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CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRADO LAPA-LIP 

 

TRECHO 3 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório se refere ao Plano de Trabalhos para a realização do Estudo de Tráfego para o 

Corredor de Transporte e Fluxos Contínuos – Trecho 3, a implementar na cidade de Salvador, capital 

do estado da Bahia. O projeto engloba a Av. Antônio Carlos Magalhães, e seus prolongamentos: R. Rio 

Grande do Sul e R. Pernambuco. 

A figura seguinte apresenta a localização do Trecho 3 do Corredor de Transporte e Fluxos Contínuos 

e a sua articulação com os demais sistemas de alta capacidade de transporte coletivo da cidade de 

Salvador. 

Figura 1 – Localização do Corredor de Transporte de Fluxo Contínuo  
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Para além da presente seção, o documento é constituído pelos seguintes capítulos: 

 Corredor em estudo: onde se apresenta o corredor em estudo, quer na configuração atual, quer 

com a implementação do Trecho 3 do sistema de BRT de Salvador; 

 Análise do sistema de transportes: onde se apresenta as estimativas de demanda do sistema e de 

movimentação de passageiros nas estações; 

 Dimensionamento das estações: no qual se apresenta o dimensionamento das áreas das estações 

em função da demanda estimada e da frequência de serviço; 

 Análise da inserção viária: no qual é realizada a análise de desempenho viário do corredor atual. 

 

Na fase seguinte do trabalho, será apresentada a avaliação da inserção viária no cenário de 

implementação do projeto, a qual contempla, pelo menos, as seguintes análises: 

 Evolução da matriz de deslocamentos; 

 Avaliação do horizonte futuro: cenário de não-intervenção; e 

 Avaliação do horizonte futuro: cenário de intervenção. 
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2 CORREDOR EM ESTUDO 

O objeto de estudo corresponde ao Trecho 3 do empreendimento Corredores de Transporte Público 

Integrado Lapa-Lip (extensão Pituba). De acordo com o edital, “o “TRECHO 3” compreende o percurso 

da Avenida Antônio Carlos Magalhães – AV. ACM, entre o Parque da Cidade e o retorno viário do Posto 

Namorado, no bairro da Pituba, nos dois sentidos com extensão aproximada de 2,0 km”. 

A figura seguinte identifica a localização do corredor em estudo. 

Figura 2 – Localização do corredor em estudo 

 

Fonte: Google Earth 

 

 Configuração Atual do Corredor 

O corredor em estudo é um importante eixo viário da cidade de Salvador, sendo constituído por um 

segmento da Av. Antônio Carlos Magalhães majoritariamente com 3 faixas por sentido e suas vias 

laterais, com 2 ou 3 faixas por sentido – apenas no sentido Parque da Cidade é que não existe via 

lateral entre o Posto Namorado e o Shopping Itaigara.  

As figuras seguintes apresentam fotografias tiradas da passarela junto do Shopping Itaigara e do Posto 

Namorado, nas quais se pode observar o perfil transversal nessas seções. 
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Figura 3 – Perfil transversal na seção da passarela do Shopping Itaigara (sentido Parque da Cidade)  

 

 

Figura 4 – Perfil transversal na seção da passarela do Shopping Itaigara (sentido Pituba)  

 

 

Figura 5 – Perfil transversal na seção da passarela do Posto Namorado (sentido Parque da Cidade)  
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Figura 6 – Perfil transversal na seção da passarela do Posto Namorado (sentido Pituba)  

 

 

É de destacar a elevada oferta de serviço de transporte coletivo, com cerca de 100 ônibus por sentido 

na hora de pico da manhã e da tarde. Apesar desta concentração de circulações, a Av. Antônio Carlos 

Magalhães não tem corredor nem faixa de ônibus ao longo do seu traçado. 

 

 Desempenho Viário Atual 

O corredor em estudo apresenta tipicamente um desempenho viário aceitável, com a concentração 

de quantitativos de tráfego relevantes nas horas de pico, mas sem a ocorrência de atrasos muito 

significativos. 

As figuras seguintes apresentam o tráfego típico nas horas de pico da manhã e da tarde, sendo de 

destacar que praticamente todo o corredor se encontra a cor laranja, o qual corresponde ao segundo 

nível mais elevado de velocidade de circulação. 
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Figura 7 – Tráfego típico na hora de pico da manhã de dia útil 

 

Fonte: Google Maps 

 

Figura 8 – Tráfego típico na hora de pico da tarde de dia útil 

 

Fonte: Google Maps 
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 Concepção Funcional Futura 

O conceito funcional para o Corredor correspondente ao Trecho 3 se baseia nas premissas seguintes: 

 Hierarquização das faixas das vias: faixa exclusiva para transporte público; duas faixas no corredor 

central para os demais veículos; restantes faixas de acesso lateral; 

 Atravessamentos pontuais do corredor em nível com a utilização de semaforização para garantia 

das adequadas condições de segurança rodoviária; 

 Implantação das estações das vias exclusivas de transporte público, permitindo a integração com 

o transporte público lindeiro e com o acesso seguro de pedestres (veículos com velocidades baixas, 

em ambiente marcadamente urbano); 

 Soluções adequadas para cada modal, garantindo espaços definidos para ciclovias e pedestres; 

 Acessos locais às áreas lindeiras da via sem interferências com as faixas do corredor central. 

 

O conceito funcional analisado no presente relatório se refere ao projeto geométrico desenvolvido 

pela empresa Prado Valladares, o qual se apresenta nas figuras seguintes. 

 

 

Figura 9 – Solução geométrica proposta para o conceito funcional do sistema 

 

Fonte: Prado Valladares (2019) 
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Figura 10 – Solução geométrica proposta para o conceito funcional: Trecho 1 

 

 

Fonte: Prado Valladares (2019) 
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Figura 11 – Solução geométrica proposta para o conceito funcional: Trecho 2 

 

 

Fonte: Prado Valladares (2019) 

 

Figura 12 – Solução geométrica proposta para o conceito funcional: Trecho 3 

 

Fonte: Prado Valladares (2019) 
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 Articulação com as Propostas do Plano de Mobilidade de Salvador 

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Mobilidade – SEMOB, elaborou o primeiro 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – PlanMob Salvador. A elaboração do PlanMob 

Salvador tornou-se necessária para atender as determinações da Lei Federal nº 12.587/12 (Lei da 

Mobilidade Urbana) e para servir de instrumento de planejamento para atender às necessidades e aos 

desafios da mobilidade na capital baiana. 

O Plano de Mobilidade de Salvador foi concluído em dezembro de 2017, ou seja, posterior ao 

desenvolvimento dos estudos do sitema de BRT Lapa – Iguatemi – Pituba. Desta forma, é indispensável 

confirmar que o conceito previsto para o sistema a implementar está alinhado com as propostas 

apresentadas no Plano de Mobilidade relativamente ao sistema de Transporte Coletivo.  

2.3.1 Propostas da Componente do Transporte Coletivo do Plano de Mobilidade 

O PlanMob apresenta as seguintes propostas relativas à componente do transporte coletivo, 

especificamente, em relação aos futuros sistemas de BRT e BRS. 

As intervenções propostas para o componente de Transporte Coletivo estabelecem a configuração de 

uma rede estrutural com eixos longitudinais/radiais, e eixos transversais formando uma grade 

estrutural composta por sistemas modais integrados (VLT, metrô, ônibus BRT, ônibus BRS, e a rede 

básica de alimentação) além de equipamentos de transferências e integrações inter e intra modais 

(terminais e estações). 

A figura seguinte a seguir ilustra esquematicamente a rede estrutural indicando e nominando os 

principais eixos radiais. 
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Figura 13 – Concepção da rede estrutural de transporte coletivo do município de Salvador 

 

Fonte: Plano de Mobilidade (2017) 

 

O sistema de linhas de ônibus municipais de Salvador proposto para a rede de máxima oferta é 

composto por 185 linhas, dividido em quatro subsistemas, assim descritos: 

 Linhas Estruturais BRT (7 linhas) 

 Linhas Estruturais BRS (16 linhas); 

 Demais linhas (162 linhas). 

A previsão de implantação do sistema é o período 2018 – 2025. 

 

A figura a seguir ilustra os traçados básicos dessas linhas BRT estruturais que incorporam em seus 

trajetos trechos em sistema BRT e trechos em sistema BRS. 
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Figura 14 – Concepção da rede estrutural de transporte coletivo do município de Salvador 

 

Fonte: Plano de Mobilidade (2017) 

 

A tabela seguinte apresenta as principais características operacionais das linhas de BRT previstas no 

PlanMob. 

Tabela 1 – Principais dados operacionais das linhas de BRT propostas  

 

Fonte: Plano de Mobilidade (2017) 
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Das linhas de BRT e BRS propostas no PlanMob, a linha BRT04 passa no trecho em estudo, tal como se 

pode observar na figura seguinte. 

