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O presente texto irá analisar os documentos, vídeos, imagens e as peças gráficas disponibilizadas 

pela Prefeitura Municipal de Salvador e pelo Governo do Estado da Bahia com o objetivo de 

avaliar as informações disponibilizadas sobre os projetos urbanísticos para a Cidade de Salvador 

para a Copa Mundial de Futebol que ocorrerá no Brasil em 2014. Nesse sentido, adotará como 

fonte para análise os seguintes sites oficiais:

a) Na esfera municipal analisará o Site da Prefeitura Municipal de Salvador denominado 

“Salvador  Capital  Mundial”  -  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/ 

(acesso março 2011). A escolha desse site decorre do fato dele ser um espaço virtual 

especificamente  criado  para  a  divulgação  e  disponibilização  do  conjunto  de  projetos 

chamados “Salvador capital Mundial”.

Fonte: http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/palavra.html. Acesso: Março 2011

b) Na esfera estadual, o site oficial intitulado SECOPA (http://www.secopa.ba.gov.br/. 

Acesso:  março  2011)  do  Governo  do  Estado  da  Bahia  será  adotado  como  fonte  de 

referencia a essa análise. Segundo esse site, “A SECOPA foi criada com as funções de 

coordenação, acompanhamento e fiscalização das ações e projetos do Governo do Estado 

nas áreas de mobilidade urbana, infraestrutura, turismo e hotelaria, segurança, construção 

da nova arena (Arena Fonte Nova) e outras correlatas, com vistas a preparar a cidade de 

Salvador,  a região metropolitana e municípios do entorno, para a Copa do Mundo da 

FIFA Brasil 2014.” E “De igual modo exercerá ainda papel articulador junto às entidades 

esportivas,  especialmente a  FIFA, junto à  iniciativa privada e  demais  órgãos  estatais, 

para-estatais e da sociedade civil organizada.”

O Objetivo  desse  trabalho  é  avaliar  se  os  documentos  divulgados  por  esses  canais  oficiais 

especificamente criados pela Prefeitura Municipal de Salvador e pelo Governo do Estado da 

Bahia para a publicização de informações, projetos, notícias e propostas relacionadas ás obras 

urbanísticas na Cidade de Salvador para a Copa Mundial de Futebol de 2014 constituem fontes 
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de  informações  capazes  de  elucidar  e  esclarecer  as  intervenções  urbanísticas  para  Salvador 

proposta para esse megaevento.

Nesse sentido, esse texto estará estruturado em três partes. A primeira que analisará o site e as 

informações disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Salvador denominado “Salvador 

Capital Mundial” - http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/ (acesso março 2011). A 

segunda  parte  refere-se  as  informações  encontradas  no  site  oficial  intitulado  SECOPA 

(http://www.secopa.ba.gov.br/) do Governo do Estado da Bahia. E por fim, esse texto apresentará 

as conclusões e avaliações dos dados coletados nessas duas fontes. 

I – Site da Prefeitura Municipal de Salvador: SALVADOR CAPITAL MUNDIAL

O site da Prefeitura Municipal de Salvador denominado “Salvador Capital Mundial”, endereço: 

http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/, apresenta um chave de acesso “Projetos”, 

onde os usuários acessam os 18 projetos propostos:

1) PROJETO  LADEIRA DA BARRA:  o  texto  oferecido  descreve  quatro  linhas  de 

atuação:  cultural  –  Museu  de  Arte  Moderna,  Museu  do  Saveiro,  Biblioteca  Centro 

Multiuso, Social – requalificação da Vila Brandão, Ambiental e Esportivo. Informa sobre 

o  uso  de  Platôs  e  de  vias  de  circulação  que  articulam  os  diversos  usos.  O  vídeo 

disponível, não apresenta qualquer desenho técnico ou ilustrativo que localize o projeto 

ou esclareça os equipamentos propostos,  assim como não apresenta qualquer imagem 

ilustrativa (representação bidimensional e ou representação tridimensional) das propostas 

e  intervenções.  A  finalização  do  vídeo  é  um  slide  que  faz  referência  ao  projeto 

arquitetônico e ao memorial  descritivo, mas não apresenta nenhuma outra informação 

além do título. Não disponibiliza qualquer tipo de arquivo para visualização ou gravação, 

além do vídeo já comentado.

