana do PlanMob 

Salvador 

Intervenções a partir 

de ações de Gestão 

de demanda 

- 

Medidas de gestão visando a redução da 

participação modal do Transporte 

Individual e incentivo ao uso do transporte 

coletivo urbano 

 

As intervenções na infraestrutura de mobilidade urbana e as medidas operacionais que 

compõem o Cenário Futuro Máximo de Oferta, contemplados nas duas Alternativas 

avaliadas, inclui os seguintes componentes: 

 Intervenções no Componente de Transporte Ativo1: 

o Intervenções de requalificação de calçadas; 

o Intervenções de instalação de dispositivos de mobilidade vertical; 

o Ampliação da rede de transporte cicloviário; 

o Ampliação dos dispositivos de apoio ao transporte cicloviário; 

o Medidas de compartilhamento de bicicletas. 

 Intervenções no Componente de Transporte Coletivo: 

o Definição de rede estrutural de transporte coletivo; 

o Estruturação de rede integrada inter e intra modal de transporte coletivo; 

o Integração com rede de transporte coletivo metropolitana; 

o Implantação de infraestrutura de integração para o sistema de transporte 

coletivo. 

 Intervenções no Componente do Sistema Viário e Trânsito (Transporte Individual): 

o Intervenções locais no sistema viário; 

o Intervenções sistêmicas no sistema viário; 

                                                

1
 O Transporte Ativo não foi simulado no processo de modelagem de transportes. 
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o Intervenções no sistema de trânsito. 

A simulação dos dois cenários de oferta a partir dos processos de modelagem de transportes 

forneceu os indicadores de desempenho cujos resultados, quando aplicáveis, foram utilizados 

como atributos de avaliação, componentes da matriz de atributos (ver Relatório RT09). 
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3 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DAS ALTERNATIVAS 

3.1 Resultados do Sistema de Transporte Coletivo 

Neste item são apresentados os resultados das simulações para os cenários anteriormente 

descritos, cujos dados foram extraídos do modelo de transportes. Em cada simulação são 

descritos o cenário de oferta de transporte em análise e o cenário de demanda 

(socioeconômica). 

Os indicadores adotados são os seguintes: 

 Distância de Viagem(km): 

Distância total percorrida pelo usuário de transporte coletivo em uma viagem, medido 

em quilômetros. 

 % de transferências: 

Porcentagem de passageiros que realizam transferências entre dois ou mais modos de 

transporte, por exemplo, transferências entre ônibus municipal de Salvador e o Metrô e 

vice-versa. 

 Tempo Total de Espera (minutos): 

Tempo de espera desde a chegada no ponto de parada de ônibus até o embarque do 

passageiro no ônibus. Considera-se, em geral, a média ponderada da metade do 

intervalo entre partida das linhas de transporte coletivo. 

 Tempo dentro do veículo (minutos): 

Tempo total gasto pelo usuário do transporte coletivo embarcado no veículo. 

 Tempo a pé (minutos): 

Tempo total de caminhada a pé em sua viagem de transporte coletivo, somando tempos 

de acesso desde o seu local de origem até o transporte público (tempo de acesso), 

somado ao tempo de caminhada nas transferências entre modos, tempos gastos nas 

passarelas, e o tempo gasto até o seu destino (tempo de egresso). 

 Tempo Total da viagem (minutos): 

Somatória de tempos de espera, tempo dentro do veículo e tempo a pé. 

 Velocidade média (km/h) 

 

Os resultados foram obtidos a partir da modelagem do sistema de transporte da área de estudo 

(cidade de Salvador e Região Metropolitana de Salvador) utilizando o Modelo EMME4 com 

calibração de parâmetros de modelagem ajustados para o ano base de 2017 conforme 

especificado no Relatório Técnico RT 05. 

As análises comparativas dos resultados se referem a quatro cenários, conforme descrição a 

seguir: 

 Cenário Atual 2017 – refere-se ao cenário ano 2017, com a oferta de linhas de 

transporte coletivo da data de maio de 2017 (data base utilizada para a calibração da 
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modelagem conforme especificado no Relatório RT05 – Relatório do Cenário Base do 

Planejamento de Transporte); 

 Cenário Futuro Nada a Fazer – refere-se ao cenário de demanda de máxima 

solicitação do sistema, com a oferta de linhas de transporte coletivo da data de maio de 

2017; 

 Cenário Futuro Máximo – refere-se ao cenário de demanda de máxima solicitação do 

sistema, com a oferta de linhas de transporte coletivo conforme detalhado no Relatório 

Técnico RT10; 

 Cenário Futuro Máximo com Medidas de Gestão de Demanda – refere-se ao cenário 

anterior acrescido das medidas de gestão de demanda (visando a redução da 

participação do transporte individual e o incentivo ao uso do transporte coletivo) 

conforme resultados apresentados no Relatório Técnico RT10. 

3.1.1 Resultados das Simulações do “Cenário Futuro Máximo” 

Este cenário considera o cenário de oferta denominado Cenário Máximo, sem a consideração 

das medidas de gestão de demanda propostas. 

 

 Indicadores de Tempos, Velocidades e Transferências do Transporte 

Coletivo 

A tabela a seguir apresenta os tempos médios de viagem, velocidade e o percentual total de 

transferências para o “Cenário Máximo”.  

Tabela 3 – Indicadores de Tempos, Velocidades e Transferências do Transporte 

Coletivo– das simulações – “Cenário Máximo” 

Indicador 

 

Valor do Indicador 

(valores médios) Variação Percentual dos 
Resultados do “Cenário 

Máximo” 

Atual 2017 

Futuro 2032 

Nada a  
Fazer 

Cenário 
 Máximo 

Em relação ao 
Cenário Atual 

2017 

Em relação ao 
Cenário 

Futuro Nada a 
Fazer 2032 

Distância (km) 11,97  11,87  12,14  1,4% 2,3% 

% de transferências (%) 22,6% 21,9% 74,3% 229,1% 239,7% 

Tempo Total Espera (min) 7,68  7,14  5,35  -30,3% -25,1% 

Tempo dentro do veículo (min) 38,90  54,37  32,74  -15,8% -39,8% 

Tempo a pé (min) 18,69  19,85  18,80  0,6% -5,3% 

Tempo Total da viagem (min) 65,27  81,36  56,89  -12,8% -30,1% 

Velocidade média (km/h) 16,51  11,60  19,83  20,2% 71,0% 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

A simulação do “Cenário Máximo” sem as medidas de gestão da demanda indicou relevante 

redução do tempo médio de viagem. De fato, o tempo total da viagem cai de 81,36 minutos no 

cenário Nada a Fazer para 56,89 minutos no cenário Máximo, o que significa uma redução da 

ordem de 30%. 
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Os resultados também indicam que a velocidade média do transporte coletivo no Cenário 

Máximo” aumenta em 71,0%, em relação à alternativa “Nada a Fazer” crescendo de 11,60 

km/h no cenário “Nada a Fazer” para 19,83 km/h no “Cenário Máximo”. 

O percentual de transferências total (transferências entre linhas) da rede sobe de forma 

relevante de 21,9% no cenário “Nada a Fazer” para 74,3% no “Cenário Máximo”. Isso ocorre 

por conta do conceito de rede integrada e racionalizada proposto. 

Os histogramas das figuras a seguir ilustram os resultados obtidos.  

Figura 1 – Comparativo do tempo de viagem do transporte coletivo  

 

 

 

Figura 2 – Comparativo da velocidade média do transporte coletivo 
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Figura 3 – Comparativo da porcentagem de transferências do transporte coletivo 
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 Indicadores de Demanda do Transporte Coletivo – “Cenário Máximo” 

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores de demanda do transporte coletivo para 

cada sistema na hora pico manhã e a variação desses indicadores em relação aos resultados 

do Cenário Atual Ano 2017. Os resultados são apresentados em números de embarques (uma 

viagem pode ser realizada com vários embarques em função do número de transferências). 

No total, em 2032 serão realizados 4.270.200 embarques por dia em todos os modos de 

transportes de Salvador.  

A demanda no sistema municipal de Salvador continua a ser a maior da Região Metropolitana 

de Salvador, com 2.793.500 embarques por dia, o que representa 65,4% do total de 

embarques na RMS.  

Para o sistema de Metrô são estimados 638.200 embarques por dia, o que representa 14,9% 

do total. No VLT serão realizados 133.600 embarques por dia, o que corresponde a 3,1% do 

total. 

As simulações indicaram grande potencialidade dos teleféricos e dos planos inclinados 

propostos neste cenário. Os teleféricos inseridos neste cenário podem transportar 142.800 

embarques por dia, o que representa 3,3% do total de embarques, e os elevadores/planos 

inclinados somam uma demanda de 117.300 embarques (2,7% do total). 

 

Tabela 4 - Principais indicadores de demanda na hora pico manhã – Cenário Máximo  

Modo/Sistema 
Embarques 

na Hora Pico 
Manhã - HPM 

Passageiro x 
km 

Passageiro x 
hora 

Vel. Média 
(km/h) 

Embarques 
por Dia 

Municipal Salvador (*1) 274.779 1.441.319 79.353 18,16  2.793.500 

Metropolitanas 35.417 496.137 28.476 17,42  251.400 

Metrô 70.198 631.149 18.224 34,63  638.200 

VLT 11.692 71.752 3.164 22,68  133.600 

Lanchas 453 3.993 284 14,08  4.600 

Elevadores/Planos Inclinados 12.025 1.387 222 6,24  117.300 

Teleféricos 14.634 11.560 833 13,88  142.800 

Ferry 297 4.078 163 24,97  3.000 

Outros Modos (*2) 21.690 210.412 14.068 14,96  185.800 

Total 441.185 2.871.787 144.787 19,83  4.270.200 

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + STEC + Seletivos 
*2 - Indicadores agregados das linhas municipais dos municípios exceto Salvador 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Detalhando-se os embarques do sistema municipal, verifica-se que quase 50% da demanda 

transportada por este modo possui algum tipo de priorização ao transporte coletivo. De fato, 

somando-se as demandas transportadas dos sistemas BRT, BRS e as linhas que passam pela 

Linha Viva, são transportados 53,5% do total de 2.761.300 passageiros por dia.  
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Tabela 5 - Detalhamento de demandas por dia do sistema municipal de Salvador – 

“Cenário Máximo”  

Sistema de Transporte  
Coletivo de ônibus municipal 

Demanda  
(Embarques/dia/HPM) 

Cenário Máximo em 2032 

Participação Percentual  
de cada sistema 

STCO 1.240.100 44,9% 

BRT 834.200 30,2% 

BRS 454.200 16,4% 

Linha Viva 191.900 6,9% 

STEC 32.200 1,2% 

Seletivo 8.700 0,3% 

Total 2.761.300 100,0% 

 

 Carregamentos  

A figura a seguir ilustra os resultados dos carregamentos da demanda do transporte coletivo na 

rede de transporte no município de Salvador na hora de maior demanda do sistema, hora de 

pico da manhã (HPM), entre às 07:00 horas e às 08:00 horas da manhã, para o cenário 

analisado. Os carregamentos estão expressos em passageiros transportados. 