Figura 15 – Linha de BRT04 Lobato-Paripe-Pituaçu-Corsário-Calçada-Lobato (Circular) – Itinerário Básico 

 

Fonte: Plano de Mobilidade (2017) 

 

2.3.2 Compatibilização com o Plano de Mobildiade  

De acordo com o edital de contratação dos presentes serviços, é exigido que “Os trabalhos definidos 

neste Projeto Básico (PB) deverão ser elaborados em consonância com as diretrizes estabelecidas no 

Plano de Mobilidade Urbana do Município do Salvador – PLANMOB [...], observando as condições atuais 

da área, as restrições legais e ambientais, objetivando às melhores opções.” 

Ainda de acordo com o mesmo edital, o objeto de estudo é “a elaboração de Anteprojeto Conceitual 

para implantação do “Trecho 3” do empreendimento “Corredores de Transporte Público Integrado 

Lapa-Lip” (Extensão Pituba). [...] O “TRECHO 3” compreende o percurso da Avenida Antônio Carlos 

Magalhães – AV. ACM, entre o Parque da Cidade e o retorno viário do Posto Namorado, no bairro da 

Pituba, nos dois sentidos com extensão aproximada de 2,0 km”. 

Com o objetivo de garantir uma adequada articulação com os demais sistemas de transportes, é 

também referido que “A concepção do “TRECHO 3”, expansão do sistema BRT, prevê a conexão com 

o corredor da orla marítima a ser implantado com sistema BRT ou BRS, conforme previsto no 
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PLANMOB. Nesse sentido, devem ser apresentadas soluções para a concordância das vias a serem 

implantadas com o sistema viário existente e com as vias do “Trecho 1”, em implantação, de forma 

a assegurar a sua adequada funcionalidade”. 

Da análise das definições apresentadas, é possível concluir que o escopo dos trabalhos e o conceito 

de sistema desenvolvido é perfeitamente compatível com as orientações presentes no PlanMob de 

Salvador: 

 A área de abrangência do presente estudo compreende o percurso da av. ACM até ao retorno 

viário do Posto Namorado; 

 O PlanMob prevê o prolongamento do corredor de BRT a e sua interligação com o corredor da orla 

marítima a ser implantado com sistema BRT ou BRS; 

 A solução desenvolvida é compatível com um funcionamento do sistema de BRT a terminar no 

final do Trecho 3 e também com o posterior prolongamento do sistema e sua conexão com o 

corredor da orla marítima; 

 

Assim, prevê-se que o sistema de BRT venha a operar até ao final do Trecho 3, onde se localizará um 

ponto de inversão de sentido de circulação. Numa fase posterior, será realizado o seu prolongamento 

e conexão à Orla, podendo-se proceder à implementação da lógica de rede e de linhas propostas no 

PlanMob. 

O estudo de demanda de transporte coletivo foi realizado abrangendo o cenário de operação do 

sistema de BRT Lapa – Iguatemi – Pituba. O posterior prolongamento do Trecho 3, a sua conexão ao 

corredor da orla marítima e a operação da rede de linhas propostas pelo PlanMob deverá ser objeto 

de estudo específico a realizar aquando do planejamento da sua implementação. 
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3 ANÁLISE DO SISTEMA DE TRANSPORTES 

 Modelo de Transportes 

O Estudo de Demanda do Transporte Coletivo na Rede Integrada de Transporte foi elaborado 

utilizando-se um Modelo de Transporte Coletivo para Salvador considerando-se as seguintes 

características: 

 Deslocamentos com transporte coletivo extrapolam o corredor, desta forma, o Modelo teve 

abrangência de Salvador e Municípios lindeiros; 

 Modelo de transportes foi calibrado de forma a refletir o comportamento do ano base (2013), 

possibilitando o posterior teste de cenários de intervenção alternativos; 

 Modelo calibrado para a hora de pico da manhã (hpm); 

 Modelo de Transportes é uma importante ferramenta de planejamento de curto, médio e longo 

prazo 

 Projeção da matriz de deslocamentos para diferentes horizontes temporais; 

 Desenho do serviço de transporte em estudo: percurso, velocidade, frequência, tipo de veículo, 

etc.; 

 Cálculo das estimativas de demanda combinando intervenções de infraestrutura e evolução dos 

padrões e desejos de mobilidade. 

As bases de trabalho foram construídas no início do desenvolvimento do presente projeto, tendo 

sofrido progressivas atualizações com base em informações entretanto coletadas ou disponibilizadas.  
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3.1.1 Zoneamento 

A área de abrangência do estudo foi dividida em 16 macro-zonas e 386 zonas 

Figura 16 – Zoneamento considerado 

 

 

Foram adicionadas às zonas do Modelo informações censitárias, as quais foram obtidas tendo como 

referência os setores censitários adotados no recenseamento realizado em 2010 e disponibilizadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como ilustra a figura a seguir. 
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Figura 17 – Densidade populacional 

 

 

3.1.2 Oferta de Transporte  

Foram adicionadas ao Modelo as informações da oferta de transporte coletivo. Foram adicionados 

1.700 pontos de parada dos coletivos, as linhas em operação com suas respectivas características 

operacionais como: percursos, tempo de viagem, serviço nas paradas, frequência, horários, tipo de 

veículo e operador. As imagens a seguir ilustram as informações inseridas no Modelo. 
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Figura 18 – Pontos de parada 

 

 

Figura 19 – Características das linhas em operação 

 

 

3.1.3 Pesquisas de Campo  

Para se complementar as informações disponíveis na área mais próxima ao corredor foram realizadas 

pesquisas de frequência e ocupação visual em onze seções nesta região e também a contagem de 

passageiros a desembarcar nos pontos de parada localizados ao longo do corredor.  

A figura a seguir apresenta os locais em que foram realizadas as pesquisas de frequência e ocupação 

visual, apresentando-se na seção do dimensionamento das estações do corredor as pesquisas de 

desembarque de passageiros por ponto de parada. 
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Figura 20 – Localização dos postos de pesquisa 

 

 

Tal como se pode observar, o presente estudo abrangerá os seguintes postos: 

 Posto 1: Av. Antônio Carlos Magalhães - Norte; 

 Posto 2: Av. Antônio Carlos Magalhães; 

 Posto 3: Av. Antônio Carlos Magalhães - Este; 

 Posto 4: Av. Juracy Magalhães Júnior; 

 Posto 5: Rua Lucaia; 

 Posto 6: Av. Vasco da Gama - Este; 

 Posto 7: Av. Vasco da Gama - Oeste; 

 Posto 8: Av. Vale do Tororó; 

 Posto 9: Rua Conselheiro Pedro Luiz; 

 Posto 10: Av. Centenário; 

 Posto 11: Av. Anita Garibaldi. 

 

Nas tabelas seguintes são apresentados os resultados globais das pesquisas de campo para a hora de 

pico da manhã.  
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Tabela 2 - Resultados das pesquisas de campo para a hora de pico da manhã 

POSTO Sentido 
HPM

Conv. Micro Mini Padron Total  Pax 
ACM-01A IGUARTEMI / RIO VERMELHO 51 5 5 116 177 12.193 

ACM-01B RIO VERMELHO / IGUATEMI 43 4 0 175 222 6.888 

ACM-02A IGUATEMI / RIO VERMELHO 52 8 2 103 165 9.216 

ACM-02B RIO VERMELHO / IGUATEMI 59 6 0 172 237 10.438 

ACM-03A IGUATEMI / PITUBA 41 7 1 81 130 8.081 

ACM-03B PITUBA / IGUATEMI 57 6 0 134 197 5.228 

ACM-04A IGUATEMI / RIO VERMELHO 61 10 1 95 167 10.156 

ACM-04B RIO VERMELHO / IGUATEMI 63 10 1 108 182 10.161 

ACM-05A IGUATEMI / ONDINA 29 3 0 48 80 4.308 

ACM-05B ONDINA / IGUATEMI 16 1 0 56 73 2.756 

ACM-06A RIO VERMELHO / LAPA 41 5 2 74 122 3.722 

ACM-06B LAPA / RIO VERMELHO 37 9 0 70 116 5.598 

ACM-07A RIO VERMELHO / LAPA 87 10 1 111 209 10.899 

ACM-07B LAPA / RIO VERMELHO 50 2 3 103 158 6.802 

ACM-08A BARRA  / LAPA 129 10 0 153 292 10.037 

ACM-08B LAPA / BARRA 128 9 0 158 295 8.867 

ACM-09A VASCO GAMA / RIO VERMELHO 13 2 0 14 29 1.521 

ACM-09B RIO VERMELHO / VASCO GAMA 10 2 1 14 27 1.251 

ACM-10A BARRA / LAPA 23 1 0 11 35 1.090 

ACM-10B LAPA / BARRA 40 1 0 36 77 2.410 

ACM-11A ONDINA / VASCO DA GAMA 13 2 0 35 50 1.366 

ACM-11B VASCO DA GAMA / ONDINA 7 2 0 33 42 2.602 

 