 

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_ladeira.html (acesso: março 

2011).

2) PROJETO CANAL DO IMBUÍ – O texto informa a natureza do projeto: “Projeto de 

macrodrenagem das calhas dos rios Saboeiro, das Pedras e Cascão”, assim como diz que 

sua área de atuação vai desde a Avenida Paralela até a Sede de Praia do Esporte Clube 

Bahia na Boca do Rio - não apresenta qualquer material gráfico que localize a área de 

intervenção ou determine a poligonal de ação. Esclarece que a obra tem duas etapas. 

Apresenta como benefícios a solução aos alagamentos, a criação de um espaço de lazer 
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composto por: parques, quiosques, quadras, pista de skate, equipamentos de ginásticas e 

bares. Apresenta um vídeo, mas que ao ser acessado informa: “This vídeo is private”. 

Nenhum outro arquivo ou informação são disponibilizados no site sobre esse projeto.

 

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_canal.html (acesso:  março 

2011).

3) PROJETO NOVA ORLA – O texto de apresentação informa que serão 12km de praias 

trabalhados - desde o Jardim de Alá até Itapuã. Esse projeto tem o objetivo de ampliar a 

área  livre  das  praias,  ordenar  o  calçadão  e  ciclovia,  recuperar  a  vegetação litorânea, 

alargar a Av. Otávio Mangabeira e melhorar os entroncamentos viários, além de instalar 

equipamentos  de  lazer  e  apoio  (sanitários,  pergolas,  aparelhos  esportivos,  calçadões, 

decks e barracas de praia).  Ademais o texto informa sobre as obras de transporte como a 

ampliação de pistas (Jardim de Alá, Placaford) e construção de vias elevadas (Costa Azul, 

Aeroclube).  Equipamentos  diversos  são  propostos  como:  Centro  de  música,  aquário 

municipal e arenas de show no Aeroclube (distribuídos entorno de um lago a ser criado); 

Núcleo de esportes radicais, quadras e uma torre com um restaurante panorâmico na Boca 

do Rio; No Parque Pituaçú propõe centro de visitantes, núcleo de referência ambiental,  

viveiros,  borboletário,  dois  sistemas  de  teleféricos  e  um  Centro  Olímpico  a  ser 

implantado junto ao estádio Roberto Santos; centro gastronômico em Piatã; cria a Praça 

da Sereia e a Praça do Acarajé com um centro gastronômico em Itapuã e a e praça e 

museu náutico e o Instituto Viver Cidade Arquiteto Ivan Smarcevscki  no Farol de Itapuã. 

Não  apresenta  qualquer  outro  documento  além  do  texto  de  apresentação.  

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_novaorla.html 

(acesso: março 2011).

4) PROJETO LINHA VIVA – Consiste na criação de via ligando o Campo da Pólvora em 

Nazaré com Terreiro de Jesus no Centro Histórico, assim como o texto de apresentação 

fala da criação de um “sistema de transporte sobre as encostas” e da “RECONSTRUÇÃO 

DO MERCADO SÃO MIGUEL”. Além disso, o projeto propõe: um museu da Baixa dos 

Sapateiros,  restaurantes  típicos  e  uma  seção  da  Cesta  do  Povo.  Além  do  texto  de 

apresentação, disponibiliza um vídeo, mas que ao ser acessado informa: “This vídeo is  

private”. Nenhum outro arquivo ou informação são disponibilizados no site sobre esse 

projeto.
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Ver: http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_linhaviva.html (acesso: 

março 2011).

