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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por finalidade apresentar as Especificações Técnicas – ET de materiais, para o 

projeto de Requalificação da Orla – área total de intervenção entre a rua Marquês de Caravelas e a rua da 

Paciência, contemplando este documento apenas os Trechos 02 e 03 da referida área, estes entre a rua 

José Sátiro de Oliveira e a rua Euricles de Matos. 

As especificações estão apresentadas em dois grupos: especificações gerais e especificações por praças.  

2. ESPECIFICAÇÕES 

2.1. Gerais 

 Vias 

a. Área de tráfego de veículos 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 

Base de brita graduada e sub-base de arenoso. 

b. Ciclovia 

Concreto betuminoso (CBUQ) com espessura de 5 cm + camada em Microdeck (3mm), na cor 

terracota. 

Guias em concreto usinado, L=0,10m ou 0,12m. 

c. Proteção à ciclovia 

Concreto usinado atérmico, na cor cinza, acabamento lavado, com tratamento hidrooleofugante, com 

junta de dilatação (0,02m), conforme paginação; 

Meio fio em granito cinza rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m; 

Guias em concreto pré-moldado para ciclovia 10 x 30 cm ou 10 x 34 cm. 

d. Passeio 

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão vermelho- 

referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu interior, aplicado 

sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 10mm (3/8”). O 

adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, régua vibratória ou 

vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem. Acabamento lavado, com junta de dilatação 

(0,02 m). 
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Granito em detalhes, acabamento flameado, espessura de 0.03m, conforme paginação; 

Piso podotátil (alerta e direcional) em cerâmica técnica extrudada, Hunter Douglas NBK, ref. Keratec, 

linhas Guia e Cautela, 0,20 x 0,20m, na cor cinza claro, conforme paginação. 

Meio fio em granito rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m. 

Junta aberta de dilatação do concreto usinado, espessura de 0,02m. 

Em trechos da área de intervenção, em passeios ao longo de vias, no lado oposto à praia, há faixas em 

granito Ocre, dimensões de 7cm x largura do passeio e espessura de 3m, conforme paginação de 

pisos nas plantas do projeto de Pavimentação. 

e. Bancos  

Em vários modelos, vazados ou maciços, em geral em granito ou com acabamento em granito 

revestimento ou assentos), conforme detalhes. 

f. Guarda-Corpo 

Em aço inox naval 316 L, acabamento polido – H= 1,00m - Ver detalhes à planta URB 006.  

g. Rampa PNE 

Executada com o mesmo material do passeio.  

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão cinza- 

referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu interior, aplicado 

sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 10mm (3/8”). O 

adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, régua vibratória ou 

vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento lavado, com junta de dilatação 

(0,02 m). 

h. Ponto de Ônibus 

Baia com piso em concreto com tensão característica, com 20 cm de espessura e FCK=35Mpa, 

aplicado sobre camadas de base de brita graduada com 20cm e sub-base de arenoso com 25 cm, com 

recobrimento das armaduras de 4cm, e juntas a cada 3,0m. Sobre a base, será aplicada lona plástica 

preta com 150 micras. Ver detalhes à planta PAV 026. 

 

2.2. PRAÇA LUIZ SANDE DE OLIVEIRA 

2.2.1. ESPAÇO PRAÇA  

Vias e Praça  
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a. Área de tráfego de veículos (avenida) 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 

Base de brita graduada e sub-base de arenoso. 

b. Área de tráfego de veículos (estacionamento e rampa de acesso para veículos de serviço) 

Piso intertravado na cor cinza, espessura de 0,08m, dimensões 11x 22cm ou 12x 24cm, com 

bizote, assentamento tipo espinha de peixe, conforme paginação. 

c. Ciclovia 

Concreto betuminoso (CBUQ) com espessura de 5 cm + camada em Microdeck (3mm), na cor 

terracota. 

Guias em concreto usinado, L=0,10m ou 0,12m. 

d. Proteção à ciclovia 

Concreto usinado atérmico, na cor cinza, acabamento lavado, com tratamento hidrooleofugante, 

com junta de dilatação (0,02m), conforme paginação; 

Meio fio em granito cinza rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m; 

Guias em concreto pré-moldado para ciclovia 10 x 30 cm ou 10 x 34 cm.. 

e. Passeio 

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

vermelho- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

Granito em detalhes, acabamento flameado, espessura de 0.03m, conforme paginação; 

Meio fio em granito rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m. 

Junta aberta de dilatação do concreto usinado, espessura de 0,02m. 

f. Rampa PNE 

Executada com o mesmo material do passeio.  

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

cinza- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 
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régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

g. Bicicletário 

Suporte em aço inox polido – h=1,00m – ver detalhe à planta T02.B 008. 

 

2.2.2. ESPAÇO PRAÇA (parte lateral e posterior) 

a. Rampa de acesso para veículos de serviço: 

Piso intertravado na cor cinza, espessura de 0,08m, dimensões 11x 22cm ou 12x 24cm, com 

bizote, assentamento tipo espinha de peixe, conforme paginação. 

b. Banco / contenção 

Banco modelo 04, em alvenaria de pedra a ser executada, com tampo em Granito Amarelo 

Icaraí – Ver detalhe à planta T02.B 008 

c. Escada 

Degraus em Granito Ocre bruto, assentados sobre terreno. 

2.3. PRAÇA DAS AGUAS 

2.3.1. ESPAÇO PRAÇA 

 Vias e Praça  

a. Área de tráfego de veículos (avenida) 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 

Base de brita graduada e sub-base de arenoso. 

b. Ciclovia 

Concreto betuminoso (CBUQ) com espessura de 5 cm + camada em Microdeck (3mm), na cor 

terracota. 

Guias em concreto usinado, L=0,10m ou 0,12m. 

c. Proteção à ciclovia 

Concreto usinado atérmico, na cor cinza, acabamento lavado, com tratamento hidrooleofugante, 

com junta de dilatação (0,02m), conforme paginação; 

Meio fio em granito cinza rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m; 

Guias em concreto pré-moldado para ciclovia 10 x 30 cm ou 10 x 34 cm. 

d. Passeio 
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Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

vermelho- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

Granito em detalhes, acabamento flameado, espessura de 0.03m, conforme paginação; 

Piso podotátil (alerta e direcional) em cerâmica técnica extrudada, Hunter Douglas NBK, ref. 

Keratec, linhas Guia e Cautela, 0,20 x 0,20m, na cor cinza claro, conforme paginação. 

Meio fio em granito rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m. 

Junta aberta de dilatação do concreto usinado, espessura de 0,02m. 

e. Escultura 

Em desenvolvimento. 

f. Base da escultura 

Concreto armado aparente conforme detalhe à planta T02.C 009. 

g. Pavimentação sob a base 

Em pedra portuguesa na cor branca e faixas em granito Ocre e Amarelo Icaraí – Ver detalhe à 

planta T02.C 001 e T02.C 005. 

h. Espelho d´água 

Revestido internamente com pintura acrílica na cor branca e fechamento em vidro laminado 

20mm, na cor azul - Ver detalhe à planta T02.C 009. 

i. Bancos 

Banco Modelo 05 em Granito Vermelho Brasília, acabamento polido com guarda-corpo de aço 

inox polido – Ver detalhe à planta T02.C 009. 

Banco Modelo 04 em Granito Vermelho Brasília, acabamento polido. 

j. Guarda-Corpo 

Em aço inox naval 316, acabamento polido – H= 1,00m - Ver detalhes às plantas URB 006 e 

T02.C 009 (acoplado ao banco modelo 05). 

 

k. Rampa PNE 

Executada com o mesmo material do passeio.  
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Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

cinza- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

2.3.2. ESPAÇO DECK 

 Deck 

a. Piso dos caminhos: 

Piso intertravado na cor cinza, espessura de 0,06m, dimensões 11x 22cm ou 12x 24cm, com 

bizote, assentamento tipo espinha de peixe, conforme paginação e detalhe à planta T02.C 009. 

b. Piso do deck 

Em madeira plástica ref. Timbertech, em réguas com bitola de 13,6 x 2,4 cm e comprimento 

variável, conforme paginação e detalhe à planta T02.C 009. 

Faixa em peças de Granito Ocre, dimensões 50x50x6cm, conforme paginação às plantas T02.C 

001 e T02.C 005. 

c. Escada 

Em concreto usinado atérmico, de gravilhão cinza, com acabamento lavado. 

2.3.ESPACO COMPARTILHADO E PRAÇA DAS GORDINHAS 

2.3.1. ESPAÇO MULTIUSO 

 Vias e Espaço Compartilhado 

a. Área de tráfego de veículos (avenida) 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 

Base de brita graduada e sub-base de arenoso. 

b. Passeio e Espaço Compartilhado 

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

vermelho- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 
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Detalhes em pedra portuguesa nas cores vermelha e branca, conforme paginação e detalhes às 

plantas T02.D 001, T02.D 009 e T02.D 010.  

Piso podotátil (alerta e direcional) em cerâmica técnica extrudada, Hunter Douglas NBK, ref. 

Keratec, linhas Guia e Cautela, 0,20 x 0,20m, na cor cinza claro, conforme paginação. 

Meio fio em granito rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m. 

c. Rampa PNE 

Executada com o mesmo material do passeio.  

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

cinza- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

d. Bancos 

Banco Modelo 01, em Granito Vermelho Brasília, acabamento polido - Ver detalhe à planta 

T02.D 015. 

2.3.2. PRAÇA DAS GORDINHAS 

Vias  

a. Área de tráfego de veículos (avenida) 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 

Base de brita graduada e sub-base de arenoso. 

b. Piso dos caminhos 

Concreto usinado atérmico, armado, de gravilhão vermelho, acabamento lavado – Ver detalhe à 

planta T02.D 015. 

c. Rampa PNE 

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

cinza- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

d. Deck 



 

Casa Civil da Prefeitura Municipal de 
Salvador 

         

 

 

 
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA 
TRECHO BARRA/ ONDINA/RIO VERMELHO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ARQUITETURA E 
URBANISMO 

 

N°.002 
Página: 10 
Arquivo:  
30798008-20-PB-100-ET-
06-002-03.DOCX 

Data: 10/08/2017 

 

10 

 

Em madeira plástica ref. Timbertech, em réguas com bitola de 13,6 x 2,4 cm e comprimento 

variável, conforme paginação e detalhe à planta T02.D 015. 

e. Bancos 

Banco Modelo 01, em Granito Vermelho Brasília, acabamento polido -- Ver detalhe à planta 

T02.D 015. 

2.4. PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

2.4.1. ESPAÇO COMPARTILHADO/ PRAÇA 

Vias e Espaço compartilhado/ Praça  

a. Área de tráfego de veículos (avenida) 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 

Base de brita graduada e sub-base de arenoso. 

b. Área de tráfego de veículos (espaço compartilhado/estacionamento) 

Piso intertravado na cor cinza, espessura de 0,08m, dimensões 11x 22cm ou 12x 24cm, com 

bizote, assentamento tipo espinha de peixe, conforme paginação. 

c. Ciclovia 

Concreto betuminoso (CBUQ) com espessura de 5 cm + camada em Microdeck (3mm), na cor 

terracota. 