Da análise conjunta das tabelas anteriores relacionadas com as pesquisas de campo, concluiu-se que: 

 Existem quatro tipos diferentes de ônibus contabilizados durante o período de contagem: 

convencional; micro; mini e padron; 

 No período de contagem o tipo de ônibus mais contabilizado foi o padron (com cerca de 4.527 

veículos) e o menos contabilizados foi o mini (com cerca de 38 veículos); 

 No total do período de contagem foram contabilizados 7.290 ônibus, que transportaram cerca da 

313.192 passageiros;     

 Durante a HPM-DU confirma-se a existência do mesmo comportamento observado no total do 

período de contagem no que se refere aos tipos, proporções do número de ônibus ou passageiros 

transportados 

 Contabilizou-se um total de 3.082 ônibus que transportaram cerca de 135.590, aproximadamente 

43% da demanda registada ao longo do período de contagem. 
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 Cenário Futuro 

Para a construção dos cenários futuros, foram consideradas as seguintes premissas: 

 Implementação de corredor de fluxos contínuos no eixo Av. Garibaldi (interseção com a Av. Vasco 

da Gama) / LIP (região Iguatemi); 

 Implementação de corredor exclusivo e segregado para transporte público (BRT) no eixo Av. Vasco 

da Gama / Rua Lucaia / Av. Juracy Magalhães Jr. / Av. ACM (LIP – Posto Namorado). 

 Admitidos crescimentos da matriz de deslocamentos, desagregados por zona e por potencial de 

atração e de geração de deslocamentos; 

 Relações entre cada parada origem-destino consideram combinação dos efeitos das respetivas 

zonas de origem e de destino; 

 Consideração da indução de tráfego no sistema de transporte coletivo devido à melhoria do seu 

desempenho. 

 

3.2.1 Evolução das Variáveis Explicativas 

Para se projetar a demanda futura no transporte coletivo no corredor, fez-se a projeção de variáveis 

explicativas tais como população e quantidade de empregos formais.  

Relativamente à população, na presente atualização, consideram-se as estimativas recentes 

produzidas em 2014 pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) até 2030. 

Entre 2030 e 2044 consideraram-se as tendências assumidas pelo IBGE nas projeções para o Brasil. 

Figura 21 – Evolução da população 

 

 

As projeções da população a nível de cada uma das regiões administrativas de Salvador foram 

calculadas tendo em atenção as perspectivas de evolução populacional detectadas no estudo da RIT 
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(TTC - junho 2011), com um fator de escala de modo a se compatibilizar com as estimativas globais 

da SEI já referidas. 

Figura 22 – Evolução da população (Regiões Administrativas de Salvador e Municípios da RMS)  

 

 

 

Relativamente ao emprego foram analisados os dados históricos de modo a obter para cada município 

a elasticidade entre o PIB do Brasil e a evolução do emprego em cada município. A elasticidade 

detectada foi aplicada às projeções do PIB do país, obtendo-se a evolução dos empregos ao longo do 

período de previsão. 

Figura 23 – Evolução do emprego formal por município (histórico e projeção) 

 

 

2000 2010 2011 2016 2019 2020 2030 2040 2044

Centro 76572 55179 55131 54888 54743 54695 54490 54356 54361

Itapagipe 150398 138372 138531 139327 139806 139967 140650 141103 141087

São Caetano 221480 233673 234185 236762 238322 238844 241076 242563 242511

Liberdade 183152 171185 171394 172444 173076 173288 174189 174788 174766

Brotas 202051 221435 223130 231799 237161 238976 246859 252213 252045

Barra 65828 55916 55983 56324 56530 56598 56891 57085 57078

Rio Vermelho 178871 175188 175302 175872 176215 176330 176818 177141 177129

Pituba 75332 81057 81811 85689 88104 88924 92503 94948 94874

Boca do Rio 106401 123763 125379 133784 139096 140912 148930 154481 154328

Itapuã 188799 237373 239882 252825 260924 263681 275758 284047 283804

Cabula 140961 169046 169863 174009 176545 177398 181075 183547 183465

Tancredo Neves 195574 232033 233879 243329 249182 251164 259780 265639 265456

Pau da Lima 194684 240805 243547 257730 266634 269670 283000 292176 291911

Cajazeiras 135754 167704 171272 190287 202694 207007 226499 240398 240092

Valéria 65464 84980 85684 89290 91526 92283 95581 97825 97756

Sub Ferroviário 259380 286028 287906 297486 303386 305378 314006 319844 319656

Ilhas 2406 2869 2896 3036 3123 3153 3282 3370 3367

Municipio de Salvador 2443107 2676606 2695774 2794880 2857066 2878267 2971387 3035524 3033686

Número de habitantes (Histórico e Projeção)

Outros Municípios da RMS

Lauro de Freitas 113543 163414 167793 191516 202039 205674 248292 289514 304846

Camaçari 161727 242984 250280 290184 308088 314298 388039 460838 488248

Candeias 76783 83077 83552 85967 86961 87295 90900 93946 94991

Dias d'Ávila 45333 66373 68237 78374 82891 84453 102870 120829 127542

Simões Filho 94066 118020 119977 130261 134659 136158 153049 168356 173832

Itaparica 18945 20760 20898 21601 21891 21989 23047 23947 24257

Vera Cruz 29750 37587 38230 41612 43061 43555 49136 54210 56028

São Francisco do Conde 26282 33172 33737 36708 37981 38415 43314 47766 49362

Madre de Deus 12036 17384 17855 20405 21538 21929 26522 30972 32629

Total 578465 782771 800559 896627 939109 953767 1125170 1290378 1351734

Fonte:Censos  2000; Censos  2010; projeções  Engimind;

2000 2010 2016 2019 2030 2044

Salvador 614835 785565 757310 769896 922447 1148801

Lauro de Freitas 63172 97565 71781 73074 88871 112703

Camaçari 47604 74711 68918 71016 98540 146672

Candeias 14802 16910 16127 16255 17738 19722

Dias d'Ávila 13944 16124 15734 15850 17179 18943

Simões Filho 33659 37155 35287 35460 37418 39941

Total 788016 1028030 965157 981551 1182193 1486781

Número de Postos de emprego
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3.2.2 Evolução dos Padrões de Mobilidade  

O efeito da evolução da apetência dos usuários para o modal ônibus revelou-se importante para uma 

cidade de contrastes como Salvador e foi considerado tendo em atenção os resultados do capítulo de 

Transportes do “Estudo de Baixo Carbono para o Brasil” realizado para o Banco Mundial. O estudo 

divide as cidades do Brasil em 8 classes (de acordo com a população e outras características) e 

apresenta curvas para as taxas de geração para ônibus (e para os restantes modais) tendo em atenção 

o nível de renda médio. A curva que se aplica a Salvador foi utilizada em cada zona do modelo, 

admitindo-se que o nível de renda zonal evolui ao longo do tempo e apresentará uma taxa de 

crescimento de 50% do crescimento do PIB). 

Tabela 3 - Taxa de crescimento anual do PIB 

 

 

Figura 24 – Geração de viagens por domicílio 

 

 

3.2.3 Crescimento da Matriz OD 

A evolução da matriz OD foi baseada na evolução zonal da população e do emprego, considerando 

taxas de geração evolutivas ao longo do período de previsão tendo em atenção os níveis médios de 

renda em cada zona. 
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Figura 25 – Evolução da matriz de deslocamentos 

 

 

 Resultados dos Cenários Futuros 

De forma a determinar a demanda futura procedeu-se a alocação da matriz de deslocamentos ao 

modelo com as intervenções previstas, sendo obtidos os resultados para cada horizonte temporal 

analisado. 

Com base nas estimativas de demanda foram definidas também as características operacionais do 

serviço, especificamente a frequência de serviço em cada trecho do sistema a implementar. É de 

destacar que as estimativas de demanda correspondem aos passageiros utilizadores do sistema de 

BRT, não abrangendo os passageiros dos restantes serviços de ônibus convencional existentes no 

corredor. 

3.3.1 Estimativas de Demanda 

A tabela seguinte apresenta as estimativas de total de embarques, desembarques e movimentos de 

passageiros por estação para a hora de pico da manhã no horizonte de 2023. 
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Tabela 4 – Estimativa de demanda: hpm 2023 

 2023 

 Embarq. Desemb. Total 

T. Rodoviária 10.506 3.828 14.334 

Hiper 912 2.048 2.960 

Cidadela 1.677 2.004 3.681 

Cidade Jardim 1.354 1.241 2.595 

Pedrinhas 987 1.732 2.719 

Rio Vermelho 840 743 1.583 

HGE 824 811 1.636 

Ogunjá 834 821 1.656 

Dique 617 476 1.093 

T. Lapa 2.494 4.392 6.886 

Parque Cidade 1.154 2.025 3.179 

Itaigara 2.124 2.275 4.399 

Pituba 2.756 4.683 7.439 

Total hpm 27.079 27.079 54.158 

 

Da tabela anterior é possível observar: 

 Demanda total de 27.079 passageiros na hpm; 

 Demanda máxima por sentido no trecho a sul do Terminal Rodoviária com cerca de 10.500 pax na 

hpm / sentido pico. 

