
    Entenda os impactos e ameaças que a 
 obra do Monotrilho pode trazer para os/as 
    moradores/as do Subúrbio Ferroviário de Salvador

saiba mais em @aitremcoisa no instagram

Em 2012, o Governo da Bahia anunciou que queria modernizar o trem com objetivo de fazer um VLT - Veículo Leve 
Sobre Trilhos. Durante esse processo, o edital do Estado para contratação de empresas para construir a obra foi 
aberta e embargada diversas vezes pelo Tribunal de Contas (TCE) e Tribunal de Justiça (TJ), por causa da falta de 
estudos de viabilidade técnica e da falta de participação da população nas decisões. Apesar das irregularidades, em 
2018, o governador fechou negócio com empresas chinesas para construir não um VLT, e sim um Monotrilho.

O TREM TÁ VELHO OU FOI SUCATEADO?

LOTAÇÃO
LONGAS ESPERAS

INSEGURANÇA

Mano Xandão

SÃO ALGUNS DOS MUITOS PROBLEMAS 
QUE MOSTRAM QUE O SISTEMA DE 
TRENS DO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO DE 
SALVADOR PRECISA DE MELHORIAS.

Apesar da degradação o trem é um transporte público bastante 
utilizado pelas moradoras e moradores da região, que dependem 
dele para realizar seus trajetos diários de trabalho e serviços. 

Desde 1860, o trem faz parte da HISTÓRIA e da IDENTIDADE da população
 suburbana e é um importante elemento na PAISAGEM CULTURAL LOCAL 

não apenas pela sua materialidade, mas também pelos 
LAÇOS SIMBÓLICOS E AFETIVOS.

Aqui trem de tudo. 
  Trem famílias negras
         Trem pescadores
    Trem marisqueiras
 Trem até doutores.
     Trem pluralidade
  Trem ar fresco 
               e liberdade
        Trem liga o 
         subúrbio à cidade

A Companhia do Trem é nacionalizada. 
Expansão da ferrovia até Sergipe, Minas 
Gerais, chegando até o Rio de Janeiro, 
São Paulo, Espírito Santos e Goiás. 

1902 a 1950

+ Sucateamento. Infraestrutura 
degradada. Falta de reposição. 
Tempo de espera até 1 hora

2000
Investimentos de 70 milhões de reais: 
restauração da Ponte São João; 
construção de muros e passarelas; 
aquisição de trens com ar-condicionado.

2011 2020

A gestão do Trem é 
transferida para o 
Município, piorando 
o sucateamento.

1990
anos

A gestão do Trem é transferida 
para o Estado. Trens climatizados 
retirados de circulação.

O Governo do Estado anuncou 
que os trens vão ser parados 
definitivamente.

2013

O Plano Diretor de Salvador 
prometeu, mas nunca fez: transporte 
ferroviário de cargas ligando o Porto; 
trem Regional da Calçada até 
Alagoinhas, bitola de  VLT para 
passageiros e Trem de Carga.

2008

O Trem é desconectado 
do interior do Estado.

1980
anos anos

É possível gastar menos e 
melhorar o transporte público 
do Subúrbio Ferroviário e da 
Grande Salvador?

O Mercado Imobiliário está 
de olho no Subúrbio!

O Monotrilho e a crise 
Mundial do Coronavírus

Caso o Governo opte por uma alternativa que modernize 
e mantenha o Trem, por exemplo compartilhando o VLT 
com o Trem e inserindo o Monotrilho apenas nas 
extensões, a obra custará muito mais barato, em torno 
de 627 milhões, ou seja, 5 vezes mais barato do que o 
Monotrilho! O Governo poderá investir mais em serviços 
básicos como saúde, saneamento e educação, 
viabilizando um desenvolvimento inclusivo.

A partir do anúncio da Parceria Públio-Privada (PPP) do 
VLT em 2017 - depois tornada PPP do Monotrilho - 
aumentaram os lançamentos de novos 
empreendimentos em bairros do Subúrbio Ferroviário e 
da Cidade de Baixa, que estão na área de influência 
dessa intervenção. De lá para cá são cerca de 46 novos 
empreendimentos aprovados pela Prefeitura. A maior 
parte dessas iniciativas são obras de Empresas 
imobiliárias coma Tenda, MRV Engenharia, Sertenge, 
Andrade Galvão, Gráfico e Jotage Engenharia. 