Guias em concreto usinado, L=0,10m ou 0,12m. 

d. Proteção à ciclovia 

Concreto usinado atérmico, na cor cinza, acabamento lavado, com tratamento hidrooleofugante, 

com junta de dilatação (0,02m), conforme paginação; 

Meio fio em granito cinza rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m; 

Guias em concreto pré-moldado para ciclovia 10 x 30 cm ou 10 x 34 cm. 

e. Passeio 

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

vermelho- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

Granito em detalhes, acabamento flameado, espessura de 0.03m, conforme paginação; 
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Piso podotátil (alerta e direcional) em cerâmica técnica extrudada, Hunter Douglas NBK, ref. 

Keratec, linhas Guia e Cautela, 0,20 x 0,20m, na cor cinza claro, conforme paginação. 

Meio fio em granito rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m. 

f. Espaço compartilhado 

Trechos em piso intertravado, na cor cinza, espessura de 0,08m, dimensões 11x 22cm ou 12x  

24 cm, com bizote, assentamento tipo espinha de peixe; trechos em pedra portuguesa nas cores 

branca, preta e vermelha  conforme paginação e detalhes às plantas T02.E 09 e T02.E 10. 

g. Rampas 

Executada com o mesmo material do passeio.  

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

cinza- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

h. Ponto de Ônibus 

Baia com piso em concreto com tensão característica, com 20 cm de espessura e FCK=35Mpa, 

aplicado sobre camadas de base de brita graduada com 20cm e sub-base de arenoso com 25 

cm, com recobrimento das armaduras de 4cm, e juntas a cada 3,0m. Sobre a base, será 

aplicada lona plástica preta com 150 micras. 

i. Caminhos 

Em pedra portuguesa, na cor preta, conforme paginação e detalhes às plantas T02.E 09 e T02.E 

10. 

j. Bicicletário 

Suporte em aço inox 316 L, polido – h=1,00m – ver detalhe à planta T02.E 013. 

2.4.2. ESPLANADA 

a. Esplanada 

Em madeira plástica ref. Timbertech, em réguas com bitola de 13,6 x 2,4 cm e comprimento 

variável, guia em concreto no acabamento sob pergolados, conforme paginação e detalhes às 

plantas T02.E 10 e T02.E 013. 
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Trecho sob a imagem, em pedra portuguesa, na cor branca, conforme paginação e detalhes às 

plantas T02.E 09 e T02.E 10. 

b. Pergolados 

Em fibra de vidro, acabamento em pintura especial, conforme detalhes à planta T02.E 013  

c. Bancos  

Bancos modelo 01, em Granito Vermelho Brasília, acabamento polido, conforme detalhes à 

planta T02.E 013. 

Bancos em “L” modelo 03, em alvenaria de bloco revestida em granito Vermelho Brasília, 

acabamento levigado, conforme detalhes à planta T02.E 013. 

2.5. PRAÇA BAHIA SOL 

2.5.1. ESPAÇO PRAÇA (parte superior) 

Vias e Praça  

a. Área de tráfego de veículos (avenida) 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 

Base de brita graduada e sub-base de arenoso. 

b. Área de tráfego de veículos (via/estacionamento) 

Piso intertravado na cor cinza, espessura de 0,08m, dimensões 11x 22cm ou 12x 24cm, com 

bizote, assentamento tipo espinha de peixe, conforme paginação. 

c. Ciclovia 

Concreto betuminoso (CBUQ) com espessura de 5 cm + camada em Microdeck (3mm), na cor 

terracota. 

Guias em concreto usinado, L=0,10m ou 0,12m. 

d. Proteção à ciclovia 

Concreto usinado atérmico, na cor cinza, acabamento lavado, com tratamento hidrooleofugante, 

com junta de dilatação (0,02m), conforme paginação; 

Meio fio em granito cinza rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m; 

Guias em concreto pré-moldado para ciclovia 10 x 30 cm ou 10 x 34 cm. 

e. Passeio 

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

vermelho- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 
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10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

Granito em detalhes, acabamento flameado, espessura de 0.03m, conforme paginação; 

Piso podotátil (alerta e direcional) em cerâmica técnica extrudada, Hunter Douglas NBK, ref. 

Keratec, linhas Guia e Cautela, 0,20 x 0,20m, na cor cinza claro, conforme paginação. 

Meio fio em granito rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m. 

Junta aberta de dilatação do concreto usinado, espessura de 0,02m. 

f. Rampas 

Executada com o mesmo material do passeio.  

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

cinza- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

g. Ponto de Ônibus 

Baia com piso em concreto com tensão característica, com 20 cm de espessura e FCK=35Mpa, 

aplicado sobre camadas de base de brita graduada com 20cm e sub-base de arenoso com 25 

cm, com recobrimento das armaduras de 4cm, e juntas a cada 3,0m. Sobre a base, será 

aplicada lona plástica preta com 150 micras. 

h. Bicicletário 

Suporte em aço inox 316 L, polido – h=1,00m – ver detalhe à planta T02.F 012. 

i. Bancos  

Bancos modelo 01, em Granito Vermelho Brasília, acabamento polido, conforme detalhes à 

planta T02.F 012. 

2.5.2. ESPAÇO PRAÇA (parte inferior) 

a. Piso 

Concreto usinado atérmico, armado, de gravilhão vermelho, acabamento lavado, com detalhes 

em Granito Vermelho Brasília e em granito Ocre, conforme paginação e detalhes às plantas 

T02.F 08 e T02.F 09. 
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b. Arena 

Arquibancadas em concreto armado Ocre, acabamento polido e levigado, conforme detalhes à 

planta T02.F 012. 

Piso entre a Arena e a área de ginástica em pedra portuguesa na cor branca, conforme 

paginação e detalhes às plantas T02.F 08 e T02.F 09. 

c. Mureta da arena 

Em bloco cerâmico revestido em pedra portuguesa, na cor branca. 

d. Parque infantil e Ginástica 

Piso em borracha ref. Plurigoma, linha Sportgoma, modalidade pesado, assentado sobre 

argamassa, na cor verde escuro, com espessura de 15 mm. 

e. Quadra Poliesportiva 

Piso em concreto armado, 25 Mpa, acabamento semi polido, com pintura em tinta para piso, nas 

cores conforme detalhe. Ver detalhes à planta T02.F 014R 

f. Alambrado 

Pilares em eucalipto, diâmetro = 15cm, alambrado em aço galvanizado, revestido em PVC na 

cor verde– Ver detalhes à planta T02.F 014. 

g. Bancos  

Banco modelo 06, em alvenaria de bloco revestida em granito Ocre, acabamento levigado, 

conforme detalhes à planta T02.F 012. 

 Na área infantil e ginástica, banco modelo 07, curvo, em alvenaria de bloco, revestida em granito 

Vermelho Brasília acabamento polido, conforme detalhes à planta T02.F 013. 

h. Guarda-Corpo 

Em aço inox naval 316 L, acabamento polido – H= 1,00m - Ver detalhes à planta T02.F 012.  

i. Equipamentos (parque infantil e Ginástica) 

Da Pacta Brinquedos. 

 

2.6. PRAÇA SUKIYAKI 

2.6.1. ESPAÇO PRAÇA 

 Vias e Praça  

a. Área de tráfego de veículos (avenida) 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 



 

Casa Civil da Prefeitura Municipal de 
Salvador 

         

 

 

 
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA 
TRECHO BARRA/ ONDINA/RIO VERMELHO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ARQUITETURA E 
URBANISMO 

 

N°.002 
Página: 15 
Arquivo:  
30798008-20-PB-100-ET-
06-002-03.DOCX 

Data: 10/08/2017 

 

15 

 

Base de brita graduada e sub-base de arenoso. 

b. Área de tráfego de veículos (via/estacionamento) 

Piso intertravado na cor cinza, espessura de 0,08m, dimensões 11x 22cm ou 12x 24cm, com 

bizote, assentamento tipo espinha de peixe, conforme paginação e detalhes nas plantas T03 H 

001, T03 H 008 eT03 H 009. 

c. Ciclovia 

Concreto betuminoso (CBUQ) com espessura de 5 cm + camada em Microdeck (3mm), na cor 

terracota. 

Guias em concreto usinado, L=0,10m ou 0,12m. 

d. Proteção à ciclovia 

Concreto usinado atérmico, na cor cinza, acabamento lavado, com tratamento hidrooleofugante, 

com junta de dilatação (0,02m), conforme paginação; 

Meio fio em granito cinza rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m; 

Guias em concreto pré-moldado para ciclovia 10 x 30 cm ou 10 x 34 cm. 

e. Passeio 

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

vermelho- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

Granito em detalhes, acabamento flameado, espessura de 0.03m, conforme paginação; 

Piso podotátil (alerta e direcional) em cerâmica técnica extrudada, Hunter Douglas NBK, ref. 

Keratec, linhas Guia e Cautela, 0,20 x 0,20m, na cor cinza claro, conforme paginação. 

Meio fio em granito rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m. 

Junta aberta de dilatação do concreto usinado, espessura de 0,02m. 

f. Rampas 

Executada com o mesmo material do passeio.  

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

cinza- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 
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régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

g. Ponto de Ônibus 

Baia com piso em concreto com tensão característica, com 20 cm de espessura e FCK=35Mpa, 

aplicado sobre camadas de base de brita graduada com 20cm e sub-base de arenoso com 25 

cm, com recobrimento das armaduras de 4cm, e juntas a cada 3,0m. Sobre a base, será 

aplicada lona plástica preta com 150 micras. 

h. Praça 

Piso em concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de 

gravilhão vermelho- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com 

tela no seu interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria 

entre 5 e 10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa 

vibradora, régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  

Acabamento lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

Junta aberta de dilatação do concreto usinado, espessura de 0,02m. 

Faixas em granito Ocre levigado de 0,20 x 0,03m, conforme paginação e detalhes na planta T03 

H 007.  

i. Escada 

Em Concreto armado, com piso e espelho em granito Ocre, acabamento flameado. 

j. Bicicletário 

Suporte em aço inox 316 L, polido – h=1,00m –ver detalhe à planta T03.H 012. 

k. Parque Infantil 

Piso em grama e equipamentos da Pacta Playgrounds. Fechamento da área em eucalipto 

autoclavado com diâmetro de 12cm, conforme detalhes na planta T03 H 013. 

Cobertura Estar 

Membrana composta de tecido de poliéster de alta tenacidade, pré tensionada em fábrica com 

aditivos de plásticos de engenharia principalmente PVDF  “(TEFLON)”, com denominação 

comercial PRECONTRAINT TX30*, RECICLAVEL.- na cor branca, conforme detalhes na planta 

T03 H 013. 

l. Bancos  

Bancos modelo 01, em Granito Ocre, acabamento polido, conforme detalhes à planta T03H 012 

Bancos modelo 02, em alvenaria de bloco, revestida em granito Ocre, acabamento levigado, 

conforme detalhes à planta T03 H 012. 

m. Guarda-corpo 
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Em aço inox naval 316, acabamento polido – H= 1,00m, conforme detalhes à planta T03 H 012. 

 

2.6.2. ESPAÇO MULTIUSO  

 a. Piso Espaço Multiuso 

Piso em concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de 

gravilhão vermelho- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com 

tela no seu interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria 

entre 5 e 10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa 

vibradora, régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  

Acabamento lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

Junta aberta de dilatação do concreto usinado, espessura de 0,02m. 

Faixas em granito Ocre levigado de 0,20 x 0,03m, conforme paginação e detalhes à planta T03 

H 007.  

b. Arquibancada 

Em placas pré-moldadas de concreto, com assento em granito Ocre, acabamento levigado, 

assentado sobre o terreno, conforme detalhes à planta T03 H 012  

c. Muretas 

Em alvenaria de blocos, acabamento em pintura e coroamento em granito Ocre, acabamento 

levigado, conforme detalhes à planta T03 H 012. 