 

A tabela seguinte apresenta as estimativas de total de embarques, desembarques e movimentos de 

passageiros por estação para a hora de pico da manhã no horizonte de 2043. 
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Tabela 5 – Estimativa de demanda: hpm 2043 

 2043 

 Embarq. Desemb. Total 

T. Rodoviária 14.480 5.275 19.755 

Hiper 1.257 2.822 4.079 

Cidadela 2.311 2.762 5.073 

Cidade Jardim 1.867 1.710 3.577 

Pedrinhas 1.360 2.387 3.747 

Rio Vermelho 1.157 1.024 2.181 

HGE 1.136 1.118 2.254 

Ogunjá 1.150 1.132 2.282 

Dique 850 657 1.506 

T. Lapa 3.437 6.053 9.490 

Parque Cidade 1.591 2.790 4.381 

Itaigara 2.928 3.135 6.063 

Pituba 3.798 6.454 10.252 

Total hpm 37.320 37.320 74.640 

 

Da tabela anterior é possível observar: 

 Demanda total de 37.320 passageiros na hpm; 

 Demanda máxima por sentido no trecho a sul do Terminal Rodoviária com cerca de 14.500 pax na 

hpm / sentido pico; 

 No período de 2023 a 2043 estima-se um crescimento anula médio de 1,6% da demanda da hora 

de pico. 

 

3.3.2 Frequência de Serviço 

O serviço foi dimensionado de forma a atender à demanda estimada para o sistema para cada 

horizonte temporal em análise, considerando que o sistema irá operar com as seguintes linhas diretas: 

 Rodoviária – Lapa; 

 Rodoviária – Pituba; 

 Lapa – Pituba. 

 

As características do veículo de dimensionamento são semelhantes à do veículo articulado Mercedes 

Benz de 23m de comprimento, atualmente a operar em São Paulo, conforme figura seguinte.  



ANEXO 1                 

CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRADO LAPA-LIP | TRECHO 3 27 

Figura 26 – Figura exemplificativa do veículo de dimensionamento 

 

 

Refere o construtor que o chassi do veículo permite uma capacidade máxima de 200 passageiros 

(dependendo do layout da carroçaria) mas o valor considerado para a capacidade deverá ser de 170 

passageiros uma vez que é esta a capacidade real dos veículos Mercedes a operar em S. Paulo (58 

passageiros sentados e 112 em pé). 

Segundo o Manual do BRT “não é aconselhável fazer o planejamento para operar a um fator de 

ocupação de 100%”, referindo que fatores de ocupação típicos se situam nos 80% na hora de pico e 

70% para horários fora do pico (Manual BRT, pág. 269). No entanto, no dimensionamento operacional 

apresentado no PlanMob, é considerada uma ocupação de 100% para a hora de pico da manhã, pelo 

que para efeito de dimensionamento na hora de ponta foi considerado o valor de 170 passageiros por 

ônibus. 

Na tabela seguinte é apresentada a frequência da hora de pico da manhã por sentido para cada uma 

das linhas consideradas. 

Tabela 6 – Frequência e capacidade de serviço por sentido na hora de pico da manhã 

 2023 2043 

Linha Freq. Capacid. Freq. Capacid. 

Rodoviária - Lapa 25 4 250 35 5 950 

Rodoviária - Pituba 40 6 800 55 9 350 

Pituba - Lapa 15 2 550 20 3 400 
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4 DIMENSIONAMENTO DAS ESTAÇÕES  

 Objetivo 

O objetivo da presente análise é o dimensionamento das estações de corredor do trecho 3 do sistema 

de BRT entre a Estação Parque da Cidade e a estação Pituba, ao longo da Av. ACM. 

Figura 27 – Localização das estações de corredor (Trecho 3) 

 

Fonte: Prado Valladares (2019) 

 

Apesar de haver alguma indefinição relativamente ao nível de abrangência do sistema, lógica de 

operação, integração tarifária, entre outras, procedeu-se ao dimensionamento das estações do 

corredor, permitindo antever as necessidades ao nível do número de baias e largura de modo a 

assegurar o bom desempenho do sistema. 

O critério de dimensionamento adoptado encontra-se definido no Manual de BRT, preconizando a 

implementação do número de baias suficientes para garantir um nível de saturação inferior a 40%. 

 

 Pesquisa de Passageiros 

Para conhecer os movimentos de passageiros na situação base foram utilizadas as pesquisas realizadas 

em 2013 em todas as paradas existentes no corredor Rodoviária-Lapa-Pituba, apresentando-se nas 

figuras seguintes os locais e, entre parênteses, o valor registrado para os desembarques na hora de 

pico da manhã. 

Est. Pituba 

Est. Itaigara 

Est. Parque Cidade 
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Figura 28 – Passageiros desembarcados na hora de pico da manhã – 2013 (Iguatemi-Cidadela) 

 

 

Figura 29 – Passageiros desembarcados na hora de pico da manhã – 2013 (Cidadela-Ceasa) 
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Figura 30 – Passageiros desembarcados na hora de pico da manhã – 2013 (Ceasa-Bom Preço) 

 

 

Figura 31 – Passageiros desembarcados na hora de pico da manhã – 2013 (Bom Preço – Ogunjá) 
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Figura 32 – Passageiros desembarcados na hora de pico da manhã – 2013 (Ogunjá – Dique) 

 

 

Figura 33 – Passageiros desembarcados na hora de pico da manhã – 2013 (Parque da Cidade - Pituba) 

 

 

 Demanda de Dimensionamento 

Com base nas distâncias entre as novas estações e as paradas de ônibus que existem atualmente, 

determinou-se a redistribuição dos passageiros e, consequentemente, o fluxo de passageiros que 

desembarcará nas estações futuras. Os passageiros embarcados foram calculados com base nas 

relações entre a demanda de origens e destinos das zonas servidas por cada uma das estações. 
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Com base nas previsões no modelo de demanda desenvolvido foram deerminados os valores da 

demanda no ano horizonte de projecto (2043), conforme descrito em capítulo anterior.  

Os valores da demanda na hora de pico da tarde correspondem à matriz da hora de pico da manhã 

transposta. Assim, o fluxo de movimentos em cada estação no ano horizonte de projecto considerados 

no dimensionamento foram os seguintes: 

Tabela 7 – Movimento de passageiros nas estações em 2043 (hpm) 

 

 

 

Tabela 8 – Movimento de passageiros nas estações em 2043 (hpt) 

 

 

 

Considerou-se ainda que, com base no estudo de demanda referido, o número de serviços no sistema 

seria o apresentado na tabela seguinte. 

Tabela 9 – Frequência e capacidade de serviço por sentido na hora de pico da manhã 

 2023  2043 

Linha  Freq.  Capacid.  Freq.  Capacid. 

Rodoviária ‐ Lapa  25  4 250  35  5 950 

Rodoviária ‐ Pituba  40  6 800  55  9 350 

Pituba ‐ Lapa  15  2 550  20  3 400 

 

Estações PARQUE CIDADE ITAIGARA PITUBA

Desembarcados 1601 1268 0

Embarcados 913 1184 3798

Total de Movimentos 2514 2452 3798

Hora de Ponta da Manhã ‐ Sentido Pituba > Rodoviária

Estações PARQUE CIDADE ITAIGARA PITUBA

Desembarcados 1189 1868 6454

Embarcados 678 1744 0

Total de Movimentos 1867 3611 6454

Hora de Ponta da Manhã ‐ Sentido Rodoviária > Pituba

Estações PARQUE CIDADE ITAIGARA PITUBA

Desembarcados 678 1744 0

Embarcados 1189 1868 6454

Total de Movimentos 1867 3611 6454

Hora de Ponta da Tarde ‐ Sentido Pituba > Rodoviária

Estações PARQUE CIDADE ITAIGARA PITUBA

Desembarcados 913 1184 3798

Embarcados 1601 1268 0

Total de Movimentos 2514 2452 3798

Hora de Ponta da Tarde ‐ Sentido Rodoviária > Pituba
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 Dimensionamento do Número de Baias 

A metodologia de cálculo do nível de saturação nas baias seguiu o preconizado pelo Manual do BRT 

(pag. 289), assumindo-se os valores de referência propostos: 

 

Em que: 

 Tmorto: acostar + abrir e fechar as portas + libertar a baia 

 Freq: número de ônibus por hora 

 Pemb.: passageiros embarcados por hora 

 Temb.: tempo médio de embarque por passageiro 

 Pdes.: passageiros desembarcados na baia por hora 

 Tdes.: tempo médio de desembarque por passageiro 

 