5) PROJETO LINHA ATLÂNTICA:  É apresentada  como  uma  via  de  transito  rápido 

alternativa à Av. paralela com 14.6km em sentido duplo, com três faixas de tráfego para 

cada sentido. Além de ser interligada as estruturas já existentes por dois viadutos, propõe 

uma  ponte  no  Parque  Metropolitano  de  Pituaçú. Além  do  texto  de  apresentação, 

disponibiliza  um  vídeo,  mas  que  ao  ser  acessado  informa:  “This  vídeo  is  private”. 

Nenhum outro arquivo ou informação são disponibilizados no site sobre esse projeto.

 

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_avenidaatlantica.html 

(acesso: março 2011).

6) PROJETO VIA EXPRESSA: Segundo o texto, o objetivo dessa via é ligar a BR324 

com o porto de Salvador. Possui 4.3km, com 10 faixas, 3 túneis e 4 elevados. Além disso, 

3.200m de ciclovia, 4 passarelas e 35.000m2 de passeio serão criados. Além do breve 

texto de apresentação, disponibiliza um vídeo, mas que ao ser acessado informa: “This 

vídeo is private”. Nenhum outro arquivo ou informação estão disponíveis no site sobre 

esse projeto.

 

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_viaexpressa.html (acesso: 

março 2011).

7) PROJETO TRANSMETRÓPOLES: Corresponde ao sistema de transporte BRT (Bus 

Rapid Transit) com paradas e estações de embarque, passarelas e rampas e uma Central 

de  Controle  Operacional.  Seá  implantado  em duas  fases:  a  primeira  com 36  km de 

vias(Paralela, ACM, Juracy Magalhães, Barros Reis e Vasco da Gama) e a segunda com 

44  km (Jorge  Amado/Edgar  Santos,  Pinto  de  Aguiar/São  Rafael,  Gal  Costa,  Dorival 

Caymmi/São  Cristóvão  e  Barroquinha/Sete  Portas/Heitor  Dias).  Prevê  ainda  uma 

extensão ao município de Lauro de Freitas - 9,0 km iniciais da Estrada do Coco (BA-

099), e ao Aeroporto Internacional. Além do breve texto de apresentação, disponibiliza 

um vídeo,  mas que  ao  ser  acessado informa:  “This  vídeo is  private”.  Nenhum outro 

arquivo ou informação estão disponíveis no site sobre esse projeto.

 

http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_viaexpressa.html
http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_avenidaatlantica.html
http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_linhaviva.html


Ver: http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_transmetropole.html 

(acesso: março 2011)

8) PROJETO DE MOBILIDADE URBANA: O texto descreve uma proposta para sanar 

as questões de transito e transporte coletivo pela criação da REDE INTEGRADA DE 

TRANSPORTE (RIT) – trecho 1 do Metrô (Lapa / Pirajá) – Remodelação do Trem de 

Subúrbio – Revitalização do Plano Inclinado (Liberdade / Calçada) – Implantação do 

Sistema BRT (Bus Rapid Transit) – e o PROGRAMA DE OBRAS VIÁRIAS (PROVIA) 

– Implantação de 59 km de novas vias para o trânsito rápido – o Sistema BRT e criação 

de novas conexões viárias em desnível em pontos críticos (Iguatemi, Bonocô, Lucaia, 

Parque da Cidade, Jardim dos Namorados, Jardim de Alah e Paralela). Além do breve 

texto de apresentação, disponibiliza um vídeo, mas que ao ser acessado informa: “This 

vídeo is private”. Nenhum outro arquivo ou informação estão disponíveis no site sobre 

esse projeto.

 

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_mobilidade.html (acesso: 

março 2011)

9) PROJETO PARQUE DAS DUNAS: Criação de um complexo ambiental com: Sala de 

projeção, auditório para 250 pessoas, 4 salas de aula, centro cultural, parque infantil e 

arborismo,  centro  de  reciclagem,  horto  da  restinga,  horto  de  plantas  medicinais, 

minhocário,  jardinagem,  centro  de  compostagem,  centro  de  apoio  à  pesquisa  e 

alojamentos  para  pesquisadores,  lanchonete,  loja,  unidades  de  vigilância  e  segurança, 

trilhas interpretativas  leves  e  pesadas e  pedalinho no lago.  O vídeo disponível,ao ser 

acessado informa: “This vídeo is private”. Nenhum outro arquivo ou informação estão 

disponíveis no site sobre esse projeto

 

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_mobilidade.html (acesso: 

março 2011).