A crise mundial deflagrada com a pandemia do coronavírus, já é 
considerada, além de uma grave crise humanitária e de saúde, a maior 
crise econômica da história. Recessão, paralisação de amplos setores 
produtivos, desemprego em massa, interrupção de contratos de 
trabalho e redução do PIB de muitos países. As atividades de 
implantação do Monotrilho estão paralisadas pela quarentena, mas 
também por que a economia está no seu pior momento. Mas, a crise 
também pode ser uma oportunidade de rever as decisões 
equivocadas sobre o Monotrilho. Ao invés do contrato bilionário com 
o Consórcio Skyrail Bahia, o Governo estadual pode optar pela 
recuperação do trem, retomando a proposta do VLT que tem um 
custo muito menor. Isto possibilitaria redirecionar bilhões de reais 
para demandas prioritárias, o Estado de Emergência permite 
mudanças como essa.  A BYD, empresa chinesa que participa desse 
Consórcio na Bahia, acaba de fazer reconversão industrial passando a 
fabricar máscaras e álcool gel na China, redirecionando a sua 
produção em meio a crise e respondendo demandas emergenciais da 
sociedade. Com essa mesma capacidade de adaptação, e 
considerando a revisão do contrato pelo Governo, a BYD pode alterar 
a proposta do Monotrilho e passar a implementar a recuperação do 
Trem com VLT, bem como produzir infraestruturas públicas como 
moradia digna e saneamento básico, fortalecendo as condições de 
saúde, prioridade nesse momento de crise.

O Mercado Imobiliário está de olho no Subúrbio, mas quais 
serão as mudanças com essa onda de empreendimentos? 
Vamos ser beneficiados por esse desenvolvimento? 
O valor dos imóveis pode aumentar? Vamos perder áreas 
verdes? Vamos poder acessar os novos empreendimentos? 
A(o) Morador(a) do Subúrbio vai conseguir pagar as 
prestações de financiamento para morar nos novos 
conjuntos? Quem não tem escritura pode perder sua casa 
para uma construtora? Os novos empregos serão apenas 
temporários e na construção civil? O IPTU pode aumentar? 
Como vão ficar nossas praias? As barracas podem ser 
retiradas?
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O Monotrilho que vai substituir o Trem 
do Subúrbio será realizado através de 
uma parceria entre o Governo do 
Estado e o consórcio Skyrail Bahia - 
feito pelas empresas chinesas Build 
Your Dream (BYD) e a MetroGreen. 

O valor total 
do investimento é estimado 
em R$ 3,16 bilhões!

Mas, entenda esse custo!

O custo de implantação do 
Monotrilho é de R$ 1,5 bilhões.
Desse total a Skyrail antecipa 
R$ 1,4 bilhões.
E o Governo do Estado entra com 
R$ 100 milhões.

VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS 

O VLT é quase um trem tradicional, só que muito 
mais leve e mais rápido;

Tem tração elétrica, e é de fácil manutenção; além de 
ter uma vida útil elevada e se integrar facilmente aos 
sistemas de transporte já existentes;

O VLT circula no mesmo nível da rua e não cria 
impedimentos para os pedestres;

A principal característica urbana de um veículo leve 
sobre trilhos é uma melhor adaptação ao meio 
urbano com menor impacto visual e paisagístico.

O VLT pode também reaproveitar os trilhos da linha férrea atual, 
revitalizando um patrimônio centenário. O aproveitamento do sistema 
do trem pode permitir  convivência com as moradias pré-existentes, 
gerando menos remoções de famílias das suas casas. O VLT também 
poderá transportar cargas, não trazendo prejuízos para empresas que 
utilizam o serviço do trem. Outro fato importante é que existem 
empresas nacionais qualificadas para a fabricação dos vagões. Além 
disso, será mais fácil pleitear manter o baixo custo da tarifa para a(o) 
usuária(o).

Precisa de uma grande estrutura de 
concreto com vigas e pilares 
robustos, causando um impacto 
visual considerável na paisagem;

Por ser elevado da cota da rua implica 
maior deslocamento dos passageiros 
até as plataformas de embarque;

É uma intervenção menos 
sustentável, já que gera descarte de 
pneus e roldanas de borracha; além 
do próprio descarte de materiais da 
via férrea que será destruída.

Não permite transporte de cargas até 
o porto e destruirá um patrimônio 
ferroviário  de mais de um século.

monotrilho 

mas qual é a 
diferença entre 
vlt e monotrilho? 

afinal, 
quanto 
vai custar 
o monotrilho? 

custo de
implantação

Após a implantação e ao longo dos 20 anos o Governo do Estado paga com juros a 
Skyrail o valor que o Consórcio antecipou. Esses pagamentos do Governo à Skayrail são 
as contraprestações.  O valor das contraprestações, pagas pelo Governo, estimado 
para cada ano é de R$ 153 milhões. Então em 20 anos o Governo vai pagar um total de 
R$ 3,06 bilhões em contraprestações. Somando o custo da implantação + as 
contraprestações o total do investimento do Monotrilho é de R$ 3,16 bilhões!

