
 

 
  

 
SEINFRA - Av. Vale dos Barris, 125 – Barris  40080-055   

Salvador – BA Tel.: 71. 3202-4600    

              www.seinfra.salvador.ba.gov.br  1 

 

 

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E MOBILIDADE URBANA PARA IMPLANTAÇÃO 

DO CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO INTEGRADO – BRT 

TRECHO PARQUE DA CIDADE-PITUBA 

 

 

RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

- RCE - 

 

2019  



 

 
  

 
SEINFRA - Av. Vale dos Barris, 125 – Barris  40080-055   

Salvador – BA Tel.: 71. 3202-4600    

              www.seinfra.salvador.ba.gov.br  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - RCE 

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E MOBILIDADE URBANA PARA IMPLANTAÇÃO DO 

CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO INTEGRADO – BRT 

TRECHO PARQUE DA CIDADE-PITUBA 

 

 

2019 

  



 

 
  

 
SEINFRA - Av. Vale dos Barris, 125 – Barris  40080-055   

Salvador – BA Tel.: 71. 3202-4600    

              www.seinfra.salvador.ba.gov.br  3 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1:  Linhas de desejo (na HPM): destinos Pituba e Itaigara ............................................................................................................. 6 

Figura 2:  Proposta de infraestrutura do transporte coletivo ..................................................................................................................... 7 

Figura 3:  Vista geral da Av. ACM Canal ............................................................................................................................................................... 9 

Figura 4:  Uso diversificado no entorno direto da área de intervenção ................................................................................................. 9 

Figura 5:  Concentração de centros comerciais, empresariais e clínicas no entorno direto da área de intervenção ......... 9 

Figura 6:  Uma das três passarelas existentes e ponto de ônibus ............................................................................................................ 9 

Figura 7:  Poligonal de intervenção do Corredor Parque da Cidade-Pituba ..................................................................................... 10 

Figura 8:  Vista de vegetação de canteiro central, com vegetação arbustiva exótica ................................................................... 12 

Figura 9: Talude com vegetação predominantemente exótica ............................................................................................................... 12 

Figura 10:  Esquema geral do Corredor Parque da Cidade-Pituba ....................................................................................................... 13 

Figura 11:  Seção tipo do Corredor Parque da Cidade-Pituba ................................................................................................................ 13 

Figura 12:  Localização das estações do Corredor Parque da Cidade-Pituba .................................................................................. 17 

Figura 13:  Vista e planta de cobertura de estação acessada por passarela ..................................................................................... 18 

Figura 14:  Áreas a serem desapropriadas para adequação dos retornos viários. ......................................................................... 19 

 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1: Dimensões das estações – Corredor Parque da Cidade-Pituba ........................................................................................ 18 

Quadro 2: Indivíduos arbustivos e arbóreos a serem suprimidos/removidos – Corredor Parque da Cidade-Pituba ...... 19 

 

 

 

  



 

 
  

 
SEINFRA - Av. Vale dos Barris, 125 – Barris  40080-055   

Salvador – BA Tel.: 71. 3202-4600    

              www.seinfra.salvador.ba.gov.br  4 

RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - RCE 

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E MOBILIDADE URBANA PARA IMPLANTAÇÃO DO 

CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO INTEGRADO – BRT 

TRECHO PARQUE DA CIDADE - PITUBA 

 

 

SUMÁRIO 

1 APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................... 5 

2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS .......................................................................................................... 6 

3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO .............................................................................. 8 

3.1 INFORMAÇÕES GERAIS .................................................................................................................. 8 

3.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO ....................................................................... 8 

3.2.1 Objetivos ....................................................................................................................................... 8 

3.2.2 Localização e informações gerais sobre a intervenção ............................................................. 8 

3.2.3 Características Técnicas do Projeto .......................................................................................... 12 

3.2.4 Características Técnicas do Empreendimento e Intervenções Previstas ................................ 16 

3.2.5 Tecnologias Admissíveis e Especificações Mínimas ................................................................ 21 

3.2.6 Implantação do Empreendimento ............................................................................................ 24 

4 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO ......................................................... 26 

4.1 INFORMAÇÕES PARA FINS DE ENQUADRAMENTO .................................................................... 26 

4.2 CANTEIRO DE OBRAS ................................................................................................................... 26 

4.2.1 Geração de efluentes.................................................................................................................. 27 

4.2.2 Geração de resíduos ................................................................................................................... 27 

5 RESPONSABILIDADE TÉCNICA .................................................................................................. 28 

6 REFERÊNCIAS .............................................................................................................................. 29 

  



 

 
  

 
SEINFRA - Av. Vale dos Barris, 125 – Barris  40080-055   

Salvador – BA Tel.: 71. 3202-4600    

              www.seinfra.salvador.ba.gov.br  5 

1 APRESENTAÇÃO  

O presente documento, parte integrante do processo de licenciamento ambiental, tem por 

finalidade fornecer informações básicas sobre o empreendimento à Coordenação de 

Licenciamento Ambiental – CLA da Diretoria de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento e Urbanismo – SEDUR para obtenção da Autorização Ambiental (AA) relativa 

às obras de requalificação e mobilidade urbana para implantação do Corredor de Transporte 

Público Integrado (BRT) no trecho Parque da Cidade-Pituba, cuja proposta integra o Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – PlanMob Salvador, aprovado em julho de 2018.  

O Roteiro de Caracterização do Empreendimento traz as principais informações relativas ao 

projeto do corredor de transporte, às obras e instalações previstas na implementação 

intervenções físicas do Corredor Parque da Cidade-Pituba com base no Anteprojeto.  
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Corredor de Transporte Público Integrado trecho Parque da Cidade-Pituba, com base nos seus 

conceitos e premissas, se caracteriza como parte do projeto dos Corredores Progressivos de 

Transporte, integrando à Rede Integrada de Transporte de Salvador – RIT e ao PlanMob, e tem 

por objetivo executar uma série de intervenções de requalificação no sistema viário existente para 

adequação/implantação da infraestrutura necessária para um sistema de transporte coletivo mais 

eficiente e confortável, melhorar o trânsito de automóveis e demais veículos automotores, e, por 

consequência, melhorar as condições de acessibilidade dos pedestres. 