 

2.7. PRAÇA CHEGA NEGO 

2.7.1. ESPAÇO PRAÇA  

 Vias e Praça  

a. Área de tráfego de veículos (avenida) 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 

Base de brita graduada e sub-base de arenoso. 

b. Passeio 

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

vermelho- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). 

Granito em detalhes, acabamento flameado, espessura de 0.03m, conforme paginação; 
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Piso podotátil (alerta e direcional) em cerâmica técnica extrudada, Hunter Douglas NBK, ref. 

Keratec, linhas Guia e Cautela, 0,20 x 0,20m, na cor cinza claro, conforme paginação. 

Meio fio em granito rústico serrado, na cor cinza, com 0,15m x 0,30m. 

Junta aberta de dilatação do concreto usinado, espessura de 0,02m. 

Ver paginação e detalhes às plantas T03 G 005 e T03 G 008.  

c. Praça e Estar 

Concreto usinado atérmico com tratamento hidrooleofugante com FCK=25Mpa, de gravilhão 

vermelho- referência 20 (traço 1:2:3) com espessura mínima de 7cm e armado com tela no seu 

interior, aplicado sobre lona plástica preta 150 micras. O gravilhão tem granulometria entre 5 e 

10mm (3/8”). O adensamento do concreto, será por vibração superficial por placa vibradora, 

régua vibratória ou vibrador de imersão, conforme as circunstâncias exigirem.  Acabamento 

lavado, com junta de dilatação (0,02 m). Junta aberta de dilatação do concreto usinado, 

espessura de 0,02m. pedra portuguesa, na cor branca, conforme paginação e detalhes às 

plantas T03 G 005 e T03 G 008. 

Trecho em pedra portuguesa, na cor branca, conforme paginação e detalhes às plantas T03G 

005 e T03 G 008. 

d. Escadas 

Em concreto armado, pisos e espelhos em granito Ocre, acabamento flameado, detalhes à 

planta T03 G 008. 

 

2.7.2. FONTE CHEGA NEGO  

a. Piso rebaixado 

Em pedra portuguesa branca soleira em granito Amarelo Icaraí, acabamento flameado. 

b. Piso elevado 

Em placas de granito Amarelo Icaraí, acabamento flameado. 

c. Placa 

Chapa metálica em aço corten, espessura de 6 a 10 mm. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trecho da orla de Salvador, contemplado no projeto: Requalificação da Orla –trecho Barra/ Rio Vermelho, 

compreende parte da orla da Barra, toda a orla de Ondina e atinge os limites de Ondina com o Rio Vermelho, na 

Praia da Paciência. 

 

A poligonal da área de intervenção compreende a faixa da orla da praia:  avenida Oceânica até trecho da rua da 

Paciência, com extensão de cerca de 3,59 km e 161.936,65 m2, e o seu entorno configura uma área de influência, 

definida em função da integração/ interdependência com as atividades desenvolvidas na orla, bem como de 

interferências específicas quanto à circulação e transportes.  

 

O Projeto Conceitual foi desenvolvido para toda a poligonal de intervenção, conforme Mapa 002. 

 

Para desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo, a área de intervenção foi subdividida em três trechos: 

• Trecho 01 - entre a rua Marques de Caravelas (Barra) e a rua José Sátiro de Oliveira (altura do 

empreendimento Costa Espanha/ Centro Espanhol), com extensão de cerca de 0,93 km e 37.227,72 m2,  

• Trecho 02 – entre a rua José Sátiro de Oliveira e Instituto Baiano de Reabilitação (Ondina), com extensão 

de cerca de 1,45 km e 96.364,90 m2; 

•  Trecho 03 – entre o Instituto Baiano de Reabilitação (Ondina) e a rua Euricles de Matos (Rio Vermelho), 

com extensão de cerca de 1,21 km e 28.344,03 m2,  

conforme Mapa 001. 

 

2. OBJETO 

Constitui-se objeto dos trabalhos a elaboração de projeto Executivo de Requalificação da Orla, no trecho 

compreendido entre a Rua Marques de Caravelas (Barra Center), na Barra e a rua Euricles de Matos (Praia da 

Paciência), no Rio Vermelho, obedecendo aos princípios e objetivos da Política Urbana do Município de Salvador, 

bem como às diretrizes específicas para a área de intervenção, expressos no Plano Diretor (PDDU) em vigor. 

 

No universo considerado, elaborou-se, em uma 1ª fase, o Projeto Básico para o trecho 01, compreendido 

entre a Rua Marques de Caravelas (Barra Center), na Barra e a rua José Sátiro de Oliveira (altura do 

empreendimento Costa Espanha/ Centro Espanhol) e em uma 2ª fase, o Projeto Básico para os trechos 02 

e 03, compreendidos entre a Rua José Sátiro de Oliveira (altura do empreendimento Costa Espanha/ Centro 

Espanhol) e a rua Euricles de Matos, no Rio Vermelho (Praia da Paciência). 
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3. ÁREA DE INTERVENÇÃO/ CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A área total objeto do projeto total compreende: 

• a área de intervenção propriamente dita: faixa da orla da praia desde a Barra até o Rio Vermelho (Ver 

Mapa 001- poligonal da Área de Intervenção) 

• o entorno imediato, envolvendo áreas servidas pelas ruas: Francisco Otaviano, Professor Fernando Luz, 

Leoni Ramos, Airosa Galvão, Doutor Artur Neiva, trecho da rua Carlos Chiacchio, trecho da rua Sátiro de 

Oliveira, rua do Cristo, rua do Morro do Escravo Miguel, rua Roschild Moreira, trecho da Av. Sabino Silva, 

rua Dr Oswaldo Ribeiro, trecho da rua Helvécio Carneiro Ribeiro, trecho da rua Baependi, trecho da Av. 

Adhemar de Barros, trecho da rua Macapá, trecho da rua Senta Pua, trecho da rua Manoel Rangel, Vila 

Matos, rua Bartolomeu Gusmão e rua Euricles de Matos, a maioria delas transversais da Av. Oceânica e 

da rua da Paciência (Ver Mapa 001- poligonal da Área de Influência). 

 

Em termos institucionais, conforme o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano em vigor (PDDU 2008), encontra-

se inserida: 

• nas Regiões Administrativas VI – Barra  e VII – Rio Vermelho,   

e  

• nos trechos da Área de Borda Marítima: 

o Borda Atlântica, identificado no PDDU como Trecho 6 – Farol da Barra (no caso, a partir da rua 

Marques de Caravelas - Barra Center) até altura do Centro Espanhol/Condomínio Costa Espanha; 

o Borda Atlântica, identificado no PDDU como Trecho 7 - Ondina até a Praia da Bacia das Moças – 

Rua Pedra da Sereia;  

o Borda Atlântica, identificado no PDDU como Trecho 8 – Rua Pedra da Sereia até o Largo das 

Baianas em Amaralina (no caso, só até a Praia da Paciência -rua Euricles de Matos). 

 

O trecho da Barra complementa a área hoje em processo de intervenção, para implantação da proposta de espaço 

compartilhado. Vai da altura da rua Marquês de Caravelas até o empreendimento Condomínio Costa Espanha/ 

Clube Espanhol, contendo o Morro do Cristo. Configura-se no espaço contemplado, nesta 1ª fase, com o Projeto 

Básico. 

Trata-se de um belo trecho junto ao mar, que apresenta, em termos físicos, duas configurações:  

• o trecho entre a Av. Marques de Caravelas e o Morro do Cristo, e incluindo esse espaço, tem as mesmas 

características da orla do Farol até a rua Marquês de Caravelas; 

• o trecho entre o Morro do Cristo e o Centro Espanhol está limitado pela presença da pista e do Morro 
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Ipiranga. A praia, com arrecifes, é menos extensa em área e menos frequentada, circulação na área é 

intensa, seja por veículos, seja por pedestres e é significativo o potencial de otimização do espaço público, 

após obras recentes na calçada ao longo do Clube Espanhol. 

 

A Orla de Ondina, por sua vez, representa em grande medida a continuidade da orla da Barra, conformando com 

esta um dos mais importantes espaços públicos de Salvador, seja em termos ambientais, com as suas belas 

praias, seja pela dinâmica e potencial da área, seja pelo seu valor simbólico, enquanto integrante do Circuito Barra-

Ondina do Carnaval – o Circuito Dodô. 

 

Também como a Barra, em termos geomorfológicos, Ondina apresenta um relevo de morros de altura média, com 

vales largos de áreas planas, configurando uma paisagem própria, onde, além das praias, se destaca a 

exuberância da Mata Atlântica, ainda preservada na área do Zoológico / Jardim Botânico. 

 

Esse conjunto de atrativos naturais, associados ao principal Campus da UFBA e também a existência de um 

expressivo parque hoteleiro - gastronômico, fazem desse bairro, uma das áreas mais singulares e estratégicas de 

Salvador e, por conseguinte, uma área que atrai um grande contingente de pessoas, sejam elas turistas ou 

moradores da própria cidade. 

 

Ondina é também um forte bairro residencial e possui, paralelamente, um importante segmento de serviços nas 

áreas de educação primária e secundária, e de clinica médica. O trecho entre a Praça do Sol e o início do Rio 

Vermelho apresenta peculiaridades, por conta da topografia, pequena largura e presença de ZEIS (Zona de 

Especial Interesse Social: Alto de Ondina, conforme PDDU 2008). 

 

Embora, sem sofrer a degradação da Barra, o bairro de Ondina, sendo um espaço de intenso multiuso, bem como 

de passagem para as demais praias da orla e avenidas de vale, vem perdendo, nos últimos anos, muito de sua 

atratividade. Nesse sentido, o presente projeto além de buscar uma adequada integração com a orla da Barra, 

visa devolver à Ondina o seu elevado padrão de qualidade urbana, potencializando, simultaneamente o seu valor 

turístico, ambiental e cultural, atribuindo à área identidade própria. 

 

O trecho do rio Vermelho, contido na poligonal, é pequeno. Caracteriza-se pela presença de ZEIS (Zonas de 

Especial Interesse Social, conforme PDDU: Alto de Ondina e Alto da Sereia e comunidades tradicionalmente 

organizadas (Vila Matos), além de um trecho em processo de substituição de uso e tipologia. A praia da Paciência 

é referencia natural e cultural de grande valor, palco da festa de Iemanjá, uma das maiores da Cidade, mas o seu 

entorno e o espaço público contíguo, ocupado pela pista e articulações com a Av. Garibaldi, está a merecer 
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tratamento especial e intervenções planejadas. 

