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Pujante parceiro do progresso o estado que “puxa” para si a hegemonia do Nordeste, é mais do
que os contornos similares ao mapa do continental país que integra. A Bahia, da brasilidade em
pura forma, rende à todos com suas cores, seu vigor econômico e a exuberância multicultural que
faz inclusive da engenharia, uma forma de arte.
Rodovias&Vias volta à primeira grande casa do país – como nunca cansamos de frisar – após
um hiato de mais de uma década, para encontrar um arrojo à altura dos grandes nomes que
de lá saíram para cantar e encantar em verso, prosa e proficiência, um tipo particular, ritmado e
abençoado por todos os santos, de se fazer as coisas.
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transportes, a integração e a interiorização, também são temas debatidos na entrevista exclusiva
que ilustra esta capa, com o notável vice-governador e secretário João Leão.
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JOÃO LEÃO
Vice-Governador da Bahia e
Secretário de estado de Planejamento

“O Brasil vai voltar pra casa”
Dotado de “bons fluidos” (os “bons espíritos”, aos quais a antiguidade clássica
trata como “bons humores”), bem como de uma extensa lista de serviços prestados à
população, desde cargos como prefeito e deputado Federal, o dínamo que move para
frente a renovada e eficiente máquina baiana, tem nome e sobrenome conhecidos
em todo o país: João Leão. Arquetípico desenvolvimentista. Homem de estado.
Empresário. Foi com seu característico sorriso largo, e o indefectível carisma com que
trata seus interlocutores (bonitão, bonitona), que ele recebeu Rodovias&Vias para
pôr a contexto, toda a evolução pela qual passa a primeira casa do Brasil.

RODOVIAS&VIAS
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Rodovias&Vias: O senhor tem obtido muito sucesso em sua proposição de procurar a viabilização
de investimentos capazes de trazer maior valor agregado para a porção interior do estado. Sabemos
que parte deste esforço compreende uma logística capaz de permitir este desenvolvimento. Desta
forma, o senhor foi um grande defensor e um dos principais artífices da emblemática FIOL. De que
forma ela modifica a estrutura de transportes do estado?
João Leão: A FIOL era um projeto do
engenheiro Vasco Neto (Vasco Azevedo Neto,
engenheiro e professor catedrático, ex-DNER
e conselheiro rodoviário do estado da Bahia),
originalmente pensado para servir o Porto de
Camamu. Contudo, com o calado muito raso,
especialmente em um momento em que
temos navios de enormes dimensões, que não
existiam na época, embarcações como por
exemplo as Supermax, optamos por alternar e
viabilizar o Porto Sul, de responsabilidade do
estado. Como a ferrovia era de responsabilidade
da União, foi então concebida uma Parceria
Público Privada, e estes empreendimentos
passaram então a ser administrados pela
Bamin, uma empresa que possui atividades de

extração de minério de ferro em Caetité. Daí a
FIOL inicialmente seguir, nesta primeira etapa,
até Ilhéus, percorrendo 475 Km. Na segunda
etapa, ela seguirá à Barreiras, com a adição de
425 Km de tramo. Por fim, na terceira, a estrada
irá conectar-se com a FNS (Ferrovia Norte Sul),
que por sua vez se integrará, no rumo de Goiás,
com o ramal da FICO (Ferrovia de Integração
Centro Oeste). É uma obra que representa muito
para a Bahia, portanto. Só pra você ter uma ideia,
fizemos algumas prospecções minerais no eixo
da FIOL, em raios de 100 Km para cada lado,
e encontramos diversas áreas com potencial
para Ferro, Cobre, Ouro, entre outros, como
Potássio, essencial para boa performance de
commodities do agronegócio.

“É uma obra que
representa muito para
a Bahia, portanto.
Só pra você ter uma
ideia, fizemos algumas
prospecções minerais
no eixo da FIOL,
em raios de
100 Km para cada
lado, e encontramos
diversas áreas com
potencial para Ferro,
Cobre, Ouro, entre
outros, como Potássio.”
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“Fazer um mapa do
potencial eólico do
estado. Um “caminho dos
ventos”. E isso nos trouxe
a um trabalho de extrema
qualidade.”

A geração de energias renováveis, essenciais para a capacidade de instalação de
empreendimentos, vem ganhando grande destaque, como as usinas eólicas do grupo Casa dos Ventos.
O senhor vê a busca por essa rede mais robusta e sustentável como parte de um objetivo estratégico
maior, como uma forte tendência de negócios, ou os dois?
Os dois. Veja, esta é uma movimentação
que começa ainda quando eu era secretário
de Infraestrutura, durante a gestão Wagner.
Percorrendo os recônditos do nosso grandioso
e querido estado, encontrei em uma localidade
denominada “O Campo do Vento”, uma torre,
feita com estacas, onde o cidadão – claro, com
seus poucos recursos disponíveis, mais com
grande habilidade e criatividade – montou
no topo um antigo ventilador de cinema.
Ali, ele colocou um alternador de Chevrolet
Brasil (primeira série de Pick ups e caminhões
da marca da gravata americana no país,
fabricada entre os anos 1950 e 1960, também
conhecida pelo apelido “Marta Rocha”, (em
homenagem à quase miss), com a finalidade
de gerar eletricidade. Isso fez com que eu me
atinasse: fazer um mapa do potencial eólico do
estado. Um “caminho dos ventos”. E isso nos
trouxe a um trabalho de extrema qualidade,

que finalmente foi coroado com o status da
Bahia como o estado com maior volume de
capacidade instalada, que responde, dentro
da nossa matriz geradora, por 54,7%. Então, a
Bahia hoje, é um 'mar' de energia eólica, isto sem
contar que estamos implantando 200 novos
parques de aerogeração. Vamos praticamente
duplicar essas figuras citadas.

“Status da Bahia como o
estado com maior volume de
capacidade instalada, que
responde, dentro da nossa
matriz geradora, por 54,7%.
Então, a Bahia hoje, é um
'mar' de energia eólica.”
RODOVIAS&VIAS

9

exclusiva

exclusiva

“A Ponte
Salvador-Itaparica,
foi um sonho. Me ocorreu,
realmente durante um
sonho. Eu tenho esse
costume, de acordar e
tomar nota do que sonhei.”
Assim como o restante do país, a Bahia
é pesadamente dependente do modal
rodoviário. Desta forma, a CONCEF S.A.,
desponta como a pioneira de um modelo que
apresenta capacidade de trazer conservação e
avanços a este patrimônio, como por exemplo,
a Ponte Barra – Xique Xique, uma obra que há
muito era esperada...
Nós não dispúnhamos de recursos
para fazer o projeto (da ponte). Daí, que
nós buscamos ao longo do nosso trecho
do São Francisco, e verificar qual era a que
se qualificava melhor para as condições
encontradas ali na Barra. Encontrei então uma
ponte, que ligava Canhenhe à Malhada, que
possuía uma diferença de apenas 7 metros
frente ao que estimávamos. Ora, alongando
3,5 m para cada lado com a inserção de
uma coluna da mesma forma, resolvendo o
problema. E deu certo. Tanto é que quando foi
lançada a PPP, venceram a SVC, a Paviservice
e a Top Engenharia, que além dela, ficaram
responsáveis por pouco menos de 550 Km de
rodovia, a BA-052, que vai até Feira de Santana.
Então, foi primeiro preciso equacionar o
projeto. Depois elaborar a PPP, como uma
forma de conseguir tocar a obra para frente.
(A este ponto, vale ressaltar a experiência
do Vice-governador como diretor e diretorpresidente, à frente de diversas empresas de
engenharia, nos anos 1980 e 1990). Todo esse
trabalho, uma vez concluído, também incluiu
a obtenção de dois empréstimos, um de R$ 90
milhões contraído junto ao Banco do Nordeste
e outro de R$ 90 milhões do DESEN Bahia, do
governo do estado.
10
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Já que mencionamos uma obra emblemática, se torna necessário, falarmos sobre outra que é
histórica: a Ponte Salvador – Itaparica, que também traz diversos pioneirismos para a realidade do
estado.
É verdade. A Ponte Salvador-Itaparica, foi
um sonho. Me ocorreu, realmente durante
um sonho. Eu tenho esse costume, de acordar
e tomar nota do que sonhei, e o que vi, foi que
poderia haver uma passagem ligando Salvador
à ilha de Itaparica. Naturalmente, como eu
tinha tudo já anotado, no que levantei no
dia seguinte, já comecei a tomar as primeiras
medidas no sentido de viabilizar essa ponte.

E a realidade começou a acontecer, a partir
do momento em que montamos uma PPP,
vencida por duas grandes empresas chinesas,
e um investimento cujo valor inicialmente foi
calculado em R$ 6 bilhões, mas que em virtude de
reajustamentos, atualmente bate em pouco mais
de R$ 7 bilhões. Nesta configuração, o governo
do estado, entra com 25% deste montante. E ela
deve ser iniciada já em Novembro próximo.

“Com a FIOL
demonstrando
potencial de
adicionar
mais 25%.”

A nossa engenharia, que não deve nada
a nenhuma outra a nível mundial passou por
solavancos consideráveis. Como não poderia deixar
de ser, perguntamos: que mensagem você deixa
aos engenheiros do país?
Posso dizer do que vivi em 44 anos de
engenharia, boa parte deles no Exército Brasileiro.
Nós temos excelente nível. A história, das grandes
construções, mostra isso. Vamos acreditar na
qualidade. Vamos acreditar na nossa capacidade.
Vamos nos manter firmes. Temos a necessidade
de retomar a qualidade da obra e da gestão.
Vamos reverter esse período negativo para a
retomada com o aprimoramento, inteligência e
tecnologia alinhada à transparência e as melhores
práticas de compliance, e vamos conseguir.

Com previsão de entregar em...
Quatro anos. Mas não é só isso. Veja só
que, em cálculos preliminares que fizemos,
em diversas simulações, ela tem potencial
de dobrar a receita do estado. Hoje, nós
arrecadamos R$ 50,1 bilhões. Com ela,
passaremos de R$ 100 bi. Com a FIOL
demonstrando potencial de adicionar mais
25%. Sem contar outro projeto, este destinado
à indústria sucroalcooleira, que prevê a
implantação de 11 usinas de açúcar e álcool, na
região Oeste, às margens do São Francisco e do
Rio Grande e do Rio Correntes, que levanta esta
estimativa de arrecadação em pelo menos mais
20%. Juntando tudo, em 10 anos, esperamos
uma arrecadação de R$ 150 bilhões.
RODOVIAS&VIAS
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“Estamos conseguindo,
com muita consistência
trilhar esse caminho. A
Bahia é atualmente, o
estado com maior índice de
crescimento do país.”
E com relação à outro patrimônio do estado:
o natural. Esses empreendimentos não conflitam
com os atrativos que movimentam o turismo, que
é uma importante atividade baiana?
Estamos levando isto também em conta,
claro. Hoje em dia, temos a inteligência para
nos ajudar a diminuir os impactos ao meio
ambiente. E esteja certo de que esse é um
assunto para o qual nós não descuidamos.
Como você mesmo disse, sabemos que o
turismo depende da preservação natural e não
poupamos esforços.
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Tradicionalmente, a Rodovias&Vias solicita
às autoridades que ilustram suas exclusivas,
que deixem uma mensagem, tanto para o
segmento construtivo das obras pesadas,
quanto empreendedores e investidores no geral.
Neste sentido, que recado o vice-governador e
secretário, deseja registrar para os leitores dentro
e fora do Brasil?
Olha. Nós sabemos que o estado mais rico
do Brasil é o estado de São Paulo. A locomotiva
do país é o estado de São Paulo. E esta potência
foi construída com o trabalho de gente do país
inteiro, de todas as suas regiões, incluindo gente
nossa, da Bahia. E o que eu tenho dito e repetido,
é que estamos preparando a Bahia para deixar
de ser vagão e também virar locomotiva, junto
com São Paulo. E estamos conseguindo, com
muita consistência trilhar esse caminho. A
Bahia é atualmente, o estado com maior índice
de crescimento do país. Então, o meu recado
aos empreendedores, investidores, e mesmo
ao grande público e os baianos que estão em
outros estados é: venham para a Bahia. Voltem
para a Bahia. Voltem para casa, por que o Brasil
também está voltando.

CADERNO ESPECIAL

CASA DOS VENTOS
É

recorrente, difundida e muito presente
na retórica típica do ambiente de
marketing a expressão “win-win”,
abrasileirada para “ganha-ganha”, onde
se preconizam planos, ações e medidas
que ofereçam vantagens a todos os lados
envolvidos em uma negociação. Durante
muito tempo, um discurso bonito, feito sob
medida para o pessoal de relações públicas
tecer o manto de um palavrório que servia
para cobrir velhas práticas, ao mesmo tempo
dotando-as, por vezes, de uma fina, superficial
camada de verniz ecologicamente correto
e socialmente responsável. Contudo, na
arena das pautas de uma sociedade diversa,
digital, informada descentralizadamente e
cada vez mais atenta ao seu redor, somente a
pompa blasé do “marquetês”, simplesmente
deixou de funcionar. Em tempos onde toda e
qualquer pessoa é um repórter em potencial,
empresas que somente ficaram nas palavras,
já não conseguem emendar “falar” e “fazer”
no mesmo tear. E neste sentido, é sempre
uma satisfação encontrar coerência entre o
agir e o pensar. Especialmente em termos de

A ENERGIA

ESTÁ NO AR
Certa feita, um poeta à serviço da Central de Jornalismo da Rodovias&Vias,
escreveu que “os segredos que os ventos vaticinam, somente as folhas conhecem”.
Precisamente pensando nesta linguagem de brisas, em um dialeto invisível, que
se conjectura as qualidades exigidas para obter o êxito em um negócio que supera
o tangível. Mais que uma empresa, um conceito. Um ideário que faz perfeito
sentido, à medida em que o diálogo flui livre pelo amplo hall da suntuosa sede
da Casa dos Ventos, na terra da garoa. De lá, a inteligência aliada à tecnologia,
decifram os caminhos de um futuro que sopra inexorável, aproado para a
sustentabilidade, e embalados no giro de turbinas aerogeradoras que buscam
pelos ares, energia e consciência limpas em igual medida.

Parque Folha Larga em Campo Formoso (BA)
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Parque Folha Larga

Parque Folha Larga

Brasil: “O País avançou muito nas áreas
de engenharia, de financiamento e de
regulação, mas precisamos aprender a
dinamizar o ritmo de implantação dos
projetos sustentáveis”, avalia Ivan Hong,
diretor de Estruturação Financeira da
Casa dos Ventos – Energias Renováveis,
uma das empresas pioneiras e grande
expoente em projetos de geração de
energia eólica em solo nacional e que já
foi capaz de entregar, entre seus diversos
empreendimentos (nas 3 frentes em que
atua, projetando, construindo e operando)

“Um fator que vai impulsionar
o andamento dessa agenda de
sustentabilidade, e não depende de
regulação específica, é o crescimento
da pauta ESG, com cada vez mais
empresas, sejam nacionais ou
globais, atentas ao trinômio meio
ambiente, sociedade e governança
e colocando em prática seus
compromissos de sustentabilidade.”
16
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um potencial gerador equivalente a mais
do que uma Itaipu. “Um fator que vai
impulsionar o andamento dessa agenda
de sustentabilidade, e não depende de
regulação específica, é o crescimento da
pauta ESG, com cada vez mais empresas,
sejam nacionais ou globais, atentas ao
trinômio meio ambiente, sociedade e
governança e colocando em prática seus

Ivan Hong, diretor de Estruturação Financeira

compromissos de sustentabilidade”, afirmou
o executivo, explicitando um posicionamento
que, em curto e médio prazo, será definidor
para a existência ou não de negócios inteiros.
Diferentemente de um punhado de outras
empresas que modificaram, do dia para
noite, seus posicionamentos para “Energia”,
mesmo atuando mais fortemente em outros
setores, a Casa do Ventos traz, já desde
sua origem, a observância a um conjunto
de orientações que têm pressionado não
apenas o mercado gerador de energia, mas
de forma indiscriminada todos os mercados
e praticamente todos os segmentos de
atividade humana. “Em quase 15 anos de
atividade da Casa dos Ventos, aprendemos
que é importante poder oferecer diferentes
soluções e estruturas paras os clientes.
Nosso objetivo é entregar energia que
garanta sustentabilidade e competitividade
para os negócios dos nossos clientes”,
prosseguiu Hong, explicitando ainda, mais
um posicionamento da empresa: “Muitas
vezes nos referimos a Casa dos Ventos como
uma empresa de negócios. Nesse sentido,
desenvolvemos capacidade em diferentes
modalidades de estruturação, desde a
venda de projetos greenfield a projetos
operacionais, passando por modelos de
autoprodução, nos quais o comprador da
energia se torna sócio do empreendimento

e soluções através da Comercializadora de energia
da companhia. Acreditamos também no dinamismo
da economia e dos nossos clientes, portanto é
importante estar pronto para fazer ajustes e adicionar
novos produtos para o mercado”, acrescentou o
executivo, que vê no perfil colaborativo adotado
pela empresa mais um diferencial estratégico. “A
participação no mercado livre acessando diretamente
os consumidores finais exige soluções customizadas
de acordo com o perfil de consumo de cada cliente”,
revelou Hong. “Logicamente, para oferecer esses
produtos foi necessário avaliar os impactos e riscos
para atingir o equilíbrio econômico-financeiro de cada
projeto. Para os primeiros projetos no mercado livre
selecionamos sites com recurso eólico mais vantajoso
para entrega de energia ‘flat’ (forma de distribuição
menos exposta a sazonalidades, de forma contínua)
aos clientes. Mas hoje podemos oferecer contratos de
diferentes prazos e condições de geração e solução
com autoprodução”, finalizou o executivo.