O crescimento acelerado e o adensamento verificados na região resulta no crescente fluxo 

veicular observado a cada ano, exigindo soluções que possam garantir à população envolvida 

(seja o tráfego de passagem, usuários ou moradores desta área), uma boa mobilidade, com 

qualidade e rapidez de deslocamentos (SALVADOR, 2019). 

De acordo com estudos do PlanMob, as regiões da Pituba e Itaigara têm características de 

centralidade municipal. Com forte vocação para o comércio e serviços, com presença de 

shoppings center, centros médicos, conjuntos empresariais e intenso comércio local. Tal vocação 

acaba por atrair viagens por motivos diversos (trabalho, atendimento em saúde, lazer, outros) 

provenientes de diversas regiões da cidade, com predominância de viagens das regiões com 

população de maior renda (Orla Atlântica). A Figura 1 mostras as linhas de desejo de transporte 

pelos usuários de transporte coletivo, considerando a hora de pico da manhã (HPM), revelando a 

importância da conexão desse eixo com outras zonas. 

 

Figura 1:  Linhas de desejo (na HPM): destinos Pituba e Itaigara 

Fonte: Salvador, 2018 

O Corredor Parque da Cidade-Pituba, conforme concebido pelo PlanMob, traz a proposta de 

estruturação e conexão do transporte público, estabelecendo a ligação da orla com outros vetores 

de tráfego de transporte coletivo.    
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Figura 2:  Proposta de infraestrutura do transporte coletivo    
Fonte: Salvador, 2018 

Importante ressaltar que o horizonte do PlanMob é 2049, compatível com o Plano Salvador 500 

e embasado no novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU e na Lei de Ordenamento 

do Uso e da Ocupação do Solo – LOUOS, ambos aprovados em 2016. 

Merece destacar que o Corredor Lapa-Iguatemi ora em fase de implantação, é definido no 

PlanMob como um eixo transversal que integra a rede estrutural de transporte coletivo – que 

complementam a rede integrada, na direção transversal (Leste-Oeste) e com conectividade outros 

modais – daí seu caráter prioritário. Sua operação está unicamente condicionada à conclusão do 

Trecho 2, quando então o Corredor Lapa-Iguatemi terá condições de operar plenamente. 

As obras de requalificação e mobilidade urbana contemplam, além do Corredor de Transporte 

Público Integrado (BRT) do trecho Parque da Cidade-Pituba, propriamente dito, a melhoria e 

ordenamento de vias adjacentes existentes com conexões e acessos aos sistemas viários, 

viabilizando a futura conexão em sistema BRT ou BRS com o corredor da orla. O corredor Parque 

da Cidade-Pituba é um eixo estruturante secundário favorece a conexão da orla com a Av. ACM, 

e promoverá a articulação e integração com o corredor do BRT Lapa-Iguatemi. 
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Assim, foi desenvolvido o anteprojeto de engenharia que apresenta a conceituação do projeto no 

Corredor Parque da Cidade-Pituba, com os elementos necessários para uma licitação na 

modalidade RDC, considerando, entretanto, a conexão futura com o corredor de BRT/BRS previsto 

para a orla e as linhas de ônibus previstas no PlanMob. 

3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO    

3.1 INFORMAÇÕES GERAIS 

Razão Social: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas / SEINFRA – 

Prefeitura Municipal do Salvador (PMS) 

CNPJ: 13.927. 801/0011-10 

Endereço: Av Vale dos Barris nº 125, Barris, Salvador, Bahia, CEP: 40.070-055 

Telefone: (71) 3202-4626 

Empreendimento: Obras de requalificação e mobilidade urbana para implantação do 

Corredor de Transporte Público Integrado – BRT, trecho Parque da Cidade-Pituba 

Tipo de atividade:  Construção Civil 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

3.2.1 Objetivos 

Realização de obras de requalificação e mobilidade urbana, para implantação do corredor de 

transporte Público Integrado (BRT) do trecho Parque da Cidade-Pituba, e ordenamento e melhoria 

nas vias adjacentes à Av. ACM.  

3.2.2 Localização e informações gerais sobre a intervenção  

A intervenção proposta refere-se de obras de requalificação e mobilidade urbana, para 

implantação do Corredor de Transporte Público Integrado (BRT) do trecho Parque da Cidade-

Pituba. A intervenção está localizada ao longo da Av. Antônio Carlos Magalhães, no Itaigara, entre 

o Parque da Cidade e o Posto Namorado, na Pituba, vizinho ao Clube da Associação dos 

Servidores do Banco Central – ASBAC 

Trata-se de área pública, localizada em Macroárea Urbanização Consolidada, conforme 

estabelecido no PDDU (Salvador, 2016), inserida entre avenida que atravessa bairros com 

condições satisfatórias de infraestrutura, dotados de equipamentos e serviços urbanos, nos quais 

se concentram atividades diversificadas, como shoppings, centros comerciais, supermercado, 

clubes, parques, hotéis, condomínios residenciais, faculdade, bares, restaurantes, postos de 

combustíveis, entre outros. O logradouro onde se localiza a área com infraestrutura urbana e boa 

oferta de serviços públicos, sendo dotada de: sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário da Embasa; serviços de limpeza urbana regular, com serviços prestados pela Empresa de 

Limpeza Urbana de Salvador – LIMPURB; sistemas de micro e macrodrenagem para coleta e 

condução das águas pluviais, operada pela prefeitura municipal; rede de energia elétrica da 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba; rede de gás operada pela Companhia 
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de Gás da Bahia – Bahiagás; rede de telecomunicação e dados geridas por empresas de telefonia; 

além de sistema viário estruturado e oferta de transporte coletivo. 