Para o cálculo do nível de saturação nas baias foram ainda considerados os seguintes pressupostos: 

 Tempo embarque: 0,75 seg / pax (Manual BRT) 

 Tempo desembarque: 0,5 seg / pax (Manual BRT) 

 Tempo emb + des mínimo de 10 seg/circ. (Manual BRT) 

 Tempo morto: 13 seg / circ. (Manual BRT) 

 

Na tabela seguinte apresenta-se o número de baias necessárias em cada estação bem como os diversos 

graus de saturação para cada cenário um dos cenários analisados: 

Tabela 10 – Nível de saturação médio nas baias 

 

 

PARQUE 

CIDADE
ITAIGARA PITUBA

PARQUE 

CIDADE
ITAIGARA PITUBA

Nº de Baias 1 1 2 2 2 2

Hora de Ponta da Manhã ‐ 

Sentido Pituba > Rodoviária
35% 35% 20% 24% 24% 27%

Hora de Ponta da Manhã ‐ 

Sentido Rodoviária > Pituba
35% 35% 21% 24% 24% 28%

Hora de Ponta da Tarde ‐ 

Sentido Pituba > Rodoviária
35% 35% 26% 24% 24% 36%

Hora de Ponta da Tarde ‐ 

Sentido Rodoviária > Pituba
35% 35% 18% 24% 24% 24%

Nível Máximo de Saturação 35% 35% 26% 24% 24% 36%

Ano Inicial com BRT ANO 2043
Nível Médio de Saturação 

das Baias
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O número de baias final de cada estação foi obtido de modo a que o nível máximo de saturação não 

ultrapassasse os 40%, conforme estipulado no Manual do BRT.  

No quadro seguinte apresentam-se as necessidades ao nível do número de baias por sentido para cada 

uma das estações nos cenários analisados. 

Tabela 11 – Número de baias mínimas necessárias por sentido 

 

 

 Dimensionamento da Largura das Estações 

As estações do BRT deverão ter um carácter diferenciador relativamente aos restantes serviços de 

ônibus, num ambiente confortável e seguro. Deste modo, as estações do BRT deverão ter uma largura 

interna suficiente para que os passageiros usufruam de espaço para circular e ficar à espera do veículo 

que pretendem utilizar para a sua viagem sem se sentirem desconfortáveis. Uma estação estreita 

funcionará com níveis de serviço baixos, com mais apetência para ocorrerem situações indesejadas 

de desconforto, furtos e outras perturbações de ordem pública que normalmente ocorrem quando 

existe elevada concentração de pessoas. 

Nesta matéria, o Manual do BRT toma a referência do sistema de Quito, onde as estações apresentam 

uma largura mínima de 3,0 m (pg. 378). No entanto, de acordo com o Caderno Técnico para Projetos 

de Mobilidade Urbana sobre Sistema de Prioridade ao Ônibus (publicação da Secretaria Nacional de 

Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades – SNMUMC), a largura mínima de uma estação bidirecional 

de ônibus deverá ser de 3,45m (conforme se pode constatar na figura seguinte retirada do referido 

documento) e de uma estação unidirecional deverá ser de 2,65m.  

Figura 34 – Largura interna mínima de estação bidirecional (Caderno Técnico do Ministério das Cidades) 

 

 

Com base nas previsões de passageiros para as diversas estações, procedeu-se ao dimensionamento 

da largura da plataforma através das seguintes parcelas: 

PARQUE 

CIDADE
ITAIGARA PITUBA

PARQUE 

CIDADE
ITAIGARA PITUBA

1 1 2 2 2 2

Ano Inicial com BRT ANO 2043



ANEXO 1                 

CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRADO LAPA-LIP | TRECHO 3 35 

1. Largura da zona de circulação - a área destas zonas depende do nível de serviço pretendido, do 

fator de hora de ponta e de um fator que tem em consideração os passageiros que ocupam mais 

espaço ou que circulam com mais dificuldade (idosos, pessoas com mobilidade reduzida, etc. 

O Manual de BRT propõe que se utilize para dimensionamento o racio entre o “fluxo de passageiros 

circulando esperados por hora” (pph) e o valor de 2.000 p/hora (nível de serviço B/C), 

considerando que é um fluxo correspondente a um “nível de serviço razoável” (pág. 389 do Manual 

do BRT): 

 

2. Largura correspondente à zona de espera – a determinação da área correspondente à espera 

depende do nível de serviço pretendido, do fluxo de passageiros e do tempo de espera. O Manual 

do BRT aponta para um valor de referência de 3 passageiros por metro quadrado. 

Tendo em atenção a elevada frequência prevista pelo sistema, considerou-se que a estação deve 

conseguir acomodar a acumulação de passageiros dos 5 minutos de pico, tendo-se considerado 

um Fator de Hora de Pico de 0,95 (admitindo-se que os horários estarão ajustados para a hora de 

pico). Considerou-se que, para efeitos de dimensionamento, o comprimento da área de espera 

corresponderá à dimensão do veículo de BRT (23m), já que é nesta área que os passageiros se 

concentrarão. 

3. Largura de segurança – A largura correspondente à zona de segurança entre a plataforma e a faixa 

de circulação dos veículos é de 0,5 m de cada lado da estação, conforme proposta do Manual. 

4. As zonas requeridas para bancos, recipientes de lixo, candeeiros, eventuais painéis de 

informação, máquinas de venda de bilhetes e de produtos alimentares (não incluídas no cálculo 

apresentado). 

 

Na tabela seguinte apresentam-se, com base no número de passageiros que utilizará cada uma das 

estações, as larguras mínimas necessárias para as plataformas das estações unidirecionais, 

considerando-se, no entanto, o valor mínimo para a largura interna de 2,65m (definido nos Cadernos 

Técnicos da Secretaria Urbana de Mobilidade do Ministério das Cidades) sempre que pelo 

dimensionamento resultasse uma largura inferior. As larguras apresentadas permitem a instalação de, 

pelo menos, uma catraca convencional e uma para pessoas com mobilidade reduzida. 
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Tabela 12 – Larguras mínimas das estações de BRT  
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5 ANÁLISE DA INSERÇÃO VIÁRIA 

No presente capítulo é realizada a análise da inserção viária do corredor de BRT de forma a garantir 

o adequado desempenho viário da solução a implementar. 

 

 Metodologia 

A análise de desempenho a realizar terá por base a determinação da demanda na rede e a construção 

de um modelo de tráfego representativo das escolhas de caminhos efetuadas pelos usuários da rede 

em estudo. Com base nas estimativas resultantes do modelo, serão avaliadas as condições de 

circulação e analisada a capacidade da rede viária para responder às solicitações previstas. 

A utilização de um modelo de tráfego como instrumento de planejamento consiste num processo 

faseado que se inicia com a correta definição das características atuais da rede viária para, com 

recurso aos resultados das pesquisas realizadas, se proceder à calibração do modelo e se obter a 

matriz de deslocações origem / destino desagregada. Posteriormente se desenvolve a solução de rede 

viária futura proposta, possibilitando assim a avaliação e análise dos impactos quantitativos e 

qualitativos. O esquema da figura seguinte sintetiza este processo.  

Figura 35 – Metodologia utilizada na modelagem de tráfego 

 

 

HPM HPM 

HPM 
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 Cenário Atual 

5.2.1 Pesquisas de Tráfego 

De forma a conhecer detalhadamente os fluxos de tráfego em circulação no corredor foram realizadas 

pesquisas de tráfego na área de estudo. As contagens volumétricas foram efetuadas a partir de vídeos 

gravados no mês de abril de 2019 em posições estratégicas para que fosse possível identificar o número 

de veículos nos movimentos ao longo do Trecho 3. 

Os trabalhos foram realizados com auxílio de 8 câmeras que captaram um total de 51 movimentos 

que caracterizam o corredor em estudo, registrando-se os fluxos em intervalos de uma hora, 

classificados em autos, motos, ônibus e caminhões.  

Apresenta-se nas figuras seguintes a a localização dos vídeos e dos movimentos abrangidos pela 

contagem veicular classificada. 