RODOVIAS&VIAS
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Parques eólicos em construção

“DIGA-ME COM QUEM ANDAS...”
A preocupação da Casa dos Ventos
em oferecer soluções completas, dentro
de todas as premissas que a caracterizam
no ambiente de mercado onde mais
“verde” significa vantagem competitiva
imediata se estende ao cuidado com que
a empresa avalia e estuda com afinco, o
desenvolvimento junto a parceiros. Não
basta conformidade, como destacou
Thiago Rezende, diretor de Implantação
e operações: “A preocupação da Casa dos
Ventos com as pautas ambiental e social
orienta a escolha de nossos fornecedores
e o modo como contratamos parcerias
estratégicas. A atenção com stakeholders
é uma componente da agenda ESG (da
sigla em inglês Environmental, Social

“A Casa dos Ventos consolidou
sua expertise em localizar
e disponibilizar fontes de
recursos, bem como em
direcionar a preparação de mão
de obra para as oportunidades
de trabalho criadas em cada
planta eólica.”
18

RODOVIAS&VIAS

and Corporate Governance – Governança
Corporativa e Socioambiental, um
componente essencial em um momento
no qual se rompe a barreira do compliance
e parte-se para uma ferramenta de gestão
efetiva nele também baseada) que contempla
toda a cadeia de fornecimento, o que nos
obriga a adotar critérios rigorosos para nossas
contratações, indo além da qualidade e do
preço do produto, alcançando também o
modo como os parceiros atuam, até em

Thiago Rezende, diretor de Implantação e operações

questões que implicam governança e
programas de integridade”, explicou,
detalhando ainda: “Buscamos também,
em nossos processos de contratação,
a priorização de fornecedores locais
(também chamado de conteúdo local, outra
característica dividida por companhias
de administração moderna e dinâmica),
sempre que disponível. Apenas como
exemplo, lembro que as Obras Civis
de todos os projetos construídos até
o momento pela Casa dos Ventos no
Nordeste foram executadas por empresas
da região”. Naturalmente, além do perfil
alinhado com todas as políticas vigentes
(e mesmo já divisadas pela companhia
antes mesmo de se tornarem exigências,
o comprometimento com performance é
um componente essencial para a Casa dos
Ventos: “Um dos últimos grandes acordos de
fornecimento de turbinas eólicas, fechado
em dezembro, foi celebrado com a Vestas.
Somente com essa companhia, nos últimos
dois anos, celebramos outras três parcerias.
Enxergamos nossos acordos com eles como
uma parceria natural e de longo prazo entre
duas empresas que são líderes em seus
setores. As duas companhias possuem a
diretriz de investimento em tecnologia,
conhecimento e inovação. Isso se reflete em
equipamentos que se adequam às condições
de vento e ao objetivo de diminuição do
custo de geração de energia”, afirmou
Rezende, exemplificando a preferência pela

conhecida dinamarquesa, mas explicando: “No
Brasil, o desenvolvimento de tecnologia nacional
para a geração eólica esbarra em alguns gargalos
históricos bem conhecidos da indústria, que incluem
o financiamento de pesquisas e a carência de mão
de obra técnica qualificada”, disse, ressalvando:
“Apesar dessas dificuldades, a indústria eólica
Brasileira tem crescido ao longo dos últimos anos
com o desenvolvimento de novos fornecedores
e o aumento da capacidade de produção de
componentes importantes dos aerogeradores
como as pás, torres e naceles”, segundo o diretor,
um incremento positivamente verificado no que
tange à capacitação de pessoas: “Também vemos
uma melhora na formação técnica de profissionais
necessários para atender à crescente demanda
gerada pelos projetos eólicos viabilizados nos
últimos anos. A Casa dos Ventos consolidou sua
expertise em localizar e disponibilizar fontes de
recursos, bem como em direcionar a preparação
de mão de obra para as oportunidades de trabalho
criadas em cada planta eólica”, relatou.
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CASA DOS VENTOS
Construção de base de torre eólica

A RENOVÁVEL ENERGIA BAIANA:
AS AÇÕES DE UM CASE DE SUCESSO
Dentro de um constante e estratégico
movimento que alocou o estado como
protagonista brasileiro da geração eólica, pelas
mãos de uma referência nacional do setor,
a Bahia desponta com uma preponderante
potência instalada, em boa monta pela própria
Casa dos Ventos (vide o grandioso parque de
Folha Larga Sul e o recentemente anunciado
Babilônia Sul), sem descuidar, porém, do
fator humano, como explica o diretor de
Desenvolvimento Corporativo, Clécio Eloy,
para quem a atenção socioambiental nos
empreendimentos da Casa dos Ventos é uma
marca registrada, assim como a forma com
que a empresa se comunica com o público que
será diretamente relacionado às atividades

da empresa, falou especificamente nos bemsucedidos cases da Bahia: “Ao implementar um
parque eólico, fazemos um mapeamento das
características e necessidades das comunidades,
inclusive, criando laços com lideranças locais.
Isso permite iniciativas que, de fato, contribuem
para aquelas populações. As principais lições
são a valorização dos recursos locais e a
compreensão do papel da energia sustentável
como fator de transformação da realidade das
pessoas, para além do simples fornecimento da

“Também estamos viabilizando
a implementação de uma usina
solar experimental na Fazenda
Escola Modelo, no município Barra,
em parceria com o Governo do
Estado. Com capacidade de 60 MW,
a usina fotovoltaica vai alimentar a
irrigação da produção da Fazenda.”
Clécio Eloy, diretor de Desenvolvimento Corporativo
20
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eletricidade. É possível melhorar a qualidade
de vida e preservar o meio ambiente”, afirmou
assertivamente, elencando ainda: “Dentro
dos nossos programas de ESG, procuramos
realizar projetos que impactem positivamente
a vida das pessoas. Podemos destacar o
Aqualuz, um sistema que transforma água de
cisternas em água potável utilizando a luz do
sol. Desenvolvido por Anna Luísa Bezerra, uma
cientista baiana à frente da nossa parceira Safe
Drinking Water For All (SDW), o equipamento
chegou a 50 famílias das comunidades rurais de
Belas, Pouso Alegre e Baixa do Umbuzeiro, em
Campo Formoso (BA). Em outro projeto, voltado
à preservação ambiental, criamos dois viveiros
de mudas de espécies nativas, catalogadas e
coletadas por biólogos que atuaram em Campo
Formoso (BA) e no Rio Grande do Norte. O
licuri, patrimônio biocultural do Brasil, é umas
das espécies cultivadas por meio de mão-deobra local, criando oportunidades”, salientou o
executivo, complementando: “Também estamos
viabilizando a implementação de uma usina
solar experimental na Fazenda Escola Modelo,
no município Barra, em parceria com o Governo
do Estado. Com capacidade de 60 MW, a usina
fotovoltaica vai alimentar a irrigação da produção
da Fazenda”. As relações com representantes
locais, prefeituras e demais autoridades
também é uma parte importante no esforço
de transparência nas ações. Quanto à recepção
à apresentação dos projetos, Eloy destaca
fundamentalmente a transparência, não como
opção, mas como única via: “O detalhamento e a
clareza com que apresentamos as possibilidades
de projetos para geração eólica ou solar contribui
para um diálogo muito transparente. A imagem
construída pela Casa dos Ventos, alicerçada
nos princípios de ESG (Ambiental, Social e
Governança), é importante para qualificar a
interação com agentes do Poder Público, o
que fomenta relações positivas e com viés
republicano. Além disso, sempre há boa vontade
quando o tema é um projeto capaz de promover
geração de energia, fomento à economia local e
criação de empregos qualificados”, registrou.

DO NORTE E NORDESTE
PARA TODO O BRASIL
Ciente de que muitos gestores públicos,
são leitores assíduos da Rodovias&Vias, e
percebem as vantagens oferecidas por projetos
desta natureza, o diretor explanou de que
forma esses administradores podem reunir e
avaliar os requisitos básicos para eventualmente
verificarem se possuem condições adequadas
para abraçar um projeto de geração eólica: “O
primeiro passo é buscar orientação técnica
adequada: a impressão pessoal sobre o
quanto venta na sua região não é indicativo
ou parâmetro sobre a viabilidade de uma
planta eólica. Há uma série de outras variáveis
envolvidas, sendo que algumas nada têm a
ver com a natureza. O melhor projeto não é
aquele que sonhamos ou que deu certo na
cidade vizinha, mas aquele capaz de entregar o
que foi planejado a custos financeiros, sociais e
ambientais controlados e aceitáveis”, pontuou.

Viveiro
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ALGUNS NÚMEROS DA BAHIA
Parque em operação no Estado da Bahia:

Folha Larga

Aqualuz
Local:

comunidades de Belas, Pouso Alegre e Baixa do
Umbuzeiro, em Campo Formoso (BA)
A tecnologia premiada pela ONU é a única do mundo
que faz tratamento de água de cisterna de zonas rurais
usando apenas a luz do Sol.

Parceiro:

Início da operação: abril de 2020

Safe Drinking Water For All (SDW)

Local: Campo Formoso (BA)

Equipamentos instalados:

Capacidade:

151,2MW

Aerogeradores: 36
Emissão de CO2 evitada:

300 mil toneladas por ano

50

Famílias atendidas:

Viveiros de mudas

Pessoas beneficiadas:

aroeira, aroeira branca, ipê roxo, ipê amarelo,
barriguda, braúna, angico, umbuzeiro e licuri

50

200

Outras informações:

2 unidades do Sanuseco, banheiro seco desenvolvido
pela SDW, instaladas em uma escola.

Produção em 2021: 100 mil
Localização:

Campo Formoso (BA) e Riachuelo (RN)

36.600 mudas

Babilônia Sul

Destaque:
O licuri – espécie nativa considerada um patrimônio
biocultural do Brasil. A planta tem inúmeras utilidades:
pode ser consumida in natura ou usada para a
produção de farinhas e óleos, cosméticos e produtos
de higiene. Sua palha também é aproveitada no
artesanato, transformando-se em chapéus, cestas e
acessórios vendidos na região. O projeto emprega
mão de obra local e envolve, ainda, ações de apoio às
associações de produtores de derivados de licuri.

Início da operação: 2023 (2º semestre)
Local: Morro do Chapéu (BA)

360 MW

Aerogeradores: 80
Emissão de CO2 evitada:

720 mil toneladas por ano

Mudas:

Capacidade anual em Campo Formoso:

Parque em construção pela Casa dos Ventos:

Capacidade:

Projetos sociais:

Usina Fazenda
Escola Modelo
Local: Barra (BA)
Capacidade instalada:

60 kWac

Parceria:
Governo do Estado da Bahia
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Pequena Vila Beneficiada

RENOVAÇÃO SUSTENTÁVEL:
A ALMA DOS NEGÓCIOS
Os maiores consumidores de energia da
Casa dos Ventos encontram-se, sem dúvida
no setor produtivo. Não é de surpreender,
portanto, que como no movimento dos
mercados descrito já nas linhas iniciais desta
matéria, cada vez mais empresas passem a se
atentar para diminuição de sua “pegada de
carbono”, e mesmo, um maior controle de todo
o seu processo de produção, não apenas com
vistas à eficiência, mas mirando em regulações
cada vez mais estritas para poder continuar
operando. Neste sentido, Fernando Elias Silva
Sé, diretor Regulatório e Comercial da Casa dos
Ventos, e presidente do Conselho da ABEEólica,
avalia que uma capacidade de resposta rápida,

“Não deixe para amanhã. As
fontes renováveis de energia, em
especial a eólica e a solar, já são
competitivas. Além disso, elas
promovem grandes transformações
sociais nos locais mais carentes do
Brasil. É possível unir economia,
impacto social positivo e respeito ao
meio ambiente.”
24
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especialmente entre as corporações que
buscam uma geração energética limpa, que
se já não facilita a obtenção de isenções e
certificados, muito em breve pode se tornar
mandatória: “Não deixe para amanhã. As
fontes renováveis de energia, em especial
a eólica e a solar, já são competitivas. Além
disso, elas promovem grandes transformações
sociais nos locais mais carentes do Brasil.
É possível unir economia, impacto social
positivo e respeito ao meio ambiente. Se você

Fernando Elias Silva Sé,
diretor Regulatório e Comercial

também acredita nisso, busque parceiros
com história em projetos de energia
renovável e que tenham o compromisso
de estar ao seu lado em todas as etapas
do processo”. Ainda sobre este assunto,
o executivo relembra que esta é uma
responsabilidade que recai não apenas
sobre o empreendedor, e destaca o papel
da administração pública em assegurar
– e cumprir um regramento claro: “O
setor produtivo demanda volume alto
de investimentos, com retorno em longo
prazo, características que dependem
de uma certa perenidade de regras e
normas. Estabilidade regulatória é algo
que os governos precisam levar em conta,
inclusive para garantir níveis satisfatórios
de qualidade dos serviços prestados a
preços módicos. Ao se ter uma regulação
adequada e estável, o mercado se
desenvolve com equilíbrio e beneficia
toda a sociedade”, declarou. Se por um
lado o diretor enfatizou a importância
do regramento, também comentou a
atuação dos órgãos de controle no setor,
especialmente quanto à amplamente
defendida “vantajosidade de contratos
para o interesse público”, algo sempre

levantado quando da eventualidade de ingerências:
“Não há dúvida que esse princípio do Direito
Administrativo (A vantajosidade) é essencial para a
preservação do interesse público. O problema surge
quando algum órgão de controle ou estrutura do Poder
Público o aplica de modo indevido. Mas a transparência
e a boa governança consistem em identificar esses
problemas e dar a eles o tratamento adequado,
com as respostas necessárias aos stakeholders e à
sociedade. Projetos de geração de energia eólica e
solar têm comprovados benefícios sociais e causam
impacto positivo no IDH-M (Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal), de forma que a população
local percebe isso diretamente. O relacionamento
entre o poder público e a iniciativa privada deve ser
pautado pelo equilíbrio e transparência e estar sempre
comprometido com o interesse público”, sublinhou o
executivo.
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ENTREVISTA - Lucas Araripe

diretor de novos negócios da Casa dos Ventos
Em um futuro próximo, entendemos
que uma cadeia produtiva 100% limpa
deverá se tornar a norma. Como o senhor
vê os esforços de empreendedores e
gestores quanto a esta movimentação
que tem tudo para se tornar uma regra?

A VANGUARDA DE UMA
TENDÊNCIA MUNDIAL
Jovem e dinâmico como a empresa que ajuda a liderar, o administrador Lucas Araripe
tem diante de si um desafio e tanto: sustentar uma companhia que já está inserida em
um contexto de “estado da arte”, por meio da percepção apurada de oportunidades,
nem sempre evidentes mesmo aos que estudam e se dedicam profundamente ao
mercado em que atuam.
Conhecemos a visão holística e muito
singular da Casa dos Ventos, que possui uma
abordagem em ampla frente tecnológica,
no segmento de energia renovável como
um todo, não apenas no setor eólico. Com
base nisso, quais os cenários o senhor
projeta a curto, médio e longo prazos para
esta atividade no Brasil e, dentre as opções
disponíveis, qual possui a maior tendência
de crescimento? Que tamanho este mercado
tem para expandir no país?
A geração de energia a partir de fontes
renováveis é uma tendência mundial e deve
ganhar ainda mais força com a agenda ESG.
Muitas empresas em todo o mundo estão
assumindo o compromisso de descarbonizar
suas operações, seja por exigência de
investidores, seja por uma cobrança da
sociedade. No Brasil não será diferente. E temos
muitas vantagens para dar conta desse desafio,
nosso potencial eólico e solar é imenso. Além de
abundância do recurso, a qualidade do vento
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brasileiro é singular, tornando a geração eólica
brasileira a fonte mais competitiva para se
gerar energia no mundo. Assim, acreditamos
que a expansão ocorrerá tanto pela capacidade
de desenvolver novos projetos, quanto pela
competitividade e sustentabilidade da fonte
eólica.