São obras de requalificação urbana e, portanto, de interesse social, posto que visam melhor 

aproveitamento e utilização do espaço em benefício da coletividade. A intervenção, com extensão 

aproximada de 1,490 km, está compreendida em poligonal com área global de 18,81 ha 

(188.179,44 m²). Com valor do investimento previsto da ordem de R$ 45 milhões de reais e 

duração das obras de 12 meses, será implementada pela Prefeitura Municipal do Salvador, através 

da SEINFRA/SUCOP.  

  

 

Figura 3:  Vista geral da Av. ACM Canal  Figura 4:  Uso diversificado no entorno direto da área de 

intervenção  

  
Figura 5:  Concentração de centros comerciais, 

empresariais e clínicas no entorno direto da área de 

intervenção 

Figura 6:  Uma das três passarelas existentes e ponto de 

ônibus 
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Figura 7:  Poligonal de intervenção do Corredor Parque da Cidade-Pituba 

Fonte: SALVADOR, 2019 
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Fonte: 

SALVADOR. Prefeitura Municipal de Salvador. Secretaria de Mobilidade Urbana. Anteprojeto de 

Engenharia. Volume 1 – Memorial Descritivo. Salvador, 2019 
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A área em tela está inserida na bacia do Rio Camurugipe (Camaragibe). Os afluentes que 

originalmente escoavam pelo Parque da Cidade, estão confinados pelo sistema de 

macrodrenagem implantado sob o sistema viário. Não foram identificadas outras coleções 

hídricas no local.  

A área de afetação direta mostra-se bem urbanizada com áreas de cobertura vegetal restritas a 

faixas de canteiro central entre as vias de tráfego e taludes de encosta.  Predominam nos 

corredores e praças exemplares exóticos plantados para fins paisagísticos, de porte variado.  

   
 

Figura 8:  Vista de vegetação de canteiro central, com 

vegetação arbustiva exótica  

Figura 9: Talude com vegetação predominantemente 

exótica  

No entorno direto, mas fora da poligonal de afetação, há o Parque Joventino Silva – Parque da 

Cidade, cuja área de 70ha abriga remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica, além de ser 

um importante espaço de lazer e recreação da população.  De acordo com o Sistema de Áreas de 

Valor Cultural e Ambiental de Salvador – SAVAM, em encostas mais íngremes da região, também 

fora da poligonal de intervenção direta, ocorrem remanescentes de Mata Atlântica em estágio 

inicial. 

Como a cobertura vegetal na área objeto da intervenção encontra-se com elevado grau de 

antropismo, com densidade muito rarefeita e descaracterizada, é de se esperar que a fauna seja 

pouco expressiva em termos de variedade e representatividade, apesar da proximidade do Parque 

da Cidade. Entretanto é esperada a existência de sítios de nidificação e de abrigo de pequenos 

animais próprios da fauna urbana, como saruê, ratazana e calunga, lagartixa, além de exemplares 

da avifauna, como bem-te-vi, canário, lavadeira e outros (SALVADOR, 2014) 

   

A presente obra integra o PlanMob e sua concepção e anteprojeto de engenharia observam 

respeitam as normas edilícias municipais. Portanto, trata-se de um empreendimento em 

conformidade com os aspectos ambientais urbanos analisados e cuja implementação irá agregar 

qualidade de vida à população do entorno ou que acessa/circula na Av. ACM com a melhoria da 

mobilidade urbana, seja pela estruturação do corredor de transporte coletivo, seja pela 

requalificação das vias existentes, o que proporcionará maior ordenamento e fluidez ao tráfego. 

3.2.3 Características Técnicas do Projeto 

Na concepção do Corredor Parque da Cidade-Pituba está previsto um corredor central na Av. 

ACM para circulação do transporte público (Faixa 5), duas faixas de fluxo viário lateral ao corredor 

central (Faixas 3 e 4), com direções de fluxo distintas, e faixas marginais (Faixas 1 e 2) para acesso 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
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lateral e retorno em nível. São propostas três estações apoiadas no solo e manutenção das 

passarelas de pedestres. Para permitir os retornos em nível, continuarão sendo utilizados 

semáforos. 

 

Figura 10:  Esquema geral do Corredor Parque da Cidade-Pituba 

Fonte: SALVADOR, 2019 

 

Figura 11:  Seção tipo do Corredor Parque da Cidade-Pituba 

Fonte: SALVADOR, 2019 

Com relação à hierarquização das faixas das vias (concepção geral quando pertinente): 

− Faixas 1 e 2: para acesso lateral e retorno em nível (marginais) 

− Faixas 3 e 4: faixas de fluxo viário no corredor central 

− Faixa 5: faixa exclusiva para transporte público (mesmo sentido de fluxo dos demais 

veículos) 
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O objetivo é obter, ao longo de toda a extensão do Corredor Parque da Cidade-Pituba, após a 

conclusão total das intervenções, um corredor exclusivo de transporte coletivo visando a 

implantação do sistema  BRT (Bus Rapid Transit), aliada à disponibilização de  faixas para outros 

veículos e ônibus – Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros por Ônibus  (STCO) –, 

além de faixas de menor velocidade para os veículos que desejem fazer conversões à direita para 

área lindeiras ou efetuar retornos de sentidos. 

O Corredor Parque da Cidade-Pituba, possibilitará também o uso do Corredor Lapa-Iguatemi no 

que se refere às linhas nos sentidos Lapa-Pituba, Pituba-Lapa, LIP-Pituba e Pituba-LIP, ou seja, 

deverão ser previstas obras que atendam às necessidades de circulação dos veículos, quer 

transporte coletivo (BRT) quer transporte individual, em ambos os sentidos do corredor. A solução 

deverá incluir as conexões e acessos aos sistemas viários adjacentes atualmente existentes assim 

como a futura conexão em sistema BRT ou BRS com o corredor da orla. 