Figura 36 – Localização dos vídeos de contagem veicular classificada 
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Figura 37 – Localização dos movimentos das pesquisas: vídeo A 

 

 

Figura 38 – Localização dos movimentos das pesquisas: vídeo B 
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Figura 39 – Localização dos movimentos das pesquisas: vídeo C 

 

 

Figura 40 – Localização dos movimentos das pesquisas: vídeo D 
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Figura 41 – Localização dos movimentos das pesquisas: vídeo E 

 

 

Figura 42 – Localização dos movimentos das pesquisas: vídeo F 
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Figura 43 – Localização dos movimentos das pesquisas: vídeo G 

 

 

Figura 44 – Localização dos movimentos das pesquisas: vídeo H 

 

 

Na tabela seguinte apresentam-se os resultados das contagens. Para efeitos de modelação, tendo em 

atenção o fluxo de veículos pesados reduzido, considerou-se a conversão dos veículos em unidade 

equivalente de carros de passeio (ucp), com os seguintes fatores de conversão: 0,33 para motos, 1 

para autos, 1,75 para ônibus e 2,25 para caminhões. 
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Tabela 13 – Resultados das pesquisas veiculares (hpm, 2019) 

  Total Unidade Veículo 
 Passeio Vídeo Movimento Autos Onibus Motos Caminhão 

VA VA01 971 147 42 11 1.267 
VA VA02 1.055 87 72 13 1.260 
VA VA03 295 0 33 8 324 
VA VA04 801 0 32 6 825 
VA VA05 1.000 0 37 5 1.023 
VB VB01 385 0 50 3 408 
VB VB02 1.459 0 64 11 1.505 
VB VB03 893 52 100 7 1.033 
VB VB04 1.300 0 56 10 1.341 
VB VB05 12 0 2 0 13 
VB VB06 129 0 8 1 134 
VB VB07 1.022 120 80 8 1.276 
VB VB08 1.479 0 62 11 1.524 
VB VB09 1.608 0 70 12 1.658 
VC VC01 1.048 2 102 8 1.103 
VC VC02 855 102 60 7 1.069 
VC VC03 526 0 50 4 552 
VC VC04 111 0 6 1 115 
VC VC05 1.149 0 80 9 1.196 
VC VC06 1.042 150 70 8 1.346 
VC VC07 195 0 8 1 200 
VC VC08 46 0 20 0 53 
VC VC09 252 0 16 2 262 
VC VC10 149 0 4 1 153 
VD VD01 83 0 6 1 87 
VD VD02 1.417 8 56 11 1.474 
VD VD03 50 0 4 0 51 
VD VD04 12 0 0 0 12 
VD VD05 1.439 104 124 11 1.687 
VD VD06 1.260 150 40 10 1.558 
VD VD07 71 2 2 1 77 
VD VD08 1.552 14 142 12 1.650 
VE VE01 949 0 48 7 981 
VE VE02 1.044 0 96 8 1.094 
VF VF01 344 1 30 0 356 
VF VF02 426 0 24 2 438 
VF VF03 316 0 18 2 326 
VF VF04 304 0 20 2 315 
VF VF05 95 0 10 0 98 
VF VF06 96 0 7 0 98 
VF VF07 1.488 89 116 17 1.720 
VF VF08 1.100 2 65 9 1.145 
VF VF09 1.539 151 41 7 1.833* 

VF VF10 371 0 14 2 380 
VF VF11 227 0 8 0 230 
VG VG01 42 0 2 0 43 
VG VG02 238 0 8 2 245 
VH VH01 1.013 0 52 7 1.046 
VH VH02 658 0 39 5 682 
VH VH03 1.113 94 86 9 1.326 
VH VH04 1.692 159 117 5 2.020 

*: Valor de contagem alterado por forma a compatibilizar com os demais movimentos  
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Os resultados obtidos, em conjunto com a modelação das características da rede, permitirão a 

construção do modelo de alocação de tráfego, instrumento fundamental para a análise da situação 

atual e dos impactos futuros originados pelas intervenções previstas.  

 

5.2.2 Rede Viária 

A figura seguinte apresenta em detalhe a rede viária do corredor em estudo, indicando a configuração 

viária da zona em estudo, apresentando-se o diagrama unifilar da rede viária do modelo. 

Figura 45 – Número de faixas da rede viária em análise 

 

Fonte: OSM e VISUM 

 

Tal como já referido, a Av. Antônio Carlos Magalhães apresenta ao longo de sua extensão segmentos 

majoritariamente com 3 faixas por sentido, com alguns segmentos com 1 ou 2 faixas junto a 

movimentos de conversão ou retorno. Também, as vias adjacentes apresentam 1 ou 2 faixas por 

sentido. 

É importante destacar que a via principal não contém segregação total para ônibus, ou seja, não 

possui atualmente faixa exclusiva para este modal. 

A rede viária foi modelada considerando as seguintes capacidades (ver figura abaixo): 

 Vias de fluxos contínuos (sem semaforização): 2.000 ucp/faixa; 

 Vias de fluxos contínuos (com semaforização): 1.550 ucp/faixa; 
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 Vias locais: 1.200 ucp/faixa; 

 Vias de acesso e retornos: 900 ucp/faixa. 

Figura 46 – Capacidades da rede viária em análise 

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: OSM e VISUM. 

 

5.2.3 Zoneamento 

Na figura seguinte se apresenta o zoneamento utilizado no modelo de tráfego, o qual refletiu os 

principais pontos de entrada e saída de fluxos de tráfego na área de influência e entorno do Corredor 

Trecho 3. O modelo de tráfego em desenvolvimento considera um total de 19 zonas tal como se 

apresenta na figura seguinte. 
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Figura 47 – Zoneamento utilizado no modelo de tráfego 

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: Google Maps e VISUM. 

 

5.2.4 Calibração do Modelo 

A calibração dos parâmetros do modelo de tráfego teve como objetivo obter o melhor ajuste possível 

entre a realidade “observada” (resultante das pesquisas realizadas) e a sua imagem produzida pelo 

modelo.  

A matriz final é calculada com base no princípio dos mínimos quadrados, ou seja, se procura os 

parâmetros de caracterização que minimizem a soma dos quadrados dos desvios entre os fluxos 

observados e os estimados pelo modelo, de modo a que o resultado da sua alocação à rede viária 

modelada seja o mais próximo possível do tráfego na rede. 

O modelo utilizado realizou de uma forma agregada as fases de geração/atração de viagens e de 

distribuição, numa formulação onde se procurou minimizar as diferenças entre os fluxos estimados 

através do modelo e o valor dos fluxos estimados a partir das contagens analisadas para os mesmos 

arcos. 

Em termos gerais, é conhecida a dificuldade com que os modelos de tráfego se deparam para que as 

alocações das matrizes às redes se ajustem consistentemente aos correspondentes valores reais de 

tráfego. Para que tal não sucedesse seria necessário que, na vida real, o comportamento dos 

condutores e o modo como avaliam os seus percursos, fossem ditados pelas mesmas razões 

subjacentes à escolha que se encontram nos modelos, (isto é, os designados custos “percebidos” de 



ANEXO 1                 

CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRADO LAPA-LIP | TRECHO 3 47 

deslocação, que envolvem os valores do tempo, dos combustíveis e dos pedágios, quando existam), e 

não por razões múltiplas, muitas delas pessoais e que só os próprios condutores poderão justificar.  

Apesar desta dificuldade, os resultados obtidos apresentam um ajustamento próximo da realidade 

observada, a que não serão certamente alheios todos os cuidados postos na modelagem da rede. Na 

figura seguinte é apresentado o gráfico com o resultado da calibração obtida. Conforme se pode 

observar, verifica-se que o modelo desenvolvido se ajusta adequadamente aos valores obtidos nos 

trabalhos de campo, apresentando um valor de coeficiente de determinação (R2) de 0,97 o que indica 

uma boa aproximação do modelo à realidade, e ainda um desvio global do modelo de cerca de 7%. 

Figura 48 – Calibração do Modelo 

 

 

Fonte: Adaptado de VISUM. 

5.2.5 Alocação de Tráfego  

Tendo em conta os pressupostos enunciados anteriormente em relação ao tratamento dos 

quantitativos de tráfego e ao modelo de tráfego desenvolvido, se apresenta seguidamente o resultado 

da alocação da matriz O\D obtida em unidades de carro de passeio equivalentes (ucp) à rede viária 

para a hora de pico da manhã de dia útil (hpm). 
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Figura 49 – Fluxos veiculares da rede viária no cenário atual (hpm, ucp, área 1) 

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: VISUM. 

 

Figura 50 – Fluxos veiculares da rede viária no cenário atual (hpm, ucp, área 2) 

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: VISUM. 
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Figura 51 – Taxa de saturação da rede viária no cenário atual (hpm, ucp, área 1) 

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: VISUM. 

 

Figura 52 – Taxa de saturação da rede viária no cenário atual (hpm, ucp, área 2) 

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: VISUM. 
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Da análises das figuras anteriores é de destacar: 

 Fluxos veiculares: a av. ACM apresenta fluxos veiculares significativos, com valores máximos na 

ordem do 3.300 ucp na hpm, registrados no sentido Parque da Cidade. No restante corredor os 

valores são tipicamente inferiores a 2.200 ucp, variando em função do sentido e do trecho de 

circulação; 

 Taxas de saturação: as taxas de saturação indiciam um comportamento aceitável da malha viária 

na hpm, não se identificando congestionamento significativo. De fato, o desempenho atual 

corresponde aos resultados obtidos no modelo, registrando-se alguma concentração de veículos 

na proximidade dos semáforos devido aos respetivos períodos de retenção e também nos 

movimentos de retorno. 