“No Brasil não será diferente.
E temos muitas vantagens
para dar conta desse desafio,
nosso potencial eólico e solar é
imenso. Além de abundância
do recurso, a qualidade do
vento brasileiro é singular,
tornando a geração eólica
brasileira a fonte mais
competitiva para se gerar
energia no mundo.”

As empresas que estão buscando se
adequar aos fatores ESG inevitavelmente
terão de tomar uma decisão sobre as
fontes de energia que vão abastecer
suas operações. Dentre as opções
disponíveis, as fontes eólica e solar são
as que trazem menos externalidades e
maior segurança. Por um lado, a escolha
por fontes renováveis de energia é uma
forma de se inserir na transição para
uma economia mais verde e inclusiva;
por outro, ela também contribui com o
negócio em termos de redução de custos
e confiabilidade de fornecimento de
insumos energéticos. Além da redução de
emissões e custos, a adesão a esses fatores
pode levar as empresas a acessarem linhas
de financiamentos mais competitivas,
gerarem mais demanda por seus produtos
e até atraírem mais talentos, um ciclo
virtuoso de valor para a companhia.

“A escolha por fontes
renováveis de energia é
uma forma de se inserir
na transição para uma
economia mais verde e
inclusiva; por outro, ela
também contribui com
o negócio em termos
de redução de custos
e confiabilidade de
fornecimento de insumos
energéticos.”

Lucas Araripe,
diretor de novos negócios
Uma parte dos leitores da Rodovias&Vias é
constituída por jovens empreendedores como
o senhor. Como representante de uma empresa
que atua no presente, mas vive de olho no futuro,
que dica você deixaria aos novos engenheiros e
administradores, tendo em mente as oportunidades
que o setor de energia renovável oferece?
Não deixem de investir em conhecimento e
inovação, além de desenvolver o olhar para o meio
ambiente e os aspectos sociais dos empreendimentos.
Engenheiros e administradores de projetos de geração
de energia têm o dever - consigo, com as companhias
em que atuam e com a sociedade - de buscar soluções
e tecnologias que tragam eficiência econômica, mas
que tenham impactos ambientais mitigados e que,
adicionalmente, possam melhorar a vida das pessoas.
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ARTIGO – Elbia S. Gannoum

Presidente da ABEEólica

OS VENTOS DA
OPORTUNIDADE
Já não resta dúvidas sobre a importância
da energia eólica na matriz elétrica brasileira.
Hoje a eólica já é a segunda fonte da matriz,
a mais competitiva e que tem um futuro de
crescimento pela frente. No caso do Brasil,
podemos dizer que o potencial eólico atual
em terra é mais de três vezes a necessidade de
energia do país. Hoje somando todas as fontes
de energia (nuclear, hídrica, térmica, eólica e
outras), a capacidade instalada do Brasil é da
ordem de mais de 160 GW. De potencial eólico,
temos estimados cerca de 800 GW. Isso não
significa, no entanto, e é bom que se explique
isso de forma clara, que o Brasil poderia ser
inteiramente abastecido por energia eólica.

“O Brasil poderia ser inteiramente
abastecido por energia eólica.
Há que se considerar algo muito
importante: a matriz de geração
de eletricidade de um País deve
ser diversificada entre as demais
fontes de geração e a expansão da
matriz tende a se dar por meio de
fontes renováveis.”
28
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Há que se considerar algo muito importante: a
matriz de geração de eletricidade de um País
deve ser diversificada entre as demais fontes
de geração e a expansão da matriz tende a se
dar por meio de fontes renováveis, dentre as
quais está a eólica.
Gostaria de destacar, por exemplo, que
em 17 de março deste ano foi lançada a Frente
Parlamentar de Energia Renovável. A iniciativa
conta com 212 parlamentares e é presidida

pelo deputado Danilo Forte (PSDB-CE).
A Frente tem como objetivo central
ampliar visibilidade e relevância das fontes
renováveis de energia, com destaque
para as novas tecnologias como a fonte
eólica, solar e hidrogênio verde. São vários
partidos nessa Frente, acredito que isso
mostra que é necessário ao Brasil ter um
protagonismo na produção de energia
renovável perante o mundo e que isso é
prioridade.
O Brasil tem um dos melhores ventos
do mundo e um potencial enorme.
Considerando que o Brasil ainda tem
um baixo consumo de eletricidade per
capita e o crescimento estimado para o
País, a energia eólica ainda possui muitas
décadas de desenvolvimento e ótimas
perspectivas de crescimento. Sempre que
falamos de contratações e do futuro da
fonte eólica no Brasil, é relevante reiterar
esse conceito muito importante: nossa
matriz elétrica tem a admirável qualidade
de ser diversificada e assim deve
continuar. Cada fonte tem seus méritos
e precisamos de todas, especialmente
se considerarmos que a expansão da
matriz deve se dar majoritariamente por

fontes renováveis. Do lado da energia eólica, o que
podemos dizer é que a escolha de sua contratação
faz sentido do ponto de vista técnico, social,
ambiental e econômico, já que tem sido a mais
competitiva nos últimos leilões. Não temos como
saber quanto será contratado nos próximos leilões
do mercado regulado, mas o futuro certamente é
promissor para a fonte eólica.

Elbia S. Gannoum,
Presidente da ABEEólica
RODOVIAS&VIAS
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Petrobahia: o gás que o Nordeste precisa para crescer e
ajudar o desenvolvimento do Brasil
A Petrobahia investe no oeste baiano e em todo o Nordeste com
parcerias inéditas que vão impulsionar o desenvolvimento do
Brasil. No Polo Agroindustrial do Médio São Francisco, a Petrobahia
se posiciona como principal off-taker (compradora) de etanol das
Usinas de e viabilizará os empreendimentos com a garantia de
demanda. Adicionalmente, a Petrobahia planeja investir em bases de
armazenagem próximos às usinas para ampliar sua capacidade de
distribuição, ajudando o desenvolvimento econômico e social de toda
a microrregião e contribuindo para o aumento do PIB do País. Com
a expansão de sua atuação, nos próximos anos, a empresa contará
com novos empreendimentos de sucesso e promete alavancar novos
negócios, gerando emprego, renda e ajudando a transformar a região
Nordeste.

INFRAESTRUTURA - TECNOLOGIA - INFORMAÇÃO

“A dedicação do vice-Governador João Leão para alavancar o
desenvolvimento do Estado, em especial do Oeste da Bahia, é
louvável e merece destaque importante no cenário nacional. A
Bahia é um mundo de oportunidades, e João está construindo os
pilares para o desenvolvimento microrregiões de acordo com as suas
potencialidades, afirma o Presidente da Petrobahia, Thiago Andrade.

14 PALESTRAS
6 MINI-CURSOS
18 TRABALHOS TÉCNICOS
VISITAS TÉCNICAS VIRTUAIS

Terra de oportunidades
A ampliação da Petrobahia no Nordeste segue curso com destino
a novas oportunidades para intensificar suas ações em prol do
desenvolvimento da região, através da construção de uma nova base
de distribuição no Maranhão. O presidente Thiago Andrade assinou
recentemente a escritura de aquisição do terreno no distrito industrial
de Balsas, onde será construída a nova unidade. Com aporte inicial
de 5 milhões para construção, a nova base levará emprego e renda
para região, dará mais competitividade aos postos e agronegócio da
região e ainda fomentará abertura de novos estabelecimentos, além
de aumentar a movimentação de combustíveis do Porto de Itaqui, em
São Luis no Maranhão.

Faça Networking
Divulgue o seu trabalho
Participe de um evento nacional
Atualize-se com palestrantes de renome

Pioneirismo
Para isso, foi assinado um protocolo de intenções com o Governo
da Bahia, para implantar uma base central de armazenamento
e distribuição de etanol na região de Muquém do São Francisco,
com o objetivo de apoiar o Polo Agroindustrial e Bioenergético em
desenvolvimento na região. A iniciativa marca o fechamento de um
importante ciclo, pelo qual a Petrobahia vai proporcionar uma nova
realidade para a região, que se tornará uma das mais produtivas do país.

Em 2020, a companhia trouxe para o mercado nordestino o Gás
Natural Liquefeito (GNL), com foco no interior da Bahia. “Com a nova
tecnologia, a capacidade transportada passa a ser de 25 mil m3 por
caminhão, podendo atingir distâncias de até 1000 km, sem perder
competitividade com os produtos substitutos em municípios mais
distantes”, explica. A produção do Gás Natural Liquefeito acontecerá
no município de Itaparica, na Bahia, onde será instalada uma planta
de liquefação.

Saiba mais. Acesse: infracea.com.br
petrobahia.com.br

petrobahia
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CAPA • EDIÇÃO ESPECIAL BAHIA
instalar no interior do Estado, onde a grande
parte do investimento será aplicado, mais
de R$ 4,8 bilhões, criando 1,8 mil empregos
diretos”, é a marca da ousadia que avança
mesmo frente à adversidade, como reza a
divisa latina que representa seu povo Per
Ardua Surgo – “Pela dificuldade, venço”:
“Apesar da pandemia, o trabalho por aqui
não parou. Acredito que o ambiente de
negócios saudável e a economia estável do
Estado permitiram que continuássemos
atraindo bons negócios. Destaco que a
interiorização dos investimentos continua
sendo uma prioridade para o governo
baiano. Fechamos 2020 com 76% dos
investimentos atraídos para o interior
e agora apresentamos um balanço de
primeiro trimestre com números que
mostram a mesma tendência”, costuma
reiterar o vice-governador João Leão. Ainda,
de acordo com o secretário atualmente
à frente da SDE, Nelson de Souza Leal, “o
segmento de Eletricidade e Gás (Energias
Renováveis) é o que mais contribui para
a interiorização do desenvolvimento,
que beneficia 42 municípios baianos,
principalmente na região semiárida do
estado. O setor nos empreendimentos
atraídos e incentivados pelo Governo
do Estado”. E o desfile de números
impressionantes não cessa: “Dos R$ 5,2
bilhões de protocolos assinados este ano,

OS AVANÇOS DA

BAHIA DO BRASIL

De vagão à locomotiva do Nordeste, como bem disse seu vice-governador e
secretário do Planejamento João Leão, a Bahia põe em movimento suas ambições
de um futuro repleto de progresso e grande atividade. Próspera e segura, a gestão
dos atuais ocupantes do Palácio de Ondina, honra seus compromissos e respeita
os contratos, firmando a direção que o estado segue rumo ao desenvolvimento,
em um movimento integrador, que privilegia os potenciais do interior, sem
descuidar das suas imensas capacidades industriais já instaladas. Primeiro
ponto de parada do Brasil, o gigante regional revela suas estratégias e estende
aos empreendedores - como é costume de seu alegre e hospitaleiro povo - um
convite de braços abertos à um imenso rol de oportunidades.

A

Bahia vibra. A Bahia gira. A
Bahia vira. Na dinâmica dos
passos da dança econômica
do cenário nacional, ginga ritmado e
vigoroso o estado que voa ao som do
berimbau. Exuberante, colorido e rico, o
passo acrobático dos capoeiras é a síntese
do salto que a primeira casa do Brasil dá
para adiante, com arrojo e determinação.
Em seu peculiar sincretismo ecumênico,
é claro, há espaço para todos. Com as
bênçãos de todos os santos. Na ciranda
dos tempos, o passo trouxe, mais de
uma década depois as equipes de
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Rodovias&Vias para palmilhar, da vastidão
do imenso litoral, aos rincões do agreste a
transformação de uma potência em seus
matizes de rubro e celeste na base alva,
que refletem um indescritível verde e
amarelo. O “destino dos bons negócios”,
que somente no primeiro trimestre deste
2021, assinou por sua SDE - Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (à época,
chefiada ainda pelo hábil vice-governador),
37 protocolos de intenções, com “previsão
de investimentos de R$ 5,2 bilhões e a
geração de 2,2 mil empregos diretos e 3
mil indiretos. 86% deles tem previsão de se

“O segmento de Eletricidade e Gás
(Energias Renováveis) é o que mais
contribui para a interiorização do
desenvolvimento, que beneficia
42 municípios baianos, principalmente
na região semiárida do estado. ”
Nelson de Souza Leal
Secretário de Desenvolvimento Econômico
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Foto: Mateus Pereira / GOVBA

R$ 4,5 bi são de renováveis. São 14 projetos
de energia eólica, que preveem se instalar
em Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia. E
seis de energia solar em Juazeiro. Juntos,
os parques vão gerar 2,5 mil empregos
indiretos durante a construção das usinas.
Este ano, sete empreendimentos entraram
em operação, gerando um investimento
de mais de R$ 1 bilhão no estado e 390
novos postos de trabalho diretos. Mais

uma vez renováveis liderou o processo
com a entrada de cinco parques eólicos
em operação e a implantação de uma linha
de transmissão. O estado tem um total de
438 empreendimentos incentivados que
estão sendo acompanhados, com previsão
de investir R$ 71,2 bilhões e gerar 54,3 mil
vagas de empregos diretos. 90 projetos são
de Renováveis e eles serão responsáveis
por 75% (R$ 40,6 bi) do investimento.
A previsão é que até 2022, 260
empreendimentos estejam implantados
ou ampliados e injetem no estado
R$ 21,9 bilhões, gerando 19,6 mil empregos
diretos”, revela o secretário Leal, que tem
diante de si a missão de manter o notável
ritmo de trabalho puxado pela condução
da gestão Rui Costa, que já vaticinou sua
determinação em “mostrar que a Bahia
é diferenciada”. Amistosa e atrativa aos
investimentos, com um marco regulatório
robusto, claro e eficiente. É assim que a
banda toca, na terra que dá o tom.

Uma aliança de ferro com
a Bahia e o Brasil

Somos a Brazil Iron Mineração, um dos maiores
investidores estrangeiros em mineração na
Bahia, com foco em minério de ferro. Tendo se
dedicado nos últimos 10 anos à construção do
projeto de mineração que hoje emprega mais de
340 funcionários na região de Piatã e Abaíra.
Trabalha constantemente para melhorar o
meio ambiente por meio de programas de
recuperação de áreas degradadas e tratamento
de resíduos para torná-los um produto
aproveitável. Todo o processo de
beneﬁciamento
está sendo realizado a seco,
be
sem a construção de barragens de rejeitos. Foi a
primeira a utilizar o estaleiro ENSEADA numa
parceria que criou um novo porto na Baía de
Todos os Santos, agora operando com outras
mineradoras. Fornece minério de ferro de alta
qualidade para grandes clientes nacionais e
internacionais.
in

“Mostrar que a Bahia é
diferenciada.”
Rui Costa
Governador do Estado da Bahia

pt.braziliron.com.br
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PATRIMÔNIO LOGÍSTICO
Se por um lado, a gestão tem realmente
empreendido tremendo esforço na atração
das atenções dos capitais, por outro, não
descuida de suas conquistas anteriores. E
neste quesito, a Secretaria de Infraestrutura,
liderada por Marcus Cavalcanti, avançou
no extenso e abrangente Programa de
Recuperação e Manutenção de Rodovias
do Estado da Bahia – PREMAR, entre
outros. Os 5 maiores projetos, os principais
trechos, diante do gigantesco esforço de
ofertar capilaridade com segurança e bom
nível de serviço às rotas da produção do
mais rico estado do Nordeste brasileiro.
Mais de 2.430 quilômetros de rodovias
baianas passaram ou estão passando
por restauração através do Programa de
Recuperação e Manutenção de Rodovias
do Estado da Bahia (Premar-II) desde 2018,
sendo que 1.971 km de extensão já foram
concluídos. No programa, a empresa
vencedora do edital é responsável pelas
obras de requalificação e conservação
dos trechos pelo prazo de cinco anos a
partir da assinatura do contrato. As vias
são importantes corredores de transportes
do estado. Atualmente, as rodovias que
fazem parte do Premar são a BA-210, do
entroncamento da BR-110 até Juazeiro,
passando por Paulo Afonso, Rodelas, Barra
do Tarrachil, Abaré, Acesso a Ibó, Curaçá, a
BA-161, entre Ibotirama, Estreito e Barra,
a BA-172, que liga o entroncamento da
BR-242, em Javi, até Jaborandi, que passa
por Santa Maria da Vitória e São Félix do
Coribe, a BA-262, de Brumado até Vitória da
Conquista, a BA-263, entre Itambé e Vitória
da Conquista, a BA-148, de Brumado até
Livramento, a BA-152, entre Livramento,
Paramirim e Caturama, a BA-156, que liga
Caturama ao entroncamento da BR-242,
passando por Botuporã, Tanque Novo,
Igaporã, Macaúbas, Boquira e Oliveira dos
Brejinhos, a BA-046, de Itaberaba até Iaçu,
a BA-245, entre Iaçu e o entroncamento
da BA-142, que passa por Itaetê, a BA-142,
do entroncamento da BR-242 até o distrito
de Sussuarana, passando por Andaraí e
Mucugê, a BA-148, do entroncamento
36
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da BR-242 até Rio de Contas, que passa
por Abaíra, a BA-160, entre Ibotirama,
Paratinga e Bom Jesus da Lapa, da BA131, do entroncamento da BR-407 até o
entroncamento da BR-324, passando por
Saúde e Caém, da BA-290, que liga Itanhém
a Teixeira de Freitas, e da BA-001, entre
Valença, Camamu e Itacaré. O programa
irá restaurar mais 407 km de rodovias nos
próximos meses. Os processos de licitação
estão em andamento para a execução de
serviços de recuperação e manutenção da
BA-463, entre São Desidério e Roda Velha, da
BA-459, do distrito de Placas, em Barreiras,
até o entroncamento da BA-454, e que ligam
os entroncamentos da BA-454 e da BR-242,
da BA-460, do entroncamento da BR-242
até Placas e da localidade até a divisa entre
Bahia e Tocantinas, da BA-130, entre Ipirá e
Itaberaba, e da BA-233, do entroncamento
da BA-052 até o distrito de Zuca, passando
por Macajuba e Rui Barbosa.
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VOA BAHIA: OS REPAGINADOS
AEROPORTOS ESTADUAIS
Os terminais de passageiros que darão
novo impulso aos negócios e à aviação
regional, preparando o estado para um
novo ciclo econômico, que privilegiará
o desenvolvimento de novos mercados,
para os que, mais que correr, precisam voar.
Mais: a segurança de vôo por meio dos
modernos suportes de auxílio à navegação
em implantação. O funcionamento de

um total de 68 aeroportos e aeródromos
contribui para o desenvolvimento
econômico do território baiano.
O
Governo da Bahia, através da Secretaria de
Infraestrutura, vem realizando importantes
ações para o desenvolvimento da aviação
regional como a construção, recuperação e
manutenção de equipamentos aeroviários
no estado.