O modelo do sistema BRT a ser implementado tem como premissa a integração com as linhas de 

ônibus convencionais. Essas linhas alimentarão o sistema BRT com passageiros coletados nos 

diversos bairros da cidade e áreas lindeiras, sendo responsáveis por grande parte da demanda do 

corredor de transporte - BRT. As estações deverão ser projetadas visando essa integração, 

prevendo em seu entorno, áreas e instalações adequadas para parada dos ônibus convencionais, 

com acesso fácil, de forma a proporcionar o embarque e desembarque de passageiros de maneira 

acessível, confortável e segura. 

O acesso de pedestres às estações e paradas a serem construídas para operação do BRT deverá 

ser garantido e facilitado da melhor forma possível, respeitando sempre às disposições legais e 

normas da ABNT quanto à acessibilidade, inclusive daqueles portadores de algum tipo de 

necessidade especial ou mobilidade reduzida. 

A solução adotada para o Corredor Parque da Cidade-Pituba, prevê a futura conexão com o 

corredor da orla marítima a ser implantado com sistema BRT ou BRS, conforme previsto no Plano 

de Mobilidade de Salvador. Nesse sentido, devem ser apresentadas soluções para a concordância 

com o sistema viário existente, de forma a assegurar a sua adequada funcionalidade. 

O conceito do Projeto se propõe a minimizar o impacto sobre áreas privadas ao longo das 

poligonais do empreendimento. Quanto ao corredor de transporte coletivo do BRT, as 

seguintes premissas e diretrizes, observadas no Anteprojeto, deverão ser consideradas na 

elaboração dos projetos de engenharia e na própria implantação das infraestruturas viárias: 

▪ Tecnologia veicular do transporte coletivo: Ônibus articulados com capacidade 

nominal de até 200 pax/veículo (efetiva de 170 pax/veículo), portas largas, do lado 

esquerdo, de piso, no seu salão principal, compatível com altura de plataforma de 37 cm 

de altura em relação à pista de rolamento. Comprimento de no mínimo 23,0m com raio 

de giro interno, raio de giro externo e arrasto da carroceria compatíveis. Os ônibus que 

poderão sair do circuito com faixas segregadas para atender aos passageiros nos bairros 

próximos (linhas expandidas), deverão ter portas nos dois lados. 

▪ Faixas exclusivas do BRT: Uma em cada sentido, com separação física sinalizada e 

segregação permeável para os ônibus, com faixa de rolamento de 3,5 m e afastamento de 

30 cm de cada lado quando da existência de algum obstáculo físico (separador, defensa, 

barreira, etc.). 
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▪ Fluxo do sistema BRT: o Corredor Parque da Cidade-Pituba, a partir dos elevados 

direcionais do “Trecho 1” até a Estação Pituba será em uma faixa por sentido, semaforizada 

para permitir os retornos viários em nível (semáforos programados com prioridade do 

BRT). 

▪ Tipo de pavimento: Pavimento em concreto, inclusive nas paradas dos ônibus (BRT), 

conforme normas vigentes. 

▪ Implantação da faixa exclusiva: sempre à esquerda das pistas de tráfego dos veículos 

convencionais, acompanhando o sentido das pistas, não sendo permitido tráfego em 

“mão inglesa”. 

▪ Estações para uso exclusivo do Sistema BRT: Deverão ser previstas estações nas regiões 

próximas às indicadas nos desenhos do Anteprojeto de Engenharia. Alterações na 

quantidade de estações e a implantação em locais diferentes dos indicados na solução 

base deverão ser justificadas. As estações deverão considerar a implantação de sistemas 

de redes e dados, com equipamentos de comunicação visual e sonora, painéis de 

informação e sistemas de segurança e controle de acesso com catracas. As estações 

apoiadas deverão ter vedações laterais que permitam ventilação e portas automáticas. 

▪ Bilhetagem nas Estações do Sistema BRT: o layout das Estações deverá prever todas as 

condições e requisitos inerentes ao conceito de um sistema BRT, para a capacidade 

prevista em projeto, bem como a infraestrutura necessária para a instalação dos 

equipamentos de bilhetagem eletrônica e sua comercialização na estação. 

▪ Dimensões das paradas das estações: As paradas dos ônibus serão compostas de até 

dois módulos, conforme demanda prevista para cada estação. Inicialmente cada módulo 

deve comportar a parada simultânea de pelo menos dois ônibus, por sentido, de no 

mínimo 23,00m de comprimento cada um, com espaçamento de no mínimo 1,00m entre 

os ônibus parados na estação. O espaçamento entre os módulos deverá permitir a 

manobra de entrada/saída dos veículos, sem interrupções nas estações cuja operação seja 

do tipo “família”. Estas dimensões visam garantir ao corredor a capacidade e a operação 

necessárias às demandas previstas no projeto.  

Alterações nas dimensões das paradas das estações podem ser propostas, desde que 

sejam vantajosas e mantenham ou melhorem o nível de serviço, a capacidade e as 

condições operacionais do corredor;  

Todas as estações do sistema BRT deverão dispor de áreas destinadas a sala de apoio 

fiscal/administrativo. 

▪ Faixa de Ultrapassagem: Obrigatória, nos pontos de parada.  

Quanto às vias para o trânsito convencional de veículos, são premissas e diretrizes que deverão 

ser consideradas na elaboração dos projetos de engenharia e na própria implantação das 

infraestruturas viárias: 

▪ Faixas no corredor central: o projeto deverá prever pelo menos 02 (duas) faixas no 

corredor central em pavimento flexível, para cada sentido do corredor, para uso dos 

veículos de transporte individual e do trânsito convencional com largura mínima de faixa 
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de 3,00m. Nos trechos em curva, quando necessário, considerar superlargura e 

superelevação, conforme norma do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes – DNIT. 

▪ Faixas para veículos que desejem realizar conversões à direita ou realizar retornos 

viários à esquerda: o projeto deverá prever pelo menos 02 (duas) faixas em pavimento 

flexível, para cada sentido do corredor, para uso dos veículos de transporte individual e 

do trânsito convencional que desejem acesso local ou retornos à esquerda, com largura 

de 3,30m e a faixa. 