Da análise destes indicadores de desempenho, é possível identificar, em termos globais, alguns 

constrangimentos à circulação na hora de pico da manhã, mas com um desempenho aceitável em todo 

o corredor. Observa-se também a ocorrência de maiores concentrações fluxos nas vias marginais para 

a execução dos movimentos de viragem e de atravessamento do corredor central. 

 

 Cenário Futuro 

Em um primeiro momento, são apresentadas as bases para a construção do cenário futuro, quer em 

termos de intervenções propostas relativas à infraestrutura, quer na projeção da matriz de 

deslocamentos da área em estudo. Em seguida, são apresentados os resultados da alocação para os 

cenários de intervenção e de não intervenção. 

 

5.3.1 Cenários de intervenção de infraestrutura 

A fim de se verificar as perspectivas de tráfego futuras, foram consideradas duas alternativas de 

infraestrutura viária: 

 Alternativa de não-intervenção, de modo que a infraestrutura atual é mantida tal como está hoje;  

 Alternativa de intervenção, na qual se implementa o trecho 3 do corredor de BRT e demais 

intervenções associadas, tal como apresentado no capítulo 2.2.  

 

Na alternativa de intervenção, foram consideradas as seguintes alterações na infraestrutura viária: 

 Implementação do corredor de BRT no corredor central da Av. ACM; 

 Redução de 3 para 2 faixas para circulação de veículos do transporte individual, no corredor 

central desde o Parque da Cidade até a futura estação Pituba e, no sentido oposto, entre o 

Shopping Itaigara até ao Parque da Cidade; 
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 Desmobilização do retorno junto à câmera A, de movimento VA05, e consideração de um novo 

retorno mais à frente na via de fluxo contínuo sentido Parque da Cidade;  

 Adição de nova faixa de circulação: 

o Na via residencial Rua Professor Leopoldo Amaral, sentido Av. ACM; 

o No acesso para a via local sentido Parque da Cidade, coincidente com o movimento VC09; 

o Na via local, sentido Pituba, em frente ao Parque da Cidade (na continuidade do 

movimento VA03 e início do movimento VB01); 

 Alteração da configuração dos retornos na altura da futura estação Pituba: 

o O retorno atual com sentido Parque da Cidade será alargado, de forma que a porção atual 

fique exclusiva para o tráfego do transporte coletivo, e a nova porção, de duas faixas de 

circulação, seja exclusiva para o fluxo de transporte individual; 

O retorno atual com sentido à Pituba será deslocado, sendo antecipado na área junto ao Posto 

Namorado, e contará com duas faixas para circulação do transporte individual. 

 

5.3.2 Evolução da Matriz O\D 

Para o cálculo da matriz O/D futura, foram consultadas as premissas prospetivas apresentadas no 

Plano de Mobilidade de Salvador. Segundo o Relatório Técnico RT14, as variáveis explicativas 

utilizadas para projeção das matrizes de deslocamentos são (PlanMob, 2017): 

 População; 

 Emprego e matrículas; e 

 Frota. 

 

Para cada município, assim como para a Região Metropolitana de Salvador, são apresentadas no RT14 

as correspondentes variáveis explicativas, desde o ano de 2012 (valores observados) até 2025, 2032 e 

2049. Essas informações estão compiladas e detalhadas na tabela seguinte. 
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Tabela 14 – Projeção das variáveis explicativas 

Região Ano População (hab) Emprego Matrículas Frota 
Camaçari 2012 248.595 123.038 57.563 21.311 
Candeias 2012 76.552 27.898 17.206 5.974 
Dias d' Ávila 2012 71.057 24.323 16.772 6.209 
Itaparica 2012 22.310 9.550 2.186 716 
Lauro de Freitas 2012 174.174 86.973 50.039 19.488 
Madre de Deus 2012 19.664 8.535 3.677 414 
Mata de São João 2012 31.028 11.074 7.866 1.952 
Pojuca 2012 29.687 9.223 7.831 1.789 
São Francisco do Conde 2012 28.979 10.238 6.070 1.341 
São Sebastião do Passé 2012 32.119 10.297 5.958 1.834 
Simões Filho 2012 111.079 47.435 31.593 9.315 
Vera Cruz 2012 35.351 15.093 5.565 1.825 
Salvador 2012 2.710.195 1.144.776 668.185 281.309 
Total 2012 3.590.790 1.528.451 880.511 353.477 
Camaçari 2025 263.571 137.426 61.031 22.903 
Candeias 2025 80.354 30.850 18.060 5.242 
Dias d' Ávila 2025 75.971 27.396 17.932 4.699 
Itaparica 2025 23.273 10.495 2.281 1.196 
Lauro de Freitas 2025 182.563 96.037 52.449 25.712 
Madre de Deus 2025 20.550 9.396 3.843 1.057 
Mata de São João 2025 32.680 12.287 8.285 1.942 
Pojuca 2025 31.203 10.212 8.231 1.641 
São Francisco do Conde 2025 30.567 11.376 6.403 1.544 
São Sebastião do Passé 2025 33.470 11.303 6.208 1.963 
Simões Filho 2025 118.014 53.092 33.565 7.934 
Vera Cruz 2025 36.806 16.555 5.794 2.041 
Salvador 2025 2.975.978 1.346.516 685.257 483.391 
Total 2025 3.904.999 1.772.940 909.339 561.264 
Camaçari 2032 269.720 140.479 62.454 23.632 
Candeias 2032 81.878 31.401 18.403 5.362 
Dias d' Ávila 2032 78.023 28.105 18.416 4.848 
Itaparica 2032 23.657 10.656 2.318 1.216 
Lauro de Freitas 2032 185.772 97.619 53.371 26.376 
Madre de Deus 2032 20.897 9.544 3.908 1.075 
Mata de São João 2032 33.395 12.542 8.466 1.991 
Pojuca 2032 31.832 10.406 8.397 1.675 
São Francisco do Conde 2032 31.240 11.614 6.544 1.581 
São Sebastião do Passé 2032 34.013 11.474 6.309 1.999 
Simões Filho 2032 120.899 54.330 34.386 8.172 
Vera Cruz 2032 37.372 16.791 5.884 2.075 
Salvador 2032 3.039.331 1.309.754 701.073 510.924 
Total 2032 3.988.029 1.744.716 929.928 590.926 
Camaçari 2049 298.927 138.339 69.217 26.040 
Candeias 2049 87.472 29.807 19.660 5.665 
Dias d' Ávila 2049 90.164 28.858 21.282 5.629 
Itaparica 2049 25.058 10.029 2.455 1.287 
Lauro de Freitas 2049 191.518 89.422 55.022 26.041 
Madre de Deus 2049 21.213 8.609 3.967 1.090 
Mata de São João 2049 36.753 12.265 9.317 2.184 
Pojuca 2049 34.405 9.994 9.075 1.808 
São Francisco do Conde 2049 34.079 11.258 7.138 1.715 
São Sebastião do Passé 2049 35.240 10.563 6.537 2.048 
Simões Filho 2049 136.214 54.391 38.742 9.210 
Vera Cruz 2049 38.959 15.554 6.134 2.149 
Salvador 2049 3.025.281 1.181.292 697.996 536.470 
Total 2049 4.055.284 1.600.382 946.543 621.335 

Fonte: Adaptado de PlanMob (Prefeitura de Salvador, 2017) 

 

A figura seguinte ilustra o comportamento na projeção das variáveis explicativas, todas elas na base 

100 em 2012, até 2050. É importante indicar que a projeção da população e da quantidade de 
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matrículas apresentam comportamento crescente e semelhante entre si. Por sua vez, a projeção da 

quantidade de empregos atinge seu máximo em 2025, enquanto que o crescimento da frota apresenta 

maior descolamento dentre as demais variáveis, com comportamento positivo até o final do período, 

quase duplicando até 2050. 

Figura 53: Projeção das variáveis explicativas 

 

Fonte: Adaptado de PlanMob (Prefeitura de Salvador, 2017) 

 

O Plano de Mobilidade de Salvador apresenta também as matrizes de transporte individual para os 

anos de 2017, 2025, 2032 e 2049, considerando –se duas alternativas: 

 Rede atual, de modo que a infraestrutura permaneça tal como está; e 

 Rede proposta, de modo que a infraestrurura recebe intervenções e não há controle de demanda. 

O total de deslocamentos veículares contabilizados nessas matrizes são apresentados na tabela 

abaixo. A partir dela, é interessante notar como as matrizes terão maior valores totais no futuro caso 

seja mantida a rede atual, sem intervenções futuras. 