AEROPORTO DE
SENHOR DO BONFIM:
A primeira etapa da construção do aeroporto de Senhor
do Bonfim, que inclui a instalação da área de movimentação de
aeronaves, já foi concluída. Os processos de licitação referente à
implantação do terminal de passageiros e dos equipamentos
de auxílio à navegação aérea e a execução dos serviços
complementares, que corresponde à segunda fase da obra, e
também do acesso ao aeroporto estão em andamento.

AEROPORTO DE
BOM JESUS DA LAPA:
O aeroporto de Bom Jesus da Lapa está sendo implantado
na região do Velho Chico. A primeira fase da obra, referente à
construção da pista de pouso e decolagem, taxiway e o pátio de
estacionamento de aeronaves, está com 75% de execução e deve
ser concluída no mês de agosto. A implantação do terminal de
passageiros e dos equipamentos de auxílio à navegação aérea
e a execução dos serviços complementares, que corresponde à
segunda etapa das ações, está em processo de licitação.

AEROPORTO DE UNA, EM
COMANDATUBA:
O aeroporto de Una, em Comandatuba,
foi transformado de privado para público e
já está operando com aviação comercial.

AEROPORTO DA COSTA
DO DESCOBRIMENTO:
O Aeroporto da Costa do
Descobrimento está em fase de estudo de
viabilidade para implantação.

MAIS AEROPORTOS:
Além desses os aeroportos que operam
aviação regional e estão sob concessão
como Vitória da Conquista, Porto Seguro,
Teixeira de Freitas/Caravelas, Valença,
Lençóis e Feira de Santana. Os Aeródromos
de Luís Eduardo Magalhães, Irecê, Jequié e
Jacobina também estão sendo preparados
com a infraestrutura necessária para
torná-los aptos a receber voos regulares/
comerciais.

EQUIPAMENTOS DE AUXÍLIO
À NAVEGAÇÃO AÉREA:
A fim de dar mais segurança às operações aéreas,
os instrumentos de auxílio à navegação aérea estão
sendo requalificados ou implantados em aeródromos
regionais baianos. A recuperação do balizamento
noturno do aeroporto de Irecê foi concluída no mês de
março deste ano com recursos do Governo da Bahia.
As Estações Meteorológicas de Superfície Automática
(EMS-A) instaladas nos equipamentos aeroviários
de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Feira de Santana,
Guanambi, Lençóis, Teixeira de Freitas e Valença
foram homologadas no ano passado. A instalação de
Indicadores de Trajetória de Aproximação de Precisão
(PAPI) também nos aeroportos de Feira de Santana e
Valença está em processo de licitação. As duas últimas
ações são fruto de uma parceria entre do Governo
do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura
(Seinfra), e do Governo Federal, por meio da Secretaria
Nacional da Aviação Civil.

AEROPORTO DE
BARREIRAS:
No Aeroporto de Barreiras, o projeto está sendo elaborado
para a reforma e ampliação da pista de pouso e decolagem, do
pátio de estacionamento de aeronaves e do taxiway, a construção
de um novo terminal de passageiros e aquisição e instalação de
equipamentos de auxílio à navegação e a execução de serviços
complementares.

AEROPORTO
DE GUANAMBI:
O Aeroporto de Guanambi passou recentemente por reforma
e está apto a receber voos comerciais.
Fotos: Divulgação SEINFRA
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O PROJETO EM NÚMEROS

OBRA EMBLEMÁTICA: SISTEMA RODOVIÁRIO
PONTE SALVADOR – ITAPARICA
A assinatura do contrato de concessão
para a construção do Sistema Rodoviário
Ponte Salvador-Ilha de Itaparica foi
realizada em 12 de novembro de 2020.
Após a assinatura, o consórcio chinês
Ponte Salvador Itaparica tem um ano
para a obtenção das licenças necessárias
e desenvolvimento dos projetos (etapa
atual), e outros quatro anos para executar
a obra. A gestão e administração da ponte
terá duração de 30 anos. O investimento

será de R$ de 7,6 bilhões. A previsão é que
sejam gerados aproximadamente cinco mil
empregos diretos durante o pico da obra
de construção do equipamento. Em tempo,
dentro do formato de PPP, o consórcio
vencedor é composto pelas empresas:
China Railway 20 Bureau Group Corporation
– CR20; CCCC South America Regional
Company S.A.R.L – CCCC SOUTH AMERICA
e China Communications Construction
Company Limited - CCCCLTD.

A Ponte Salvador-Itaparica terá 12,4
quilômetros de extensão e será a maior
ponte sobre lâmina d’água da América
Latina. O equipamento contará com
um trecho estaiado de 860 metros,
presença de 2 pistas com 2 faixas cada
com acostamento. A expectativa é de
atingir 28.000 veículos/dia no início da
operação. A ponte é parte de um novo
eixo rodoviário, que pretende configurar
a rede urbana e a matriz logística da
região criando um novo vetor de
desenvolvimento do estado. Em Salvador,
o acesso a ponte será na região de Água
de Meninos e terá conexão com a Via
Expressa já existente a fim de distribuir
o tráfego na cidade. Na Ilha de Itaparica,
a cabeceira da ponte ficará na região de
Gameleira. O Sistema Rodoviário Ponte

Salvador-Ilha de Itaparica constitui-se de
uma obra de relevância nacional, tanto
pela sua engenharia, que adotará os
preceitos mais modernos de eficiência e
sustentabilidade, cumprindo as normas
legais com tratamento adequado dos
impactos econômicos e sociais, quanto
de vetor de desenvolvimento à região.
Configura, ainda, um anseio antigo
dos cidadãos baianos, que sentem as
dificuldades atuais de acesso à Capital.
Ao Governo, representa a possibilidade
de criar um vetor de desenvolvimento
social e econômico para diversas regiões
do estado, como o sul do Recôncavo,
Baixo Sul, Oeste da Bahia, além de todo
o Litoral Sul e Região Metropolitana. A
obra envolve ainda, um modelo jurídico
que apresenta aspectos desafiadores de
gestão e acompanhamento.

PRINCIPAIS OBJETIVOS
•

Redução das distâncias entre a Região Metropolitana de Salvador e as
regiões sul, sudoeste e oeste do Estado.

•
Desenvolvimento socioeconômico dos territórios ao sul da Região
Metropolitana de Salvador: Ilha de Itaparica, sul do Recôncavo, Baixo Sul e
Litoral Sul, aumentando a sua participação tanto no PIB Estadual, quanto na
arrecadação de tributos Federais, Estaduais e Municipais;
•
Reconfiguração da malha urbana regional, estimulando o
desenvolvimento de cidades de médio porte, capazes de oferecer serviços
mais diversificados e de melhor qualidade para a população regional;
•

Criação de um novo setor logístico para Salvador, que hoje
depende, praticamente, de uma única ligação rodoviária com
sudeste do País, a BR-324;

•
Consolidação, de forma sustentável, do entorno da Baía de Todos os
Santos, como o complexo industrial e portuário, preservando sua margem
oeste para atividades não poluentes;
•
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Contribuição para a recuperação econômica do
centro antigo de Salvador.

RODOVIAS&VIAS

41

Fotos: ASCOM / CONCEF

CONCEF • ESTRADA DO FEIJÃO S/A

UMA ESTRADA

PARA O FUTURO

O

perfil empresarial, nas
principais
intervenções
nos
aproximadamente
546 Km da parceria que administra,
mantém e conserva o sistema
BA-052 do Km zero na altura de Feira
de Santana à integralidade dos 83,5Km
da BA-160 até a Barra, traduz-se
em um estilo de atuação consistente,
que também é responsável por uma
transformação ponderável no viário
das rotas disponíveis no estado, com
a construção da Ponte Barra – XiqueXique. A ligação que oportunizará
crescimento econômico, é decisiva
para o fomento a um dos setores mais
fortes da economia regional, gerando
empregos e todo um ciclo de atividades
que não se encerrará após sua conclusão.
Estratégica, a obra é a parte mais
significativa de um rol de incrementos
capaz de oferecer as condições
necessárias e tornar-se parte indelével
dos “Avanços da Bahia do Brasil”.
Importante para o desenvolvimento
baiano, dentro do plano de
desenvolvimento elaborado pelo
governo, com atuação fundamental
do vice-governador, junto a seu braço
executor, a Secretaria de Infraestrutura

Apesar de levar no nome a palavra concessão,
a CONCEF S/A, constitui uma PPP que representa
um novo paradigma em termos de modelagem de
empreendimentos públicos no estado, dentro de uma
visão de integração estratégica que deve prosperar.
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“É uma das vias mais
importantes para o escoamento
de grãos, oleaginosas, minérios
e da pecuária produzidos
no oeste da Bahia. Um
empreendimento muito bem
estudado, que é indutor de progresso
e gerador de empregos.”
Marcus Cavalcanti
Secretário de Infraestrutura do Estado
44
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de Produtos Asfálticos Ltda., a atuação e
os trabalhos da Concessionária Estrada do
Feijão S/A, são, segundo Adrião Borges,
seu gerente de Engenharia, calcada em
4 pilares: “O primeiro, sem dúvida é a
restauração dos 546 Km de rodovia, para
os quais, temos 5 anos entre a assinatura
de contrato e sua efetiva conclusão em
si, com vistas a atender a determinados
padrões de desempenho. É um desafio,
pois a última grande intervenção pela
qual a superestrutura passou – e que
sequer foi em sua completa extensão –
data de 20 anos atrás. Ainda que o fluxo
seja exatamente intenso, o tempo cobra
sua parte de deterioração”, afirmou o
experiente engenheiro. “É uma ação de
alta complexidade, que tem que atingir,

não só os índices de performance, como
também, abarcar soluções tecnicamente
superiores, que sejam mais eficientes.
A fonte de receita mais importante é
uma contrapartida do Estado. Some-se
a isso uma dificuldade de contração de
empréstimos, o advento da Pandemia
do Coronavírus e à alta de materiais
básicos para o segmento, como aço,
cimento e insumos betuminosos (que
não são repassados ao contrato) e temos
um cenário que exige muita ousadia e
criatividade na, digamos, ‘engenharia
financeira’ do empreendimento”, avaliou
Borges. De fato, com as correções pelo
IPCA, fica evidente que as correções,
quando possível fazê-las, não refletem
o custo efetivo das obras. Daí o suporte

Fotos: Ulgo Oliverira / Ascom SEINFRA

do Estado(SEINFRA) sob concessão e
fiscalização da Agência Estadual de
Regulação de Serviços Públicos de
Energia, Transportes e Comunicações da
Bahia, (Agerba). Liderada pelo secretário
Marcus Cavalcanti, engenheiro com
ampla experiência na gestão pública,
o sistema viário BA-052 “É uma das vias
mais importantes para o escoamento
de grãos, oleaginosas, minérios e da
pecuária produzidos no oeste da Bahia. Um
empreendimento muito bem estudado,
que é indutor de progresso e gerador
de empregos durante toda a vida útil da
contratação, e ataca de forma inteligente
várias frentes simultâneas”, afirma o
secretário Marcus Cavalcanti. Levados à
cabo pelo consórcio vencedor do processo
licitatório, uma Sociedade de Propósito
Específico (SPE), com composição entre
SVC Construções Ltda., TOP Engenharia
Ltda, (ambas conhecidas construtoras do
ramo pesado) e a Brasquímica, Indústria

fundamental da capacidade executiva e
financeira das empresas. “É um conjunto
de eventos, que realmente causa um
impacto bastante preponderante na
operação das rodovias. Mas é algo que
estamos avaliando detidamente, vendo
como as coisas evoluem, antes de tomar
qualquer atitude. Estamos observando.
Achamos
prudente
acompanhar
como estão se comportando os órgãos
reguladores e de controle. Somos
pioneiros no tipo de atividade, sabemos
que o pioneirismo às vezes cobra um
alto preço. Por hora, nossa orientação é
manter o nível de serviços alto. Claro, aí
há decisões estratégicas, que vão buscar
otimização para as nossas ações”. Não para
menos. O sistema consiste em um eixo
integrador importante para todo o estado,
e atravessa 18 municípios. “Se formos
encarar friamente, é um complexo que é
fundamental para a musculatura logística e
produtiva da Bahia”.

“É uma ação de alta
complexidade, que tem que
atingir, não só os índices
de performance, como
também, abarcar soluções
tecnicamente superiores,
que sejam mais eficientes.”
Adrião Borges
Gerente de engenharia da CONCEF
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A ESTRADA E A PONTE
Atualmente pouco mais de 90%
concluída, mesmo com toda a situação
adversa exercendo ponderável pressão
em contrário, como previamente descrito,
as obras na ponte estão muito perto de
chegar no pico de seu desenvolvimento.
“É uma obra de grande porte, sob nossa
responsabilidade. E o mais importante:
está ficando pronta. Tivemos um hiato
de 90 dias de construção ocorrido
exclusivamente por conta de falta de
insumos. Indisponibilidade mesmo, de
entregas programadas, pagas e que não
aconteceram. Mas, em novembro de 2021
ela estará entregue, permitindo todo o
conforto e segurança na travessia, em
janeiro de 2022, inicia a operação com
cobrança de pedágio será efetuada uma
tarifa equivalente à das balsas, sem os
inconvenientes que estas apresentam”,
ponderou o engenheiro Adrião, explicando
o segundo e emblemático “pilar” da
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atuação da CONCEF S/A. Em uma realidade
interdependente da ligação pelo rio,
que possui seus caprichos, um regime
de secas e cheias que limita o tamanho
das composições e faz variar de algumas
horas para até 8, 10 horas de espera para
um travessia, fica evidente a expectativa
depositada sobre a CONCEF S/A para que
as obras continuem céleres. “Da forma
como está, temos muita consciência
de que além do inconveniente das filas
de espera, há um impacto muito forte
no custo do frete das commodities e
demais cargas, que são a característica
majoritária do tráfego no nosso segmento”,
analisa Borges. “A ponte vai trazer muitas
vantagens, muito desenvolvimento,
novos investimentos por parte do setor
privado, é muito promissor”, completou,
adicionando ainda: “E tudo isso, em
função dessa visão que o governo teve,
de inteligentemente tocar em frente

este programa, que a CONCEF S/A
tem a felicidade de participar. Estamos
muito contentes de estar contribuindo
para a história do estado. Afinal, a
obra é o ‘carro chefe’ da rodovia e será
um ponto essencial responsável pela
eficiência total do sistema”, finalizou.
Como pode-se perceber, a engenharia
propriamente dita, novamente, foi a parte
mais evidente do trabalho que envolveu
a já mencionada “engenheria financeira”.
Neste Ponto, o consórcio foi assessorado
pela divisão de rodovias da Sporos Gestão
de Valor, na figura de Damião Moreno,
ex-Vice-Presidente de Rodovias da
INVEPAR. “A divisão de Rodovias da
SPOROS, que vem assessorando a
CONCEF, reúne profissionais com larga
experiência como executivos e consultores
em diversos processos licitatórios e de
implantação de concessionárias de
rodovias no Brasil”. Ainda, de acordo com
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Damião “No projeto da CONCEF, também
atuaram de forma expressiva os sócios da
SPOROS RODOVIAS, Ronaldo Vancellote,
ex-Presidente das concessionárias Linha
Amarela e ViaRio, no Rio de Janeiro,
profissional com vasto conhecimento
na implantação, gestão e operação de
concessionárias de rodovias e vias urbanas;
e Renato Godoi, consultor com mais
de 25 anos de experiência em estudos
econômicos de viabilidade e estruturação
de financiamentos, que liderou a
realização das análises econômicofinanceiras que vem embasando as
decisões da Concessionária”. Perguntado
especificamente
a
respeito
da