O mapa em seguida mostra o volume de integrações no município de Salvador no Cenário 

Máximo. Os principais volumes de transferências de passageiros ocorrem no Terminal Corsário 

(10.000 passageiros na hora pico manhã), Terminal Mussurunga (6.400 passageiros) e no 

Terminal Pituaçu (5.600 passageiros). 

.
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Figura 4 – Carregamento do transporte coletivo para o cenário Máximo na Hora Pico Manhã (07:00-08:00) 
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Figura 5 – Volume de transferências no Cenário Máximo na Hora Pico Manhã (07:00-08:00) 
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3.1.2 Resultados das Simulações do “Cenário Máximo com Medidas de Gestão 

de Demanda” 

Este cenário contempla o mesmo padrão de oferta do “Cenário Máximo” adicionando medidas 

de gestão da demanda. Este cenário considera o cenário de oferta denominado Cenário 

Máximo com Medidas de Controle de Demanda. Tais medidas incorporam ações que visam 

reduzir a participação do modo individual e incentivo ao uso do transporte coletivo. 

 Indicadores de Tempos, Velocidades e Transferências do Transporte 

Coletivo 

A tabela a seguir apresenta os tempos médios de viagem, velocidade e o percentual total de 

transferências para o “Cenário Máximo com Medidas de Gestão da Demanda”. 

Tabela 6 – Indicadores de Tempos, Velocidades e Transferências do Transporte 

Coletivo– das simulações – “Cenário Máximo com Medidas de Gestão de 

Demanda” 

Indicador 

 

Valor do Indicador 

(valores médios) Variação Percentual dos 
Resultados do “Cenário 

Máximo” 

Atual 
2017 

Futuro 2032 

Nada a  
Fazer 

Cenário 
 Máximo com 
Medidas de 
Gestão de 
Demanda 

Em relação ao 
Cenário Atual 

2017 

Em relação ao 
Cenário 

Futuro Nada a 
Fazer 2032 

Distância (km) 11,97  11,87  12,23  2,2% 3,0% 

% de transferências (%) 22,6% 21,9% 74,5% 229,9% 240,5% 

Tempo Total Espera (min) 7,68  7,14  5,30  -31,0% -25,8% 

Tempo dentro do veículo (min) 38,90  54,37  32,61  -16,2% -40,0% 

Tempo a pé (min) 18,69  19,85  18,73  0,2% -5,6% 

Tempo Total da viagem (min) 65,27  81,36  56,64  -13,2% -30,4% 

Velocidade média (km/h) 16,51  11,60  19,97  21,0% 72,2% 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

O tempo médio da viagem de transporte coletivo em Salvador reduz em 30,4%, partindo de 

81,36 minutos no cenário Nada a Fazer para 56,64 minutos no cenário Máximo com Medidas 

de Gestão de Demanda. 

A velocidade média do transporte coletivo aumenta de 11,60 km/h no cenário Nada a Fazer 

para 19,97 km/h no cenário Máximo com Medidas de Gestão de Demanda, o que significa um 

aumento em 72,2%. 
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Figura 6 – Comparativo do tempo de viagem do transporte coletivo  

 

 

Figura 7 – Comparativo da velocidade média do transporte coletivo 

 

 

O percentual de transferências total aumenta de 21,9% no cenário Nada a Fazer para 74,5% 

de integrações no Cenário Máximo com Controle de Demanda. 
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Figura 8 – Comparativo da porcentagem de transferências do transporte coletivo 

 

  

 

 Indicadores de Demanda do Transporte Coletivo - “Cenário Máximo com 

Medidas de Gestão de Demanda” 

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores de demanda do transporte coletivo para 

cada sistema na hora pico manhã e a variação desses indicadores em relação aos resultados 

do Cenário Atual Ano 2017. Os resultados são apresentados em números de embarques (uma 

viagem pode ser realizada com vários embarques em função do número de transferências). 

No total serão realizados 4.423.200 embarques por dia em todos os modos de transportes de 

Salvador. Em relação ao “Cenário Máximo” (4.270.200 embarques por dia), esse resultado 

representa um aumento de 3,58% no total de embarques diários no sistema de transporte 

coletivo. 

O sistema municipal de Salvador continua a ser o maior modo de transporte da Região 

Metropolitana de Salvador em termos de embarques de passageiros por dia, com 2.901.300 

passageiros por dia, o que representa 65,6% do total de embarques. Por sua vez, o sistema de 

Metrô vem em seguida, com 660.600 passageiros por dia, o que representa 14,9% do total. O 

VLT transportará 133.800 passageiros por dia, o que corresponde a 3,0% do total. 

As simulações de demanda mostram uma grande potencialidade do Teleférico e dos Planos 

Inclinados propostos neste cenário. O Teleférico pode transportar 145.400 passageiros por dia, 

o que representa 3,3% do total de embarques, e os Elevadores/Planos Inclinados somam uma 

demanda de 118.800 passageiros (2,7% do total). 
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Tabela 7 - Principais indicadores de demanda na hora pico manhã – Cenário Máximo 

com Controle de Demanda 

Modo/Sistema 
Embarques 

na Hora Pico 
Manhã - HPM 

Passageiro x 
km 

Passageiro x 
hora 

Vel. Média 
(km/h) 

Embarques 
por Dia 

Municipal Salvador (*1) 285.379 1.504.368 81.753 18,40  2.901.300 

Metropolitanas 37.014 522.844 30.059 17,39  262.800 

Metrô 72.216 652.782 18.884 34,57  660.600 

VLT 11.713 73.744 3.282 22,47  133.800 

Lanchas 441 3.879 275 14,09  4.400 

Elevador/Planos Inclinados 12.174 1.408 226 6,23  118.800 

Teleférico 14.906 11.689 843 13,87  145.400 

Ferry 288 3.951 158 24,97  2.900 

Outros Modos (*2) 22.563 216.685 14.288 15,17  193.200 

Total 456.694 2.991.350 149.769 19,97  4.423.200 

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + STEC + Seletivos 
*2 - Indicadores agregados das linhas municipais dos municípios exceto Salvador 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Detalhando-se os embarques do sistema municipal, percebe-se que quase 50% da demanda 

transportada por este modo possui algum tipo de priorização ao transporte coletivo. De fato, 

somando-se as demandas transportadas dos sistemas BRT, BRS e as linhas que passam pela 

Linha Viva, são transportados 53,4% do total de 2.868.300 passageiros por dia.  

Tabela 8 - Detalhamento de demandas por dia do sistema municipal de Salvador – 

“Cenário Máximo com Medidas de Controle de Demanda” 

Sistema de Transporte  
Coletivo de ônibus municipal 

Demanda  
(Embarques/dia/HPM) 

Cenário Máximo c/ medidas  
de Gestão de Demanda em 2032 

Participação Percentual  
de cada sistema 

STCO 1.293.000 45,1% 

BRT 865.200 30,2% 

BRS 468.500 16,3% 

Linha Viva 199.200 6,9% 

STEC 33.000 1,2% 

Seletivo 9.400 0,3% 

Total 2.868.300 100,0% 

 Carregamentos  

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

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

horas da manhã, para o cenário analisado. Os carregamentos estão expressos em passageiros 

transportados. 

O mapa apresentado na sequência mostra o volume de integrações no município de Salvador 

no Cenário Máximo. Os principais volumes de transferências de passageiros ocorrem no 

Terminal Corsário (10.600 passageiros na hora pico manhã), Terminal Mussurunga (6.500 

passageiros) e no Terminal Pituaçu (5.800 passageiros). 
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Figura 9 – Carregamento do transporte coletivo para o “Cenário Máximo com medidas de Gestão de Demanda” na HPM (07:00-08:00 hs) 
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Figura 10 – Volume de transferências no “Cenário Máximo com medidas de Gestão de Demanda” na HPM (07:00-08:00) 
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3.1.3 Resumo Comparativo dos Resultados do Sistema de Transporte Coletivo 

A seguir são apresentados os resultados de demanda por dia e por modo/sistema de 

transporte para os dois cenários futuros simulados. 