Tabela 15 – Total matriz transporte individual 

Ano Rede Oferta Total Mx TI 
2017 Rede Atual 136.850 
2025 Rede Atual (Nada a Fazer) 158.062 
2032 Rede Atual (Nada a Fazer) 155.742 
2049 Rede Atual (Nada a Fazer) 156.715 
2025 Rede Proposta Faseada 25 sem Controle de Demanda 151.668 
2032 Rede Proposta Faseada 32 sem Controle de Demanda 152.215 
2049 Rede Proposta Faseada 49 sem Controle de Demanda 152.684 

Fonte: Adaptado de PlanMob (Prefeitura de Salvador, 2017) 

 

Tendo em vista a análise do cenário futuro, é importante destacar que um pacote de medidas já está 

em trâmites de implantação. Dessa forma, da tabela anterior, considerou-se a alternativa da rede 

proposta faseada, sem controle de demanda. Em seguida, calculou-se a taxa de crescimento anual 

entre 2017 e 2049, para que fosse determinada a taxa de crescimento entre 2019 e 2043 (ano 

horizonte). A tabela abaixo apresenta os resultados. 
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Tabela 16 – Taxa de crescimento 

Ano Período Taxa de Crescimento (%) 
Referência 2017 a 2049 0,3% a.a. 
Base 2019 a 2043 8,6% no período 
Considerado (fator de multiplicação 2) 2019 a 2043 17,2% no período 

Fonte: Elaboração própria, dados de PlanMob (Prefeitura de Salvador, 2017) 

 

Em virtude das incertezas que acompanham qualquer tipo de projeção, assim como da intenção de 

atender demandas superiores do valor apresentado no Plano de Mobilidade (taxa média de 

crescimento anual dos deslocamentos de apenas 0,3%), foi considerado na projeção da matriz para o 

horizonte futuro uma taxa de crescimento do período (2019 a 2043) igual ao dobro da registrada no 

PlanMob, assegurando assim a existência de uma reserva de capacidade. 

Essa taxa de crescimento foi aplicada à matriz O/D obtida após a calibração e a alocação de tráfego. 

Deste modo obteve-se a matriz O/D para o ano de 2043, a qual foi alocada às duas alternativas de 

infraestrutura viária, nomeadamente: alternativa de não intervenção e alternativa de intervenção. 

 

5.3.3 Horizonte Futuro: Alternativa de Não Intervenção 

De modo a antever e identificar os problemas que inevitavelmente existirão num cenário de evolução 

sem intervenção na infraestrutura viária, apresenta-se nas figuras seguintes o resultado da alocação 

da matriz O\D à rede viária para a hora de pico da manhã de dia útil (hpm). 

Figura 54 – Demanda futura com rede atual: resultados do modelo de tráfego | área 1 (hpm, ucp)  

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: VISUM. 
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Figura 55– Demanda futura com rede atual: resultados do modelo de tráfego | área 2 (hpm, ucp)  

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: VISUM. 

 

 

Figura 56 – Demanda futura com rede atual: taxa de utilização da rede viária  | área 1 (hpm, ucp)  

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: VISUM. 
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Figura 57 – Demanda futura com rede atual: taxa de utilização da rede viária  | área 2 (hpm, ucp)  

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: VISUM. 

 

Através da leitura das figuras com a taxa de utilização nas diversas seções, constata-se que, num 

cenário de não intervenção, atinge-se um fluxo máximo de 3.835 ucp, na via do corredor central com 

sentido Parque da Cidade, e uma taxas de saturação de até 132 %, no retorno representado pelo 

movimento VH1. 

Nas vias do corredor central, não há nenhum trecho onde a taxa de saturação ultrapasse a capacidade 

viária. É importante indicar que a saturação é mais agravada próxima à Pituba, enquanto trechos mais 

próximos ao Parque da Cidade apresentam significativa fluidez. 

5.3.4 Horizonte Futuro: Alternativa de Intervenção 

Neste subcapítulo são apresentados os fluxos de tráfego para o ano horizonte considerado (2043), 

considerando o conjunto de intervenções na infraestrutura viária, por forma a conceber o sistema de 

BRT. É apresentado a seguir os resultados da alocação de tráfego. É de se observar que na análise do 

horizonte futuro com intervenção, foram considerados os fluxos com os incrementos correspondentes 

ao cenário futuro, entretanto com número de ônibus STCO atualmente em operação. Embora o 
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PlanMob considere uma redução drástica nas linha do STCO, haverá um período em que o Corredor 

Lapa-LIP-Pituba estará implantado e operando, mas as demais linhas previstas no PlanMob (redução 

de linhas STCO e implantação de outras linhas de BRT/BRS) ainda não estarão implantadas.  

 

 

Figura 58 – Cenário futuro de rede e demanda: resultados do modelo de tráfego | área 1 (hpm, ucp)  

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: VISUM. 
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Figura 59– Cenário futuro de rede e demanda: resultados do modelo de tráfego | área 2 (hpm, ucp)  

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: VISUM. 

Figura 60 – Cenário futuro de rede e demanda: taxa de utilização da rede viária | área 1 (hpm, ucp)  

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: VISUM. 

 



ANEXO 1                 

CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRADO LAPA-LIP | TRECHO 3 59 

Figura 61 – Cenário futuro de rede e demanda: taxa de utilização da rede viária | área 2 (hpm, ucp)  

 

Fonte: Elaboração própria. Dados: VISUM. 

 

A partir dos resultados, é possível verificar que os fluxos apresentam um comportamento semelhante 

àquele apresentado para a alternativa de não intervenção da infraestrutura viária, uma vez que o 

conceito viário é semelhante.  

Todavia, em termos da saturação, os resultados apresentam melhorias relevantes, com a redução da 

taxa de saturação em segmentos viários onde apresentam valores mais elevados, eliminando mesmo 

pontos de demanda acima da capacidade). Tal como identificado na alternativa anterior, os trechos 

com maiores taxas de saturação estão localizados na porção mais próxima a Pituba. Contudo, os 

valores de saturação atingidos são maiores para as vias que passaram a implantar o corredor de ônibus, 

uma vez que houve redução do número de faixas para circulação do transporte individual. Porém, não 

foi constatado qualquer valor de saturação que tinha atingido um valor superior à 100% de saturação. 

Deve-se considerar que, após a implementação das linha previstas no PlanMob, haverá uma redução 

significativa nas linhas STCO e consequentemente uma redução do fluxo nas vias do corredor central. 
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 Principais Conclusões 

No âmbito do desenvolvimento do estudo de inserção viária do Trecho 3 do Corredor de Transporte e 

Fluxo Contínuo Lapa-Lip, abrangendo o eixo viário da Av. ACM foi desenvolvido um modelo de tráfego 

no software PTV VISUM, com um total de 19 zonas. O modelo de tráfego possibilitou obter o 

carregamento do sistema viário para o cenário atual, tendo por base as pesquisas de campo realizadas 

em 2019 (8 vídeos, contabilizando um total de 51 movimentos de tráfego ao longo da Av. ACM). O 

processo de calibragem efetuado permitiu aferir que o modelo desenvolvido se ajusta adequadamente 

aos valores dos fluxos obtidos nos trabalhos de campo, apresentando um coeficiente de determinação 

(R2) de 0,97 para ambas as classes de veículos (leves e pesados), o que indica uma excelente 

aproximação do modelo à realidade, e ainda um desvio global do modelo de 7,0%. 

O modelo de alocação foi fundamental para, de uma forma iterativa e interdisciplinar, ter melhorado 

o desenho e o desempenho das diversas soluções viárias que ao longo do trabalho foram sendo 

idealizadas, modeladas e ajustadas por forma a obter a solução final que agora se apresenta. 

A taxa de crescimento adotada para a projeção da matriz O/D foi obtida junto ao Plano de Mobilidade 

de Salvador de 2017, de forma que foram consideradas as variáveis explicativas: população, 

empregos, matrículas e frota. Em virtude das incertezas que acompanham qualquer tipo de projeção, 

assim como da intenção de atender demandas superiores do valor apresentado no Plano de Mobilidade 

(taxa média de crescimento anual dos deslocamentos de apenas 0,3%), foi considerado na projeção 

da matriz para o horizonte futuro uma taxa de crescimento do período (2019 a 2043) igual ao dobro 

da registrada no PlanMob, assegurando assim a existência de uma reserva de capacidade. 

A alocação da matriz futura à rede atual permitiu a antevisão de problemas de congestionamento na 

rede, reforçando a necessidade de implementação de um projeto que garanta um bom desempenho 

tendo em atenção a evolução da demanda até ao ano horizonte (2043). 

Do lado da oferta, foi modelado o conceito funcional proposto no projeto de intervenção e, após 

alocação da matriz de fluxos, foi realizada a avaliação de desempenho com base no cálculo da taxa 

de utilização da rede viária, concluindo-se que todas as seções apresentam capacidade para atender 

adequadamente à demanda, mesmo no ano horizonte de projeto. 

Das análises realizadas, e considerando os pressupostos admitidos no presente estudo, é possível 

concluir que a solução proposta para o Trecho 3 do BRT Lapa – LIP assegura um adequadno 

desempenho viário, contribuindo mesmo para a melhoria das condições de circulação na área onde se 

insere. 
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