“Atuamos nas negociações com o
Poder Concedente (Estado da
Bahia/SEINFRA) para a
antecipação em um ano o prazo
de entrega da principal obra
prevista no Contrato, a Ponte
Travessia Xique-Xique/Barra, que será
entregue até o final do corrente ano.”
Damião Moreno
Gerente Sporos Gestão de Valor
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reorganização para as obras da ponte, ele
afirmou: “Atuamos nas negociações com
o Poder Concedente (Estado da Bahia/
SEINFRA) para a antecipação em um
ano o prazo de entrega da principal obra
prevista no Contrato, a Ponte-Travessia
Xique-Xique/Barra, que será entregue até
o final do corrente ano. A conclusão das
obras da Ponte um ano antes do previsto

inicialmente foi uma estratégia identificada
pelos assessores em conjunto com os
acionistas para facilitar a estruturação do
financiamento e antecipar a consecução
do chamado “completion” técnico
principal do projeto. Este aspecto conjugou
interesses de todas as partes envolvidas”,
revelou o experiente gestor. À frente do
esforço construtivo, a Engetec, empresa
do Grupo Queiroz Galvão (que está, por
sua vez, à frente de outras grandes obras
de infraestrutura pesada pelo país, entre
OAE’s e Túneis, como no contorno de São
Sebastião), que possui amplo expertise
e foi eleita como a melhor alternativa,
à altura do desafio: “Nós queríamos a
melhor obra em qualidade, a melhor obra
em prazo e a melhor obra em preço”,
simplificou Borges. “É uma obra grande,
em um prazo relativamente difícil,
com muita atividade e embarcada. E
concluímos que a melhor forma seria abrir
um processo licitatório específico, calcado
em qualificação técnica comprovada, no
sentido de apenas convidar empresas
com alta capacidade técnica, financeira e
disponibilidade de equipamentos. E entre
estas empresas convidadas a participar
do processo – que foi algo no estilo de
Regime Diferenciado de Contratação

Integrada (RDCi) – elaboramos um termo
de excelência, que avaliava desde método
de concepção à metodologias, e a Engetec
nos surpreendeu com um projeto não
apenas muito eficiente, seguro e de
qualidade superior, como também muito
inovador”, avaliou o engenheiro Artur
Lopes, responsável pelo planejamento
e controle da CONCEF, aludindo ao alto
índice de elementos pré-moldados
presentes na composição da estrutura:
90%. “Desde a as fundações, travessas,
pilares, vigas e etc., tudo foi feito em uma
verdadeira indústria montada no canteiro,
o que eleva o controle de qualidade e nos
dá condição de fazer eventuais ajustes
imediatamente. Eliminando o transporte,
por exemplo, diminuiu-se o risco de causar
algum dano a qualquer dos elementos
necessários para a montagem da ponte”,
revelou Adrião Borges.

“É uma obra grande, em um prazo
relativamente difícil, com muita
atividade embarcada. E concluímos
que a melhor forma seria abrir um
processo licitatório específico, calcado
em qualificação técnica comprovada, no
sentido de apenas convidar empresas
com alta capacidade técnica.”
Artur Lopes
Engenheiro de Planejamento e Controle da CONCEF
RODOVIAS&VIAS
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CONTROLE E QUALIDADE
De acordo com o engenheiro Edgard
Montagnoli Junqueira, gerente de contrato
para a obra da ponte pela ENGETEC, “Em
2019, a Engetec venceu o processo de
contratação promovida pela CONCEF,
para a construção da ponte sobre o Rio
São Francisco, ligando os municípios de
Barra e Xique-Xique. Obra fundamental
para melhorar o escoamento dos produtos
agrícolas do oeste baiano, para o porto de
Salvador. A estrutura da ponte terá 1.014
metros de extensão, em pista simples,
com um acostamento, faixa de segurança,
passeio para a circulação de pedestres e
pista exclusiva para ciclistas; totalmente
iluminada” detalhou, confirmando a
abordagem voltada à mobilidade urbana,
um dos grandes pontos do projeto,
prosseguindo: “A ponte conta com um vão
principal de 80 metros de comprimento,
viabilizado através da metodologia
construtiva em balanços sucessivos,
por onde passarão as embarcações que
naveguem pelo Velho Chico. O gabarito
navegável tem 50 metros de largura e um
calado aéreo de 15,5 metros, permitindo
a passagem de embarcações que aflorem
da água, com o rio em sua máxima cheia,
até essa altura; dois vãos de 60 metros,
laterais ao vão navegável e mais outros
20 vãos de 40,61 metros. A ponte tem
ainda estruturas para proteger os pilares

do canal de navegação contra possíveis
colisões. Conhecidas como Dolfins, essas
estruturas têm dois blocos em cotas
diferentes, trazendo a proteção necessária
tanto na cota mínima como na máxima do
rio”, revela o engenheiro, adicionando que
para a construção da ponte serão utilizadas
mais de 5 mil peças pré-fabricadas: “A
construtora desenvolveu o projeto
básico e executivo, concebendo uma
obra de infraestrutura que possibilitasse
a industrialização de quase todos seus
elementos, o que proporciona maior
controle de qualidade, menor geração
de resíduos, consequentemente menos
agressão ao meio ambiente, menos
poluição visual, além da agilidade
necessária para atender o prazo do
cliente.”, explicou o gerente de contrato
da Engetec Edgard Junqueira. “O processo
construtivo é totalmente controlado,
sendo possível rastrear todos os seus
elementos, da fabricação a montagem,
quando e onde foram instalados. Até a
conclusão do empreendimento serão
aplicados 14 mil metros cúbicos de
concreto, 2,7 mil toneladas de aço e
cerca 3 mil toneladas de cordoalhas. O

parque de equipamentos necessário
para a construção contou com cerca de
100 equipamentos, dentre eles pórticos
com capacidade de 30 toneladas, treliça
lançadeira de vigas, treliças de balanço
sucessivos, guindastes com capacidade de
carga que variam de 70 a 350 toneladas,
usina de concreto e três canteiros
industriais que apoiaram a construção”,
disse. De acordo com Junqueira, um dos
grandes desafios para a implantação
do empreendimento foi a escassez de
recursos na região “Foi necessário esforço
logístico para a chegada de equipamentos
e insumos, o que não foi diferente para
os recursos humanos, mas vencemos
esses obstáculos criando programas de
treinamento e capacitação profissional,
contribuindo com o aprimoramento da
mão de obra local.” Outro grande desafio
enfrentado pela empresa é o coronavírus.
Classificado como serviço essencial, o setor
da construção manteve suas atividades, e a
Engetec, desde o início da pandemia, vem
cumprindo os protocolos estabelecidos
pelas autoridades competentes. Mesmo
diante do cenário pandêmico, a empresa
manteve a data da conclusão da obra
prevista para novembro/2021 (Prazo
previsto para conclusão das obras
contratadas com a ENGETEC).

Obras do primeiro pilar

“Projeto básico e executivo
concebendo uma obra de
infraestrutura que possibilitasse a
industrialização de quase todos seus
elementos, o que proporciona maior
controle de qualidade, menor geração
de resíduos, consequentemente menos
agressão ao meio ambiente, menos
poluição visual, além da agilidade. ”
Edgard Junqueira
Gerente de contrato da Engetec
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O TERCEIRO PILAR
Ainda sobre os 4 principais focos e
missões da CONCEF S/A., Adrião explica:
“Temos desenvolvido um trabalho muito
forte com relação à manutenção, em
termos de faixa de domínio, obras de
arte corrente, drenagens superficiais,
drenagens profundas, em uma rodovia de
grande extensão, que possui características
muito diversas, tanto de topografia quanto
de clima. E manter esta faixa dentro
do padrão necessário em cenários tão
diferentes é um desafio, de observação
às sazonalidades, às características de
atividades das regiões que ela atravessa,
como, por exemplo, recolhimento de
animais na região de pecuária, em uma
fazenda da Concessioária, onde o gado
eventualmente extraviado pode ficar
até 15 dias até ser reclamado por seu
proprietário”. Outro fator apontado por ele,
é relativo à reeducação dos usuários: “Com
a pista em melhores condições, como
temos efetivamente conseguido fazer,
estamos verificando que os motoristas
estão imprimindo velocidades mais
altas, então, temos atuado muito neste

sentido de alertar para a imprudência e
o excesso, para evitar riscos”. Também
neste sentido, há uma forte comunicação
da CONCEF S/A no sentido de estabelecer
o novo posicionamento do sistema: “A
rodovia agora tem um gestor, que tem
responsabilidades e que tem como
prioridades segurança e conforto. E aí
entramos na seara da orientação correta
que as construções lindeiras devem
ter para se adequar ao padrão técnico
ao qual somos exigidos. Antes, não
havia esse cuidado por parte dos locais,
especialmente em suas obras, que mesmo
fora da faixa de domínio, precisam acessála. E assim temos cobrado muito e estamos
muito atentos à eventual interdição de
obras que não atendam aos manuais e
técnicas estabelecidos. Fazemos portanto,
a análise do projeto, elaboramos um
parecer, encaminhamos à AGERBA
(Agência Reguladora de Transporte do
Estado) e em caso de inconformidade
acionamos judicialmente. É algo que
consome muito tempo. Mas tem que ser
feito com critério”, reportou o gerente.

Visita técnica do Governador Rui Costa, as obras da ponte
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ACIDENTES EM QUEDA:
UM ESFORÇO TAMBÉM DE COMUNICAÇÃO
De acordo com dados divulgados
pela concessionária, foi registrada uma
expressiva queda superior a 30% no
número de acidentes fatais, em base
comparativa nos períodos de Janeiro
– Agosto de 2019 e Janeiro – Agosto
de 2020, despencando de 15 para 8
respectivamente. Prosseguindo, os
dados ainda não consolidados para 2021
(ainda que possivelmente apontem
algum impacto por conta da Pandemia),
apresentam e reforçam esta tendência de
queda, ao que a CONCEF S/A atribui, em
boa parte este sucesso ao grande esforço
pela manutenção das boas condições
técnicas da rodovia, associada a um esforço
de comunicação abrangente, que vai
do usuário à população e comunidades
lindeiras, por meio de assistentes sociais
e agentes que fazem a divulgação dos
informativos da administradora. Por
sinal, a empresa pode ser considerada
muito “comunicativa”, pois reiteradas
vezes promove campanhas e programas
voltados não apenas à segurança do
tráfego e educação no trânsito como
fatores preventivos de acidentes. Ela
utiliza seus canais também para alertar e
instruir quanto à preservação ambiental,
com material educativo direcionado a
todos os aspectos de possível impacto
pela operação, e divulgando suas
próprias ações, como por exemplo,
o monitoramento das águas do São
Francisco e demais corpos hídricos da
região. Além das águas, o ar também
é objeto de constante atenção: “A
concessionária realiza mensalmente
o monitoramento de Partículas Totais
em Suspensão (PTS) junto à ENGETEC
e Arvut, empresas responsáveis pela
construção e gestão ambiental,
respectivamente. Este monitoramento é
realizado com o Amostrador de Grande
Volume na Área de Influência Direta do
empreendimento, permitindo determinar
possíveis externalidades temporárias do
empreendimento sobre a qualidade do

ar. Os resultados são comparados com os
padrões de referência estabelecidos pela
CONAMA 491/2018. Ainda como medida
preventiva, para reduzir a emissão de
particulados, periodicamente o caminhão
pipa realiza a umectação das vias de
circulação, onde a empresa mantém suas
atividades”, aponta a CONCEF S/A.
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ESTRADA DO FEIJÃO

CONCEF S/A FATOS E NÚMEROS

O SISTEMA:
Com extensão de 545,4 quilômetros, o Sistema Rodoviário BA-052 tem início nas
imediações de Feira de Santana, passa pelo município de Xique-Xique,
de onde segue até Barra, na BA-160. A CONCEF até o final de 2021 realizara a restauração
de 250 quilômetros do sistema rodoviário da Estrada do Feijão.
INVESTIMENTOS NA PISTA
Até o momento a CONCEF já investiu um total de R$ 70 mi nos serviços realizados nas
estradas e seus dispositivos sob sua administração.
RESTAURAÇÃO
Em 2020, restaurados 53 km de pavimento e em 2021, até julho, já foram restaurados
outros 155 km. Incluindo sinalização horizontal e vertical desses 208 km já concluidos.

A QUARTA PREMISSA:
OBRAS DE ARTE
Com 34 Obras de arte ao todo em
seu segmento, a CONCEF S/A efetuou a
contratação de um trabalho completo de
inspeção e avaliação por meio de escritório
especializado (MB Engenharia), das estruturas.
“Nós verificamos a equivalência da classe das
pontes, até por que elas abrangem períodos
construtivos originários em diferentes
décadas. Temos dispositivos dos anos 1970,
80, 90, e mesmo com a alteração de tremtipo ao longo do tempo, não detectamos
nenhuma sob risco, ou com danos. Mas
de qualquer forma, já temos, por exemplo
trabalhos preventivos na ponte do Rio do
Peixe, que iniciaremos neste semestre”.
Segundo Artur Lopes, um cuidado que
vai além, e abrange desde a desobstrução
das calhas dos rios, reformas de defensas,
passeios, guarda corpos, e mesmo iluminação,
uma vez que em sua maioria, as pontes
possuem características rurais, com utilização
de pedestres. “Mas são pontes para as quais já
temos planos de abordagem e tratamentos
adequados já divisados”.
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SINALIZAÇÃO:
166 km da rodovia (onde não houve obras de restauração) já receberam sinalização
horizontal, melhorando a visibilidade em alguns trechos que estavam com a pintura
desgastada. Ao longo dos meses, mais Tachas refletivas estão sendo instaladas nos
trechos restaurados e os demais trechos receberão os mesmos dispositivos ao longo dos
próximos meses. Equipes foram direcionadas para manutenção das defensas metálicas
nos trechos sinuosos e montanhosos, além de atividades de melhoria na sinalização de
lombadas, restaurando a pintura das mesmas e substituindo placas de sinalização
antigas e/ou com película inadequada.
PONTE BARRA-XIQUE XIQUE
A obra de construção da ponte sobre o rio São Francisco, com 1.014 metros de
comprimento. Dos R$ 133 mi previstos, já foram investidos aproximadamente R$ 100 mi
e foram gerados mais de 350 empregos diretos e outros 100 indiretos.
SAT:
A CONCEF realizou a instalação de um Sistema de Análise de Tráfego – SAT.
São 17 pontos de contagem ao longo da rodovia em trechos estratégicos
que fazem contagem e pesagem dos veículos 24h/dia.
PONTES
A CONCEF iluminou todas as 34 OAE's ao longo do sistema rodoviário.
Que também vem recebendo diversos serviços como restauração estrutural,
substituição de juntas de dilatação e instalação de aparelhos de apoio,
melhorando o desempenho funcional das estruturas.
DRENAGEM E OAC (Obras de Arte Corrente)
A CONCEF realizou a requalificação e vem restaurando os mais 350 km de dispositivos
de drenagem e mais de 800 obras de arte corrente existentes em seu sistema viário.
MANUTENÇÃO E CONSERVA
A CONCEF mantém sempre ao mínimo 5 frentes de equipes de manutenção e
conserva em seu sistema, que realizam permanentemente atividades como
limpeza/desobstrução dos dispositivos de drenagem, roçagem da faixa de domínio,
retirada de lixo/entulho ou obstruções das vias, poda de arvores, substituição e
manutenção de elementos de proteção e segurança.
RODOVIAS&VIAS
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OAE’S • ENESCIL
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ARTE

SOBRE A ÁGUA
Com uma equipe completa de engenheiros e cerca de 4 mil pontes projetadas,
sendo cerca de 30 delas estaiadas e espalhadas pelo Brasil e agora no Paraguai (Puente
Chaco'í, sobre o Rio Paraguai em Assunção, a primeira ponte estaiada dentro do país),
a ENESCIL é referência nacional e internacional no quesito Obras de Arte Especial, em
específico, suas famosas pontes. Inovadora nos designs que viraram "cartões postais"
e reforços na identidade cultural e turística, por conta da notável complexidade e
plasticidade da utilização de poderosos cabos tensionados - ou "afinados", - os estais como em um instrumento musical (não à toa, portanto, alguns arranjos são conhecidos
como “harpa”) - entre outras soluções, Rodovias&Vias foi à sede da empresa que
modificou de forma permanente a forma como se pensa e efetivamente se constrói
pontes no país, para obter mais detalhes dos grandes projetos já realizados e dos que
estão por ser executados.