 

4. PREMISSAS 

Constituíram-se em premissas para o desenvolvimento dos trabalhos: 

• As diretrizes do PDDU específicas para: 

o a Região Administrativa da Barra (RA VI); 

o a Região Administrativa da Barra (RA VII); 

o o Subcentro Municipal Barra -SM3; 

o os Corredores Especiais de Orla Marítima (CDO): 

 2-Orla Atlântica; 

o as áreas de valor urbano ambiental localizadas na área de atuação:  

 Área de Borda Marítima (ABM): 

• Borda Atlântica – trecho 6; 

• Borda Atlântica – trecho 7; 

• Borda Atlântica – trecho 8; 

 as Áreas de Proteção Cultural e Paisagística( APCPs):  

• APCP 12 Encosta de Ondina/ São Lazaro; 

• APCP 13 – Rio Vermelho; 

• Parque Urbano: 

• Parque Zoo-Botânico de Ondina; 

o as Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS): 

 8- Alto de Ondina; 

 9- Alto da Sereia; 

• As condicionantes estabelecidas por legislação do Patrimônio da União; 

• Informações/Disposições do Estado da Bahia e do Município de Salvador quanto ao Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (Lei Federal No 7.661/ 1988); 

• Disposições legais e orientação do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e IPAC 

(Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia) quanto aos monumentos tombados e aqueles em 

processo de tombamento; 

• As prerrogativas e restrições das normas ambientais incidentes na área de abrangência do projeto, 

especialmente quando da inserção de novas edificações e elementos construtivos; 

• O atendimento às normas técnicas da ABNT, no que diz respeito aos serviços técnicos a executar e 

materiais a utilizar nas intervenções. 
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• As normas de acessibilidade universal (NBR9050); 

• Informações dos órgãos municipais e profissionais/empresas responsáveis pelas propostas de 

requalificação elaboradas e/ou executadas para a orla da Barra (trecho porto da Barra/ Barra Center) e 

para a orla do Rio Vermelho (trecho Paciência/ Quartel de Amaralina, bem como de projetos anteriores 

para a área, nas esferas municipal, estadual e federal; 

• Informações dos órgãos municipais com relação às politicas, pianos, projetos e ações em andamento e 

previstas pela administração pública municipal, estadual e federal para a área de abrangência em questão, 

no que diz respeito ao desenvolvimento urbano; 

• Informações das concessionárias dos serviços públicos em atividade na área ou com possibilidades de 

prestação de outros serviços, compreendendo cadastro, previsões de ampliação de atendimento, 

propostas de implantação e/ou renovação; 

• Recebimento do levantamento Planialtimétrico cadastral, contendo: 

o Curvas de nível de metro em metro; 

o Traçado de todas as vias (inclusive becos, vielas, passagens e escadarias), com identificação; 

o Locação de todas as edificações, com identificação dos equipamentos públicos existentes; 

o Cota da soleira das edificações; 

o Locação dos elementos dos sistemas existentes de infraestrutura (abastecimento de água,   

energia  elétrica,  iluminação pública,  esgotamento sanitário, drenagem telecomunicações, gás 

natural etc.) devidamente identificados; 

o Locação das árvores cujo diâmetro de tronco seja maior ou igual a 15 em, constando os nomes 

populares ou científicos, a cota do terreno nos pontos mais alto e mais baixo, diâmetro do tronco 

e projeção da copa, altura da copa e ocupação das raízes; 

o Rios, córregos, manguezais, nascentes, brejos, fontes e hortas; 

• Recebimento de informações de sondagens em pontos determinados; 

• Estudos específicos de tráfego, e pesquisas volumétricas dos fluxos de veículos na área de atuação e 

entorno; 

• Estudos aprofundados de tráfego e simulações da proposta conceitual de circulação; 

• O compromisso com a rentabilidade dos investimentos públicos, mediante inovações nos processos de 

gestão e articulação de agentes públicos e privados. 

 

5. METODOLOGIA  

O Projeto Executivo para requalificação do trecho da orla compreende três etapas de desenvolvimento:  

 

ETAPA 1: Projeto Conceitual:  
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Realização dos estudos e o levantamento das informações necessárias à elaboração do projeto e a apresentação 

da Conceito de Intervenção para toda a área. 

 

ETAPA 2: Projeto Básico:  

Desenvolvimento do Projeto Urbanístico Básico, por trechos, a partir do Projeto Conceitual e partido adotado. 

  

ETAPA 3: Projeto Executivo. 

Desenvolvimento do Projeto Urbanístico Executivo, detalhando e complementando o Projeto Básico, de modo a 

permitir a execução das obras. 

 

No desenvolvimento da ETAPA 1: Projeto Conceitual, procedeu-se a: 

A. Conhecimento da Área: 

• Caracterização da área, a partir da análise dos vários movimentos urbanos e suporte físico onde 

os mesmos se realizam, com ênfase na utilização dos espaços públicos, na valorização dos 

monumentos de valor cultural e paisagístico e nas condições gerais de acessibilidade e 

mobilidade. 

• Identificação das características de sazonalidade na utilização da área;  

• Identificação dos setores e/ou pontos críticos, especialmente com relação à circulação, infra 

estruturação da área e compatibilização de usos; identificação de oportunidades de 

transformações. 

B. Desenvolvimento de alternativas de mobilidade identificando circuitos para pedestres e veículos;  

• Desenvolvimento de alternativas de utilização/ ampliação dos espaços públicos; 

• Simulação/ Análise das alternativas desenvolvidas; 

• Definição da opção a ser desenvolvida. 

C. Desenvolvimento de projeto conceitual para toda a área de atuação, contemplando: 

• qualificação dos espaços públicos abertos existentes e sugestão para incorporação de novos 

espaços, incluindo áreas de praia, valorização dos monumentos e sítios históricos (paisagismo, 

mobiliário urbano, equipamentos de conforto, espaços lúdicos, suporte para eventos, etc.); 

• intervenções no sistema viário e espaços contíguos, assegurando prioridade e eficiência na 

circulação de  pedestres e ciclistas; 

• intervenções em áreas específicas que se traduzam em estímulos à atratividade e diversidade de 

usos da área; 

• adequação/ renovação das infraestruturas implantadas e sugestão de implantação de novas 

infraestruturas, além da incorporação de novos conceitos em serviços públicos urbanos; 
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• investigação de novos modelos de gestão; 

 

utilizando-se das seguintes fontes, diretas e indiretas: 

• Visitas à área; 

• Levantamentos fotográficos,  

• Análise da poligonal de intervenção 

• Definição da área de influencia da poligonal de intervenção 

• Cadastros específicos em campo;  

• Observação direta das atividades desenvolvidas e movimentos urbanos na área;  

• Pesquisa da legislação incidente; 

• Observação direta de locais com presença ou necessidade de contenções e /ou reforços e 

cuidados em estabilização de taludes; 

• Estudos técnicos para definição de áreas a serem objeto de sondagens em subsolo 

• Reuniões com órgãos municipais e concessionárias de serviços urbanos para levantamento de 

informações e discussão de proposições; 

• Pesquisa de documentação – (cadastros e, eventualmente, propostas) recebida de órgãos 

municipais e de concessionárias de serviços e equipamentos urbanos (com contratos firmados 

e/ou com potencial de contratação); 

• Pesquisa de projetos anteriores para a área;  

• Pesquisas sobre projetos para áreas urbanas, e passeios marítimos; 

• Pesquisa sobre as modernas tecnologias envolvendo infraestruturas na prestação de serviços 

urbanos; 

• Pesquisas sobre equipamentos e mobiliário urbano; 

• Pesquisa de materiais específicos para pavimentações; 

• Pesquisa de espécies vegetais adaptáveis ao local; 

• Estudos específicos de tráfego, e pesquisas volumétricas dos fluxos de veículos na área de 

atuação e entorno; 

• Estudos Técnicos – Circulação e acessibilidade 

• Simulações de alternativas de trafego  

• Estudos Técnicos –programa geral e pré dimensionamento 

 

No desenvolvimento da ETAPA 2: Projeto Básico; procedeu-se a: 
 
A. Elaboração da Proposta Geral de Intervenção; 
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B. Elaboração de Projetos de Urbanização de áreas específicas; 

C. Elaboração do Projeto Básico Geométrico e de Pavimentação; 

D. Elaboração do Projeto Básico de Drenagem Pluvial; 

E. Elaboração do Projeto Básico de Vala Única; 

F. Elaboração do Projeto Básico de Contenção de Encostas; 

G. Elaboração do Projeto Básico de Paisagismo; 

H. Elaboração do Projeto Básico de Iluminação Pública; Elaboração do Projeto de Instalações de Prevenção 

de Incêndio; 

I. Elaboração do Projeto de Limpeza urbana; 

J. Fornecimento de informações para subsidiar elaboração do Projeto Básico de Esgotamento Sanitário e 

Abastecimento de Água pela EMBASA, e compatibilização com os demais projetos de infraestrutura; 

K. Fornecimento de informações para subsidiar elaboração do Projeto Básico de Esgotamento Sanitário e 

Abastecimento de Água pela EMBASA, e compatibilização com os demais projetos de infraestrutura; 

 

utilizando-se das seguintes fontes, diretas e indiretas: 

• Estudo preliminar/ Projeto Conceitual 

• Aprofundamento da legislação incidente 

• Reuniões com órgãos municipais e concessionárias de serviços urbanos para discussão de 

proposições, contribuições e críticas e compatibilização das propostas; 

• Documentação recebida de órgãos municipais e de concessionárias de serviços e equipamentos 

urbanos  

• Contribuições obtidas de projetos anteriores e de pesquisas;  

• Informações técnicas de fornecedores de materiais, equipamentos e mobiliário urbano; 

• Informações técnicas de prestadores de serviços com modernas tecnologias envolvendo 

infraestruturas; 

• Conhecimento das Condicionantes para implantação do projeto. 

• Análise de Sondagens em pontos previamente determinados; 

• Caracterização da área e análise do entorno;  

• Estudos Técnicos - Programa e dimensionamento; 

• Reuniões técnicas interdisciplinares  

• Representação gráfica e modelagem em 3D (Utilização de softwares específicos) 

• Pesquisas de preços/ levantamento de preços de mercado  
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6. PROJETO CONCEITUAL 

a.  CONCEITUAÇÃO GERAL 

Considerando como princípios básicos: o ideal da cidade para as pessoas, o patrimônio e o potencial da área, 
além do compromisso com a sustentabilidade, o projeto urbanístico contempla: 

• intervenções urbanísticas; 
• indicações para intervenções regulatórias; 
• indicações s para intervenções gerencias. 

visando não apenas recuperar, mas transformar o trecho Barra/ Ondina/ Rio Vermelho para a população de 
moradores, usuários e visitantes, bem como estimular e promover  a conciliação entre os usos residencial, 
comercial, e de lazer e turismo. 

O projeto urbanístico pretende implementar estratégia urbana para a requalificação da área de intervenção, 
agregando uma nova dinâmica à cidade.  
 

O Projeto Conceitual, apresentado no Mapa 002 prioriza as questões relativas à requalificação e infra 
estruturação dos espaços públicos e de lazer, e indica intervenções estruturantes que venham contemplar as 
demandas cotidianas, as demandas turísticas e as demandas efêmeras, como o carnaval e outras festas 

O conceito geral para a área de intervenção propõe a implantação de passeios amplos, com características 
de passeio marítimo, onde as funções sociais, as de trânsito e as outras funções espaciais possam estar em 
harmonia. 
 
Propõe também a integração com as áreas de praia e valorização dos monumentos, assegurando 
acessibilidade e complementariedade de usos. 

 

b.  INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS 

As intervenções urbanísticas, recomendadas em nível conceitual ou propostas para o Trecho 01, 
compreendem um conjunto de ações que visam promover mudanças físicas nos espaços públicos, interferindo 
diretamente no fluxo de pessoas e veículos e no uso destes mesmos espaços. 