• Sinalização: prioridade para o transporte coletivo. 

• Interseções/cruzamentos: cruzamentos em nível, com semáforos coordenados dando 

prioridade ao BRT. 

• Mobilidade não motorizada: deverão ser implantadas ciclovias ou ciclofaixas, de forma 

a assegurar a continuidade do fluxo no percurso do empreendimento. 

3.2.4 Características Técnicas do Empreendimento e Intervenções Previstas 

O Corredor Parque da Cidade-Pituba tem cerca de 1.490 m de extensão, desde o Parque da 

Cidade, no Itaigara, até o Posto Namorados, na Pituba. Dentre as intervenções previstas, será 

implantada faixa exclusiva para o BRT, solução que dará continuidade ao modo operacional, tanto 

da Av. ACM partindo da região do Iguatemi, quanto da Av. Juracy Magalhães Jr., e possibilitará o 

melhor ordenamento do fluxo viário da Av. ACM e conexões e acessos aos sistemas viários 

existentes. 

As intervenções propostas estão compreendidas em poligonal com área global de 188.179,44 m².  

As coordenadas de eixos de logradouro são:  

PONTOS 
COORDENADA (UTM) 

NORTE ESTE 

INICIAL (LESTE) 
8.562.550,42 558.674,03 

8.562.575,07 558.800,93 

FINAL (OESTE) 
8.563.244,59 557.301,12 

8.563.301,72 557.305,50 

Para o corredor Parque da Cidade-Pituba estão previstas: 

− Adequações viárias e implantação de três estações apoiadas (ao nível do solo) no trecho 

entre o Parque da Cidade e o Posto Namorado:  

o Estação Parque da Cidade; 

o Estação Itaigara e  

o Estação Pituba. 

− Construção, adaptação e recuperação de vias para a hierarquização das faixas conforme a 

concepção do projeto, incluindo a implantação de faixa segregada para o BRT; 

− Relocação do eixo e implantação ciclofaixas/ciclovia (atualmente existe apenas ciclofaixa); 
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− Urbanização, sinalização, microdrenagem e iluminação pública nas áreas de intervenção.  

− Relocação de interferência com rede aérea de energia elétrica, em trecho de pequena 

extensão próximo à passarela de pedestres do Posto Namorado, passando a infraestrutura 

a ser subterrânea;  

− Manutenção das passarelas existentes, com adaptações ou reformulações para o acesso 

às estações; 

− Remoção de 31 indivíduos de porte arbustivo e arbóreo, constituído por espécies exóticas, 

de acordo com levantamento inicial. 

− Desapropriação parcial de área de imóvel comercial, pertencente ao Posto Namorado, sem 

afetar a atividade comercial exercida.  

As faixas do BRT serão construídas com pavimento rígido (concreto de cimento Portland) e as 

demais faixas correspondentes à requalificação das vias existentes ou áreas de eventual ampliação 

de vias existentes serão executadas com pavimento asfáltico. Os retornos serão em nível, quando 

necessário semaforizados. A urbanização prevista refere-se à recuperação e regularização de 

passeios e meios fios, melhorando a acessibilidade e mobilidade dos pedestres, e das áreas 

remanescentes no canteiro central receberão tratamento paisagístico.  

As estações serão apoiadas e o acesso de pedestres será feito em travessia semaforizada e 

passarelas nas faixas de tráfego normal e nas faixas do BRT. Os semáforos das travessias de 

pedestres serão coordenados com os semáforos dos retornos em nível, com tempos de 

atravessamento compatibilizados com o fluxo de veículos. 

 

Figura 12:  Localização das estações do Corredor Parque da Cidade-Pituba 

Fonte: SALVADOR, 2019 
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As passarelas existentes, atualmente em funcionamento para travessia de pedestres de uma 

margem à outra do corredor, serão adaptadas ou reformuladas de forma possibilitar também o 

acesso às estações (Estação Parque da Cidade e Estação Pituba). A Estação Itaigara será acessada 

apenas por travessia semaforizada. 

No caso das estações acessadas por passarela (Estação Parque da Cidade e Estação Pituba), será 

implantado um mezanino para acesso ao nível das plataformas por escada rolante e elevador.  

 

Figura 13:  Vista e planta de cobertura de estação acessada por passarela  

Fonte: SALVADOR, 2019 

As estações serão construídas com estrutura em concreto e/ou metálica, plataforma vedada, 

elemento de proteção para impedir acesso indevido de passageiros clandestinos, portas 

automáticas, sistema de bilhetagem, instalações sanitárias e de abastecimento de água, energia 

elétrica, CFTV e obedecer às seguintes dimensões: 

Quadro 1: Dimensões das estações – Corredor Parque da Cidade-Pituba 

ESTAÇÃO TIPO 

COMPRIMENTO 

TOTAL 

PLATAFORMAS 

 (m) 

LARGURA 

(m) 

Nº DE PARADAS ÁREA DE PLATAFORMA 

SENTIDO 

ORLA 

SENTIDO 

ITAIGARA 

SENTIDO 

ORLA 

SENTIDO 

ITAIGARA 

Parque da 

Cidade 

Unidirecional 100 4,25 2 2 212,50 212,50 

Itaigara Unidirecional 100 4,25 2 2 212,50 212,50 

Pituba Bidirecional 150 4,25 2 4 212,50 425,00 

Para criação do sistema de retorno dos ônibus e adequação dos retornos viários próximos ao 

Posto dos Namorados, será necessária a desapropriação parcial de área de imóvel comercial, 

pertencente ao referido posto, e uma pequena parcela do terreno da ASBAC. As parcelas de área 

a serem desapropriadas não afetam as atividades comercial ou de lazer exercidas, por se tratar 

de espaços subutilizados pelos respectivos proprietários. A figura a seguir mostra a localização e 

dimensão das áreas a serem desapropriadas.  
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Figura 14:  Áreas a serem desapropriadas para adequação dos retornos viários. 