Catão Francisco Ribeiro,
Diretor Presidente ENESCIL
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undada em 1970, mas somente
começando efetivamente a operar
em 1972, a Enescil é uma empresa
constituída sobre meio século de uma história
de constante adaptação. “É uma história de
acreditar nas pessoas, e saber selecionar os
melhores, dentro de uma essência moral e
ética que se sustentam na responsabilidade.
Porque nós sabemos que o nosso trabalho
não tolera erros. Temos a intenção de deixar
legados”, revela o head da companhia,
engenheiro Catão Francisco Ribeiro, em termos
filosóficos, bastante apropriados à figura em
que se talhou, ao longo de anos de estudos
dedicados à engenharia e à sua costumeira
e evidente erudição: uma espécie de misto
entre artista e arquetípico pensador, cujo
notório saber foi capaz de conduzir, conceber,
produzir e entregar, de forma pioneira (e depois,
extensamente copiadas) as mais exuberantes
Obras de Arte Especiais presentes no país. “Por
que a ponte se chama 'Obra de Arte Especial'?
Ora, porque normalmente ela é o estado da
arte, (tecnológico e metodológico construtivo)
quando de sua concepção, e tem uma função
social (supera um obstáculo). Mas indo além, ela
deve conciliar economicidade e fator estético.
A ponte é o legado, vai além da transposição
do obstáculo físico. Ela aproxima as pessoas,
se sobrepõe às dificuldades. Não é à toa que na
Europa e outros locais onde civilizações antigas
construíram pontes e aquedutos, essas obras,
às vezes milenares, são cuidadas e celebradas”,
ele arremata. Na sala de reuniões repleta de
recuerdos, criador e criaturas se fundem em um
conjunto pitoresco de placas de comendas e
reconhecimentos tanto à empresa, quanto ao
homem à frente desta. Um jovem, que inicia sua
trajetória como estagiário, finalmente chegando
à presidência, expandindo-a como jamais seus
fundadores poderiam supor. Enredo de novela?
Parece, mas é a pura verdade. Porém, em se
tratando da maior autoridade brasileira em
pontes estaiadas, a realidade assume algo de
fantasia criativa, em uma eterna inconformidade
com o ordinário. Como convém à verve artística
da Enescil, Rodovias&Vias apresenta nas
próximas páginas um rápido passeio pelos mais
ousados e emblemáticos projetos comentados.
Poucas vezes, de fato, técnica e estética andaram
de mãos dadas e tão apertadas. Confira.
RODOVIAS&VIAS
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PONTE ESTAIADA SOBRE O RIO PINHEIROS

A PONTE OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA

SÃO PAULO – SP

FICHA TÉCNICA
• A ALTURA DO MASTRO EM X = 138M
• TRECHOS ESTAIADOS COM TOTAL DE 580M, DIVIDIDOS EM

2 TABULEIROS SOBREPOSTOS COM 290 M, DIVIDIDOS EM 2 VÃOS:
UM DE 150 M SOBRE O RIO PINHEIROS E OUTRO,
DE 140 M SOBRE OS TRILHOS DA CPTM E A MARGINAL DIREITA.
• O COMPRIMENTO TOTAL DO COMPLEXO CORRESPONDE A 4 KM
INCLUÍDAS AS ALÇAS
ENTREGUE EM 2008
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Ainda que não seja a primeira estaiada de São Paulo – esse título fica com
a Jamil Sabino, que foi concebida junto com a estação do metrô –
a Octavio Frias de Oliveira é bastante singular, até porque ela é um
elemento que não apenas parece ter movimento, contendo o movimento
dos veículos sobre si. Ela realmente se move, de forma imperceptível,
de acordo com o sol, todos os dias, devido ao seu posicionamento
e incidência do calor. Por sinal, as inclinações contínuas de rampa,
superelevações, como se via em circuitos automobilísticos, foram
feitas para permitir o mínimo movimento do volante em curva de raio
constante, justamente, por que previmos que uma boa parte das pessoas
passaria – mesmo que momentaneamente - distraída com o restante da
estrutura. Confesse, quando você passou por baixo dela a primeira vez de
carro, você olhou para cima. Então, ela não foi apenas pensada para ser
contemplada de fora, mas eventualmente, por quem a utiliza.

Catão F. Ribeiro
RODOVIAS&VIAS
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PONTE ESTAIADA DE LAGUNA
A PONTE ANITA GARIBALDI

LAGUNA – SC

FICHA TÉCNICA
• ALTURA MÁXIMA DO MASTRO ACIMA DO TABULEIRO DE 75M
• 2.850M DE COMPRIMENTO, TOTALMENTE EM CURVA,

COM RAIO CONSTANTE EM PLANTA
• EXECUTADA COM ADUELAS PRÉ MOLDADAS, COLADAS COM EPÓXI
• A PARTE ESTAIADA POSSUI UM VÃO PRINCIPAL DE 200M
E DOIS VÃOS DE EQUILÍBRIO DE 100 M CADA,
TOTALIZANDO 400M DE TRECHO ESTAIADO
ENTREGUE EM 2015
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Monumental. Superlativa, e se relacionando dinamicamente com os
elementos que a circundam, a ponte Anita Garibaldi é uma das maiores
do Brasil (ficando apenas atrás da Ponte Rio-Niterói e da Ponte sobre o
Rio Negro). Revolucionária como a heroína que lhe empresta o nome, a
estrutura imponente, é capaz de suportar enormes cargas e de
submeter-se sem problemas aos intensos e constantes ventos da região,
tendo sido projetada com auxílio de estudos e simulações em escala por
túnel aerodinâmico. Junto à sua congênere Hercílio Luz, desde antes de
sua entrega, já era considerada um símbolo inconteste catarinense.

Catão F. Ribeiro
RODOVIAS&VIAS
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PONTE ESTAIADA SOBRE O RIO POTY
PROJETO BÁSICO - A PONTE JOÃO ISIDORO FRANÇA

TERESINA – PI

FICHA TÉCNICA

• 98M DE ALTURA
• 363M DE EXTENSÃO TOTAL
• TRECHO ESTAIADO DE 264M ASSIMÉTRICO: PRINCIPAL DE 160 M SOBRE
O RIO POTY, COM VÃO DE EQUILÍBRIO SOBRE A MARGINAL, COM 104 M
• PLATAFORMA DE UM DOS TABULEIROS MAIS LARGOS DO
BRASIL PERFAZENDO UM TOTAL DE 28.15M DE LARGURA
• ILUMINAÇÃO CÊNICA MULTICOR
• DOIS ELEVADORES PANORÂMICOS E COM ESCADAS
ENTREGUE EM 2010
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DE EMERGÊNCIA NO INTERIOR DO MASTRO

Feita em colaboração com o arquiteto baiano Carlos Campelo, e
concepção única no mundo, por ser dotada de um mirante que permite
visão em 360 graus do plano diretor da cidade, e projetada para
as comemorações de 150 anos de Teresina, a estrutura integra um
importante complexo turístico, parte indispensável de qualquer roteiro
na capital, sendo formalmente conhecida como “Ponte Estaiada do
Sesquicentenário Mestre Isidoro França” em homenagem ao arquiteto e
urbanista que caracterizou a capital com suas largas avenidas.

Catão F. Ribeiro
RODOVIAS&VIAS
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PONTE ESTAIADA ENGº JAMIL SABINO

A PRIMEIRA PONTE ESTAIADA DE SÃO PAULO E DO BRASIL É METROVIÁRIA SOBRE O RIO PINHEIROS

SÃO PAULO – SP

FICHA TÉCNICA

• VÃO PRINCIPAL DE 122M SOBRE O RIO PINHEIROS
• 2 VÃOS DE EQUILÍBRIO, SENDO UM DE 50M E OUTRO DE 36M
• LARGURA TOTAL DE 20,46M
• OBRA COM PLANO CENTRAL ÚNICO DE ESTAIS
• PONTE ESTAÇÃO METROVIÁRIA SUSPENSA
ENTREGUE EM 1999
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Nomeada em homenagem ao engenheiro Jamil Sabino, falecido em
1999 e diretor comercial da Enescil à época do projeto, a Ponte-Estação,
utilizada diariamente por milhares de pessoas, raramente é lembrada
como a pioneira obra do tipo na capital paulista. Limpa, futurística, com
um “quê” locação de filme de ficção científica por dentro, a estrutura,
também erigida sobre o Rio Pinheiros, tal qual sua mais conhecida
contraparte, se utiliza de estais, porém em arranjo mais simples, que
adentram a estrutura de abrigo, sendo visíveis aos usuários e paralelos à
superestrutura por onde passam as composições. Mais do que a primeira
estaiada, ela é a síntese das multi-utilidades que um dispositivo desta
natureza pode assumir, além de claro, unir dois pontos à margem de um
corpo hídrico, de forma física.

Catão F. Ribeiro
RODOVIAS&VIAS
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PONTE ESTAIADA ARCO DA INOVAÇÃO
PROJETO BÁSICO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP

FICHA TÉCNICA
• MASTRO EM ARCO ELÍPTICO COM 100M DE ALTURA
• 667M DE OBRA, COM TRECHOS ESTAIADOS DE 200 M,
SENDO 100 M EM CADA UMA DAS PONTES, COM TABULEIROS
SUPERPOSTOS, SUPORTADOS PELO MESMO MASTRO ELÍPTICO
• OS 100M ESTAIADOS DE CADA UMA DAS PONTES,
SÃO COMPOSTOS POR DOIS VÃOS DE 50M
ENTREGUE EM 2020
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A única ponte em arco e em curva do Brasil, feita em colaboração com
o arquiteto Cláudio Libeskind, e por vontade política do prefeito Felício
Ramuth, carrega a ambição tecnológica que é peculiar à cidade desde a sua
denominação, como polo de avanços científicos e aeronáuticos, cuja raiz
é essencialmente o arrojo: Ela é um arco em elipse. Um trabalho fantástico
dos nossos engenheiros. Virou um ponto interessante na cidade. Uma obra
de grande dificuldade de execução, em uma região nobre da cidade, central
e logicamente com um tráfego muito intenso. Exigiu muitas camadas de
segurança por parte da Queiroz Galvão, muita cautela, dedicação e critério.
Por se tratar de uma região de fundo de vale, nos utilizamos de estacões para
assentar a estrutura, por conta da composição do solo em arenito. O arco,
também exigiu um travamento provisório, pois só é autossustentável depois
de pronto, como os arcos romanos.

Catão F. Ribeiro
RODOVIAS&VIAS
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PROJETO BÁSICO
PONTE ESTAIADA SALVADOR – ITAPARICA

MODELO BASE - SOBRE A BAÍA DE TODOS OS SANTOS

SALVADOR – BA

FICHA TÉCNICA
• OBRA COM TRECHO ESTAIADO DE 1 KM
• VÃO PRINCIPAL DE 550M (RECORDE MUNDIAL QUE É O
MAIOR VÃO ESTAIADO INTEGRALMENTE DE CONCRETO DO PLANETA)
E 2 VÃOS ADJACENTES DE EQUILÍBRIO,COM CERCA DE 225M
• 36M DE LARGURA NO TRECHO ESTAIADO
E 30 M NO TRECHO CORRENTE DE 11 KM
• O TRECHO OFF SHORE É DE 12.363M DE EXTENSÃO,
COM ALÇAS E 2 TÚNEIS, TOTALIZANDO 14,5 KM
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Salvador - Itaparica está em um istmo. Inicialmente, ela teria que permitir,
de acordo com os requisitos do projeto básico entregue, a passagem de
plataformas de petróleo, daí o grande vão (550m - maior vão estaiado a
ser executado em concreto do mundo) e altura (225m). Era um consórcio
composto por Enescil (52%), COWI (33%) e Maia Melo Engenharia (15%).
Fizemos os arcos, com estais verdes que se entrelaçam, para aludir a
um túnel de bambu, pois o único túnel de bambu do mundo localiza-se
próximo ao aeroporto da capital. Funcional e estético, o arranjo dá maior
estabilidade ao tabuleiro. Se for seguido nosso projeto, ela será maior
que a Rio-Niterói no caminho sobre o mar, maior em todos os sentidos e
certamente a maior do Brasil, e do Hemisfério Sul, na realidade.

Catão F. Ribeiro
RODOVIAS&VIAS
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PROJETO BÁSICO
SEGUNDA PONTE DA AMIZADE SOBRE O RIO PARANÁ
LIGANDO BRASIL AO PARAGUAI.
FOZ DE IGUAÇU – PR

FICHA TÉCNICA

• 760M DE COMPRIMENTO TOTAL
• 470M DE VÃO PRINCIPAL SOBRE O RIO PARANÁ
• DOIS VÃOS DE EQUILÍBRIO, UM EM CADA PAÍS COM EXTENSÃO 145M
• 19,20M DE LARGURA DE TABULEIRO
• PONTE SOBRE O RIO PARANÁ, À JUSANTE DA BARRAGEM DE ITAIPU,
PRÓXIMO À TRÍPLICE FRONTEIRA, BRASIL X PARAGUAI X ARGENTINA
• OBRA QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO COM RECURSOS ADVINDO

DA USINA ITAIPU BINACIONAL.
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Uma obra 50% Paraguaia e 50% Brasileira, com recursos de Itaipu
Binacional. Será o maior vão livre do Brasil, ( 470m em estrutura mista,
longarinas em aço e tabuleiro em concreto) nesta que deverá ser uma
segunda ponte da amizade, com entrega planejada para Abril de 2022.
Catão F. Ribeiro
RODOVIAS&VIAS
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OS MINÉRIOS
DA BAHIA
Pujante. Tecnológica. Sustentável. Rentável e com investimentos de vulto (já em
curso e a serem aportados em breve) em boa monta, por parte da iniciativa privada, o
setor minerador baiano é uma força ponderável com potencial enorme para impactar
positivamente a geração de riquezas e incrementar a balança comercial brasileira nos
próximos anos. Um ambiente dinâmico, onde o arrojo e a determinação, são premiados
com resultados sólidos, e que conta com a atuação de um governo estadual atento e
pronto à oferecer contribuições importantes por meio de sua Companhia de Baiana de
Pesquisa Mineral (CBPM), casa da inteligência que, também é parte dos “Avanços da
Bahia do Brasil”.
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C

erta feita – como atalha o musical e rico
linguajar baianês – um filósofo, à uma
mesa, diante de alguns integrantes
da Central de Jornalismo da Rodovias&Vias,
declarou assim sobre os assuntos: “nada serve
para tudo”, em meio a uma extensa batalha
de aforismos, regada ao néctar preferido
das musas da engenharia. E as mentes e os
sábios ali provocados, puseram-se à tentar
rebater uma verdade absoluta ao mesmo
tempo que abstrata. De fato, à época, o raso
conhecimento acerca da atividade que aqui
descritas, impediram melhores formulações
de resposta, e a noite acabou cada qual para
seu hotel, mas com a boa frase já cunhada na
cabeça. Fosse após o giro pela “Bahia Mineral”,
um repórter mais atento responderia sem
pestanejar: “A mineração”, possivelmente,
prolongando uma boa discussão, reafirmando:
“a mineração serve para tudo”. E como não
render-se ao segmento, que – justificadamente
- não disfarça o orgulho por sua onipresença?
Ora, é como o presidente da CBPM, Antônio
Carlos Tramm, um justificadamente otimista
e entusiástico representante da atividade,
reiteradas vezes colocou: das lentes das câmeras
às telas dos smartphones. Dos contatos à bateria
de virtualmente qualquer eletro-eletrônico,
da panela ao fogão, no plantio do grão, cujo
solo precisa de correção. Mesmo a água que
mantém o cultivo hidratado. Da moto, do carro
ao caminhão. Realmente, não há como fugir da
incansável mineração, e seu estupendo rol de
produtos, dos quais dependem umbilicalmente,
um sem número de indústrias – incluindo a de
construção.
RODOVIAS&VIAS
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A PROPÓSITO, O PRINCÍPIO
Na “ponta de lança” da transmutação
alquímica para os minérios em que trafega o
maior estado do Nordeste, definitivamente
se encontra a referida companhia estadual.
“Uma empresa que está para completar seus
50 anos, de muito trabalho, com enorme
presença e volume de pesquisas publicados,
que incluirá, em breve, um mapa tectônico
do estado, por CAD, para permitir boa
visualização, em vias de ser lançado. É algo
que vai ajudar em termos de maior precisão
nas prospecções, e posteriormente será
vendido a todos os interessados”, explica o
presidente Tramm, referindo-se a um dos
pontos centrais da CBPM. “É um estudo

“É uma atividade cara.
São dezenas de prospecções
para que se consiga
encontrar viabilidade em
uma ou duas áreas. Muito por
conta disto é que há somente
uma companhia estatal de
pesquisa desta natureza,
no Brasil. ”
Antônio Carlos Tramm
Presidente da CBPM
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inicial, que depois embasará licitações de
áreas, e que posteriormente será refinado
pelas empresas que vencerem estas
concessões, como foi, por exemplo, com o
Vanádio, explorado pela Largo Resources e
que se traduz em royalties que permitem
o custeio e os investimentos da própria
Companhia”,
detalhou,
adicionando
que a pesquisa mineral per se é uma
atividade de risco: “É uma atividade cara.
São dezenas de prospecções para que se
consiga encontrar viabilidade em uma ou
duas áreas. Muito por conta disto é que
há somente uma companhia estatal de
pesquisa desta natureza, no Brasil”.