 

Tabela 9 - Tabela comparativa de demandas por dia por modo de transporte  

Modo/Sistema 
Atual 
2017 

Cenários Futuros - 2032 

Nada a Fazer Rede Mínima Rede Máxima  

Rede Máxima  
c/ Medidas de  

Gestão de 
Demanda 

Municipal Salvador STCO 1.801.900 2.099.000 2.530.100 2.752.600 2.858.900 

Metropolitanas 309.400 348.900 267.500 251.400 262.800 

Municipal Salvador STEC 119.700 140.200 41.300 32.200 33.000 

Metrô 87.700 145.800 586.400 638.200 660.600 

VLT - - 160.700 133.600 133.800 

Municipal Lauro de Freitas 40.300 47.700 42.300 48.100 49.300 

Municipal Camaçari 48.300 48.400 48.200 63.400 66.500 

Municipal demais Municípios 53.200 60.500 72.200 74.300 77.400 

Ônibus Seletivo 8.100 7.200 42.700 8.700 9.400 

Trem 11.500 38.700 - - - 

Lanchas 5.600 8.800 6.200 4.600 4.400 

Elevador/Planos Inclinados 5.700 7.100 7.100 117.300 118.800 

Ferry 3.200 3.900 5.300 3.000 2.900 

Teleférico - - - 142.800 145.400 

Total de embarques diários 2.494.600 2.956.200 3.810.000 4.270.200 4.423.200 

 

Tabela 10 - Tabela comparativa dos principais indicadores de transporte coletivo  

Indicador 
Atual 
2017 

Cenários Futuros - 2032 

Nada a 
Fazer 

Rede Mínima Rede Máxima  

Rede Máxima  
c/ Medidas de  

Gestão de 
Demanda 

Tempo a Pé + Espera (min) 26,37 26,99 28,10 24,15 24,03 

Tempo no Veículo (min) 38,90 54,37 40,60 32,74 32,61 

Tempo Total Viagem (min) 65,27 81,36 68,71 56,89 56,64 

Distância (km) 11,97 11,87 12,02 12,14 12,23 

% de Transferências 22,6% 21,9% 55,5% 74,3% 74,5% 

Os histogramas das figuras a seguir ilustra as variações de tempos, velocidades e percentual 

de transferências do sistema de transporte coletivo. 
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Figura 11 – Evolução do tempo de viagem do transporte coletivo  

 
 
Figura 12 – Evolução da velocidade média do transporte coletivo 

 
 
Figura 13 – Evolução da porcentagem de transferências do transporte coletivo 
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3.2 Resultados do Sistema Viário e Trânsito 

 

Neste item estão apresentados os resultados da simulação do Transporte Individual no (i) 

Cenário Futuro Máximo de Oferta (CM) e no (ii) Cenário Máximo com Medidas de Gestão 

da Demanda (CMGD), que foram explicados detalhadamente no RT 10 - Diretrizes e 

Concepção das Propostas para as Intervenções e Investimentos na Mobilidade de Salvador. 

O Cenário Máximo de Oferta consiste na Rede de Investimento Máxima composta pela Rede 

Mínima complementada pelas propostas do PDDU e do PlanMob. Enquanto, o Cenário Gestão 

da Demanda é formado pela mesma rede de infraestrutura, porém com aplicação de algumas 

medidas de redução da participação modal do transporte individual. 

Após a análise dos resultados dos cenários simulados, foi realizada uma (iii) Comparação dos 

Resultados; em que considera-se os cenários Nada a Fazer, Máximo de Oferta e Gestão da 

Demanda, com o objetivo de identificar e expressar os impactos que as propostas tiveram nas 

simulações. 

3.2.1 Cenário Máximo de Oferta 

O Cenário Máximo de Oferta se caracteriza com a rede de máximo investimento na cidade de 

Salvador (ver RT 10 - Diretrizes e Concepção das Propostas para as Intervenções e 

Investimentos na Mobilidade de Salvador), abrangendo a implantação de infraestruturas 

viárias, de Transporte Coletivo, além de uma série de intervenções para o Transporte Ativo que 

não são representadas na simulação. 

Os resultados serão analisados com quatro abordagens diferentes, no qual cada etapa terá o 

objetivo de investigar aspectos específicos das propostas. 

a) Sintaxe Espacial: avaliação da integração da malha viária municipal; 

b) Carregamento: simulação do comportamento das viagens; 

c) Níveis de Serviço: representação da utilização e do impacto da mobilidade no Sistema 

Viário; 

d) Indicadores de Mobilidade: extração de números que avaliam as propostas de forma 

objetivo e quantitativa. 
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a) Sintaxe Espacial 

Como apresentado no RT06-Diagnóstico, a Teoria da Sintaxe Espacial, desenvolvida por Bill 

Hillier e seus colaboradores da universidade UCL, de Londres, permite quantificar o potencial 

de acessibilidade espacial da cidade ou de determinada localidade, avaliando quanto uma 

parte da cidade (uma rua, por exemplo) está relacionada com a cidade como um todo, a partir 

da forma urbana.  

Foi calculada a medida de “Integração Espacial” do Cenário Máximo proposto com a 

finalidade de se comparar o novo resultado com o resultado do Cenário Atual, apresentado no 

RT06. Para a comparação entre os dois cenários foi necessária a normalização da medida de 

integração para que assim, fosse possível a comparação, como sugere Hillier (2012).  

A Figura 14 apresenta de forma gráfica a medida de integração das vias do sistema viário de 

Salvador. Nesta representação a graduação da escala de cores está calibrada para comparar o 

Cenário Máximo com ele mesmo, sendo que as vias menos integradas possuem tons mais frios 

e as mais integradas possuem tons mais quentes. Destacam-se como mais integradas as 

principais vias articuladoras do município (presentes e futuras), são elas:  

 BR-342 e Av. Luís Viana: Vias existentes, de importância metropolitana que articulam 

todo o município de Salvador, de forma radial. 

 Linha Viva: Via do Cenário Futuro que formará uma nova articulação radial no 

município. De caráter expresso, suas ligações se dão em poucos pontos com a malha 

urbana, sendo as principais na Avenidas Antônio Carlos Magalhães, Luís Eduardo 

Magalhães, 29 de Março (futura), Gal Costa (melhoria futura), Aliomar Baleeiro e BA-

526, sendo que estas últimas dão acesso ao aeroporto.  

 Avenidas 29 de Março e Gal Costa: Futuras ligações transversais que articulam a Costa 

Atlântica com a Baía de Todos os Santos, promovendo a conexão entre os dois lados 

da cidade. 

 Via Expressa Baia de Todos os Santos; Av. Mário Leal Ferreira; Av. Antonio Carlos 

Magalhães e Av. Tancredo Neves: Todas existentes no Cenário Atual e dentro da AUC, 

são vias bem articuladas com o arco formado pela Av. Luís Viana e BR-324, bem como 

com a malha urbana. 

Além destas vias, outras se destacam, como as novas articulações do “Miolo” e como, por 

exemplo, a Av. Afrânio Peixoto, a principal via articuladora da região Subúrbio com a malha 

urbana. 

 
As áreas menos integradas, estão em regiões próximas as bordas da península e em regiões 
com um sistema viário menos ortogonal, mais adiante serão apresentadas comparações do 
Cenário Futuro com o Cenário Atual. 
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Figura 14 – Integração Espacial (Cenário Futuro Máximo, com nova escala)  

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).).
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b) Carregamento 

O carregamento representa de forma estática o percurso de todas as viagens dos modos 

individuais, assim, simula o comportamento dos usuários diante da infraestrutura ofertada e do 

impacto causado pelos demais usuários na rede. 

No caso do carregamento do Cenário Máximo de Oferta, apresentado na Figura 15 e na Figura 

16, destacam-se algumas alterações nos fluxos de viagens que são sistematizadas nos tópicos 

abaixo: 

 

 A melhor distribuição do fluxo da Av. Luís Viana, com parte significativa da demanda 

(45%) migrando para a via Linha Viva; 

 A transferência dos usuários de Transporte Individual da Av. Octávio Mangabeira para a 

Av. Atlântica, devido à implantação do corredor de Transporte Coletivo (BRS) e da 

política de segurança viária de redução de velocidade (50 Km/h) das vias junto à Orla 

Atlântica; 

 A importância das vias transversais para articular as viagens entre as duas costas da 

cidade, principalmente na Av. 29 de Março que conecta o fluxo proveniente de Lauro de 

Freitas e da Orla Atlântica a região de Água Claras (futuro polo industrial e logístico de 

Salvador); 

 A importância da via Mané Dende como suporte para a Av. Afrânio Peixoto e para 

auxiliar a organização das viagens da região do Subúrbio; 

 A garantia do fluxo continuo através dos túneis que conectam a Av. Mario Leal Ferreira 

com as vias Vasco da Gama e Antônio Carlos Magalhães, além absorver parte do fluxo 

de passagem da Av. Juracy Magalhães Júnior; 

 As viagens com origem na Ponte de Itaparica carregam principalmente as vias Av. da 

França (37%) e a Via Expressa da Baia de Todos os Santos (63%), o que incentiva a 

migração do fluxo urbano para outras vias auxiliares; 

 A melhoria da Av. Silveira Martins e a construção da nova via de penetração ao Miolo, 

auxiliam a estruturar as viagens e dão suporte a BR-324; 

 A via metropolitana (Arco Norte) absorve parte das viagens com origem ou destino a 

Lauro de Freitas, possibilitando uma outra opção além da Av. Caribé na região do 

aeroporto; 

 As melhorias no sistema viário na parte Norte do Miolo criaram vias coletoras, o que 

possibilitou a racionalização das viagens e a acessibilidade a região; 

 Os diversos viadutos e trincheiras propostas promoveram uma melhor distribuição dos 

fluxos, evitando percursos negativos; 

 O túnel de articulação da região do Dique Tororó com a Cidade Baixa retirou as viagens 

de passagens do Centro Histórico e de diversas vias locais. 

 

Cabe salientar que, os pontos enaltecidos acima são as alterações que mais destacaram-se no 

Cenário Máximo, no entanto, existem outras nuances que ficarão mais claras no item de 

Comparações dos Resultados. 
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Figura 15 - Carregamento do Cenário Futuro Máximo (HPM / 2032)  

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 16 - Carregamento do Cenário Futuro Máximo – AUC (HPM / 2032) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).
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c) Nível de Serviço 

A análise de Nível de Serviço (NS) de Volume / Capacidade, consiste na avaliação das 

condições de circulação na via, ou seja, a relação da demanda de utilização com a capacidade 

viária ofertada. Isto posto, o objetivo dessa análise é observar a situação de circulação e o 

nível de suporte do sistema viário. 

O Nível de Serviço simulado é apresentado na Erro! Fonte de referência não encontrada., 

Figura 18 e Figura 19, em que observa-se uma situação satisfatória da capacidade de suporte 

do sistema viário. Na avaliação macro do sistema (ver Erro! Fonte de referência não 

encontrada.) percebe-se que apenas 5% (NS E+F) do viário principal encontra-se 

congestionado, ainda mais, 64% encontra-se em uma situação ótima (NS A+B).  

