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Por GENILSON CEZAR 

As ações em infraestrutura logís-
tica, viária e para mobilidade, 
com vistas a preparar Salvador 

para a Copa do Mundo de 2014, devem 
consumir boa parte dos R$ 2,8 bilhões 
de investimentos previstos para toda 
a região metropolitana. No entanto, 
o diagnóstico "Fiscalização e Contro-
le Social", elaborado por arquitetos e 
engenheiros ligados ao Conselho Re-
gional de Engenharia e Arquitetura 
da Bahia (Crea-BA), sobre o conjunto 
de obras anunciadas é bastante severo 
e aponta problemas: muitos projetos 
estão com seus cronogramas atrasa-
dos, não existe garantia de repasse de 

vários investimentos e obras impor-
tantes permanecem em estudo. 

É o caso, por exemplo, do corredor 
de ligação entre o Aeroporto Inter-
nacional Luis Eduardo Magalhães e a 
zona norte da cidade, com 28 quilô-
metros de extensão, orçado em R$ 570 
milhões. "O projeto ainda está em aná-
lise, com indefinição do sistema a ser 
adotado: Bus Rapid Transit (BRT) ou 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). É pre-
ocupante se considerarmos a exigui-
dade de tempo", diz Giesi Nascimento 
Filho, chefe de gabinete do Crea-BA. 

Não há razões para tanto, avalia 
Zezéu Ribeiro, secretário estadual do 
Planejamento. Segundo ele, o governo 
baiano elaborou apenas um projeto 
de corredor padrão BRT para Salva-

dor visando melhorar as condições de 
mobilidade na capital e em Lauro de 
Freitas. E abriu a possibilidade para 
que empresas privadas apresentem es-
tudos de viabilidade técnica e avalia-
ção ambiental, econômico-financeira 
e jurídica, para estruturar um projeto 
sustentável de transporte público me-
tropolitano entre os dois municípios. 

O BRT é um sistema de transporte 
urbano baseado em vias segregadas 
do tráfego convencional para livre e 
exclusiva circulação de ônibus. Terá 
36 estações e dois terminais. O prazo 
para o término das obras é agosto de 
2012. "O objetivo é melhorar a integra-
ção entre os sistemas de transportes 
atuais e o metrô, facilitando o acesso 
entre os bairros populosos do Acesso 



PARA A COPA 2014 
avaliado emR$ 2,8 bilhões, estão atrasados 

Norte até o centro da cidade e a Arena 
Fonte Nova", diz Ribeiro. 

O metrô de Salvador é uma obra 
problemática desde o seu início em 
2000.O primeiro trecho, Lapa/Acesso-
Norte, com 6,6 quilômetros de exten-
são e cinco estações, está praticamente 
concluído. Como forma de facilitar o 
fim do embargo pelo Tribunal de Con-
tas, devido a questões orçamentárias, 
a construção deve ser fiscalizada pelo 
Departamento de Engenharia e Cons-
trução do Exército. "Não temos dúvida 
de que o metrô estará pronto para a 
Copa do Mundo", confia José Mattos, 
secretário de Transportes e Infraestru-
tura de Salvador. 

"Vamos iniciar os testes dinâmicos 
e condicionamento dos trens para que 

estejam aptos a operar no início do 
ano que vem. Para as próximas etapas, 
conseguimos que o Tribunal de Contas 
permita a construção daqui para fren-
te, desde que o Exército valide os orça-
mentos apresentados e autorize o início 
dos trabalhos", diz Mattos. A prefeitura 
deve apresentar um aditivo de contrato 
com o consórcio construtor, Metrosal. 
"Caso a empresa não aceite, o Exército 
assume o restante da obra", diz o secre-
tário Mattos, assinalando que há recur-
sos assegurados pelo Ministério das Ci-
dades em torno de R$ 450 milhões. 

Outro projeto polêmico e sem defini-
ção é o Sistema Viário Oeste, que prevê 
uma ponte ligando Salvador à Ilha de 
Itaparica. Além de questões ambientais, 
o custo do projeto, em torno de R$ 6 bi-

lhões, dificulta a viabilidade econômica 
da obra e alimenta o debate. Para o go-
verno estadual, no entanto, é um proje-
to estratégico, importante e complexo 
do ponto de vista financeiro, urbanís-
tico e estrutural, mas que deve ser con-
cretizado. Por suas dimensões, não está 
previsto para a Copa do Mundo. 

"O objetivo é oferecer um novo ve-
tor de desenvolvimento para o Estado. 
O novo sistema vai redistribuir o cres-
cimento, hoje concentrado na Região 
Metropolitana de Salvador e no litoral 
norte, dinamizando as economias da 
Ilha de Itaparica, do Recôncavo e do 
Baixo Sul", justifica o secretário esta-
dual Zezéu Ribeiro. Segundo ele, o re-
torno esperado do empreendimento 
compensará o esforço. "As atividades 



que se desenvolverão a partir do Sis-
tema Viário Oeste movimentarão de-
zenas de bilhões de reais, impactando 
inúmeros setores, inclusive a constru-
ção civil e os vários ramos de serviços 
responsáveis, hoje, pela maior parcela 
da criação de empregos", destaca. 

Já o principal projeto na área de in-
fraestrutura e logística em Salvador, a 
chamada Via Expressa Baía de Todos os 
Santos, percorre um itinerário menos 
complicado. É uma obra estimada em 
R$ 381 milhões, com recursos do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento 
(PAC), sendo R$ 40 milhões de contra-
partida estadual na ligação da BR-324 
ao porto de Salvador. O sistema cria 
um novo acesso ao porto de Salvador 
para o escoamento da produção baia-
na, além de melhorar o trânsito no 
centro da cidade, solucionando os en-
garrafamentos na Rótula do Abacaxi, 
Ladeira do Cabula, Largo Dois Leões e 
Baixa de Quintas. 

Não é pouco. Atualmente, com uma 
frota de 770 mil veículos - e ingresso 
de 60 mil carros novos por ano -, Sal-
vador vive cada vez mais o drama dos 
intermináveis congestionamentos. De 
acordo com levantamento da Supe-
rintendência de Trânsito e Transporte 
(Transalvador) da cidade, em horários 
de pico, como das 7 às 9 horas, algumas 
das vias registram velocidade média de 
20 quilômetros por hora, o que incen-
tiva a apresentação de propostas para 
implantação de sistemas de rodízio no 
trânsito, a exemplo de São Paulo. 

A Via Expressa Baía de Todos os San-
tos terá 4,3 quilômetros de extensão, 
perfazendo o trajeto de Água de Meni-
nos, Ladeira do Canto da Cruz, Estrada 
da Rainha, Largo dos Dois Leões, Ave-
nida Heitor Dias, Rótula do Abacaxi, 
Ladeira do Cabula e Acesso Norte (BR-
324). Nesse trajeto serão construídas 
dez faixas (seis para tráfego urbano 
e quatro para veículos de carga), três 
túneis, 14 elevados, quatro passarelas, 
além de ciclovias e passeios. Estudos do 
governo do Estado indicam que após 
sua conclusão, no fim deste ano, o tráfe-
go diário na via será de 62,3 mil veícu-
los, sendo 3,4 mil de cargas e 58,9 mil 
comuns. "Nossas estimativas são de que 
haverá melhorias diretas para mais de 
1,5 milhão de baianos", diz Ribeiro. 
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