
Investimentos em ferrovias e portos
na Bahia será de R$ 3, 390 bilhões
Pacote com editais
de concorrência para
os projetos será
anunciado em
janeiro de 2008.

tão sonhada ferrovia
oeste-leste, com 975 km
ie extensão para escoar

toda a produção de grãos, miné-
rios e biocombustíveis das re-
giões Oeste, Sudoeste e Sul até
um porto a ser construído no lito-
ral sul, mais a ampliação dos por-
tos de Aratu, Salvador e Ilhéus e
a Via Expressa entre a rodovia
Salvador-Feira e o terminal por-
tuário de Água de Meninos
constituem as principais obras
anunciadas para a Bahia.

Os recursos já estão assegu-
rados no Plano de Aceleração
de Crescimento do governo fe-
deral, no orçamento do governo
baiano e através de Parcerias
Público-Privadas. A elaboração
dos projetos será realizada em
tempo recorde o que permitirá
licitar parte das obras ainda no
final do próximo ano.

A ferrovia Oeste-Leste, de bi-
tola larga, explica Antônio Car-
los Batista Neves, secretário de
Infra-estrutura do Estado da Ba-
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hia, proporcionará a criação de
10.000 empregos diretos e
40.000 indiretos. Sairá do mu-
nicípio de Luís Eduardo Maga-
lhães, passando por Caetité e
Brumado, até chegar ao porto
de Volta Grande, entre Ilhéus e
Itacaré. Estima-se o transporte
de 10 milhões de toneladas de
grãos e boa parte do minério da
Bahia Mineração, que estará em
pleno funcionamento em 2010,
com investimento previsto de
R$ 2,8 bilhões.

A localização do novo porto
oceânico permite um calado na-
tural de 19 metros numa distân-
cia de 700 metros da praia, sem
problemas ambientais e não
exige dragagem, além de ter
grande retro área, capaz de
atender a urn projeto siderúrgi-
co de pellets. Para importação, a
ferrovia beneficiará o escoa-
mento de fertilizantes e deriva-
dos de petróleo do litoral até o
Oeste baiano, beneficiando
também o Sudoeste e Sul da Ba-
hia, Norte de Minas Gerais, Les-
te de Goiás e Tocantins, além do
Sul do Maranhão e Piauí.

Em 12 meses ficará pronto o
ramal ferroviário do Sistema
Multi-modal do São Francisco,
ligando Camaçari ao Porto de

Aratu, com 20 km de extensão,
ao qual são destinados R$ 120
milhões do PAC, para escoar a
produção do Pólo e os veículos
produzidos pela Ford. Ao custo
de R$ 35 milhões, outra ferrovia
de 6 km será construída, entre o
Porto de Juazeiro e a Ferrovia
Centro-Atlântica, com direção a
Aratu. Receberá as cargas da hi-
drovia do São Francisco, que se-
rá aprofundada para 3 metros e
recuperada em seus 60 km, on-
de serão investidos mais R$ 110
milhões.

PORTOS - Batista Neves anuncia
mais R$ 135 milhões do PAC
para as obras do Porto de Salva-
dor: dragagem e aprofundamen-
to para 15 metros, um berço na

ponta norte com 400 m e uma
retro área de 120.000 m2. Até o
fim de 2008 o Porto de Aratu te-
rá ampliada a bacia de evolução
a fim de permitir manobras de
navios com 200.000 tons e 300
metros. Já o de Ilhéus ganhará
novo calado de 12 metros, po-
dendo receber parte das cargas
do Oeste baiano.

Parte integrante de todo es-
te programa logístico, incluí-
do no PAC, está em andamen-
to o projeto da Via Expressa, a
cargo da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano, para os
5,1 km e uma retro área na
BR 324. Seu custo é de R$
190 milhões, com previsão
para a obra ser licitada no iní-
cio de 2008.
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