MINÉRIO NOS
TRILHOS
“Não se transporta minério com
carrinho de mão. Desta forma, houve uma
grande sensibilidade em destravarmos
a linha fundamental que está presente
no estado. A FIOL (Ferrovia de Integração
Oeste Leste), que é o ‘trem do futuro’ para a
mineração baiana, é um empreendimento
intransigentemente defendido pela
CBPM, pois será capaz de incrementar a
exploração, com potencial de transporte
aí na casa das 60 milhões de toneladas.
Só a Bamin, entrará com 18 milhões de
toneladas. Há muitos investimentos a
serem desencadeados com a ferrovia e o
porto funcionando juntos. Claro, a imensa
produção agrícola do Oeste do estado, irá
se beneficiar”, relata o presidente Tramm.
“O próprio IBRAM (Instituto Brasileiro de
Mineração) estima uma capacidade de
atração de investimentos por volta de
R$ 70 bilhões no segmento, no estado. Por
isso, estamos fazendo novas prospecções
em raios de até 100 km a partir do traçado
da FIOL, que por sinal, tem sua expansão
estimada para 5 anos após o início das
operações”, declarou o presidente.

PEDRA DE FERRO
Responsável por produzir, de “de forma
sustentável”, é bom que se sublinhe, as já
mencionadas 18 milhões de toneladas de
minério de ferro ao ano (um salto quântico
frente às atuais 2 milhões), a Bamin (Bahia
Mineração, parte integrante do ERG –
Eurasian Resources Group, presente em 15
países, com mais de 25 anos de atuação no
segmento e cerca de 75 mil colaboradores
pelo mundo), possui 15 anos de expertise
na área e além do incremento produtivo,
pretende transformar o estado no terceiro
maior produtor de minério no processo. Em
visita tanto ao Vale do Paramirim (em maiores
detalhes nesta edição) quanto ao segmento
na região de Caetité da FIOL, o vicegovernador e secretário de Planejamento,
João Leão, não deixou dúvidas quanto à
expectativa do estado: "Viemos ver de perto
esse projeto de grande sucesso da Bamin,
nesta que é uma visita de reconhecimento.
A Fiol possui papel estratégico no
desenvolvimento econômico da Bahia e será
um importante vetor para o escoamento da
produção de grãos e minério pelo Porto Sul”,
ressaltando o bem-sucedido leilão realizado
em Abril deste ano.
RODOVIAS&VIAS
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O CONTEXTO DOS TEMPOS
Mesmo com a Pandemia (sempre ela),
a mineração foi “abençoada”, (por falta
de uma síntese melhor para explicar o
crescimento de mais de 50% na atividade
no primeiro semestre deste ano), segundo
concebe e observa o presidente da CBPM:
“Desde o início, houve um processo de
valorização da matéria prima, de uma
maneira geral, acompanhada de uma
desvalorização cambial. Isto, associado ao
decreto governamental, que considerou
a mineração como atividade essencial.
Então, houve uma conjunção de fatores
positivos. Ao mesmo tempo, a mineração
foi muito responsável. As medidas
sanitárias tomadas foram muito fortes,
rigorosas e efetivas. Daí que se formos
observar, as minerações obtiveram,
nos últimos dois anos, resultados muito
expressivos”, sinalizou. “Acredito, portanto,
que estamos verificando uma tendência
que se consolidará. Minério de ferro, cobre,
ouro entre outros metais tiveram muita
valorização. E vejo esta consolidação
acontecendo já nos próximos 5 anos, ao
mesmo tempo em que a China está cada
vez mais forte no quesito investimentos a
nível mundial. E isso pode nos beneficiar
em termos de país, pois a matéria prima
do ‘parque industrial chinês’, que é a
indústria do mundo, vem daqui. Mas
todo esse movimento, somente será
vantajoso ao Brasil, se houver maior valor
agregado. É preciso nos adequar. Na Bahia,
temos diversos minerais onde temos
alta produção, em muitos casos entre os
primeiros colocados ou em vias de alcançar
a primeira posição nacional, como níquel
e vanádio, essenciais para a produção de
baterias de alto desempenho. Tudo isso,
em um momento em que o mundo olha
cada vez com mais atenção a redução de
emissões e a eletrificação de suas frotas.
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Mas para termos a balança pendendo ao
nosso lado, é preciso ter a fábrica de bateria
aqui. Não adianta apenas exportarmos
a matéria prima, é preciso verticalizar as
produções dos minérios diretamente
para suas indústrias, instaladas em nosso
solo”, alerta o presidente, fazendo ainda
mais uma observação: “Em geral, será
preciso reforçar os investimentos em
inovação. Somente assim, poderemos dar
um salto para romper em direção à uma
maior produtividade”, falou, emendando:
“Quando nós investimos em inovação,
pesquisa, ciência, foi quando houve
grandes avanços no país. Basta lembrar do
papel da Embrapa, da Embraer, que foram
capazes de reposicionar o produto nacional
em seus setores, na vanguarda do que de
mais eficiente e moderno existe”.

“ Minério de ferro, cobre, ouro
entre outros metais tiveram
muita valorização. E vejo esta
consolidação acontecendo já nos
próximos 5 anos, ao mesmo tempo
em que a China está cada vez mais
forte no quesito investimentos a nível
mundial. E isso pode nos beneficiar
em termos de país, pois a matéria
prima do‘parque industrial chinês’,
que é a indústria do mundo, vem
daqui. Mas todo esse movimento,
somente será vantajoso ao Brasil, se
houver maior valor agregado. ”
Antônio Carlos Tramm
Presidente da CBPM

CICLOS POSITIVOS E INVESTIMENTOS
Voltando
especificamente
ao
segmento, o presidente ressaltou
um crescimento da ordem de 4 % de
participação no PIB, frisando o papel
indutor de desenvolvimento da mineração,
que segundo ele “faz a lição de casa”
no estado, e com grande suporte por
parte de ações do governo estadual
(justificadamente): “Esta é uma indústria
que paga de 2 a 3 vezes o salário médio
praticado pelo comércio. E é preciso
lembrar que as contratações em sua
esmagadora maioria, 90, 95% são locais,
gente oriunda da própria região onde as
empresas mineradoras estão instaladas.
Existe também uma estimativa de que,
para cada emprego gerado na área
de mineração, 13 outras posições de
trabalho nascem em outras atividades
indiretamente ligadas. É emprego e renda.

Diretamente nos municípios, no comércio
do bairro, entre outros”. Já pelo lado dos
pesados investimentos que as companhias
estão se movimentando para fazer, dentro
desta formidável escalada, o presidente
Tramm enumera: “A Ferbasa (Cia de Ferro
Ligas da Bahia), está preparando uma
verticalização na produção de cromo, com
um aporte de R$ 500 milhões. A Magnesita
tem uma programação de mais de R$ 200
milhões para a construção de mais um alto
forno. A Yamana Gold (Gigante canadense
com operações também no Chile e na
Argentina, com sede em Toronto), está
ampliando sua área de jazida, aumentando
a vida útil de 70 para 120 anos, com
investimentos de mais de R$ 300 milhões.
Por sua vez, a Equinox Gold, está com
um enorme projeto da ordem de R$ 500
milhões para retomada de produção em um
local que estava desativado. Vão transformar
uma tragédia em uma bela história de
recuperação econômica. A Atlantic Nickel,
tem um programa aí de R$ 1,1 bilhão”.

AGENTES DA MUDANÇA
Rodovias&Vias
também
teve
a oportunidade de conversar com
Paulo Guimarães Misk, da Vanádio de
Maracás, e Carlos Temporal, da Ferbasa,
respectivamente presidente e vicepresidente da “Mineração na Bahia”,
o Sindimiba (Sindicato das Empresas
Mineradoras da Bahia), a entidade
máxima da representação das instituições
atuantes no segmento no estado, sobre as
perspectivas do setor, sob o ponto de vista
do empreendedor e das grandes empresas
que inquestionavelmente, atuam de forma
propulsora neste grande movimento
virtuoso pelo qual a Bahia evolui.
RODOVIAS&VIAS
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Presidente do Sindimiba

“Parabéns para a Bahia, que é um dos

poucos estados que contam com uma
empresa de fomento de pesquisa
e produção mineral – no caso a
CBPM. Na instância nacional, tanto
no Ministério de Minas e Energia,
quanto na Agência Nacional
de Mineração, encontramos
também o apoio para seguirmos
fortalecendo e estreitando os
laços com a sociedade de forma
sempre transparente.”
R&V: A Bahia está passando de coadjuvante à protagonista no segmento de
mineração, em diversos campos produtivos, das commodities metálicas, às gemas
preciosas e semipreciosas. Sabemos que estes resultados vêm sendo alcançados
por um esforço conjunto de pesquisa promovido pelo estado e, em boa monta, pela
incessante busca por eficiência e arrojo nos investimentos por parte das empresas. De
que forma o SINDIMIBA tem contribuído para melhor orientar estas vocações?
Paulo Misk: As nossas associadas
possuem permanentes programas
de desenvolvimento tecnológico que
cotidianamente estudam, pesquisam e
trabalham nessa busca por mais eficiência,
aliando à práticas sustentáveis. Além disso,
trabalham de forma competente para
criar mais valor e crescer. Este é o motino
principal, que aliado ao ótimo trabalho do
governo através da CBPM e SDE, tem criado
empregos e ativado a economia em locais
carentes do interior do estado, além de
contribuir decisivamente com a arrecadação
de impostos. O Sindimba tem contribuído
na melhoria da imagem da mineração e
na promoção de um diálogo aberto com a
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sociedade mostrando como a mineração
melhora a vida das pessoas e exerce suas
atividades de forma sustentável.

“As nossas associadas possuem

permanentes programas de
desenvolvimento tecnológico
que cotidianamente estudam,
pesquisam e trabalham nessa
busca por mais eficiência,
aliando à práticas sustentáveis.”

Como o SINDIMIBA tem atuado, e
vê suas relações institucionais junto
aos diversos órgãos de governo, e suas
burocracias?
Nos últimos anos, nossa atuação vem
crescendo e se consolidando. Estamos
efetivamente presentes no Conselho da
FIEB (Federação das indústrias do Estado
da Bahia), na COMIN-CNI (Conselho de
Mineração da Confederação Nacional
das Indústrias) e junto ao IBRAM. Temos
no governo da Bahia um parceiro, que
fomenta o crescimento das operações
sustentáveis de mineração no estado e
nos dá um excelente suporte através da
CBPM. Álias, Parabéns para a Bahia, que
é um dos poucos estados que contam
com uma empresa de fomento de
pesquisa e produção mineral – no caso
a CBPM. Na instância nacional, tanto no
Ministério de Minas e Energia, quanto
na Agência Nacional de Mineração,
encontramos também o apoio para
seguirmos fortalecendo e estreitando os
laços com a sociedade de forma sempre
transparente, entendendo que fazemos
parte de um conjunto de entes que,
juntos, trabalham pelo crescimento e o
desenvolvimento do setor mineral na Bahia
e o desenvolvimento social e econômico
do Brasil.

Nesta mesma linha, de que forma o Sindicato
da Mineração na Bahia tem objetivamente se
colocado quanto à obter apoio dos legisladores,
sempre indispensáveis quando se trata
da manutenção de um ambiente sadio de
negócios, que ao mesmo tempo cumpra seu
papel social sem perder de vista a lucratividade?
As boas práticas e o grande avanço
tecnológico que a mineração baiana tem
apresentado são o nosso melhor cartão de visitas.
Além disso, os minérios produzidos aqui têm
um volume de destaque no cenário nacional
e são itens chave na produção de diversos
produtos fundamentais na nossa indústria e nas
exportações. É isso que levamos aos legisladores
quando precisamos de seu tão relevante apoio
para seguirmos nos desenvolvendo.
Recentemente, nas conversas que tivemos,
percebemos que uma enorme quantidade
de produtos da extração é direcionada à
indústrias de altíssimo valor agregado, como
automotiva e aeroespacial. De que forma o
SINDIMIBA pode atuar para incrementar o que
acreditamos ser o próximo passo, para além da
quantidade, que é a qualidade, do que a Bahia
e em última análise, o Brasil tem a oferecer?
A mineração baiana já trabalha com um
avançado desenvolvimento tecnológico e
um alto valor agregado dos seus produtos,
buscando aliar o desenvolvimento econômico
com sustentabilidade e cuidados com as pessoas,
sejam elas nossos trabalhadores ou moradores
das comunidades vizinhas. O SINDIMIBA segue
apoiando suas associadas através do incentivo às
operações cada vez mais sustentáveis, através do
intercâmbio de conhecimento e tecnologia entre
as mineradoras.

“A mineração baiana já trabalha

com um avançado desenvolvimento
tecnológico e um alto valor agregado
dos seus produtos, buscando aliar
o desenvolvimento econômico
com sustentabilidade e cuidados
com as pessoas.”
RODOVIAS&VIAS
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Vice-presidente do Sindimiba

“Mesmo em meio à pandemia,

essas comunidades continuaram
recebendo apoio e alguns projetos
conseguiram ser readequados
a este momento. Nos unimos
ao poder público, a ONGS e
a outros entes para apoiar e
desenvolver ações.”
O SINDIMIBA possui muitos
programas e ações que visam melhorar
a interação da atividade e o convívio de
suas associadas com as comunidades
onde estas atuam. Poderia elencar os
mais relevantes e de que forma eles se
desenvolvem?
R&V: Notamos que a sustentabilidade é uma missão muito presente no SINDIMIBA. Como é
o desafio de orientar a preservação e ao mesmo tempo mitigar os impactos em um estado que
possui tantos ativos naturais à mesma medida em que depende de um bom desempenho na
indústria mineral? É um paradoxo ou um paradigma?
Carlos Temporal: Um paradigma. A
sustentabilidade é um dos pilares do nosso
trabalho na mineração e está cada vez
mais intrínseco ao nosso dia a dia, graças
aos contínuos estudos e ao permanente
desenvolvimento de novas tecnologias
nesse sentido. Cientes do nosso papel
na preservação do meio ambiente e no
cuidado com as pessoas, nós da mineração

baiana seguimos construindo diariamente
uma relação de confiança e de respeito
com as comunidades e os territórios onde
atuamos. Temos no SINDIMIBA um grupo de
trabalho exclusivo sobre sustentabilidade,
onde todas as associadas participam. É uma
grande central de troca de ideias de boas
práticas, discussões sobre o cenário atual e as
perspectivas para o futuro.

Sabemos que a mineração possui alta capacidade de geração e distribuição de riquezas.
Também sabemos que a atividade exige um grande grau de especialidade. Como o
SINDIMIBA vê e tem contribuído para atrair e qualificar um perfil de mão de obra tão
altamente profissional como o demandado pelo segmento?
Muito importante este ponto, porque
esta geração e distribuição de riqueza
acontecem, no geral, em regiões mais
afastadas dos grandes centros urbanos,
onde há uma maior carência de recursos.
Na Bahia, mais de 75% das contratações
de produtos e serviços é feita com
profissionais e fornecedores locais. Além
disso, as empresas possuem programas
permanentes de formação e qualificação
de profissionais que são realizados nas
cidades onde as mineradoras atuam e que
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possuem como público alvo os moradores
das comunidades do entorno.

“Na Bahia, mais de 75%

das contratações de produtos
e serviços é feita com
profissionais e
fornecedores locais.”

Todas as associadas ao SINDIMIBA
desenvolvem e apoiam projetos de
responsabilidade social e ambiental
nas comunidades de seus entornos.
As principais áreas destes projetos
são: Educação, empreendedorismo e
qualificação profissional, esporte, cultura
e meio ambiente. As comunidades
baianas que são atendidas pelos mais
de 100 projetos de sustentabilidade das
associadas ao SINDIMIBA já formam um
total superior a 110.000 beneficiários, entre
crianças, jovens e adultos (Levantamento
SINDIMIBA, 2019). São projetos que
levam desenvolvimento, autonomia e
melhorias à comunidades muito carentes,
especialmente no sertão baiano. Mesmo
em meio à pandemia, essas comunidades
continuaram recebendo apoio e alguns
projetos conseguiram ser readequados
a este momento. Nos unimos ao poder
público, a ONGS e a outros entes para
apoiar e desenvolver ações tanto na
área sanitária, quanto na área social e
econômica. Em tempos como o que
estamos vivendo por conta da pandemia,
a presença da mineração em comunidades
de regiões remotas da Bahia tem sido
um grande suporte para o combate ao
Coronavírus e seus efeitos.