Fonte: SALVADOR, 2019 

Levantamento inicial mostra que será necessária a supressão/remoção de 31 indivíduos de porte 

arbustivo e arbóreo para viabilizar as adequações do sistema viário do Corredor Parque da 

Cidade-Pituba e para melhor acomodar o retorno nas imediações do Posto Namorado, de forma 

a não comprometer a fluidez do tráfego. 

Quadro 2: Indivíduos arbustivos e arbóreos a serem suprimidos/removidos – Corredor Parque da Cidade-

Pituba 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO 

QUANTIDADE 

PARQUE DA 

CIDADE 
ITAIGARA PITUBA TOTAL 

Amendoeira Prunus dulcis 9 - 4 13 

Ficus Ficus benjomina - 1 9 10 

Mangueira Mangifera indica L. 1 - - 1 

Palmeira Arecaceae - - 7 7 

TOTAL 31 

Fonte: SALVADOR, 2019 
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Fonte: 

SALVADOR. Prefeitura Municipal de Salvador. Secretaria de Mobilidade Urbana. Anteprojeto de 

Engenharia. Volume 1 – Memorial Descritivo. Salvador, 2019 
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Serão implantadas ciclofaixas/ciclovia nas vias marginais e, se possível, alguns equipamentos 

urbanos, de forma a permitir a utilização da área como local de convivência e lazer.  

As áreas correspondentes aos canteiros central e laterais serão tratadas com paisagismo. O 

paisagismo da área a ser desenvolvido no projeto básico deverá utilizar prioritariamente árvores 

de pequeno e médio porte, compatível com a função do espaço, de modo a garantir a visibilidade 

e segurança dos motoristas e usuários dos sistemas e, ao mesmo tempo, exercer o propósito de 

harmonização da paisagem urbana. As espécies indicadas deverão estar em consonância com o 

Plano Diretor de Arborização Urbana de Salvador (PDAU) e Manual Técnico de Arborização 

Urbana estabelecidos pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência – 

SECIS/PMS. 

O anteprojeto de engenharia do corredor de transporte público integrado (BRT) do trecho Parque 

da Cidade-Pituba contempla memorial descritivo e desenhos técnicos com elementos do traçado, 

projeto geométrico, projeto das estações, urbanismo e iluminação pública, concepção estrutural, 

projeto de sinalização, topografia e interferências, todos a nível de anteprojeto. 

Importante ressaltar que não haverá, portanto, alterações estruturais no sistema viário existente, 

apenas adaptações para criação do corredor central para circulação dos ônibus. 

3.2.5 Tecnologias Admissíveis e Especificações Mínimas 

As tecnologias admissíveis e as especificações mínimas que devem ser adotadas para os principais 

serviços previstos para implantação do Corredor Parque da Cidade-Pituba são: 

VIAS EM SUPERFÍCIE 

▪ Pavimento rígido: 

− Sub-base e base em solo estabilizado granulometricamente, brita graduada, solo cimento 

ou outro material compatível com o dimensionamento; 

− Revestimento do pavimento em concreto com barra de transferência; 

− Segregação permeável para a via do BRT com elementos de concreto ou tachões 

apropriados; 

− Microdrenagem pluvial com elementos de concreto moldado in loco ou pré-moldado 

(sarjetas, caixas, descidas d’água, valetas) e tubulações de concreto, PVC ou PEAD. 

▪ Pavimento flexível: 

− Sub-base e base em solo estabilizado granulometricamente, 

− Base em brita graduada, solo cimento; 

− Revestimento do pavimento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ; 

− Segregação permeável para a via do BRT com elementos de concreto ou tachões 

apropriados; 

− Microdrenagem pluvial com elementos de concreto moldado in loco ou pré-moldado 

(sarjetas, caixas, descidas d’água, valetas) e tubulações de concreto, PVC ou PEAD. 
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▪ Requalificação de pavimento asfáltico: 

− Fresagem do pavimento existente para remoção de no mínimo 4 cm de espessura da 

camada de concreto asfáltico; 

− Reconstrução da camada removida com concreto asfáltico regularizado e compactado; 

− Remoção e reconstrução dos meios-fios onde necessário. 

− Recuperação e complementação dos elementos de drenagem superficial (sarjeta, caixas, 

valetas, descidas d’água), onde necessário. 

▪ Contenções: 

− Muro de arrimo em alvenaria de pedras argamassada ou elementos pré-moldados; 

− Muro de contenção em concreto armado; 

− Cortina de concreto armado atirantada. 

ESTAÇÕES 

▪ Fundações: 

− Estaca cravada (metálica ou de concreto), estaca escavada, estaca raiz ou tubulão. Nas 

estações apoiadas a fundação pode ser direta desde que a capacidade de suporte do solo 

seja adequada. 

▪ Estrutura: 

− Concreto armado moldado in loco, pré-moldado ou estrutura metálica. 

▪ Piso: 

− Plataforma e áreas de circulação: granito flameado ou levigado (alto tráfego). 

− Banheiros, bilheteria, áreas administrativas: (piso cerâmico). 

− Escadas: granito levigado (alto tráfego). 

− Rampas de acesso: granito com tratamento antiderrapante. 

▪ Fechamento/divisórias: 

− Divisões internas: alvenaria de blocos revestida com pintura látex acrílica; parede 

Termowall Styropainel Danica ou similar. 

− Esquadria fixa em vidro laminado. 

− Esquadria fixa em chapa perfurada sobre requadro em aço. 

− Brises com estrutura em ferro, com chapa galvanizada perfurada. 

− Guarda-corpo e corrimão em aço inox e vidro laminado (h = 1,0m). 

− Vedação lateral em chapas de aço galvanizado perfuradas para permitir ventilação ou 

solução similar – para as estações apoiadas. 