Cabe destacar que, 12% (NS D) da rede de simulação encontra-se em situação próxima a 

saturação, no entanto, de acordo com as projeções de demanda o ano de 2032 será o 

momento de maior solicitação do sistema. Sendo assim, a parcela da rede que está operando 

no horário de pico da manhã com o Nível de Serviço D é satisfatório para assegurar qualidade 

da mobilidade urbana. 

 

Figura 17: Níveis de serviço no Cenário Futuro Máximo 

 
Nível de Serviço de Tráfego: A = Ótimo; B = Bom; C = Aceitável; D = Regular; E = Ruim; e F = Péssimo 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Mesmo com os resultados globais da simulação apresentando uma boa capacidade de 

suporte, a análise pontual da rede apresenta alguns pontos de congestionamentos, que podem 

impactar em forma de fila nas regiões sem problemas de capacidade. Em visto disso, foi 

realizada uma sistematização em tópicos dos principais aspectos dessa avalição. 
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 Os trechos da BR-324 e da Av. Santos Dumont que encontram-se congestionados (NS 

E+F), assim como de diversas vias a Nordeste, estão fora dos limites administrativos de 

Salvador. Assim, não é de competência do PlanMob Salvador atuar sobre essas 

regiões; 

 Para aplicar a priorização do Transporte Coletivo foi necessária a redução de faixas de 

rolamentos em diversos trechos de via da cidade (ver infraestrutura do Transporte 

Coletivo), o que resultou em alguns “gargalos” de capacidade; 

 Mesmo com o suporte da Av. Atlântica, há trechos em que a Av. Octávio Mangabeira 

opera em Nível de Serviço E, em geral devido a redução das faixas de rolamento para a 

implantação do corredor de Transporte Coletivo (BRS); 

 A implantação da via Linha Viva possibilitou a Av. Luís Viana operar com bom Nível de 

Serviço na maior parte de sua extensão; 

 As viagens com origem na Ponte de Itaparica ficaram concentradas na Av. da França 

(1.541 Veículos Equivalentes.) e na Via Expressa da Baia de Todos os Santos (2.596 

Veículos Equivalentes), o que resultou “gargalos” de capacidade pontuais próximo ao 

Mercado Modelo e ao entroncamento da Av. Heitor Dias. 

 Apesar da significativa melhora do complexo viário do Acesso Norte, ainda existem 

pontos de congestionamento nas alças direcionais e nos trechos de restrição de 

capacidade. Problema de difícil solução dado que o entorno está consolidado e o 

complexo viário já abrange diversas obras de arte; 

 Algumas obras como os túneis que articulam a Av. Mario Leal Ferreira com as vias 

Vasco da Gama e Antônio Carlos Magalhães, e de articulação da região do Dique do 

Tororó com a Cidade Baixa, são desejos dos usuários que causam congestionamento 

nos pontos de acesso. Por outro lado, a concentração da demanda nestas vias 

promovem melhoras no entorno e nas vias existentes. 
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Figura 18 – Nível de Serviço do Cenário Futuro Máximo (HPM / 2032)  

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 19 – Nível de Serviço do Cenário Futuro Máximo – AUC (HPM / 2032) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).
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d) Indicadores de Mobilidade 

A leitura de indicadores tem o objetivo de expressar resultados do cenário simulado de forma 

quantitativa, para que assim tenha-se um parecer global da simulação e parâmetros de 

comparação entre diferentes cenários. 

Os indicadores de avaliação adotados para o Sistema Viário e Transporte Individual são: 

 Distância da Viagem: Consiste na distância média das viagens, tem como objetivo 

identificar a linearidade das viagens e a acessibilidade às zonas de maior atração;  

 Tempo de Viagem: Consiste no Tempo médio para concluir a viagem, tem como função 

a avaliação da funcionalidade do sistema viário e o espraiamento urbano; 

 Velocidade Percurso: Consiste na velocidade média exercida pelos veículos na rede, 

representando uma qualidade que pondera a distância e o tempo das viagens; 

 Índice de Congestionamento: Consiste na somatória de todos os segmentos viários com 

o Nível de Serviço E e F, expressando a quantidade de vias que não atendem a 

demanda de forma satisfatória; 

 Índice de Saturação: Consiste na somatória de todos os segmentos viários com o Nível 

de Serviço D, E e F tem como objetivo revelar a extensão da rede viária com a 

circulação comprometida; 

 Índice de Utilização: Consiste no produto do total de veículos na rede pela somatória 

das distâncias percorridas, este indicador representa a produtividade do cenário; 

 Índice de Permanência: Consiste no produto do total de veículos na rede pela somatória 

do tempo gasto para realizar as viagens, este indicador representa a eficiência do 

cenário. 

 

Na Tabela 11 são apresentados os resultados dos indicadores do Cenário Máximo, que 

comparando com os indicadores nacionais de distância (9,8 Km), tempo (18 min.) e velocidade 

média (33 Km/h) das viagens (para municípios com população maior que um milhão de 

habitantes), publicado pela ANTP no Sistema de Informação de Mobilidade Urbana - SIMOB, 

obtém-se uma relação semelhante na distância média, porém, nos itens de tempo de viagem e 

velocidade de percurso o cenário proposto para Salvador tem uma melhora de 

aproximadamente 10%. Cabe salientar que, os demais indicadores serão abordados na 

comparação dos resultados. 

Tabela 11: Indicadores do Sistema Viário e do Transporte Individual no Cenários Máximo 

Cenário Máximo 

Assunto Discriminação Unidade Valor 
Valor Médio de 
Referência 
(ANTP) 

Indicador 

ID = Distância de viagem km 9,3 9,8 

IT = Tempo de Viagem minutos 15,7 18 

IV= Velocidade de percurso km/h 35,6 33 

Congestionamento 
IC = Índice de congestionamento (E/F) km 66,1 

 

IS = Índice de Saturação (D/E/F) km 217 

Produtividade 
IU = Índice de Utilização veic. x km 1.470.028 

IP = Índice de Permanência veic. x hora 41.349 
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Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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3.2.2 Cenário de Gestão da Demanda 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587/2012) e as Diretrizes 

Consolidadas do PlanMob Salvador (Ver RT 08 – Aspirações da Mobilidade) definem como 

prioridade o Transporte Ativo (sobre todos os outros) e o Transporte Coletivo sobre o 

Transporte Individual, assim, definiu-se o Cenário de Gestão de Demanda, no qual foi simulado 

sobre a infraestrutura máxima uma série de medidas que desestimulam o Transporte Individual 

e incentivam as outras formas de deslocamento. 

As ferramentas de Gestão de Demanda e a metodologia de simulação foram apresentadas no 

RT 10 – Relatório de Diretrizes e Concepção de Propostas para as Intervenções e 

Investimentos na Mobilidade de Salvador, desta forma neste item serão brevemente citadas: 

 Aumento do custo de combustível: Aplicou-se um crescimento de 10% no custo de 

combustível para simular a criação da CIDE – Municipal, com o objetivo de financiar a 

mobilidade urbana; 

 Programa de Estacionamento: Criou-se uma política de cobrança de estacionamento, 

principalmente na AUC, para internalizar o custo da infraestrutura ociosa e aumentar o 

custo generalizado do Transporte Individual; 

 Rodízio de Veículos: Adotou-se uma região de rodízio para veículos individuais, dessa 

forma reduzindo a matriz da viagem no horário de restrição; 

 Pedágio Urbano: Aplicou-se na região do Centro Tradicional o pedágio urbano, assim, 

desestimulando (através do Custo Generalizado) os usuários utilizarem o Transporte 

Individual para acessar a região; 

 Área de circulação seletiva: Criou-se no Centro Histórico uma restrição na circulação do 

Transporte Individual, permitindo apenas a circulação de veículos administrativos e de 

residentes. 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos com três diferente abordagens: (a) 

Carregamento, (b) Níveis de Serviço e (c) Indicadores, conforme explicado anteriormente. 

No cenário de Gestão da Demanda não será apresentado a conectividade espacial porque 

refere-se a um aspecto físico da rede, deste modo, como a infraestrutura é a mesma do 

Cenário Máximo não tem alteração no resultado. Cabe destacar que não foi considerada a 

Sintaxe Espacial em função da impossibilidade de ponderação esse indicador pela equipa de 

avaliadores. 

a) Carregamento 

O carregamento do Cenário Gestão de Demanda apresenta um comportamento semelhante ao 

Cenário Máximo de Oferta, uma vez que a infraestrutura viária é a mesma. As medidas de 

redução do Transporte Individual promoveram transformações concentradas na região da AUC 

(área de maior interferência das medidas), conforme apresentado nas Figura 23 e Figura 24, 

além de sistematizado abaixo: 

 Existe uma pequena redução no volume do carregamento viário na cidade de Salvador, 

em vista do aumento do custo do combustível e da restrição proveniente do rodízio nas 

viagens com origem ou destino na área delimitada; 
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 A redução do volume de veículos simulado pelo rodízio veicular é acentuada na região 

da AUC, uma vez que a área delimitada para o rodizio está contida na AUC; 

 Ocorre uma redução das viagens de passagem na região do centro tradicional de 

Salvador, devido a implantação de pedágio urbano, canalizando o fluxo de passagem 

pelo túnel Américo Simas (aumentado 10%); 

 Outro efeito do pedágio urbano é a maior concentração de viagens nas vias limítrofes 

da área de cobrança. Assim, cumprindo o objetivo de priorizar outras formas de 

deslocamento nesta região da cidade; 

 A transformação da área do Centro Histórico de Salvador em área para pedestres 

(pedestrianização) resulta na extinção do fluxo de transporte individuais internamente à 

área demarcada, porém, intensifica a circulação nas vias do entorno a região do Centro 

Histórico. 