10) PROJETO  CAJAZEIRAS: O  texto  trata  da  criação  de  três  conjuntos 

habitacionais (1300 unidades habitacionais)  com área de comércio e  serviços.  Propõe 

também:  Arena  multiuso,  Complexo  de  piscinas  e  Parque  temático.  Esse  projeto 

disponibiliza o vídeo que ao ser acessado informa: “This vídeo is private”. Nenhum outro 

arquivo ou informação estão disponíveis no site sobre esse projeto.

http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_mobilidade.html
http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_mobilidade.html
http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_transmetropole.html


 

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_cajazeiras.html (acesso: 

março 2011)

11) PROJETO VIA HISTÓRICA: Propõe uma via ligando o Campo da Pólvora, em 

Nazaré, ao Terreiro de Jesus, no Centro Histórico com passarela rolante de 400 metros. 

Fala da reconstrução do Mercado de São Miguel, de um sistema de transporte sobre as 

encostas e de um museu da Baixa dos Sapateiros, restaurantes e uma seção da Cesta do 

Povo. Além do texto nenhum outro material é disponibilizado. 

Ver: http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_via_historica.html (acesso:  março 

2011)

12) PROJETO  PARQUE TECNOLÓGICO: É  apresentado  como  um 

empreendimento para abrigar empresas e centros de pesquisa a ser localizado a 5Km do 

Aeroporto.  Oferecerá:  um  TECNOCENTRO  –  edificação  com  espaços  de  apoio,  de 

convivência (cafés e lounges), de treinamento, de convenções e para exposições. Além 

disso, o texto informa sobre a instalação de equipamentos -trilhas, pistas de cooper e 

ciclovias, além de um parque ambiental e pequenas praças com brinquedos temáticos. 

Esse projeto disponibiliza o vídeo que ao ser acessado informa:  “This vídeo is private”. 

Nenhum outro arquivo ou informação estão disponíveis no site sobre esse projeto.

 

Ver: http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_tecnologico.html (acesso:  março 

2011)

13) PROJETO FONTE NOVA: Construção de uma nova arena esportiva, atendendo 

as  especificações  da  FIFA,  oferecendo  50  mil  lugares,  1880  para  Área  VIP,  1540 

camarotes e 2440 para imprensa. O projeto prevê ainda: Museu do Futebol, lojas, salão 

multifuncional  e  restaurante.  Esse  projeto  disponibiliza  o  vídeo  que  ao  ser  acessado 

informa: “This vídeo is private”. Nenhum outro arquivo ou informação estão disponíveis 

no site sobre esse projeto.
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Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_fontenova.html (acesso: 

março 2011)

14) PROJETO FEIRA DE SÃO JOAQUIM: Não  apresenta  texto.  Esse  projeto 

disponibiliza o vídeo que ao ser acessado informa: “This vídeo is private”. Nenhum outro 

arquivo ou informação estão disponíveis no site sobre esse projeto.

 

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_feira.html (acesso:  março 

2011)

15) PROJETO  DO  METRO  - É  apresentado  em  duas  fases  totalizando  9.7km. 

Nenhuma outra informação é disponibilizada além do texto.

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_metro.html (acesso:  março 

2011)

16) PROJETO PROMENADE ATLANTICA - Apresenta texto informando que o 

projeto localiza-se na faixa costeira entre o Morro do Cristo, na Barra, até a praia das 

Piscinas das Oliveiras, em Ondina. Tem aproximadamente 1500 metros de extensão com 

ciclovia, decks, mirantes, praças, pérgolas, bicicletário, quiosques, brinquedos infantis e 

posto salva-vidas. Nenhuma outra informação é disponibilizada além do texto.

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_promenade.html (acesso: 

março 2011)

17) PROJETO  AVENIDA GAL COSTA –  Apresenta  apenas  texto  que  informa 

consistir na duplicação das avenidas Gal Costa, Pinto de Aguiar e São Rafael. 