− Proteção externa lateral com gradil metálico industrializado Bekaert ou similar. 
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▪ Portas e Janelas: 

− Porta de serralheria, estrutura em ferro com chapa galvanizada pintada. 

− Janelas em esquadrias de alumínio pintado, vidro laminado. 

− Porta automática de correr com acionamento por radar (sensor), em vidro laminado 10 

mm com caixilho horizontal, ou similar - para as estações apoiadas. 

▪ Instalações: 

− Louças e metais DECA ou similar. 

− Luminárias de alumínio injetado com lâmpadas de LED. 

− Tubulações em PVC, embutidas, para água e esgoto. 

− Tubulações em aço galvanizado aparente pra instalações elétricas e telecomunicações. 

− Caixa d’água em polietileno, mínimo 310 litros. 

▪ Equipamentos/Sistemas: 

− Sistema de controle e segurança (SFTV ou similar) – câmeras, monitores, cabeamento, 

gravadores, no-breaks. 

− Sistema de comunicação e informação, visual e sonoro. 

− Sistemas de detecção, alarme e combate a incêndios. 

− Sistema de controle de acesso com catracas e leitores de cartão. 

OBS: serão instalados câmeras e sensores para monitoramento e controle das vias ao longo de 

todo o percurso da intervenção. 

▪ Forro: 

− Plataforma e áreas de circulação: painel autoportante DANICA, 10mm, em aço com 

isolamento EPS, ou similar. 

− Bilheteria, sanitários e áreas administrativas: gesso. 

▪ Cobertura: 

− Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo. 

− Telha metálica calandrada com isolamento termo-acústico tipo sanduiche. 

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 

▪ Ciclovia/ciclo-faixa: 

− Pavimento asfáltico com pintura específica. 

− Separador de ciclo-faixa com faixa de sinalização e tachões. Proteção lateral, quando 

necessário, com barreiras tipo New Jersey em concreto ou guard-rail metálico e gradil 

metálico. 

▪ Calçadas e Guias: 
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− Guias com elementos de concreto pré-moldado, padrão DNIT, para delimitação de vias 

com circulação de veículos. 

− Guias com elementos de concreto pré-moldado, padrão econômico, para delimitação de 

vias onde não haja circulação de veículos. 

− Calçadas em concreto moldado in loco. 

▪ Sinalização Horizontal 

− Pintura a base de tinta acrílica refletiva, taxa ≥ 0,40 mm. 

− Taxa refletiva mono direcional e bidirecional. 

− Defensa metálica padrão DNIT. 

▪ Sinalização Vertical 

− Placa em chapa de aço, pintada com película refletiva grau técnico, com poste metálico 

ou de madeira, conforme recomendação do Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN. 

− Pórtico em aço, com placas em aço pintado com película refletiva grau técnico conforme 

padrão DNIT. 

▪ Paisagismo  

− Grama tipo esmeralda. 

− Árvores e arbustos nativos da Mata Atlântica local, de acordo com Manual Técnico de 

Arborização Urbana de Salvador, elaborado pela SECIS. 

− Mobiliário e equipamentos urbanos de forma a, em áreas adequadas para tal, oferecer 

espaços de lazer e convivência da população. 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO CÊNICA 

▪ A iluminação pública deverá ser implantada ou adequada (quando possível o aproveitamento 

da existente), no mesmo padrão utilizado pela Prefeitura, com postes metálicos e lâmpadas 

Led. Deverá ser prevista iluminação pública ao longo de todas as vias e ao longo de toda a 

ciclovia e parque linear, utilizando, sempre que possível, a iluminação pública das vias. 

▪ A iluminação cênica deverá ser implantada especialmente nas estações e passarelas, com 

tecnologia LED, de forma a valorizar as estruturas harmonizadas com os ambientes onde estão 

implantadas. 

3.2.6 Implantação do Empreendimento 

As obras de requalificação e mobilidade urbana para implantação do Corredor de Transporte 

Público Integrado (BRT), no trecho Parque da Cidade-Pituba serão realizadas em uma única etapa 

e deverão ser executadas no prazo de 12 meses.  
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O cronograma físico das obras com os principais eventos é apresentado a seguir. 

CRONOGRAMA FÍSICO DAS OBRAS DO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRADO (BRT) 

TRECHO PARQUE DA CIDADE-PITUBA 

ITEM SERVIÇO 
Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

1 PROJETOS                         

1.1 Projeto Básico                         

1.2 Projeto Executivo                         

2 OBRAS CIVIS                         

2.1 Administração Local                          

2.2 Serviços Preliminares                          

2.2.1 Mobilização                         

2.2.2 Construção de canteiros                         

2.2.3 Manutenção dos canteiros de obras                         

2.2.4 Desmobilização                         

2.3 CONSTRUÇÃO DE VIAS                         

2.3.1 
Vias em superfície - revestimento em 

CBUQ 

                        

2.3.2 
Requalificação de pavimento asfáltico 

existente 

                        

2.3.3 Demolição de concreto asfáltico                         

2.3.4 
Vias em superfície - pav. em concreto 

cimento portland 

                        

2.3.5 
Contenção em cortina de concreto 

atirantada 

                        

2.4 ESTAÇÕES                         

2.4.1 Estação Parque da Cidade                         

2.4.2 Estação Itaigara                         

2.4.3 Estação Pituba                         

2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                         

2.5.1 Urbanização e paisagismo                         

2.5.2 Passarela - construção e montagem                         

2.5.3 Passarela - demolição e remoção                         

2.5.4 Iluminação pública                         

2.5.5 Sinalização viária - horizontal e vertical                         

2.5.6 Remanejamento de interferências                         
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4 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO  

4.1 INFORMAÇÕES PARA FINS DE ENQUADRAMENTO  

Na sequência são prestadas informações sobre o empreendimento para fins de seu 

enquadramento no tocante ao licenciamento ambiental:  

▪ Área total do terreno: 188.179,44 m²  

▪ Mão-de-obra:  Estima-se que para realização das obras será necessária uma quantidade de 

150 empregados, considerando a mão de obra direta e indireta, para suprir os postos de 

trabalho distintos.  