 

Cabe salientar que, os pontos enaltecidos acima são as alterações que mais destacaram-se no 

Cenário Gestão da Demanda, no entanto, existem outras nuances que ficarão mais claras no 

item de Comparações dos Resultados. 
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Figura 20 - Carregamento do Cenário Máximo com Medidas de Gestão da Demanda (HPM / 2032)  

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 21 - Carregamento do Cenário Máximo com Medidas de Gestão da Demanda – AUC (HPM / 2032) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).
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b) Nível de Serviço 

O Nível de Serviço (NS) simulado é apresentado na Figura 23 e Figura 24, em que observa-se 

uma melhora da situação geral de circulação do sistema viário, devido à redução de veículos 

na rede de simulação. Tendo em conta que, as medidas de custo do combustível e do rodízio 

veicular reduziram a matriz de viagem alocada no Cenário de Gestão da Demanda em 8,5% 

em relação ao Cenário Futuro Máximo. 

Na macro avalição do sistema (ver Erro! Fonte de referência não encontrada.) percebe-se 

que apenas 4% (NS E+F) do viário principal encontra-se congestionado, ainda mais, 68% (NS 

A+B) encontra-se em uma situação ótima. 

Cabe destacar que, 11% (NS D) da rede de simulação encontra-se em situação próxima a 

saturação, no entanto, de acordo com as projeções de demanda o ano de 2032 será o 

momento de maior solicitação do sistema. Sendo assim, a parcela da rede que está operando 

no horário de pico da manhã com o Nível de Serviço D é satisfatório para assegurar qualidade 

da mobilidade urbana. 

 

Figura 22 - Níveis de serviço no Cenário Gestão da Demanda 

 

Nível de Serviço de Tráfego: A = Ótimo; B = Bom; C = Aceitável; D = Regular; E = Ruim; e F = Péssimo 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Mesmo com os resultados globais da simulação apresentando uma melhora no Nível de 

Serviço, na análise pontual da rede surgem trechos e ainda apresentam alguns pontos de 

congestionamentos, que podem impactar em forma de fila nas regiões sem problemas de 

capacidade. Assim, foi realizada uma sistematização em tópicos dos principais aspectos dessa 

avalição. 
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 As vias estruturadas operam sem pontos de congestionamento, com exceção da BR-

324 e da Av. Caribé nos trechos fora do limites administrativos de Salvador. Ainda 

assim, as medidas promoveram melhoras no Nível de Serviço (NS E) dessas vias e na 

Região Metropolitana de Salvador; 

 O complexo viário do Acesso Norte melhora significativamente, prevalecendo os 

problemas de capacidade nas alças de articulação com a Via Expressa da Bahia de 

Todos os Santos (via não contemplada na área de aplicação do rodízio veicular); 

 A Av. Mario Leal Ferreira (principal acesso da via Linha Viva à AUC) e as vias Av. 

Antônio Carlos Magalhães (Av. ACM) – Av. Juracy Magalhães Júnior (principais acesso 

da Av. Luís Viana à AUC) passaram a operar predominantemente no Nível de Serviço 

C, com trechos Nível de Serviço D na Av. ACM; 

 A Av. Vasco da Gama (no entorno do Dique do Tororó) e o túnel Américo Simas, 

tiveram uma piora na qualidade de circulação, operando próximo a saturação, devido a 

concentração do fluxo de passagem fora da região sob influência do pedágio; 

 As vias do entorno do Centro Histórico, principalmente a Av. José Joaquim Seabra, 

apresentaram trechos de congestionamento, uma vez que as viagens do Transporte 

Individual que se destinam à área pedestrianizada são obrigadas a estacionar no 

entorno; 

 

Mesmo com a aplicação de medidas de Gestão da Demanda ainda não é possível solucionar 

todos os pontos de congestionamento, em razão de existir a concentração de atividades 

econômicas em zonas especificas das cidades. Assim, poderão ser indicadas novas medidas 

de gestão da demanda e serão propostas no RT 14 – Plano de Mobilidade de Salvador uma 

série de programas que têm como objeto novas propostas para a revisão do uso e da 

ocupação do solo em Salvador. 
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Figura 23 – Nível de Serviço do Cenário Máximo com Medidas de Gestão da Demanda (HPM / 2032)  

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 24 – Nível de Serviço do Cenário Máximo com Medidas de Gestão da Demanda – AUC (HPM / 2032) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).
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c) Indicadores de Mobilidade  

A leitura dos indicadores de Mobilidade do Cenário Gestão da Demanda estão apresentados 

na Tabela 12. Destacam-se os indicadores nacionais de distância (9,8 Km), tempo (18 min.) e 

velocidade média (33 Km/h) das viagens (para municípios com população maior que um milhão 

de habitantes), publicado pela ANTP, que se comparados com o Cenário de Gestão da 

Demanda obtém-se as seguintes relações: 

 Distância da Viagem: Relação semelhante à situação nacional; 

 Tempo de Viagem: A mobilidade de Salvador tem uma média de Tempo de Viagem 

20% menor (~15 min.); 

 Velocidade de percurso: Os veículos apresentam uma velocidade 12% superior (~37 

Km/h) à média nacional. 

 

Cabe salientar que, os demais indicadores e a variação entre os cenários serão abordados na 

comparação dos resultados. 

 

Tabela 12: Indicadores do Sistema Viário e do Transporte Individual no Cenários Máximo 

com medidas de Gestão da Demanda 

Cenário Máximo com Medidas de Gestão da Demanda 

Assunto Discriminação Unidade Valor 
Valor Médio de 
Referência 
(ANTP) 

Indicador 

ID = Distância de viagem km 9,3 9,8 

IT = Tempo de Viagem minutos 15 18 

IV= Velocidade de percurso km/h 37,2 33 

Congestionamento 
IC = Índice de congestionamento (E/F) km 47,7 

 

IS = Índice de Saturação (D/E/F) km 185,1 

Produtividade 
IU = Índice de Utilização veic. x km 1.345.425 

IP = Índice de Permanência veic. x hora 36.235 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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3.2.3 Comparação dos Resultados 

A comparação dos resultados obtidos tem como intuito expressar as variações dos cenários 

numa base quantitativa e objetiva, para assim poder compreender o impacto de cada pacote de 

ações, além de alimentar o avaliação multicritério. 

Neste item serão confrontados três cenários com redes de infraestrutura diferentes, mas com a 

mesma demanda, a fim de que as comparações considerem o efeito de diferentes redes sobre 

a mesma demanda. Na Tabela 13 estão apresentados os cenário utilizados na comparação. 

 

Tabela 13: Cenários Comparados 

Cenários Nada a Fazer Cenário Máximo 
Cenário Máximo com 
Medidas de Gestão da 

Demanda 

Demanda 
Simulada 

2032 2032 2032 

Rede de 
Infraestrutura 

Infraestrutura existente 
na data de referência do 
RT 06 - Diagnóstico 
(maio/2017) 

Investimento Máximo 

 Rede Mínima 

 Propostas PDDU 

 Propostas PlanMob 

Investimento Máximo 

 Rede Mínima 

 Propostas PDDU 

 Propostas PlanMob 

Política de 
Mobilidade 

- - 

Medidas de redução do 
Transporte Individual e 
incentivo ao Transporte 
Coletivo 

 

A análise foi realizada com três diferentes metodologias, para que cada abordagem possa 

melhor avaliar um aspecto especifico dos cenários, como citado abaixo: 

a) Sintaxe Espacial: Comparação realizada apenas entre os Cenários Nada a Fazer e o 

Máximo (visto que o Cen. Gestão da Demanda possui a mesma infraestrutura), tem 

como função identificar a variação da integração da malha viária. 

b) Verde / Vermelho: Comparação dos mapas de carregamento da simulação, tem como 

objetivo de ilustrar a variação de veículos em cada via. 

c) Indicadores: Comparação dos resultados globais dos Cenários, como um parâmetro 

uniformizado de variação. 
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a) Sintaxe Espacial 

Como explicado anteriormente, a normalização da medida de integração permitiu a 

comparação de dois sistemas diferentes, o do Cenário Atual e o do Cenário Futuro.  

A Figura 25 resgata o mapa de “Integração Espacial” apresentado no RT06-Diagnóstico e a 

Figura 26 apresenta um mapa de “Integração Espacial” para o cenário futuro que, 

diferentemente do mapa apresentado na Figura 14, apresenta a mesma graduação da escala 

de cores do Cenário Atual, permitindo a observação mais precisa da melhora das medidas de 

integração após as intervenções propostas.   

Nota-se que os efeitos do Cenário Futuro na medida de integração se espalham por toda a 

cidade. As principais vias articuladoras existentes continuam como as mais integradas à malha 

urbana, porém, também se destacam as novas vias de articulação. De forma geral, as quadras 

que estão envolvidas por estas vias obtiveram melhoras em suas medidas, destacam-se as 

seguintes ligações: 

 Av. Gal Costa: Destaca-se de forma mais moderada do que sua ligação correlata, a da 

Av. 29 de março. Contudo, é uma das que melhor afetam o seu entorno, destacando-se 

a melhoria que promove na conexão da Av. Afrânio Peixoto com a Linha Viva, a Av. 

Luís Viana e a Orla Atlântica, sendo esta ligação a responsável pela maior parte da 

melhoria de acesso ao Subúrbio.   

 Av. 29 de Março: Apresenta-se como uma das vias transversais mais integradas da 

cidade, por ser uma ligação direta entre as avenidas Luís Viana e BR-324. Tem um 

grande efeito sobre seu entorno, levando-se em conta a dificuldade de acesso a 

algumas vias de cumeada da região. 

 Bom Juá – Sussuarana – Gal Costa: Esta ligação destaca-se como uma das mais 

integradas do município, tendo um grande efeito na porção sul do “Miolo”, pois oferece 

a esta região uma ligação direta com a Av. Gal Costa e a BR-324. 

 Via Vale de Brotas e Conexão com o Horto: Via de ligação entre as avenidas Antonio 

Carlos Magalhães e a Vasco da Gama, tem grande influência no aumento da medida de 

integração da AUC, pois a Av. Antonio Carlos Magalhães é articuladora do arco 

formado pela BR-324 e pela Av. Luís Viana. 