 

 

i. ZONEAMENTO 

O Mapa 001 define as áreas identificadas como: 
• locais de acesso  às praias; 
• espaços relevantes para intervenção, para os quais deverão ser desenvolvidos projetos urbanísticos 

específicos;  
• áreas nas quais deverão ser concentrados equipamentos de apoio/serviços e espaços de 

contemplação 
 

1. ESPAÇOS RELEVANTES PARA INTERVENÇÃO 
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Estão previstas intervenções específicas de requalificação, com concentração de equipamentos públicos, nas 
áreas identificadas nos Mapas 001 e 002: 
 
Especificamente no trecho 001, destacam-se: 

• Trecho entre a rua Marques de Caravelas e o Barravento, onde está proposto um balanço sobre faixa 
de praia, para ampliação do passeio e implantação de ciclovia; 

• A área do Barravento, em processo de análise com relação à situação fundiária; 
• A área do Morro do Cristo 
• A encosta do Morro Ipiranga, onde se propõe implantação de passeio, urbanização no platô existente 

e tratamento paisagístico; 
• Passeios ao longo da orla com visão do mar, com proposta de ampliação e implantação de ciclovias. 

 
Especificamente no trecho 002, destacam-se: 

• Trecho ao longo da pista, pertencente à Aeronáutica, onde se propôs a implantação de uma praça 
pública- Praça Orungan, esta já em fase de execução, sob responsabilidade da SEMUT – Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Transportes, Prefeitura de Salvador; 

• Trecho correspondente ao canteiro central da av. oceânica, em Ondina, onde serão feitas intervenções 
, em função de um binário viário proposto; 

• Trecho entre a rua Oswaldo Ribeiro e Av.Oceânica, onde se propõe um espaço de uso compartilhado 
(veículos e pedestres) 

• Praça Luis Sande de Oliveira; 
• Área onde se encontram as esculturas de Eliana Kertesz, no canteiro central da Av. Adhemar de 

Barros; 
• Praça Bahia Sol 
• Trecho entre as praças Bahia Sol e Luis Sande de Oliveira, na cota dos passeios e na cota mais 

próxima ao mar, onde se propões a “Praça das Águas, integrando as duas referidas praças; 
• Rua N. S. de Fátima e área verde entre a mesma e Av. Oceânica, onde se propõe espaço 

compartilhado e Praça N. S. de Fátima, 
 
Especificamente no trecho 003, destacam-se: 

• Trecho entre a Praça Bahia Sol e vizinhanças do restaurante Sukiyaki (sopé do Morro da Paciência), 
onde se propõe avanço ao mar para implantação de ciclovia e passeios de pedestres; 

• Estacionamento nas vizinhanças do restaurante Sukiyaki (sopé do Morro da Paciencia),onde se 
propõe implantação de uma praça pública, com intervenções próximo ao mar e com implantação de 
espaço compartilhado na Rua Pedra da Sereia; 

• Trecho onde se encontra a fonte do Chega Nego, onde se propõe abetura de espaço para pedesres 
e recuperação da Fonte; 

• Trecho onde se encontra prédio em ruínas, onde se propõe desapropriação e criação de espaço 
público; 

• Trecho da Praia da Paciência onde se propõe melhoria na circulação de pedestres e ciclistas. 
 

A concentração dos equipamentos de apoio/serviços e espaços de contemplação privilegia estas áreas, 
considera a proximidade aos acessos às praias, aos monumentos, e às vias internas ao bairro.  
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2. CORREDOR AMBIENTAL/ PAISAGISMO 

O Projeto Conceitual estabelece que o paisagismo a ser implantado adote os princípios para corredores 
ambientais, quais sejam: 
 

• Sombreamento – pergolados/elementos de sombra;  
• Proteção aos ventos; 
• Paisagismo/ Arborização e forrações; 
• Valorização e proteção às visuais/ paisagens; 
• Abertura das ruas à visão do mar, praias e monumentos; 
• Integração das praias e espaços públicos abertos. 

O projeto paisagístico propõe plantio de novas espécies, seja nas áreas de praças e espaços compartilhados, seja 
ao longo das vias, e também recuperação de áreas de restinga, 

 
3. MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO E CONFORTO 

 
O conceito para a implantação de mobiliário urbano e equipamentos urbanos de serviço e conforto propõe 
privilegiar: 

• a criação de espaços lúdicos; 
• o estímulo a esportes/ atividades aquáticas; 
• a criação de espaços “ bio saudáveis”;  
• a criação de espaços de estar, convivência e contemplação. 

 
A qualidade do mobiliário urbano a ser instalado (bancos de praça, pergolados, lixeiras, floreiras, decks, etc) 
será compatível com as características de utilização da área e o seu quantitativo será dimensionado de modo 
a atender satisfatoriamente aos usos de cada espaço, em especial para aqueles com projetos específicos. Em 
função de grandes eventos em trechos da área, parte do mobiliário urbano a ser implantado poderá ser 
removível, porém com controle de remoção (ferramentas e/ou equipamentos específicos). 
 
Equipamentos urbanos tais como: abrigos dos pontos de ônibus, quiosques para bancas de revistas / 
lanchonetes, sanitários públicos e mupis, hoje fornecidos e mantidos por empresa concessionária, conforme 
contrato vigente junto à Prefeitura Municipal de Salvador, foram reavaliados em posicionamento, qualidade e 
quantidade.  
 
No caso particular do “passeio marítimo”, estão propostos bancos e guarda-corpos em substituição às muretas 
existentes. Atenção especial mereceu o trecho entre a Rua Marques de Leão e o Barravento, onde se propõe 
remover parcialmente a balaustrada, bem como o trecho das praças Bahia Sol e Luis Sande de Oliveira, a 
área entre as mesmas, o trecho entre a Praça Bahia Sol e vizinhanças do restaurante Sukiyaki (sopé do Morro 
da Paciência), o estacionamento e a rua Pedra da Sereia e a Praia da Paciência. O objetivo pretendido é a 
ampliação dos espaços públicos e estímulo à sua adequada utilização. 

4. BRAS DE RECUPERAÇÃO/  

EXECUÇAO DE BALANÇOS E CONTENÇÕES 
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Com base na observação e registro fotográfico das contenções junto às praias, o Projeto Conceitual propõe:  
• a recuperação estrutural e estética das balaustradas existentes a serem mantidas, podendo ocorrer a 

remoção e eventual substituição de módulos e elementos das mesmas; 
• a recuperação estrutural e estética das contenções existentes entre as vias e as praias. 

Tendo sido adotado o partido de ampliar a largura dos passeios, bem como de criar passeios em locais onde 
os mesmos são necessários, o Projeto propõe a execução de balanços (trecho 01) e contenções com aterro 
(trechos 01,02 e 03), conforme plantas baixas e seções apresentadas. 

 

ii. CIRCULAÇÃO / TRANSPORTES 

 
O Projeto Conceitual, priorizando espaços para pedestres, ciclistas e veículos de transporte e fundamentado 
em estudos específicos de tráfego e pesquisas volumétricas dos fluxos de veículos, na área de atuação e 
entorno (estes sob responsabilidade da Fundação Mário Leal Ferreira), propõe: 

• alteração do tráfego, com redução de faixas para veículos em trechos definidos e recursos para 
redução de velocidade; 

• manutenção de no mínimo três faixas ( exceção no trecho Ondina/ Rio Vermelho com previsão para 
futura implantação de faixa exclusiva para transporte público; 

• definição de ciclovias, com área de proteção; 
• amplos espaços para pedestres e usuários com capacidade de locomoção limitada, com ampliação 

dos passeios, criação de espaços compartilhados e requalificação das praças existentes.  
 
 

1. PAVIMENTAÇÃO/ACESSIBILIDADE 

 
A área a ser pavimentada é a área pública que compreende as ruas, as praças e as calçadas, identificadas e 
estão incluídas algumas áreas particulares, tais como recuos entre o limite do terreno particular e as suas 
edificações, além de áreas a serem objeto de negociação com proprietários (Mapa 002) 
 
No dimensionamento do pavimento deve-se considerar, nas áreas destinadas ao uso de veículos, a circulação 
de veículos pesados, tais como: trios elétricos, carros de serviço, veículos de transporte coletivo e caminhões 
diversos, considerando carga de 14 toneladas/eixo. 
 
Nas áreas onde há presença de arborização, áreas onde não está previsto o tráfego de veículos, delimitadas 
pela presença de posteamento e/ou equipamentos fixos, o pavimento será dimensionado para o uso exclusivo 
de pedestres, ciclistas ou portadores de dificuldades de locomoção. 
 
Nas ciclovias está especificado o concreto betuminoso colorido, com guias em concreto e, nas vias de 
veículos, o concreto betuminoso usinado a quente, sendo que nos estacionamentos nas vizinhanças de 
praças, nos espaços compartilhados, bem como nos estacionamentos ao longo do canteiro central de Ondina 
será utilizado o piso em blocos de concreto intertravado. Nas baias de ônibus e nas paradas de ônibus nas 
vias está proposto o piso em concreto. Nas praças, além do concreto, propõe-se a utilização do granito, 
madeira plástica e pedra portuguesa, reaproveitando as mesmas de passeios existentes, cuja pavimentação 
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será substituída. Nos passeios estão indicados meios fios em granito e pavimentação em concreto, granito e 
cerâmica extrudada como piso podotátil. 
 
Nos trechos onde se pretende promover ou melhorar as condições de acessibilidade às praias e monumentos 
através da recuperação das estruturas de acesso e criação de novas (rampas e escadas acessíveis), bem 
como em praças e decks propostos, indica-se a utilização da pedra natural e madeira plástica ou tratada como 
revestimento. Na Praça das Águas, pela peculiaridade e proximidade do mar, propõe-se trechos em grama e 
areia. 
 
 

2. SINALIZAÇÃO 

A ampliação de espaços para pedestres, a implantação de ciclovias e as intervenções urbanísticas propostas 
serão complementados com o desenvolvimento de projeto especial de sinalização, contemplando:  

• sinalização horizontal; 
• sinalização vertical;  
• sinalização turística; 

de modo a caracterizar de forma particular a área, agregando segurança.  
 

 

3. TRANSPORTE PÚBLICO/ ESTACIONAMENTOS 

O Projeto Conceitual, alterando o sentido do tráfego, reduzindo faixas veículos em trechos definidos e criando 
binários de tráfego, fundamentou-se em estudos específicos (sob responsabilidade da Fundação Mário Leal 
Ferreira) e exigem a implementação de medidas relativas a transporte público, tais como: 

• Alteração no itinerário algumas linhas e “escalonamento” de pontos de parada dos ônibus; 
• Racionalização e/ou revisão no número de linhas 
• Racionalização e/ou revisão nas frequências das linhas  

 
Sugere-se ainda: 

• Criação de alternativa de transporte, restrito à área, contemplando circuitos turísticos; 
• Previsão de faixas exclusivas para transporte coletivo, para implantação futura, com tecnologias 

modernas; 
• Redução de vagas de estacionamentos junto ao mar e transferência / criação de novas vagas nas 

áreas mais internas. 
  

iii. INFRAESTRUTURA EM REDE/ SERVIÇOS URBANOS PÚBLICOS 

 

O conceito a ser implementado, a partir do projeto urbanístico no que se refere à infra estruturação da área e 
serviços urbanos públicos, propõe: 

• a racionalização das infra estruturas urbanas: 
• a implantação de redes subterrâneas; 
• a utilização compartilhada de dutos; 
• a qualificação e modernização de serviços públicos urbanos; 
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Em função de ser a área palco de eventos com especificidades em utilização de equipamentos e de grande 
afluência de público, a exemplo do carnaval, a área deverá oferecer suporte adequado e, portanto, o 
dimensionamento das redes e oferta de serviços deverá atender às demandas constantes e às eventuais, 
incorporando novas e modernas tecnologias. 
 