▪ Investimento total:  O valor total do investimento é de R$ 45.037.541,43. 

▪ Situação do empreendimento:  Uma vez emitida a licença ambiental, sua dispensa ou 

inexigibilidade, esta será encaminhada ao órgão financiador a fim de autorizar a licitação na 

modalidade RDC, por meio da qual serão desenvolvidos os projetos de engenharia e 

executada as obras. 

4.2 CANTEIRO DE OBRAS  

A definição do local de instalação do canteiro de obras ficará a cargo da empresa construtora a 

ser contratada para a execução das obras. Para localização e autorização de operação do canteiro 

deverá ser expedido documento autorizativo pela SEDUR/PMS, tendo em vista o atendimento de 

normas técnicas aplicáveis visando a proteção ambiental e condições de saúde e segurança dos 

funcionários durante as atividades e operações inerente às obras. 

Dentre as normas que deverão ser observadas quando da organização do canteiro, destacam-se 

a ABNT - NBR – 12284 (1991), voltada aos procedimentos e requisitos das áreas de vivência em 

canteiros de obras, a NR 18, voltada às condições de saúde e segurança do trabalho, e a NR-24, 

que determina as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, de modo 

complementar à abordagem da NR 18. 

O canteiro das obras deverá ser composto por no mínimo: área de vivência, composta por 

escritório de obras, almoxarifado, refeitório, vestiário e sanitários (masculino e feminino), área de 

lazer e ambulatório (mais de 50 operários); área operacional e portaria e guarita para controle do 

acesso de funcionários e fornecedores. 

O fornecimento de energia deverá ser efetuado pela concessionária local, a COELBA, mediante 

viabilidade para suprimento. Poderão também ser utilizados geradores de energia, a critério da 

empresa construtora, devendo para dispor de Plano de Gestão Ambiental (PGA) o para o controle 

ambiental das obras, no qual deverão estar previstos procedimentos para contenção de 

vazamentos/derramamentos de óleos combustíveis e lubrificantes. 

O suprimento de água para os canteiros deverá se dar pela concessionária de serviços de água e 

esgotos, a EMBASA, mediante solicitação de viabilidade e ligação à rede pública em ponto 

previamente estabelecido pela mesma. A utilização de suprimento por carro pipa, para o canteiro 

ou processos operacionais nas frentes de obras, ficará a critérios da empresa construtora a ser 

contratada para a execução das obras, devendo ser efetuado por fornecedor licenciado e 

regularizado. 
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4.2.1 Geração de efluentes  

Os efluentes sanitários gerados no canteiro de obras (incluindo as instalações administrativas) e 

instalações de apoio deverão ser interligados à rede pública, também mediante viabilidade da 

Embasa, ou dispor de tratamento adequado, podendo ser utilizado banheiros químicos nas 

frentes de obras.  

Os efluentes industriais deverão ser, preferencialmente, tratados e reaproveitados na própria obra. 

Na inviabilidade, após tratamento adequado, poderão ser destinados à rede esgoto pública 

mediante solicitação de viabilidade à EMBASA. Os efluentes oriundos do canteiro de obras não 

poderão, em hipótese nenhuma, ser encaminhados para rede pública de águas pluviais ou corpos 

hídricos adjacentes. 

4.2.2 Geração de resíduos 

A empreiteira contratada deverá dispor de Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção 

Civil - PGRCC, concebido conforme a Lei nº 12.305/2010 e as Resoluções CONAMA n° 307/02, 

448/12 e 469/2015, e submeter à aprovação prévia da LIMPURB. Todos os resíduos gerados no 

canteiro de obras ou nas frentes de serviço deverão ter acondicionamento, manuseio, transporte 

e destinação respaldado em procedimentos definidos em PGRCC a ser elaborado. 

Os resíduos gerados deverão ser segregados e adequadamente acondicionados considerando os 

diferentes tipos de resíduos, de acordo com a Resolução 275, de 25 de abril de 2001, do CONAMA. 

− Lixo Doméstico  

Os resíduos de natureza doméstica oriundos das áreas administrativa (não recicláveis) serão 

acondicionados e dispostos para coleta regular da Limpurb e destinação ao Aterro Sanitário 

Metropolitano Centro. 

− Resíduos Sólidos da construção civil 

Os resíduos provenientes da atividade de construção civil serão segregados e acondicionados no 

canteiro e posteriormente destinados, em função de sua natureza, para empresas devidamente 

habilitadas e licenciadas para sua destinação final adequada. 

Os materiais de bota-fora, quando não reaproveitados na própria obra, serão transportados por 

veículos devidamente cadastrados na Empresa de Limpeza Urbana de Salvador – Limpurb 

(Cadastro de Transporte de Resíduos da Construção Civil), e destinados a aterro sanitário de 

resíduos inertes ou áreas de aterros, previamente autorizadas pela SEDUR quando da emissão 

dos alvarás de construção e terraplanagem. 

A empresa construtora deverá dispor de Plano de Gestão Ambiental (PGA) que defina os 

procedimentos para o controle ambiental das atividades das obras, de implementação dos 

Programas Ambientais e das condicionantes das licenças e autorizações ambientais, bem como 

estabeleça as rotinas e providências para eventuais ações corretivas durante o processo 

construtivo, de modo a garantir a preservação ambiental e segurança dos trabalhadores e da 

comunidade no entorno das obras.  
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       ROTEIRO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

      OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E MOBILIDADE URBANA PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE 

TRANSPORTE PUBLICO INTEGRADO – BRT 

TRECHO PARQUE DA CIDADE-PITUBA 

 

 

Salvador, 11 de setembro de 2019. 

5 RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

________________________________________ 

 Andrea Mota Marchesini  

Engª. Sanitarista e Ambiental 

 CREA-BA 23.470 - D   
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