 Linha Viva: Se destaca como uma das vias mais integradas do município por conectar 

as três principais vias transversais do “Miolo”, reforçando o efeito que estas vias têm 

sobre seu entorno. Também influencia a medida de integração da AUC, por ter seu fim 

na Av. Antonio Carlos Magalhães, articuladora do arco formado pela BR-324 e pela Av. 

Luís Viana. 

 Av. Atlântica: Possui um menor destaque dentre as novas vias de ligação, sendo a que 

menos influência seu entorno. 

 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT11: Resultados e Avaliação dos Cenários 

 

48 

Figura 25 – Integração Espacial (Cenário Atual)  

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 26 – Integração Espacial (Cenário Máximo, com graduação de cores em escala comparável com o Cenário Atual) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).
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A cidade como um todo obteve aproximadamente 13,5% de melhora na medida de 

integração média, contudo, algumas áreas foram mais beneficiadas do que outras. Dividindo-

se a cidade em quatro regiões (Figura 27), “Miolo”, “Subúrbio”, “AUC” (Área Urbana 

Consolidada) e “Orla Atlântica), obtêm-se diferentes níveis diferentes de mudança, como 

mostra a Tabela 14. 

Figura 27: Divisão da cidade em quatro regiões para comparação 

 

Tabela 14: Médias das medidas de Integração do município e de suas quatro regiões 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

As duas regiões que apresentaram um maior aumento nas médias das medidas de integração 

foram as que possuíam a maior deficiência quanto a conexão com a malha urbana, no Cenário 

Atual. As regiões do “Miolo” e do “Subúrbio” apresentaram respectivamente 17,8% e 13,5% de 

aumento, reflexo principalmente do efeito das avenidas transversais projetadas para a região, 

com os benefícios citados anteriormente. A região do Subúrbio, embora com melhora em sua 

ligação, continua com dificuldades devido a sua localização espacial e devido a forma de sua 

malha urbana.  

A “AUC” e a “Orla Atlântica” apresentam uma melhora mais modesta, impulsionadas pela 

melhoria geral do município e pela implantação de ligações abrangentes como a “Linha Viva” e 

a ligação da orla atlântica. 

Evidenciando a melhora na situação geral do município, a Figura 28 e a Figura 29 comparam a 

localização das vias 30% menos integradas de cada cenário. Nota-se que embora mantendo 

certo grau de concentração de vias menos integradas, principalmente no “Subúrbio”, as áreas 

mais deficientes estão mais espalhadas pelo território no Cenário Máximo em relação ao 

Cenário Atual. O “Miolo” perdeu a concentração de vias com esta característica, apesar de 

ainda as possuir. 

Médida de 

Integração
Atual Máximo Variação

Salvador 0.470 0.534 13.52%

MIOLO 0.466 0.549 17.85%

SUBÚRBIO 0.452 0.513 13.51%

AUC 0.483 0.536 11.03%

ORLA 0.497 0.547 9.97%

Cenários
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Figura 28 – Vias 30% menos integradas do Cenário Atual  

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT11: Resultados e Avaliação dos Cenários 

 

52 

Figura 29 – Vias 30% menos integradas do Cenário Futuro Máximo 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).
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b) Verde / Vermelho 

O mapa de Verde/Vermelho consiste na subtração do carregamento de dois diferentes 

cenários, assim o resto da operação for positivo é representado na cor verde e no caso de 

negativo é representado na cor vermelha. Essa ferramenta auxilia a identificar a variação do 

comportamento do usuário diante de diferentes circunstâncias. 

 

 Cenário Máximo de Oferta – Cenário Nada a Fazer 

Este comparativo é estruturado de maneira que quando a barra de carregamento é 

representada na cor verde significa que o volume de veículos no Cenário Máximo é maior, por 

outro lado, quando a barra de carregamento é representada na cor vermelha significa que o 

volume de veículos no Cenário Máximo é menor. 

A resultância desta operação está apresentada na Figura 30 e citadas abaixo, na qual fica 

evidente as diferenças entre os dois cenários e a importância das principais intervenções do 

Cenário Máximo. 

 

 A implantação das vias transversais (Av. Gal Costa e Av. 29 de Março) articula os dois 

principais eixos de Salvador (Av. Luís Viana e BR-324), assim absorvendo parte do 

fluxo da Av. Luís Eduardo Magalhães e estruturando o trânsito da região do Miolo; 

 A implantação da via metropolitana (Arco Norte) e da Linha Viva criou um eixo de 

deslocamento conectando Lauro de Freitas a AUC, o que descongestionou a Av. Luís 

Viana, além de ser uma opção de articulação do viário principal do Miolo com a região 

metropolitana; 

 Com a implantação do corredor de BRS na orla, a Av. Atlântica adquiriu uma função 

importante de suporte à Av. Octávio Mangabeira; 

 O crescimento urbano dos municípios de Itaparica e Vera Cruz, fomentado pela 

implantação da Ponte de Itaparica, promove a inserção de viagens (4.110 veíc. eq./h) 

que tem como ponto de passagem o complexo viário do Acesso Norte; 

 A implantação de via Mané Dendê se torna uma importante conexão da região do 

Subúrbio com a BR-324; 

 A reestruturação do corredor Lapa – LIP, com a criação da via expressa, tem um forte 

crescimento de viagens, absorvendo a demanda das demais vias do entorno; 

  A nova via de Penetração do Miolo exerce a função de articular o fluxo entre as vias 

transversais e a BR-324; 

 A implantação dos Túneis que conectam a Av. Mario Leal Ferreira com as vias Vasco 

da Gama e Antônio Carlos Magalhães promove uma intensa migração de viagens, 

retirando parte significativa do fluxo de passagem da Av. Gen. Graça Lessa; 

 O túnel de articulação da região do Dique Tororó com a Cidade Baixa se torna uma 

importante ligação do fluxo de passagem, reduzindo as viagens em diversas pequenas 

vias da cidade. 
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Figura 30 – Verde/Vermelho: Cenário com Medidas de Gestão da Demanda – Cenário Máximo de Oferta (HPM / 2032) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Cenário Gestão da Demanda – Cenário Máximo de Oferta 

Este comparativo é estruturado de maneira que quando a barra de carregamento é 

representada na cor verde significa que o volume de veículos no Cenário Gestão da Demanda 

é maior, por outro lado, quando a barra de carregamento é representada na cor vermelha 

significa que o volume de veículos no Cenário da Demanda é menor. 

Dado que, o Cenário de Gestão da Demanda é formado pela mesma infraestrutura que o 

Cenário Máximo, as alterações provocadas pelas medidas de gestão da demanda concentram-

se na área interna do rodízio veicular, assim, a Figura 31 apresenta a região com maiores 

modificações na comparação dos cenários. 

 A aplicação do rodízio veicular resultou na redução de aproximadamente 8,5% da 

matriz, por esta razão o cenário teve uma pequena redução dispersa em toda a rede de 

simulação; 

 A pedestrianização do Centro Histórico concentrou o fluxo veicular com destino a região 

nas vias limítrofes da restrição, assim promovendo um acréscimo de aproximadamente 

80% na Av. José Joaquim Seabra; 

 A cobrança de pedágio para acessar a região do Centro Tradicional fomentou a 

circulação do fluxo de passagem na Cidade Baixa e na Av. Vasco da Gama (entorno do 

Dique do Tororó). 
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Figura 31 – Verde/Vermelho: Cenário com Medidas de Gestão da Demanda – Cenário Máximo de Oferta (HPM / 2032) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).
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c) Indicadores 

A leitura dos indicadores compilam as variações dos cenários em alguns parâmetros para 

possibilitar a objetiva comparação. Nesta etapa os três cenários são analisados de forma 

conjunta, ilustrando a evolução das propostas. 

Na Tabela 15 e nos Gráficos subsequentes estão apresentados os indicadores dos três 

cenários de comparação, com as principais análises pertinentes. 

 

Tabela 15: Indicadores da Rede no Cenário Máximo 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

  

Índice % Índice % Índice %

ID = Distância Média km 8,8 4,33% 9,3 10,49% 9,3 10,06%

IT = Tempo Médio min 23,3 22,07% 15,7 -17,65% 15,0 -21,52%

IV = Velocidade Percurso km/h 22,6 -14,53% 35,6 34,17% 37,2 40,24%

IC = Índice de Congestinamento (E/F) km 187,2 140,29% 66,1 -15,11% 47,7 -38,77%

IS = Índice de Saturação (D/E/F) km 354,6 40,33% 217,0 -14,11% 185,1 -26,74%

IU = Índice de Utilização veic. x km 1.375.547 21,61% 1.470.028 29,96% 1.346.425 19,04%

IP = Índice de Permanência veic. x hora 60.740 42,29% 41.349 -3,14% 36.235 -15,12%

IC = ìndice de Acidentes acid./10.000 hab. - - - - - -

IA = Índice de Atropelamentos atrop./10.000 hab. - - - - - -

IM = Índice de Fatalidade mortos/10.000 hab. - - - - - -

Total Auto eq.

Alocada Auto eq.

Acidentalidade

INDICADORES

DEMANDA

2032

Prognóstico Propostas

Assunto Discriminação
Unidade de 

Medida

Rede Atual
Rede

Máxima

Gestão da

Demanda

Viagens

Congestionamento

Produtividade

Matriz
158.372 159.801 147.293

156.666 158.095 145.366
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Figura 32 – Indicadores de Distância e Tempo médios de Viagem 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

 Ocorre um pequeno acréscimo (~5%) na distância média das viagens, 

provavelmente devido a inserção de novas viagens com origem ou destina aos 

municípios de Itaparica e Vera Cruz; 

 O tempo de viagem, importante indicador da externalidade negativa da mobilidade, 

sofre um significativo decréscimo (~35%) em comparação ao Cenário Nada a Fazer, 

devido a melhoria na capacidade de suporte do sistema e da melhor integração da 

rede; 

 Na relação entre os cenários propostos (Máximo e Gestão da Demanda) existe 

apenas uma pequena variação no tempo de viagem (~5%), uma vez que as medidas 

de gestão da demanda melhoram alguns pontos críticos da rede; 
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Figura 33 – Indicadores de Velocidade Média e Congestionamento na rede 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

 O Índice de Congestionamento é o parâmetro que mais é impactado com as 

propostas, apresentado uma redução de aproximadamente 65% entre o cenários 

Nada a Fazer e a Rede Máxima. Essa expressiva melhora no congestionamento 

ocorre pela a implantação da infraestrutura máxima proposta pelo PlanMob; 

 A velocidade média dos veículos também tem uma evidente melhora (~60%) entre a 

rede atual e os cenários propostos, decorrente da redução do índice de 

congestionamento; 

 As medidas de Gestão da Demanda representaram pouco impacto sobre os 

parâmetros de Tempo de Viagem e Velocidade, aproximadamente 5%, porém teve 

um impacto significativo em relação ao congestionamento (~30). 