1. Iluminação Pública/ Monitoramento de Segurança 

a. Documentos de referencia: 

• Cadastro do posteamento e aparelhos de iluminação instalados, fornecido pela Prefeitura Municipal 
de Salvador 

b.  Conceito: 

• Iluminação funcional (conforme exigências das normas, em função da presença de tráfego de 
veículos); 

• Iluminação de ambiência (em áreas de contemplação e estar, áreas de praças);  
• Iluminação das praias;  
• Iluminação de monumentos. 

 
As redes para transmissão de dados para monitoramento de segurança serão instaladas em dutos 
subterrâneos e as câmeras deverão ser fixadas nos postes de iluminação pública, em hastes projetadas para 
esta finalidade. 
 
Há que se considerar também as previsões para postes removíveis, a serem instalados por ocasião de 
grandes eventos 
 
Os aparelhos de iluminação a serem utilizados, deverão considerar a tecnologia em LED (Light Emitting 
Diode), em função da economia que proporcionam. 
 

2. Instalações Elétricas 

a. Documentos de referência: 

• Cadastro da rede implantada, fornecido pela Concessionária COELBA- Companhia de Eletricidade do 
Estado da Bahia; 

• Anteprojeto da Concessionária COELBA- Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, onde 
constam as informações necessárias, no que diz respeito às obras civis para “enterramento” da rede 
de distribuição na área. 

 

b. Conceito: 

O Projeto Conceitual propõe a criação de rede de dutos subterrâneos para transferência das redes aéreas 
hoje implantadas, devidamente dimensionados para as demandas constantes e eventuais (grandes eventos) 
e contemplando a modernização tecnológica.  

 

c. Recomendações: 
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O desenvolvimento dos projetos de toda a infraestrutura a ser executada será de responsabilidade da 
Concessionária do serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica com o dimensionamento 
das redes, remanejamento das redes para a infraestrutura subterrânea, o refazimento das ligações 
domiciliares e a posterior retirada dos postes existentes. 

 

3. Instalações de telecomunicações 

a. Documentos de referencia: 

• Documentos encaminhados às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, informando 
as intenções de requalificação da área; 

• Documentos recebidos de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, com sugestões 
para a área. 

b. Conceito: 

O Projeto Conceitual propõe a criação de rede de dutos subterrâneos para transferência das redes aéreas 
hoje implantadas, dimensionados para as demandas constantes e eventuais (grandes eventos) e 
contemplando a modernização tecnológica.  
 

c. Recomendações: 

O desenvolvimento dos projetos de toda a infraestrutura a ser executada deverá comprometer as empresas 
prestadoras de serviços em telecomunicações com o remanejamento das redes para a infraestrutura 
subterrânea e o refazimento das ligações domiciliares. 

 

 

4. Drenagem 

a. Documentos de referencia: 

Não há documentos de referencia, mas apenas a informação dos órgãos municipais responsáveis pela 
drenagem urbana de que não há cadastro atualizado.  
 

b. Conceito: 

A rede de drenagem ampliará a área de captação superficial, e adaptando-se as cotas das tampas dos poços 
de visita e grelhas de captação ao novo pavimento. A drenagem superficial foi redimensionada;  
Particularmente em Ondina, especificamente no entroncamento da Av. Adhemar de Barros e Av. Oceânica, a 
solução não se escota na microdrenaem, uma vez que há grande contribuição através da Av. Adhemar de 
Barros. Propõe-se uma galeria e “espera” dimensionada para receber contribuição quando da requalificação 
da Av. Adhemar de Barros. Ambem no caso da Paciência, considerou-se a contribuição externa à área de 
intervenção. 
 

c. Recomendações: 

A rede de drenagem instalada será reavaliada, e serão compatibilizados os demais projetos complementares 
para gerenciar possíveis interferências, por ocasião das obras, com rede de drenagem existente. É urgente a 
requalificação na área da Av. Adhemar de Barros. 
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5. Abastecimento de água 

a. Documentos de referencia: 

• Cadastro da rede implantada, fornecido pela Concessionária EMBASA- Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento; 

• Documento explicitando intenção da Concessionária EMBASA- Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento em substituir a rede de distribuição implantada na área. 

 

b. Conceito: 

O Projeto recomenda a substituição da rede de água potável existente, em função do tempo de funcionamento 
da rede existente e da oportunidade de modernizá-las e corrigir eventuais perdas.  
 

c. Recomendações: 

As obras de substituição da rede instalada deverão comprometer a Concessionária do serviço público de 
fornecimento e distribuição de água potável com o fornecimento de tubos e conexões, bem como com o 
refazimento das ligações domiciliares.  
 
 

6. Esgotamento Sanitário 

a. Documentos de referencia: 

• Cadastro da rede implantada, fornecido pela Concessionária EMBASA- Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento; 

• Anteprojeto fornecido pela Concessionária EMBASA- Empresa Baiana de Águas e Saneamento, 
constando as informações necessárias à substituição/ implantação de novos trechos da rede, na área. 

b. Conceito: 

O Projeto recomenda a manutenção das redes instaladas e a substituição de trechos conforme anteprojeto 
recebido da Concessionária EMBASA- Empresa Baiana de Águas e Saneamento. 
 

c. Recomendações: 

As obras de substituição das redes instaladas deverão comprometer a Concessionária do serviço público de 
esgotamento sanitário com o fornecimento de tubos e conexões, bem como com o refazimento das ligações 
domiciliares.  
 
 

7. Segurança contra incêndios 

a. Documentos de referencia: 

• Normas relativas à instalação de equipamentos de prevenção a incêndios. 
b. Conceito: 

O Projeto recomenda a implantação de hidrantes urbanos, conforme legislação existente, e com um raio 
mínimo de atuação de 300m para cada hidrante. 
 

c. Recomendações: 
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Os projetos deverão ser desenvolvidos conforme recomendações legais e determinações do Corpo de 
Bombeiros. 

 

8. Gás natural 

a. Documentos de referencia: 

• Documento da BAHIAGÁS – Companhia de Gás da Bahia- informando rede de gasodutos implantados 
ou previstos para expansão da rede de distribuição de gás canalizado para o bairro, no Plano Diretor 
de Investimentos da Companhia. 
 

b. Conceito: 

Em toda a extensão da área deverão estar implantados gasodutos para fornecimento de gás natural 
canalizado, por empresa concessionária do serviço, conforme projeto da concessionária. 
 

c. Recomendações: 

As obras de instalação de gasodutos deverão comprometer a empresa responsável do serviço público de 
distribuição de gás natural canalizado com os serviços de implantação das tubulações e caixas e o 
fornecimento de materiais para as redes, bem como com as ligações domiciliares.  
 

 

9. Limpeza urbana 

a. Documentos de referencia: 

• Proposta da empresa TNL para utilização do sistema de contêiners para coleta de lixo na área e 
dimensionamento dos equipamentos a serem instalados. 
 

b. Conceito: 

No sentido de racionalizar e modernizar os serviços de coleta de lixo na área, o Projeto indica a execução de 
infraestrutura para a implantação de contêineres para lixo com 5,0 m³ (cinco metros cúbicos) cada, localizados 
de modo a atender a toda a área. 
 

c. Recomendações: 

As obras de execução de infraestrutura para os equipamentos de coleta de lixo deverão comprometer a 
Concessionária do serviço público de limpeza urbana com o fornecimento dos contêiners e demais 
equipamentos do sistema a ser instalado.  
 
 

c. INDICAÇÕES PARA INTERVENÇÕES GERENCIAIS 

 

O Projeto Urbanístico indicará, entre as linhas de ação, intervenções a nível gerencial, que venham a legitimar 
e criar condições para a implementação das propostas, além de fiscalizar a interferência dos usuários nestes 
espaços e criar um sistema eficaz de governança. 
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d.  INDICAÇÕES PARA INTERVENÇÕES REGULATÓRIAS 

 
O Projeto Urbanístico indicará ações de Governo que tenham por objetivo ditar as regras de uso do espaço a 
ser modificado, além de sugerir revisões da legislação existente e/ou criação de novas leis e subsidiar planos 
urbanísticos para as Regiões Administrativas da Barra/ Ondina e Rio Vermelho e/ou para as áreas de valor 
urbano e ambiental, contidas nas mesmas RAs.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trecho da orla de Salvador, contemplado no projeto: Requalificação da Orla –trecho Barra/ Rio Vermelho, 

compreende parte da orla da Barra, toda a orla de Ondina e atinge os limites de Ondina com o Rio Vermelho, na 

Praia da Paciência. 

 

A poligonal da área de intervenção compreende parte da faixa da orla da praia: trecho da Avenida Oceânica até 

trecho da Rua da Paciência, com extensão de cerca de 3,59 km e 161.936,65 m2, e o seu entorno configura 

uma área de influência, definida em função da integração/ interdependência com as atividades desenvolvidas na 

orla, bem como de interferências específicas quanto à circulação e transportes.  

 

O Projeto Conceitual foi desenvolvido para toda a poligonal de intervenção. Para desenvolvimento dos Projetos 

Básico e Executivo, a área de intervenção foi subdividida em três trechos: 

• Trecho 01 - (já executado) entre a Rua Marques de Caravelas (Barra) e a Rua José Sátiro de Oliveira 

(altura do empreendimento Costa Espanha/ Centro Espanhol), com extensão de cerca de 0,93 km;  

• Trecho 02 – entre a Rua José Sátiro de Oliveira e a Praça Bahia Sol (Ondina), com extensão de cerca 

de 1,45 km; 

•  Trecho 03 – entre a Praça Bahia Sol (Ondina) e a Rua Euricles de Matos (Rio Vermelho), com extensão 

de cerca de 1,21 km. 

 

2. OBJETO 

Os projetos de Requalificação da Orla foram elaborados contemplando os trechos 01, 02 e 03 acima descritos, 

obedecendo aos princípios e objetivos da Política Urbana do Município de Salvador, bem como às diretrizes 

específicas para a área de intervenção, expressos no Plano Diretor (PDDU) em vigor. Para efeito deste Memorial 

Descritivo, entretanto, uma vez que o Trecho 01 já se encontra executado, constitui-se objeto dos trabalhos a 

elaboração de projeto Executivo de Requalificação da Orla, no trecho compreendido entre a Rua José Sátiro de 

Oliveira (Centro Espanhol), na Barra e a Rua Euricles de Matos (Praia da Paciência), no Rio Vermelho. 

 

3. ÁREA DE INTERVENÇÃO/ CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A área objeto do projeto total compreende, então: 

• a área de intervenção propriamente dita: faixa da orla da praia desde a Barra até o Rio Vermelho. 

• o entorno imediato, envolvendo áreas servidas pelas ruas: trecho da Rua Sátiro de Oliveira, Rua do 

Morro do Escravo Miguel, Rua Roschild Moreira, trecho da Av. Sabino Silva, Rua Dr Oswaldo Ribeiro, 
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trecho da Rua Helvécio Carneiro Ribeiro, trecho da Rua Baependi, trecho da Av. Adhemar de Barros, 

trecho da Rua Macapá, trecho da Rua Senta Pua, trecho da Rua Manoel Rangel, Vila Matos, Rua 

Bartolomeu Gusmão e Rua Euricles de Matos, a maioria delas transversais da Av. Oceânica e da Rua 

da Paciência. 