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_gaucosta.html (acesso: 

março 2011)

18) PROJETO PONTE DE PITUAÇÚ - Texto breve descreve a proposta de criação 

de uma ponte sobre o Parque de Pituaçu, esclarece ainda que a ponte faz parte de uma via 
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intermediária entre a Avenida Paralela e a Avenida Otávio Mangabeira à beira-mar. Além 

do texto, nenhum outro documento e ou material gráfico ou imagem, está disponível.

Ver:  http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_ponte.html (acesso:  março 

2011)

Síntese site Salvador Capital Mundial

O  site  apresenta  18  projetos.  Desses,  6  projetos  são  apresentados  por  textos  breves,  sem 

disponibilizar qualquer outro material informativo. 11 projetos apresentam vídeos, sendo que 10 

desses vídeos não permitem a sua visualização, informando: “This vídeo is private”. Apenas um 

vídeo  permite  visualização,  mas  não  apresenta  qualquer  imagem  e  ou  desenho  técnico  ou 

representação (bidimensional e ou tridimensional) da proposta.

II – Site do Governo do Estado SECOPA

No site SECOPA (http://www.secopa.ba.gov.br/), encontra-se uma chave intitulada “Projetos 

Prioritários” que apresenta os quatro projetos propostos: Arena Fonte Nova, Mobilidade Urbana, 

Turismo e Hotelaria e A Copa nas Escolas. Desses, apenas os dois primeiros referem-se a obras 

para a Copa de 2014.

1) ARENA FONTE NOVA – Estádio será construído para a copa 2014. Além do texto de 

apresentação do projeto que informa: custo, modelo de Parceria Público Privado, regime de 

concessão, etc. O texto diz que o novo estádio terá formato de ferradura, com três níveis de 

arquibancadas com assentos cobertos, totalizando 45 mil cadeiras regulares, 93 camarotes, 

restaurante panorâmico e 1.971 vagas de estacionamento. Oferecerá 50.433 lugares, com 880 

assentos no setor VIP, 1.127 assentos nos camarotes. A estrutura proposta abrigará o Museu 

do Futebol, Fun Shop, Business Lounge, sala de imprensa, 31 quiosques, 11 elevadores e 58 

sanitários. Uma galeria de fotos é disponibilizada com duas imagens. Essa página também 

apresenta uma chave com “Arquivos para download”, mas que não permite que o usuário 

tenha  acesso  aos  arquivos.

Ver:  http://www.secopa.ba.gov.br/pt-br/projetos-prioritarios/arena-fonte-nova (acesso:  março 

2011)
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2) MOBILIDADE  URBANA -  Investimentos  em  infraestrutura  viária  e  equipamentos 

urbanos.  O texto  informa os  dados  do  projeto,  prioridades,  valores,  assim como faz 

referencia  a  outras  propostas  em estudo:  “Ponte  Salvador  Itaparica,  da  ampliação do 

terminal  de  passageiros  do  Porto  e  do  Aeroporto,  a  construção  da  segunda  pista  do 

Aeroporto,  duplicação  das  avenidas  Pinto  de  Aguiar  e  Gal  Costa,  para  melhorar  a 

acessibilidade  ao  estádio  Governador  Roberto  Santos  (Pituaçu)  e  do  estádio  Manoel 

Barradas (Barradão),  além de outras ações estruturantes divulgadas recentemente pela 

Prefeitura Municipal de Salvador.” A galeria de fotos disponibiliza uma perspectiva. Essa 

página  também  apresenta  uma  chave  com  “Arquivos  para  dowload”,  mas  que  não 

permite que o usuário tenha acesso aos arquivos.

 

Ver:  http://www.secopa.ba.gov.br/pt-br/projetos-prioritarios/mobilidade-urbana. 