 A falta de sensibilidade do Tempo de Viagem e da Velocidade as medidas de gestão 

da demanda, expressam um estado de equilíbrio da rede, em que a melhora dos 

pontos críticos não impactam mais na mesma proporção no comportamento e no 

ganho das viagens. 

 

Em vista destes resultados, entende-se que o cenário Máximo atende de forma satisfatória 

as demandas das projeções urbanas, impactando de forma positiva na mobilidade da 

cidade. A gestão da demanda, nos moldes que foi simulada, é um ensaio que demonstra 

como essas ferramentas impactam na cidade. 
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4 PONDERADORES DA MATRIZ DE ATRIBUTOS 

Os pesos ponderadores foram determinados individualmente por cada participante do grupo 

técnico de referência formado pelos técnicos da SEMOB e do Consórcio TTC – Oficina, 

segundo os seguintes conjuntos de pesos: 

Pesos P1:  Referentes aos agentes intervenientes (atores). Indica a importância relativa 

que o grupo de referência dá a cada agente (usuários, poder público e 

sociedade). 

Pesos P2: Referentes aos componentes (modos) do sistema de mobilidade urbana 

(transporte coletivo, transporte individual e transporte ativo). Indica a 

importância relativa que o grupo de referência dá a cada componente da 

mobilidade urbana (modos). Os pesos P2 são considerados apenas para os 

agentes Usuários e Poder Público. 

Pesos P3: Referentes aos itens considerados na matriz de atributos de cada componentes 

(modos) do sistema de mobilidade urbana (por exemplo tempo médio de 

viagem, cobertura espacial, congestionamento, etc.). Indica a importância 

relativa que o grupo de referência dá a cada atributo. 

Os resultados das ponderações dos pesos P1, P2 e P3 são documentados na Nota Técnica 

NT 08 – Ponderação dos Condicionantes da Avaliação Multicritério e são sintetizados a 

seguir nos itens 4.1 e 4.2.  

4.1 Ponderação dos Pesos P1 e P2 

 

Tabela 16 – Resultados finais dos pesos P1 e P2 

Agente Usuário Poder Público Sociedade 

Pesos P1.1 

Pesos por Componente 

P2.1 
P1.2 

Pesos por Componente 

P2.2 
P1.3 

Transp. 
Coletivo 

Transp. 
Individual 

Transp. 
Ativo 

Transp. 
Individual 

Transp. 
Ativo 

Transp. 
Coletivo 

Valor 

Médio 
39% 47% 23% 30% 30% 47% 24% 29% 31% 

 

P1 = Pesos referentes aos agentes intervenientes (atores). Indica a importância relativa que o grupo de 

referência dá a cada agente (usuários, poder público e sociedade). 

 P1.1 = Usuários 

 P1.2 = Poder Público 

 P1.3 = Sociedade 

 

P2 = Referentes aos componentes (modos) do sistema de mobilidade urbana (transporte coletivo, transporte 

individual e transporte ativo). Indica a importância relativa que o grupo de referência dá a cada 

componente da mobilidade urbana (modos). 
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4.2 Ponderação dos Pesos P3 

 

Tabela 17 - Resultados Finais das Ponderações dos Pesos P3 

Agente 
interveniente 

%P1 P1 Atributos/ Condicionantes %P2 P2 Indicadores %P3  

Usuário    

Transporte Coletivo         

Disponibilidade/ Frequência  

  

Tempo de espera médio 16,9% 

Acessibilidade / Cobertura 
Espacial 

Distância média de acesso 10,1% 

Tempo de viagem Tempo médio das viagens 14,1% 

Distância das viagens Distância média das viagens 8,2% 

Custo (tarifa módica) Tarifa média da viagem 16,2% 

Conveniência (penalidades) 
Número médio de transbordos 
por viagem 

8,8% 

Confiabilidade/ Pontualidade Alta, regular, baixa 13,2% 

Segurança Alta, regular, baixa 12,5% 

Transporte Individual       

Conectividade 

  

Índice de conectividade 17,9% 

Congestionamento 
Km de vias congestionadas (Nível 
acima de E) 

27,4% 

Velocidade média Velocidade média 17,3% 

Distância  Distância média da viagem 12,0% 

Segurança Alta, regular, baixa 25,4% 

Transporte Ativo       

Extensão da rede cicloviária 

  

Extensão de rede cicloviária 26,3% 

Equipamentos 
p/deslocamentos verticais 

Demanda atendida 31,2% 

Requalificação de calçadas 
Extensão de calçadas 
requalificadas 

42,5% 

Agente 
interveniente 

%P1 P1 Atributos/ Condicionantes %P2 P2 Indicadores   

Poder Público 
 

  

Transporte Coletivo        

Cobertura espacial/demanda 
potencial 

  

Distância média de acesso 9,0% 

Demanda potencial dos novos 
sistemas 

15,9% 

Investimento 
Investimento estimado para as 
intervenções 

21,9% 

Confiabilidade operacional Alta, regular, baixa 13,9% 

Passageiro x km 
Total de quilometragem de 
passageiros 

11,5% 

Passageiro x hora Total de horas de passageiros 13,8% 

Impactos/ Externalidades 
positivos 

Alta, regular, baixa 14,1% 

Transporte Individual       

Veículo x km 

  

Total de quilometragem de 
veículos 

12,3% 

Veículo x hora  Total de horas de veículos 16,9% 

Investimento 
Investimento estimado para as 
intervenções 

27,4% 
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Agente 
interveniente 

%P1 P1 Atributos/ Condicionantes %P2 P2 Indicadores %P3  

Congestionamento 
Km de vias congestionadas (Nível 
acima de E) 

23,2% 

Impactos/ Externalidades 
positivos 

Alta, regular, baixa 20,2% 

Transporte Ativo       100,0% 

Demanda atendida nas 
ciclovias 

  

Viagens estimadas nas ciclovias 17,2% 

 Investimentos 
Investimento estimado para as 
intervenções 

27,1% 

Demanda atendida na 
requalificação das calçadas 

População atendida com a 
requalificação das calçadas 

31,4% 

Demanda atendida nos 
equipamentos verticais 

Viagens estimadas nos 
equipamentos verticais 

24,2% 

Agente 
interveniente 

%P1 P1 Atributos/ Condicionantes %P2 P2 Indicadores   

Sociedade 
  

Todos os modos         

Integração com a políticas de 
desenvolvimento urbano 

  

Alta, regular, baixa 14,6% 

Emissões de poluentes Redução de emissão de GEE 11,4% 

Indicador de uso de 
combustível renovável 

Alta, regular, baixa 7,6% 

Cobertura espacial/ 
Atendimento da demanda 

Distância média de acesso 9,9% 

População e ou empregos e ou 
matrículas atendidas na área de 
influência direta - AID 

13,5% 

Segurança Alta, regular, baixa 12,4% 

Modicidade da tarifa Tarifa média por viagem 12,9% 

Benefícios socioeconômicos 

Taxa Interna de Retorno da 
avaliação socioeconômica 

7,7% 

Relação Benefício/Custo da 
avaliação socioeconômica 

9,9% 
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5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO 

Os indicadores das duas alternativas apresentados anteriormente no Capítulo 3 derivados 

das simulações e os pesos ponderadores apresentados no Capítulo 4 foram incluídos na 

matriz de atributos da avaliação multicritério apresentada no Relatório RT09. 

Na Tabela a seguir são apresentados os resultados dessa avaliação. Os indicadores 

destacados em vermelho foram resultantes do processo de modelagem e também das 

estimativas decorrentes das propostas apresentadas no relatório RT10. Os demais 

resultados referentes às duas alternativas foram inferidos e em sua grande maioria são 

iguais para ambas alternativas. A alternativa referente ao “Cenário Máximo” é indicada por 

CM e a alternativa “Cenário Máximo com Medidas de Gestão de demanda” é indicado por 

CMGD.  

Cabe destacar que no caso dos atributos “Passageiro X km” e “Passageiro X hora”, segundo 

a visão do agente interveniente (parte interessada) Poder Público, o sinal considerado na 

avaliação foi positivo (quanto maior o indicador melhor será considerada a alternativa). Isso 

se deve ao fato de que a alternativa CMGD corresponde a inserção de medidas para reduzir 

a participação percentual da escolha modal pelo modo individual e aumentar a do transporte 

coletivo. Assim, quanto maiores forem esses indicadores melhor avaliados serão os 

resultados das medidas. No caso de comparações entre redes físicas diferentes, cabe 

considerar esses indicadores com o sinal negativo (quanto maior o valor do indicador, pior 

será a alternativa). 

O custo adicional da aplicação de medidas de gestão de demanda para a alternativa CMGD 

foi estimado em torno de R$ 100 milhões correspondendo a 1% do custo total dos 

investimentos previstos (em torno de R$ 10 bilhões).  
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Tabela 18 - Quadro de Resultados da Avaliação Multicritério – Avaliação comparativa entre as alternativas “Cenário Máximo” (CM) e 
Cenário Máximo com Medidas de Gestão da Demanda (CMGD). 