 

A Orla de Ondina representa, em grande medida, a continuidade da orla da Barra, conformando com esta um 

dos mais importantes espaços públicos de Salvador, seja em termos ambientais, com as suas belas praias, seja 

pela dinâmica e potencial da área, seja pelo seu valor simbólico, enquanto integrante do Circuito Barra - Ondina 

do Carnaval – o Circuito Dodô. 

 

Também como a Barra, em termos geomorfológicos, Ondina apresenta um relevo de morros de altura média, 

com vales largos de áreas planas, configurando uma paisagem própria, onde, além das praias, se destaca a 

exuberância da Mata Atlântica, ainda preservada na área do Zoológico / Jardim Botânico. 

 

Esse conjunto de atrativos naturais, associados ao principal Campus da UFBA e também a existência de um 

expressivo parque hoteleiro - gastronômico, fazem desse bairro, uma das áreas mais singulares e estratégicas 

de Salvador e, por conseguinte, uma área que atrai um grande contingente de pessoas, sejam elas turistas ou 

moradores da própria cidade. 

 

Ondina é também um forte bairro residencial e possui, paralelamente, um importante segmento de serviços nas 

áreas de educação primária e secundária, e de clinica médica. O trecho entre a Praça Bahia Sol e o início do Rio 

Vermelho apresenta peculiaridades, por conta da topografia e pequena largura. 

 

Embora sem sofrer a degradação da Barra, o bairro de Ondina, sendo um espaço de intenso multiuso, bem 

como de passagem para as demais praias da orla e Avenidas de vale, vem perdendo, nos últimos anos, muito 

de sua atratividade. Nesse sentido, o presente projeto além de buscar uma adequada integração com a orla da 

Barra, visa devolver à Ondina o seu elevado padrão de qualidade urbana, potencializando, simultaneamente o 

seu valor turístico, ambiental e cultural, atribuindo à área identidade própria. 

 

O trecho do rio Vermelho, contido na poligonal, é pequeno. Caracteriza-se pela presença de comunidades 

tradicionalmente organizadas, além de um trecho em processo de substituição de uso e tipologia. A praia da 

Paciência é referencia natural e cultural de grande valor, palco da festa de Iemanjá, uma das maiores da Cidade, 

mas o seu entorno e o espaço público contíguo, ocupado pela pista e articulações com a Av. Garibaldi, está a 

merecer tratamento especial e intervenções planejadas. 
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4. PREMISSAS 

Constituíram-se em premissas para o desenvolvimento dos trabalhos: 

• As diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU, em vigor: 

• As condicionantes estabelecidas por legislação do Patrimônio da União; 

• Informações/Disposições do Estado da Bahia e do Município de Salvador quanto ao Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (Lei Federal No 7.661/ 1988); 

• Disposições legais e orientação do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e IPAC 

(Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia) quanto aos monumentos tombados e aqueles em 

processo de tombamento; 

• As prerrogativas e restrições das normas ambientais incidentes na área de abrangência do projeto, 

especialmente quando da inserção de novas edificações e elementos construtivos; 

• O atendimento às normas técnicas da ABNT, no que diz respeito aos serviços técnicos a executar e 

materiais a utilizar nas intervenções. 

• As normas de acessibilidade universal (NBR9050); 

• Informações dos órgãos municipais e profissionais/ empresas responsáveis pelas propostas de 

requalificação elaboradas e/ou executadas para a orla da Barra/Rio Vermelho, bem como de projetos 

anteriores para a área, nas esferas municipal, estadual e federal; 

• Informações dos órgãos municipais com relação às políticas, planos, projetos e ações em andamento e 

previstas pela administração pública municipal, estadual e federal para a área de abrangência em 

questão, no que diz respeito ao desenvolvimento urbano; 

• Informações das concessionárias dos serviços públicos em atividade na área ou com possibilidades de 

prestação de outros serviços, compreendendo cadastro, previsões de ampliação de atendimento, 

propostas de implantação e/ou renovação; 

• Levantamento Planialtimétrico cadastral, contendo: 

• Informações de sondagens em pontos determinados; 

• Estudos específicos de tráfego, e pesquisas volumétricas dos fluxos de veículos na área de atuação e 

entorno; 

 

5. METODOLOGIA  

O Projeto Executivo para requalificação do trecho da orla compreendeu três etapas de desenvolvimento:  

 

ETAPA 1: Projeto Conceitual:  
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Realização dos estudos e o levantamento das informações necessárias à elaboração do projeto e a 

apresentação do Conceito de Intervenção para toda a área. 

 

ETAPA 2: Projeto Básico:  

Desenvolvimento do Projeto Urbanístico Básico, por trechos, a partir do Projeto Conceitual e partido adotado. 

  

ETAPA 3: Projeto Executivo. 

Desenvolvimento do Projeto Urbanístico Executivo, detalhando e complementando o Projeto Básico, de modo a 

permitir a execução das obras. 

 

No desenvolvimento da ETAPA 1: Projeto Conceitual, procedeu-se a: 

A. Conhecimento da Área: 

• Caracterização da área, a partir da análise dos vários movimentos urbanos e suporte físico onde 

os mesmos se realizam, com ênfase na utilização dos espaços públicos, na valorização dos 

monumentos de valor cultural e paisagístico e nas condições gerais de acessibilidade e 

mobilidade. 

• Identificação das características de sazonalidade na utilização da área;  

• Identificação dos setores e/ou pontos críticos, especialmente com relação à circulação, infra 

estruturação da área e compatibilização de usos; identificação de oportunidades de 

transformações. 

B. Desenvolvimento de alternativas de mobilidade identificando circuitos para pedestres e veículos;  

• Desenvolvimento de alternativas de utilização/ ampliação dos espaços públicos; 

• Simulação/ Análise das alternativas desenvolvidas; 

• Definição da opção a ser desenvolvida. 

C. Desenvolvimento de projeto conceitual para toda a área de atuação, contemplando: 

• qualificação dos espaços públicos abertos existentes e sugestão para incorporação de novos 

espaços, incluindo áreas de praia, valorização dos monumentos e sítios históricos (paisagismo, 

mobiliário urbano, equipamentos de conforto, espaços lúdicos, suporte para eventos, etc.); 

• intervenções no sistema viário e espaços contíguos, assegurando prioridade e eficiência na 

circulação de  pedestres e ciclistas; 

• intervenções em áreas específicas que se traduzam em estímulos à atratividade e diversidade 

de usos da área; 

• adequação/ renovação das infraestruturas implantadas e sugestão de implantação de novas 

infraestruturas; 
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utilizando-se das seguintes fontes, diretas e indiretas: 

• Visitas à área; 

• Levantamentos fotográficos,;  

• Análise da poligonal de intervenção; 

• Definição da área de influencia da poligonal de intervenção; 

• Cadastros específicos em campo;  

• Observação direta das atividades desenvolvidas e movimentos urbanos na área;  

• Pesquisa da legislação incidente; 

• Observação direta de locais com presença ou necessidade de contenções e /ou reforços e 

cuidados em estabilização de taludes; 

• Estudos técnicos para definição de áreas a serem objeto de sondagens em subsolo; 

• Reuniões com órgãos municipais e concessionárias de serviços urbanos para levantamento de 

informações e discussão de proposições; 

• Pesquisa de documentação – (cadastros e, eventualmente, propostas) recebida de órgãos 

municipais e de concessionárias de serviços e equipamentos urbanos (com contratos firmados 

e/ou com potencial de contratação); 

• Pesquisa de projetos anteriores para a área;  

• Pesquisas sobre projetos para áreas urbanas, e passeios marítimos; 

• Pesquisa sobre as modernas tecnologias envolvendo infraestruturas na prestação de serviços 

urbanos; 

• Pesquisas sobre equipamentos e mobiliário urbano; 

• Pesquisa de materiais específicos para pAvimentações; 

• Pesquisa de espécies vegetais adaptáveis ao local; 

• Estudos específicos de tráfego e pesquisas volumétricas dos fluxos de veículos na área de 

atuação e entorno; 

• Estudos Técnicos – circulação e acessibilidade; 

• Simulações de alternativas de trafego;  

• Estudos Técnicos - Programa e pré-dimensionamento. 

 

No desenvolvimento da ETAPA 2: Projeto Básico; procedeu-se a: 
 
A. Elaboração da Proposta Geral de Intervenção; 

B. Elaboração de Projetos de Urbanização de áreas específicas; 
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C. Elaboração do Projeto Básico Geométrico e de PAvimentação; 

D. Elaboração do Projeto Básico de Drenagem Pluvial; 

E. Elaboração do Projeto Básico de Contenção de Encostas; 

F. Elaboração do Projeto Básico de Paisagismo; 

G. Elaboração do Projeto Básico de Iluminação Pública; 

H. Fornecimento de informações para subsidiar elaboração do Projeto Básico de Esgotamento Sanitário e 

Abastecimento de Água pela EMBASA; 

I. Fornecimento de informações para subsidiar elaboração de projetos de atendimento pela COELBA e 

empresass prestadoras de serviços de telecomunicações; 

 

utilizando-se das seguintes fontes, diretas e indiretas: 

• Estudo preliminar/ Projeto Conceitual; 

• Aprofundamento da legislação incidente; 

• Reuniões com órgãos municipais e concessionárias de serviços urbanos para discussão de 

proposições, contribuições e críticas e compatibilização das propostas; 

• Documentação recebida de órgãos municipais e de concessionárias de serviços e equipamentos 

urbanos;  

• Contribuições obtidas de projetos anteriores e de pesquisas;  

• Informações técnicas de fornecedores de materiais, equipamentos e mobiliário urbano; 

• Conhecimento das condicionantes para implantação do projeto; 

• Caracterização da área e análise do entorno;  

• Estudos Técnicos - Programa e dimensionamento; 

• Reuniões técnicas interdisciplinares;  

• Representação gráfica e modelagem em 3D (Utilização de softwares específicos); 

• Pesquisas de preços/ levantamento de preços de mercado.  

 

7. PROJETO URBANÍSTICO 

 

CONCEITO GERAL 

Considerando como princípios básicos: o ideal da cidade para as pessoas, o patrimônio e o potencial da 
área, além do compromisso com a sustentabilidade, o Projeto Urbanístico contempla intervenções 
urbanísticas, visando não apenas recuperar, mas transformar o trecho Barra/ Ondina/ Rio Vermelho para a 
população de moradores, usuários e visitantes, bem como estimular e promover a conciliação entre os usos 
residencial, comercial, e de lazer e turismo. 
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O Projeto Urbanístico pretende implementar estratégia urbana para a requalificação da área de intervenção, 
agregando uma nova dinâmica à cidade. Prioriza as questões relativas à requalificação e infraestruturação 
dos espaços públicos e de lazer, e indica intervenções estruturantes, que contemplam as demandas 
cotidianas, as demandas turísticas e as demandas efêmeras, como o carnaval e outras festas. 

O conceito geral para a área de intervenção propõe a implantação de passeios amplos, com características 
de passeio marítimo, onde as funções sociais, as de trânsito e as outras funções espaciais possam estar em 
harmonia. 

Propõe também a integração com as áreas de praia e valorização dos monumentos, assegurando 
acessibilidade e complementaridade de usos. 