As contraprestações que o 
Governo do Estado deve à Skyrail

aumento 
da tarifa
Que esparro essa 
passagem, viu?

desenvolvimento
pra quem

COMO UMA OBRA DESSE TAMANHO 
NÃO PROPÕE SOLUÇÕES PARA OS 
PROBLEMAS ANTIGOS DO SUBÚRBIO?

É O CASO DE SANTA LUZIA DO LOBATO, 
REGIÃO QUE, HÁ ANOS, TEM GRAVE 
P R O B L E M A S  C O M  A  D R E N A G E M .

SERÁ QUE A IMPLANTAÇÃO DO MONOTRILHO 
      VAI MELHORAR AS QUESTÕES 
                  BÁSICAS DAS COMUNIDADES?  

irregularidades
do estado

A LICITAÇÃO CHEGOU A SER SUSPENSA 4 VEZES 
E AINDA ESTÁ SENDO ANALISADA NA JUSTIÇA. 

O CONTRATO DO CONSÓRICO FOI 
ASSINADO EM FEVEREIRO DE 2019, 
MAS ATÉ HOJE NÃO APRESENTARAM 

_ CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
_ CADASTRO SÓCIO-ECONÔMICO 
_ ANTEPROJETO

interferência
na paisagem
e cultura

AS GRANDES ESTRUTURAS DE CONCRETO, QUE 
PODEM CHEGAR ATÉ 14 M, VÃO IMPACTAR NA 
PAISAGEM E NOS PATRIMÔNIOS DA REGIÃO.

O PROJETO DO MONOTRILHO 
DESCONSIDERA A HISTÓRIA E A 

IDENTIDADE DA POPULAÇÃO SUBURBANA 

impacto na
economia

local

ENTÃO, SE O MONOTRILHO NÃO 

CONSIDERAR A REALIDADE DO SUBÚRBIO E 

SE NÃO HOUVEREM POLÍTICAS PÚBLICAS E 

SUBSÍDIOS ADEQUADOS ESSA INTERVENÇÃO 

PODE IMPEDIR OS MEIOS DE VIDA DESSA 

POPULAÇÃO.

O TREM É USADO DIARIAMENTE PARA IR 
PARA O TRABALHO, ESCOLAS, COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EM CENTROS COMO 
CALÇADA, SÃO JOAQUIM E PARIPE. 
APENAS 10% DA(O)S USUÁRIA(O)S DO 
TREM PODERIAM ARCAR COM UMA 
PASSAGEM NO VALOR DE 4 REAIS.

SE O TREM DO SUBÚRBIO FOR 

DESATIVADO, 

MAIS DE 6 MIL 
TRABALHORA(E)S, 

ESTUDANTES, 

AMBULANTES, 

PESCADORA(E)S E 

MARISQUEIRAS SERÃO 

DIRETAMENTE 
AFETADA(O)S

falta de 
estudos

técnicos
e contrapartidas

OS RELATÓRIO TÉCNICOS 
DISPONÍVEIS DEMONSTRAM 
INSUFICIÊNCIA, POR EXEMPLO, NÃO 
HÁ ESTUDOS GEOTÉCNICOS.

OS IMPACTOS NÃO ESTÃO DEVIDAMENTE 
RECONHECIDOS E DIMENSIONADOS E, 
POR CONSEQUÊNCIA, AS 
CONTRAPARTIDAS SÃO INEFICAZES.

NÃO FORAM FEITOS ESTUDOS E ALTERNATIVAS 
TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS.

O GOVERNO DO ESTADO NÃO PROMOVEU 
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO 
DOS ESTUDOS DE IMPACTOS DA 
INTERVENÇÃO DO MONOTRILHO.

ameaça de
retirada 

de moradores MAIS DE

360
FAMÍLIAS

RETIRADAS

MAIS DE 4 MIL CASAS 
FORAM PICHADAS SEM 
EXPLICAÇÃO, CRIANDO 
UM CLIMA DE MEDO

QUAIS MEDIDAS SERÃO 
ADOTADAS PARA ASSEGURAR O 
DIREITO À MORADIA DIGNA 
DA(O)S MORADORA(E)S?

ELAS SERÃO 
INDENIZADAS 
JUSTAMENTE?

MUITA(O)S MORADORA(E)S VIVEM 
HÁ DÉCADAS NO SUBÚRBIO 
FERROVIÁRIO E TEM O DIREITO À 
TERRA POR CONCESSÃO OU 
USUCAPIÃO!

quais são os principais 
impactos e ameaças

do monotrilho?