A infraestrutura e a logística desempenham um papel fundamental para a
produtividade. De forma geral, somos
muito bons em fazer, mas pouco efetivos
em entregar, o que normalmente tende
a abalar a competitividade. Esta é uma
realidade também na Bahia? De que forma
o SINDIMIBA tem se posicionado quanto à
buscar – literalmente – alternativas e saídas
para sua gigante capacidade?
Junto a outras entidades do setor, temos
buscado um diálogo com o governo do
estado e que já vem rendendo resultados,
como o destravamento do processo de leilão
para a conclusão da Ferrovia Oeste-Leste,
conquistado pela BAMIN. A conclusão do
primeiro trecho da FIOL dará um grande
impulso para melhorarmos o escoamento
da produção mineral baiana acelerando o
tempo de escoamento e otimizando os custos.
Quando o primeiro lote da ferrovia estiver
concluído, a Fiol permitirá o transporte de
60 milhões de toneladas ao ano. Agora, as
empresas lutam em conjunto com setores
do governo pela melhoria das condições
operacionais da Ferrovia Centro-Atlântica
(FCA). A Ferrovia tem sido tema de discussão
entre as empresas e a concessionária VLI,
que quer continuar a operar a FCA por mais
30 anos. Neste momento questionamos as
condições precárias deste ramal ferroviário
que foi operado, sem novos investimentos
e manutenção adequada, pela mesma
concessionária nos últimos 25 anos.

“Temos buscado um diálogo com o

governo do estado e que já vem rendendo
resultados, como o destravamento do
processo de leilão para a conclusão da
Ferrovia Oeste-Leste, conquistado pela
BAMIN. A conclusão do primeiro trecho
da FIOL dará um grande impulso
para melhorarmos o escoamento da
produção mineral baiana.”
RODOVIAS&VIAS
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a sua localização no Mapa 1), que em médio
prazo, podem catapultar o maior estado do
Nordeste brasileiro à ponteira posição do
ranking produtivo do setor. E o que é ainda
melhor, materiais em abundância e em uma
classificação de alta qualidade, como por
exemplo, com a presença de amostras de
grafite que apontam teores de carbono livre em

torno de 12%, podendo ser classificados como
corpos de grafeno, essencial para a eletrônica
e a indústria automotiva, assim como o lítio
para esta última e suas baterias veiculares, uma
vez que a tendência de eletrificação da frota
– mundial – já deixou de ser um exercício de
futurologia para tornar-se uma realidade, com
prazo definido em diversos países europeus.

MINÉRIOS: CAMINHO DE FERRO, CAVALO DE AÇO

A RIQUEZA QUE VEM DE ONDE

O ESPÍRITO DORME
Terra de grandes poetas, escritores e letristas, a Bahia também oferece oportunidades
à uma qualidade específica de profissionais, capazes de ler e entender os sinais e traços
ancestrais de seu solo e subsolo. Entre camadas de história, sedimentos, páginas
e mapas, a habilidade baiana em desvendar os mistérios de um tesouro sob seus
pés, mais uma vez fica evidente, com a que já é reputada como a maior descoberta
anunciada pelo setor de mineração no século XXI: a Província Mineral do Vale do
Paramirim (PMVP). Pródiga em um naipe completo de metais, identificados em
“depósitos promissores de classe mundial”, compreendendo Ferro, Zinco, Cobre, Grafite,
Ouro, Lítio e as chamadas “Terras Raras”, entre outros, a exploração já possui desde a sua
gênese a inteligência como suporte, pois aplica o conceito de “sistema mineral”, capaz
de formular modelos adequados à a tipologia dos depósitos, permitindo racionalidade
e eficiência na exploração de recursos.

Seguindo pela seara automobilística, é
preciso assinalar aqui uma expressão muito
utilizada em competições por um famoso
narrador brasileiro: “Chegar é uma coisa.
Passar é outra”, o que, poderia ser adaptado
para “Achar e explorar é uma coisa, transportar
é outra”, uma vez que as infraestruturas
para garantir a adequada utilização deste
belo espólio, merecem – desde antes das
perfuratrizes e outros equipamentos chegarem
– uma atenção quase obsessiva, afinal quando
se fala na PMVP (nunca é demais lembrar),
está se aludindo à centenas de milhares
de toneladas de cada tipo de insumo dali
a ser beneficiado e extraído. Daí a grande
preocupação expressa tanto pelo presidente
da CBPM, Antônio Carlos Tramm, quanto
por outros empreendedores, em relação à
plena capacidade de operação da Ferrovia de

Integração Oeste Leste (FIOL) e sua fundamental
integração com o Porto Sul: “Não se pode
pensar em ter uma indústria mineral, como a de
extração de ferro, sem contar com transporte
ferroviário e porto para exportação”, enfatiza
sempre que pode o dirigente. Voltando às boas
notícias da PMVP, outra vantagem da área, que
engloba 32 municípios, e conforme apontam
os estudos, é relativa ao beneficiamento destes
minérios, que dispensa uma estrutura que ficou
tristemente famosa em um passado recente do
Brasil: as Barragens de Rejeitos, o que se traduz
em menos risco operacional, menos custos
de manutenção preventiva e corretiva para
estabilização nas áreas e melhores condições de
preservação ambiental, uma vez que eliminase a acumulação de passivos que são bastante
tóxicos, particularmente para corpos que
produzem o “precioso líquido”: água potável.

U

Engloba cerca de 32 municípios e mais de 2 7 milhões de habitantes
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m achado de “abundante variedade
metalogenética”, desenvolvido após
estudos de integração entre vários
projetos de geologia básica, executados pelos
governos Federal via Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais – CPRM, do Ministério
de Minas e Energia (MME), e Estadual por
intermédio da Companhia Baiana de Pesquisa
Mineral – CBPM, empresa do governo da
Bahia, ligada à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico (SDE) capitaneadas pelo time
técnico da Companhia Vale do Paramirim (CVPS/A), reconheceu a ocorrência de nada menos
do que 8 distritos mineiros em uma área de
aproximadamente 45 mil Km² (Confira-os e

Visita técnica do Vice-Governador João Leão, campo de minério de ferro, fazenda Papa Mel
RODOVIAS&VIAS
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O INTÉRPRETE DE HADES
O deus grego do “submundo”
(erroneamente apontado como “deus dos
mortos”, que na verdade responde pelo
codinome Tânatos), também é conhecido
como “o rico”, uma vez que guarda em
seu “reino de sombras”, tremendas
riquezas. Sob este aspecto, pode-se
apontar os geólogos como uma espécie de
intermediários entre os caprichos divinais
e a eterna sanha humana por metais e
gemas. E naturalmente, entre estes, está
um que possivelmente personifica esta
capacidade de ler o que as pedras falam:
João Carlos Cavalcanti, o “JC”, presidente
da CVP-S.A., e principal inteligência (e
faro de perdigueiro, como se diz), para
a realização do achado, e com quem

Rodovias&Vias teve a oportunidade de
conversar a respeito da Província mineral,
e em especial, do gigante esforço logístico
para aproveitá-la. “A Província Mineral
do Vale do Paramirim é um exemplo
proverbial de como nós, mesmo com
algum conhecimento sobre as nossas
riquezas, investigamos pouco”, disse ele,
aludindo à estudos que já apontavam
indícios de jazidas na região datados desde
1848. “O Brasil precisa investir mais em
estudos. Pesquisa. É preciso deixar de lado
a mentalidade imediatista e compreender
que uma política de estado que privilegie
pesquisa e desenvolvimento, é algo que
vai apresentar frutos a médio e longo
prazo, porém, de uma forma muito mais
duradoura, gerando uma corrente de

“O Brasil precisa investir mais em
estudos. Pesquisa. É preciso deixar
de lado a mentalidade imediatista
e compreender que uma política
de estado que privilegie pesquisa
e desenvolvimento, é algo que vai
apresentar frutos a médio e longo
prazo, porém, de uma forma muito
mais duradoura, gerando uma corrente
de informação útil para diversas áreas.”
João Cavalcante
Presidente da CVP
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informação útil para diversas áreas. Muitas
vezes, se deixam passar oportunidades
por pura ignorância de que elas existem.
Nós prestamos muita atenção para onde
os espíritos respiram, que são as plantas
e riquezas vegetais. Prestamos atenção
onde os espíritos se movimentam, que
são as riquezas da pecuária e das culturas
animais. Mas infelizmente estamos
pouco atentados para onde os espíritos
pensam, que é a humanidade que usa
sua inteligência. Ao menos, parece que
estamos começando a despertar para onde
os espíritos dormem, que são as riquezas
minerais”, falou, revelando um insuspeito
lado místico. Fazendo coro ao presidente
Tramm, JC vai além: “É preciso uma
retomada urgente e consistente do modal
ferroviário. E é certo que a mineração, é
a principal fonte de viabilização destes
caminhos, que podem e certamente
devem ser compartilhados com outras
commodities do agronegócio. Mas é
preciso deixar bem claro que a construção
e a operação de ferrovias tem mais chances
de equilíbrio efetivo com o transporte de
minérios. Seria, ideal, que dentro de uma
visão coordenada, pudéssemos, além
de ter uma FIOL plenamente operativa,
que ela fosse integrada com a Ferrovia

Transnordestina”, alertou o geólogo,
considerado pela comunidade do
segmento como uma espécie de Midas
(para mantermos as figuras de linguagem
da tradição grega clássica). “Mais que isso,
é preciso planejar de forma integrada”,
ele emenda: “É hora de recuperar o atraso
do ferroviarismo, buscando uma maior
harmonização com outros modais. E não
se trata apenas de priorizar as ferrovias e
‘esquecer’ todos os outros, como quando
aconteceu a partir do final dos anos 50,
onde passamos a, praticamente somente
fazer rodovias. Acredito, contudo, que o
vice-governador João Leão está atento
para isso”, afirmou. Inimigo do desperdício
de potenciais, uma vez que ele mesmo
ao percorrer itinerários por autoestradas,
revela que costumeiramente encontra
indícios de materiais rentáveis pelos cortes
e taludes, deixa uma provocação: “Por que
não se aproveita, por exemplo, a faixa de
domínio de uma rodovia, vamos supor, a
BR-101 no Nordeste, para fazer uma ferrovia
contígua? É uma prática bastante comum
em países que realmente estão atentos à
suas riquezas minerais, como nos Estados
Unidos. Então, me parece algo que poderia
ser melhor estudado. Até por que sob o
ponto de vista de licenciamento ambiental
entre outras burocracias, como se trata de
brownfield, haveria muito provavelmente
um elemento facilitador para o
empreendimento”, sugeriu, arrematando:
“Como diz o pessoal por aí, ‘fica a dica’,
que poderia contribuir para diminuir
consideravelmente custos de implantação
e atender e até mesmo expandir a atividade
mineral para outras áreas de prospecção
com bom potencial”, finalizou.
A Província Mineral do Vale do Paramirim é formada
por 08 Distritos mineiros:

• Distrito Magnesítico-Dolomítico
• Distrito Uranífero De Lagoa Real
• Distrito Plumbo-Zincífero De Boquira
• Distrito Grafitoso Da Formação Santo Onofre
• Distrito Cuprífero-Aurífero De Paramirim-Ibitiara
• Distrito Ferrífero-Manganesífero
• Distrito Ferrífero-Cuprífero-Fosfatado Papa-Mel-Jatobá
• Distrito Ferrífero-Zincífero-Cuprífero Do Morro Do Pereiro
RODOVIAS&VIAS
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Paulo Misk

ARTIGO

Presidente do Sindimiba

MINERAÇÃO NA BAHIA:

GERANDO MATÉRIAS PRIMAS E
MELHORANDO A VIDA DE TODOS

Viveiro de mudas - Barrocas/BA

O SINDIMIBA se orgulha em representar
o setor de mineração, cuja atividade
produz as matérias primas necessárias
para melhorar a vida das pessoas e criar
tecnologias. Geramos impactos positivos
as comunidades de entorno as nossas
operações, respeitando o meio ambiente
e garantindo o uso racional de água
em nossas instalações, por exemplo. A
mineração foca nas pessoas e gera valor
através da criação de empregos, da
priorização de compras com fornecedores
locais, pagamento de impostos,
implantação de projetos sociais, etc. A
característica mais peculiar à mineração
é que conseguimos tudo isso ocupando
uma área territorial muito pequena,
preservando e recuperando fauna e flora,
além de garantir a recuperação da área
ocupada ao final de um projeto. São muitos
motivos para ter orgulho. E o trabalho
do SINDIMIBA, especificamente aqui na
Bahia, tem sido levar essa visão para a
comunidade. Nós convidamos as pessoas a
conhecer a mineração. Esse conhecimento
certamente vai levar ao sentimento de
confiança e orgulho por tudo que o setor
nos proporciona.
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Na Bahia, a atividade mineradora vem
ganhando destaque. No primeiro semestre
de 2021, se compararmos com o mesmo
período do ano passado, a produção
mineral baiana teve um aumento de mais
de 53% segundo avaliação do IBRAM, e em
2020, fechamos com um aumento de 60%
no PMBC. Hoje somos o 3º maior produtor
mineral do Brasil e daqui saem minérios
fundamentais para diversos itens do nosso
dia a dia. No Brasil, somente a Bahia produz
vanádio e urânio, temos ainda os maiores
produtores em magnesita, talco, cromo
e diamante, a segunda maior produção
de níquel e a terceira de cobre. Paulo Misk,
presidente do Sindimiba, destaca que as
mineradoras, majoritariamente, estão
instaladas no interior do estado, algumas
em áreas bem remotas, promovendo o
desenvolvimento social e econômico,
além de criar oportunidades para as
pessoas onde outros setores da indústria,
comércio e serviços normalmente teriam
muita dificuldade em chegar. Além disso,
a logística tem papel importantíssimo para
o setor no escoamento dos seus produtos
e transportando os insumos necessários
para suas operações. É a Mineração e o

Transporte trabalhando para melhorar a
vida dos baianos e contribuir para que a
Bahia seja cada vez melhor.
Nestes tempos em que dependemos
tanto de eletrônicos, por exemplo, a
mineração possibilita estarmos mais perto
de quem a gente ama através de uma
ligação ou chamada de vídeo, nos permite
estreitar os laços com amigos e parentes
distantes, nos mantém ativos no exercício
das nossas profissões. A mineração baiana
fornece ferro, vanádio, níquel, cobre,
ouro, cromo e outros minérios essenciais
na composição de celulares, tablets,
computadores e periféricos de tecnologia
em geral. A construção civil de elevado
porte conta com a magnesita produzida
aqui na fabricação de tijolos refratários
de alta resistência, que levantam pontes,
túneis e grandes estruturas urbanas. Na
rotina de hospitais, o ouro e o cobre, que
são excelentes condutores de eletricidade,
são essenciais no bom funcionamento dos
equipamentos médicos computadorizados.
Então parte da atuação do SINDIMIBA é

direcionada a ações que possibilitem as
pessoas a ter uma compreensão mais clara
da importância da mineração e da presença
dos minerais no nosso dia a dia.
A mineração preza belas boas práticas
de sustentabilidade e conta com avançadas
tecnologias. Hoje, graças aos permanentes
estudos e pesquisas que nossas
mineradoras realizam, mais de 95% da água
utilizada nas operações é reaproveitada.
Nas mineradoras, a tecnologia segue lado
a lado com a operação, para que tudo
seja feito gerando um menor impacto na
natureza com a otimização dos recursos.
O SINDIMIBA segue fortalecendo
a mineração na Bahia, levando a
conhecimento da população a verdadeira
imagem da mineração baiana, que
atua de forma responsável, sustentável,
dando oportunidade e cuidando das
pessoas e do meio ambiente, levando
progresso, desenvolvimento e ajudando
regiões remotas do nosso estado a se
desenvolverem cada vez mais para as
futuras gerações.

Sobre a empresa - A Pumatronix é uma empresa brasileira de alta tecnologia que fabrica e desenvolve soluções
para ITS (Intelligent Transportation Systems) de alta acuracidade na captação e processamento de imagens. Os
constantes investimentos em pesquisa e desenvolvimento resultam em um portfólio de produtos eficientes que
visam facilitar a gestão do tráfego urbano e rodoviário. Desta forma, a companhia contribui para a modernização
das cidades inteligentes e mobilidade urbana. Para mais informações, acesse: https://pumatronix.com/.
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