 

INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS 

As intervenções urbanísticas compreendem um conjunto de ações que visam promover mudanças físicas 
nos espaços públicos, interferindo diretamente no fluxo de pessoas e veículos e no uso destes mesmos 
espaços. 

Espaços relevantes para intervenção 

No trecho 02, destacam-se: 
• O canteiro central da Av. Oceânica, em Ondina, onde serão feitas intervenções em função de um 

binário viário proposto; 
• Trecho entre a Rua Oswaldo Ribeiro e Av.Oceânica, onde se propõe um espaço de uso 

compartilhado (veículos e pedestres); 
• Praça Luiz Sande de Oliveira; 
• Área onde se encontram as esculturas de Eliana Kertesz, no canteiro central da Av. Adhemar de 

Barros; 
• Praça Bahia Sol; 
• Trecho entre as praças Bahia Sol e Luiz Sande de Oliveira, na cota dos passeios e na cota mais 

próxima ao mar, onde se propões a “Praça das Águas”, esta integrando as duas praças já referidas; 
• Rua N. S. de Fátima e área verde entre a mesma e Av. Oceânica, onde se propõe espaço 

compartilhado e Praça N. S. de Fátima, 

No trecho 03, destacam-se: 
• Trecho entre a Praça Bahia Sol e vizinhanças do restaurante Sukiyaki (sopé do Morro da Paciência), 

onde se propõe a implantação de ciclovia e a reconstrução do passeio em balanço sobre a praia; 
• Estacionamento nas vizinhanças do restaurante Sukiyaki (sopé do Morro da Paciencia), onde se 

propõe implantação de uma praça pública, com intervenções nas proximidades ao mar e com 
implantação de espaço compartilhado, em trecho da Rua Pedra da Sereia; 

• Trecho onde se encontra a fonte do Chega Nego, onde se propõe abertura de espaço para 
pedestres e recuperação da Fonte; 

• Trecho onde se encontra prédio em ruínas, onde se propõe desapropriação para implantação de 
uma baia para ônibus e a criação de espaço público; 
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• Trecho entre o restaurante Sukiyaki e a Praia da Paciência onde se propõe melhoria na circulação 
de pedestres e ciclistas. 
 

A concentração dos equipamentos de apoio/serviços e espaços de contemplação privilegia estas 
áreas, e considera a proximidade aos acessos às praias, aos monumentos e às vias internas ao bairro.  

Corredor ambiental/ Paisagismo 

O Projeto adota os princípios recomendados para corredores ambientais, quais sejam: 
o Sombreamento – pergolados/ elementos de sombra; 
o Proteção aos ventos; 
o Paisagismo/ arborização e forrações; 
o Valorização e proteção às visuais/ paisagens; 
o Abertura das ruas à visão do mar, praias e monumentos; 
o Integração das praias e espaços públicos abertos. 

O projeto paisagístico propõe plantio de novas espécies, seja nas áreas de praças e espaços 
compartilhados, seja ao longo das vias, como também recuperação de áreas de restinga, 

Mobiliário urbano e Equipamentos de serviço e conforto 

O conceito para a implantação de mobiliário urbano e equipamentos urbanos de serviço e conforto 
propõe privilegiar: 

o a criação de espaços lúdicos; 
o o estímulo a esportes/ atividades aquáticas; 
o a criação de espaços “ bio saudáveis”;  
o a criação de espaços de estar, convivência e contemplação. 

 
A qualidade do mobiliário urbano a ser instalado (bancos de praça, pergolados, lixeiras, floreiras, decks, 
etc) será compatível com as características de utilização da área, e o seu quantitativo será dimensionado 
de modo a atender, satisfatoriamente, aos usos de cada espaço, em especial àqueles com projetos 
específicos. Em função de grandes eventos em trechos da área, parte do mobiliário urbano a ser 
implantado poderá ser removível, porém com controle de remoção (ferramentas e/ou equipamentos 
específicos). 
 
Equipamentos urbanos tais como: abrigos dos pontos de ônibus, quiosques para bancas de revistas / 
lanchonetes, sanitários públicos e mupis, hoje fornecidos e mantidos por empresa concessionária, 
conforme contrato vigente junto à Prefeitura Municipal de Salvador, foram reavaliados em 
posicionamento, qualidade e quantidade.  
 
No caso particular do “passeio marítimo”, estão propostos bancos e guarda-corpos em substituição às 
muretas existentes. Merecem atenção especial: o trecho entre as praças Bahia Sol e Luiz Sande de 
Oliveira; o trecho entre a Praça Bahia Sol e vizinhanças do restaurante Sukiyaki (sopé do Morro da 
Paciência); estacionamento e Rua Pedra da Sereia; Praia da Paciência. O objetivo pretendido é a 
ampliação dos espaços públicos e estímulo à sua adequada utilização. 
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CIRCULAÇÃO/ TRANSPORTES 

O Projeto prioriza espaços para pedestres, ciclistas e veículos de transporte e, fundamentado em estudos 
específicos de tráfego e pesquisas volumétricas dos fluxos de veículos na área de atuação e entorno (estes 
sob a responsabilidade da Fundação Mário Leal Ferreira), propõe: 

o alteração do tráfego, com redução de faixas para veículos, em trechos definidos ,e recursos para 
redução de velocidade; 

o definição de ciclovias, com área de proteção; 
o amplos espaços para pedestres e usuários com capacidade de locomoção limitada, com ampliação 

dos passeios, criação de espaços compartilhados e requalificação das praças existentes.  

Pavimentação/ Acessibilidade 

No dimensionamento do pavimento considera-se, nas áreas destinadas ao uso de veículos, a circulação 
de veículos pesados, tais como: trios elétricos, carros de serviço, veículos de transporte coletivo e 
caminhões diversos, considerando carga de 14 toneladas/eixo. 
 
Nas áreas onde há presença de arborização, áreas onde não está previsto o tráfego de veículos, 
delimitadas pela presença de posteamento e/ou equipamentos fixos, o pavimento está dimensionado 
para o uso exclusivo de pedestres, ciclistas ou portadores de dificuldades de locomoção. 
 
Nos trechos onde se pretende promover ou melhorar as condições de acessibilidade às praias e 
monumentos propõe-se a recuperação das estruturas de acesso e criação de novas (rampas e escadas 
acessíveis), como também em praças e decks propostos. Na Praça das Águas, pela peculiaridade e 
proximidade do mar, propõe-se trechos em grama e areia. 

Sinalização viária 

O projeto de sinalização será elaborado e implementado pela TRANSALVADOR, órgão responsável pela 
gestão do trânsito no município. 
 

INFRAESTRUTURA EM REDE/ SERVIÇOS URBANOS PÚBLICOS 

Em função de ser a área palco de eventos com especificidades em utilização de equipamentos e de grande 
afluência de público, a exemplo do carnaval, a área deverá oferecer suporte adequado e, portanto, o 
dimensionamento das redes e oferta de serviços deverá atender às demandas constantes e às eventuais, 
incorporando novas e modernas tecnologias. 

Iluminação pública 

O projeto contempla: 
o Iluminação funcional (conforme exigências das normas, em função da presença de tráfego de 

veículos); 
o Iluminação de ambiência (em áreas de contemplação e estar, áreas de praças);  
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o Iluminação das praias;  
o Iluminação de monumentos. 
 

Há que se considerar também as previsões para postes removíveis, a serem instalados por ocasião de 
grandes eventos. 

Drenagem 

A rede de drenagem proposta amplia a área de captação superficial, adaptando-se as cotas das tampas 
dos poços de visita e grelhas de captação ao novo pavimento. A drenagem superficial encontra-se, 
portanto, redimensionada;  
 
Particularmente em Ondina, especificamente no entroncamento da Av. Adhemar de Barros e Av. 
Oceânica, a solução não se esgota na microdrenagem, uma vez que há grande contribuição através da 
Av. Adhemar de Barros. Propõe-se uma galeria e “espera” dimensionada para receber contribuição 
quando da requalificação da Av. Adhemar de Barros, o que se faz urgente. Também no caso da 
Paciência, considerou-se a contribuição externa à área de intervenção. 
 
A rede de drenagem instalada será reavaliada, e serão compatibilizados os demais projetos 
complementares para gerenciar possíveis interferências, por ocasião das obras, com rede de drenagem 
existente.  

 

 

Com relação a: Distribuição de Energia Elétrica, Instalações de Telecomunicações, Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário, serviços sob a responsabilidade de Empresas e Concessionárias, o Projeto traz 

conceitos e recomendações, a partir de documentos de referencia específicos por serviço. 

Distribuição de Energia Elétrica 

• Documentos de referência: 
o Cadastro da rede implantada, fornecido pela Concessionária COELBA- Companhia de 

Eletricidade do Estado da Bahia; 
• Conceito: 

o O Projeto recomenda a manutenção das redes instaladas e relocação de alguns postes 
pela Concessionária COELBA, bem como o atendimento pela Concessionária às redes 
de iluminação pública e aos equipamentos urbanos propostos.  

• Recomendações: 
o Eventuais obras deverão acompanhar os prazos de implantação do Projeto Urbanístico, 

solucionando possíveis interferências.  
 

Instalações de telecomunicações 

• Documentos de referencia: 
o Documentos encaminhados às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, 

informando as intenções de requalificação da área; 
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o Documentos recebidos de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, com 
sugestões para a área. 

• Conceito: 
o O Projeto Conceitual propõe o atendimento, pelas empresas prestadoras de serviços de 

telecomunicações, às demandas constantes e eventuais (grandes eventos) e 
contemplando a modernização tecnológica.  

• Recomendações: 
o Manutenção apropriada e organização na distribuição das redes aéreas e subterrâneas 

existentes e/ou a implantar pela empresas prestadoras do serviço, reduzindo a “poluição 
visual” na área. 

o Eventuais obras deverão acompanhar os prazos de implantação do Projeto Urbanístico, 
solucionando possíveis interferências.   

Abastecimento de água 

• Documentos de referencia: 
o Cadastro da rede implantada, fornecido pela Concessionária EMBASA- Empresa Baiana 

de Águas e Saneamento; 
o Documento explicitando intenção da Concessionária EMBASA- Empresa Baiana de 

Águas e Saneamento em substituir a rede de distribuição implantada na área. 
• Conceito: 

o O Projeto recomenda a substituição da rede de água potável existente, em função do 
tempo de funcionamento da rede existente e da oportunidade de modernizá-las e corrigir 
eventuais perdas, desde que a EMBASA considere a oportunidade de implantação do 
Projeto para execução de obras.  

• Recomendações: 
o As obras de substituição da rede instalada, pela Concessionária, deverão acompanhar 

os prazos de implantação do Projeto Urbanístico, solucionando eventuais interferências.   

Esgotamento Sanitário 
 

•  Documentos de referencia: 
o Cadastro da rede implantada, fornecido pela Concessionária EMBASA- Empresa Baiana 

de Águas e Saneamento; 
o Anteprojeto fornecido pela Concessionária EMBASA- Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento, constando as informações necessárias à substituição/ implantação de 
novos trechos da rede, na área. 

• Conceito: 
o O Projeto recomenda a manutenção das redes instaladas e a substituição de trechos, 

pela Concessionária EMBASA- Empresa Baiana de Águas e Saneamento, desde que a 
EMBASA considere a oportunidade de implantação do Projeto para execução de obras.  

 
• Recomendações: 

o As obras deverão acompanhar os prazos de implantação do Projeto Urbanístico, 
solucionando eventuais interferências.   
 