 

 
 

Valor do Atributo

Agente 

interveniente
%P1 P1 Atributos/  Condicionantes %P2 P2 Indicadores %P3 P3 Unidade Escala CM CMGD CM CMGD CM CMGD

Transporte Coletivo 18,33

Disponibilidade/ Frequência Tempo de espera médio 16,9% 3,10 Minuto Negativa 24,15 24,03 9,9503 10,0000 0,3082 0,3098

Acessibilidade / Cobertura Espacial Distância média de acesso 10,1% 1,85 Km Negativa 300 300 10,0000 10,0000 0,1851 0,1851

Tempo de viagem Tempo médio das viagens 14,1% 2,58 Minuto Negativa 56,89 56,64 9,9561 10,0000 0,2573 0,2585

Distância das viagens Distância média das viagens 8,2% 1,50 Km Negativa 12,14 12,23 10,0000 9,9264 0,1503 0,1492

Custo (tarifa módica) Tarifa média da viagem 16,2% 2,97 R$/viagem Negativa 3,5 3,5 10,0000 10,0000 0,2969 0,2969

Conveniência (penalidades) Número médio de transbordos por viagem 8,8% 1,61 Numeral Negativa 0,743 0,745 10,0000 9,9732 0,1613 0,1609

Confiabilidade/ Pontualidade Alta, regular, baixa 13,2% 2,42 Numeral Positiva 8 8 10,0000 10,0000 0,2420 0,2420

Segurança Alta, regular, baixa 12,5% 2,29 Numeral Positiva 8 8 10,0000 10,0000 0,2291 0,2291

Transporte Individual 100,0% 8,97

Conectividade índice de conectividade 17,9% 1,61 Numeral Positiva 0,534 0,534 10,0000 10,0000 0,1606 0,1606

Congestionamento Km de vias congestionadas (Nível acima de E) 27,4% 2,46 Km Negativa 66,1 47,7 7,2163 10,0000 0,1774 0,2458

Velocidade média Velocidade média 17,3% 1,55 Minuto Positiva 35,6 37,2 9,5699 10,0000 0,1485 0,1552

Distância Distância média da viagem 12,0% 1,08 Km Negativa 9,3 9,3 10,0000 10,0000 0,1076 0,1076

Segurança Alta, regular, baixa 25,4% 2,28 Numeral Positiva 8 8 10,0000 10,0000 0,2278 0,2278

Transporte Ativo 100,0% 11,70

Extensão da rede cicloviária Extensão de rede cicloviária 26,3% 3,08 Km Positiva 292 292 10,0000 10,0000 0,3077 0,3077

Equipamentos p/deslocamentos verticais Demanda atendida 31,2% 3,65 Passageiros Positiva 2000 2000 10,0000 10,0000 0,3650 0,3650

Requalificação de calçadas Extensão de calçadas requalificadas 42,5% 4,97 Km Positiva 617 617 10,0000 10,0000 0,4973 0,4973

100,0% 39,00 100,0% 39,00 3,8222 3,8985

Valor Normalizado Avaliação Final

Usuário 39% 39

47% 18,33

23% 8,97

30% 11,7

Valor do Atributo

Agente 

interveniente
%P1 P1 Atributos/  Condicionantes %P2 P2 Indicadores %P3 P3 Unidade Escala CM CMGD CM CMGD CM CMGD

Transporte Coletivo 14,11

Distância média de acesso 9,0% 1,27 Km Negativa 300 300 10,0000 10,0000 0,1269 0,1269

Demanda potencial dos novos sistemas 15,9% 2,24 Passageiros Positiva 4.270.200 4.423.200 9,6541 10,0000 0,2164 0,2242

Investimento Investimento estimado para as intervenções 21,9% 3,09 milhões R$ Negativa 10.000 10.100 10,0000 9,9010 0,3088 0,3057

Confiabilidade operacional Alta, regular, baixa 13,9% 1,96 Numeral Positiva 10 10 10,0000 10,0000 0,1960 0,1960

Passageiro x km Total de quilometragem de passageiros 11,5% 1,62 1000Km Positivo 2.871.787 2.991.350 9,6003 10,0000 0,1557 0,1622

Passageiro x hora Total de horas de passageiros 13,8% 1,95 1000 Hora Positivo 144.787 149.769 9,6674 10,0000 0,1881 0,1946

Impactos/ Externalidades positivos Alta, regular, baixa 14,1% 1,99 Numeral Positiva 10 10 10,0000 10,0000 0,1988 0,1988

Transporte Individual 100,1% 7,20

Veículo x km Total de quilometragem de veículos 12,3% 0,89 1000Km Negativa 1.470.028 1.346.425 9,1592 10,0000 0,0811 0,0886

Veículo x hora Total de horas de veículos 16,9% 1,22 1000 Hora Negativa 41.349 36.235 8,7632 10,0000 0,1066 0,1217

Investimento Investimento estimado para as intervenções 27,4% 1,97 milhões R$ Negativa 4.061.182 4.061.182 10,0000 10,0000 0,1973 0,1973

Congestionamento Km de vias congestionadas (Nível acima de E) 23,2% 1,67 Km Negativa 66 48 7,2163 10,0000 0,1205 0,1670

Impactos/ Externalidades positivos Alta, regular, baixa 20,2% 1,45 Numeral Positiva 9 9 10,0000 10,0000 0,1454 0,1454

Transporte Ativo 100,0% 8,70

Demanda atendida nas ciclovias Viagens estimadas nas ciclovias 17,2% 1,50 Passageiro Positiva 1000 1000 10,0000 10,0000 0,1496 0,1496

Investimento estimado para as intervenções 27,1% 2,36 milhões R$ Negativa 400 400 10,0000 10,0000 0,2358 0,2358

Demanda atendida na requalificação das 

calçadas

População atendida com a requalificação das 

calçadas
31,5% 2,74 População Positiva 2800000 2800000 10,0000 10,0000 0,2741 0,2741

Demanda atendida nos equipamentos 

verticiais
Viagens estimadas nos equipamentos verticiais 24,2% 2,11 Passageiro Positiva 117.300 118.800 9,8737 10,0000 0,2079 0,2105

100% 30 100,0% 30,01 2,9090 2,9984

Valor Normalizado Avaliação Final

Poder Público 30% 30

Cobertura espacial/demanda potencial

47% 14,1

24% 7,2

29% 8,7
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Tabela 13 - Quadro de Resultados da Avaliação Multicritério – Avaliação comparativa entre as alternativas “Cenário Máximo” (CM) e 

Cenário Máximo com Medidas de Gestão da Demanda (CMGD) (continuação) 

 

 

 

 

 

Valor do Atributo

Agente 

interveniente
%P1 P1 Atributos/  Condicionantes %P2 P2 Indicadores %P3 P3 Unidade Escala CM CMGD CM CMGD CM CMGD

Todos os modos 31,00

Integração com a políticas de 

desenvolvimento urbano
Alta, regular, baixa 14,6% 4,53 Numeral Positiva 10 10 10,0000 10,0000 0,4526 0,4526

Emissões de poluentes Redução de emissão de GEE 11,4% 3,53 Ton. CO2 Positiva 9,99 10 9,9900 10,0000 0,3530 0,3534

Indicador de uso de combustível renovável Alta, regular, baixa 7,6% 2,36 Numeral Positiva 9,9 10 9,9000 10,0000 0,2332 0,2356

Distância média de acesso 9,9% 3,07 km Negativa 300 300 10,0000 10,0000 0,3069 0,3069

População e ou empregos e ou matrículas 

atendidas na área de influência direta - AID
13,6% 4,22

Pop+Empr+M

atric
Positiva 2800000 2800000 10,0000 10,0000 0,4216 0,4216

Segurança Alta, regular, baixa 12,4% 3,84 Numeral Positiva 9 9 10,0000 10,0000 0,3844 0,3844

Modicidade da tarifa Tarifa média por viagem 12,9% 4,00 R$ Positiva 3,5 3,5 10,0000 10,0000 0,3999 0,3999

Taxa Interna de Retorno da avaliação 

socioeconômica
7,7% 2,39 Numeral Positiva 15 15 10,0000 10,0000 0,2387 0,2387

Relação Benefício/Custo da avaliação 

socioeconômica
9,9% 3,07 Numeral Positiva 1 1 10,0000 10,0000 0,3069 0,3069

Valor Normalizado Avaliação Final

Sociedade 31% 31
100% 31

Cobertura espacial/ Atendimento da 

demanda

Benefícios socioeconômicos
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A tabela 14 a seguir apresenta a síntese dos resultados obtidos. Cabe destacar que os 

indicadores obtidos nos indicadores de avaliação não têm um valor dimensional. Servem 

para a análise comparativa entre as duas alternativas  

O indicador total de avaliação da alternativa CM resultou 9,8286 enquanto o indicador de 

avaliação da alternativa CMGD resultou 9,9477, ou seja a alternativa CMGD, dentro dos 

critérios e método de avaliação considerado é 1,212% melhor avaliada do que a alternativa 

CM. De fato as variações nas velocidades e na divisão modal resultantes das simulações 

indicaram variações percentuais pequenas da alternativa CMGD em relação à alternativa 

CM (ver Capítulo 3). 

 

Tabela 19 - Quadro Síntese de Resultados da Avaliação Multicritério – Avaliação 

comparativa entre as alternativas “Cenário Máximo” (CM) e “Cenário Máximo com 

Medidas de Gestão da Demanda” (CMGD)  

Agente Interveniente 

 / Parte Interessada 
Componente 

Indicador de Avaliação Diferença 
Percentual da 

Alternativa CMGD 
em relação à 

Alternativa CM 

CM CMGD 

Usuários 

Transporte Coletivo 1,8303 1,8315 0,062% 

Transporte Individual 0,8219 0,8970 9,136% 

Transporte Ativo 1,1700 1,1700 0,000% 

Sub total (usuários) 3,8222 3,8985 1,994% 

Poder Público 

Transporte Coletivo 1,3907 1,4064 1,130% 

Transporte Individual 0,6510 0,7200 10,598% 

Transporte Ativo 0,8673 0,8228 -5,130% 

Sub total (Poder Público) 2,9090 2,9493 1,382% 

 
Sociedade Sub total (Sociedade) 3,0973 3,1000 0,087% 

 

Total 9,8286 9,9477 1,212% 

 