(acesso: março 2011)

Síntese site SECOPA

O site apresenta 2 projetos relativos as obras para a copa de 2014. Os textos de apresentação não 

aprofundam as características dos projetos, ou informam sobre as soluções técnicas adotadas. As 

imagens disponibilizadas também não elucidam os projetos. Por fim, o usuário não tem acesso a 

outro tipo de arquivo, informação ou documentação que auxilie ao entendimento das propostas 

formais e ou técnica desses projetos.

III) CONSIDERAÇÔES FINAIS

O levantamento dos  projetos  propostos  para  a  copa de 2014 feito  nos  dois  sites  -  Salvador 

Capital Mundial da Prefeitura Municipal de Salvador e o SECOPA do Governo do estado da 

Bahia – dá uma idéia da complexidade das intervenções na cidade. Os textos apresentados sobre 

os projetos informam sobre a criação e ou ampliação de macroestruturas urbanas, proposições de 

novos  equipamentos  arquitetônicos  e  tratam ainda  de  equipamentos  de  pequeno porte  como 

pérgula e quiosques. Ou seja, são intervenções que coletivamente reconfigurarão e reestruturarão 

a Cidade de Salvador, já que os projetos intervêm tanto na escala territorial, quanto na escala 

urbana e na escala arquitetônica, chegando a escala de pequenos equipamentos. 

Os sites oficias não disponibilizam material gráfico elucidativo suficiente dos projetos propostos 

ou que permitam o entendimento dessas intervenções urbanas. Essa imprecisão - e em alguns 

casos a ausência de informações - pode gerar dúvidas quanto a localização exata dos projetos, a 

dimensão de áreas afetadas, a implantação (volume de movimento de terra), os raios e dimensões 

http://www.secopa.ba.gov.br/pt-br/projetos-prioritarios/mobilidade-urbana


de  vias,  as  estimativas  de  custos,  a  estimativa  de  prazos,  a  complexidade  das  obras,  a 

superposição  de  ações  e  serviços,  etc.,  assim  como  impedem  a  avaliação  dos  impactos 

paisagísticos, ambientais e sociais. 

A diversidade  e  a  imprecisão  das  propostas  suscitam ainda  dúvidas  inclusive  quando a  real 

possibilidade  de  execução.  Por  exemplo:  os  textos  da  Via  Histórica  e  da  Linha  Viva  fazem 

referencia à construção de um sistema de acessibilidade na encosta. No entanto, a encosta está 

inserida na poligonal do Centro Histórico de Salvador,  área tombada pelo IPHAN em 1984. 

Ainda tomando como exemplo esses dois projetos, não se pode avaliar a exeqüibilidade das suas 

propostas, por não ser possível localizar com precisão a Secção Cesta do Povo, o projeto de 

reconstrução do Mercado São Miguel, assim como não se conhece a solução técnica da passarela 

proposta, conseqüentemente é inviável avaliar os impactos sobre bens arquitetônicos tombados, 

o impacto paisagístico e de fluxo, entre outros aspectos, numa área tombada e reconhecida pela 

Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade.

Outra dúvida que resulta da desinformação e inexistência da representação gráfica técnica que 

permita a localização exata do projeto diz respeito a similaridade dos textos de projetos distintos, 

sem ser possível distinguir uma proposta de outra: já que os equipamentos são os mesmos e a 

área de intervenção informada textualmente coincidem. Por exemplo, o que é descrito como o 

Projeto Linha Viva

Via que liga o Campo da Pólvora em Nazaré ao Terreiro de Jesus no Centro Histórico, 

com uma  passarela  rolante  de  400  metros.  OBJETIVOS –  Revitalizar  a  Baixa  do 

Sapateiro, resgatar antigas tradições, atraindo populações de vários segmentos sociais, 

melhorar  sua  acessibilidade,  incorporando  toda  a  região  às  principais  áreas  de 

preservação histórica. RECONSTRUÇÃO DO MERCADO SÃO MIGUEL – Criação 

de  um  sistema  de  transporte  sobre  as  encostas,  facilitando  a  acessibilidade  e 

estimulando  o  turismo  com  a  contemplação  das  áreas  de  preservação  histórica  – 

Criação de um museu para o resgate de valores históricos da Baixa dos Sapateiros, 

restaurantes típicos e uma secção da Cesta do Povo. Instituto Brasileiro de Tecnologia 

do  Habitat  Arquiteto  João  Filgueiras  Lima  (Lelé) 

(http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_linhaviva

.html. Acesso: março 2011)

 E o texto referente ao Projeto Via Histórica: 

Uma via que liga o Campo da Pólvora, em Nazaré, ao Terreiro de Jesus, no Centro 

Histórico. A grande novidade desse projeto é uma passarela rolante de 400 metros que 

http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_linhaviva.html
http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_linhaviva.html


vai dar mais conforto a quem anda a pé. O Mercado de São Miguel será reconstruído, e 

criado  um  sistema  de  transporte  sobre  as  encostas,  facilitando  a  acessibilidade  e 

estimulando  o  turismo  com a  contemplação  das  áreas  de  preservação  histórica.  O 

objetivo  é  revitalizar  a  Baixa  dos  Sapateiros,  resgatar  antigas  tradições,  atraindo 

populações de vários segmentos sociais, melhorar sua acessibilidade, incorporando toda 

a região às principais áreas de preservação histórica. – Criação de um museu para o 

resgate de valores históricos da Baixa dos Sapateiros, restaurantes típicos e uma secção 

da  Cesta  do  Povo.  Instituto  Brasileiro  de  Tecnologia  do  Habitat  Arquiteto  João 

Filgueiras  Lima  (Lelé). 

(http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_via_historica.html.Acesso: 

março 2011)

Além  desses  dois  projetos,  a  imprecisão  da  localização,  a  semelhança  entre  os  textos  das 

propostas também suscitam dúvidas sobre a “ponte suspensa sobre o Parque Metropolitano de 

Pituaçu”  -  proposta  no  Projeto  Avenida  Atlântica  -  e  a  “ponte  suspensa  sobre  o  Parque 

Metropolitano  de  Pituaçu”  -  proposta  no  Projeto  Ponte  de  Pituaçu.  Os  projetos  Parque 

Tecnológico e Parque das Dunas segundo descrição textual disponível e a inexistência de plantas 

de localização também suscitam dúvidas sobre a proximidade e semelhança das duas propostas. 

Esse panorama configurado pela listagem dos diversos projetos e a análise dos textos aponta para 

a complexidade das propostas e conseqüentemente impõem a necessidade de maior precisão e 

controle dos projetos que devem constituir em documentação capaz de informar os elementos 

básicos  permitindo  a  localização  precisa  das  áreas  atingidas,  a  avaliação  das  propostas,  a 

elaboração de estudos de impacto, a execução da obra, assim como a avaliação e debate junto a 

sociedade civil. Nesse sentido, as peças de representação técnicas devem obedecer as normas 

específicas tanto de representação (por exemplo a NBR 6492/1994 - Representação de Projetos 

de Arquitetura), como outros instrumentos legais relacionados ao porte da proposta (por exemplo 

a NBR 5090/2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário,espaços e equipamentos urbanos), 

entre outros instrumentos legais pertinentes. Assim o material disponibilizado nos sites sobre os 

projetos  para a  copa 2014 não permite  o entendimento pleno das propostas.  Não é possível 

delimitar, pelos textos e as poucas imagens, as áreas  de uso público e ou privado, as áreas 

residenciais, os sítios históricos e ou as áreas verdes e de mananciais que podem ser atingidas por 

esses projetos direta ou indiretamente e dessa forma as informações e dados disponibilizados 

pelo  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Salvador  –  (Salvador  Capital  Mundial 

http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/.  Acesso:  março  2011)  –  e  pelo  o  site  do 

Governo do estado – SECOPA  (http://www.secopa.ba.gov.br/. Acesso: março 2011) - não 

http://www.secopa.ba.gov.br/
http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/
http://www.capitalmundial.salvador.ba.gov.br/projeto_via_historica.html


constituem documentação suficiente e adequada à análise dos projetos das obras para a Copa de 

2014 na cidade de Salvador.


