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AÍ TREM COISA! 
Entenda os impactos e as ameaças que a obra do Monotrilho pode  
trazer para a(o)s moradora(e)s do Subúrbio Ferroviário de Salvador 

ESTAÇÃO DE PARTIDA 

Sistema de Trens do Subúrbio (STS) é um sistema de transporte coletivo público operado pela Companhia de 
Transportes do Estado da Bahia (CTB), composto por uma linha ferroviária de 13,5 km de extensão que liga os 
bairros da Calçada, na Cidade Baixa, a Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, com 10 estações ao longo 
de diversos bairros dessa região. O STS, o Trem, ou Trem do Subúrbio, como é chamado pela população, liga a 
Península de Itapagipe e o Subúrbio Ferroviário de Salvador (SFS), atravessando dezenas de bairros de duas 
regiões, Cidade Baixa e Subúrbio Ferroviário. 
De acordo com dados da Companhia de Transportes do Estado da Bahia sobre o STS, a média de passageiros 
por dia  foi de 10.479 no ano de 2018; 10.869 no ano de 2019 e 9.431 em 2020 . Entre os anos 2018 e 2019 a 1 2

média de passageiros teve um pequeno crescimento de 3,7%. Já do ano de 2019 para o de 2020 houve uma 
significativa redução de -13,2% (CTB, 2020a). 
O número médio de viagens do Trem em um mês foi de 872 em 2018; 888 em 2019; e 913 em 2020. Entre os 
anos de 2018 e 2019 houve um pequeno crescimento de 1,7% nessa média de viagens por mês. Do ano de 
2019 para o ano de 2020 também nota-se um crescimento um pouco maior da média de viagens por mês, de 
2,8% (ibid). 
A média de passageiros por viagem para os anos considerados, foi de 313; 319; e 252, respectivamente. De 
2018 a 2019 há um pequeno crescimento de 1,9% dessa média de passageiros por viagem. Já de 2019 a 2020 
observa-se um declínio acentuado de -21%, porém essa taxa pode mudar até o final do ano  (ibid). 3

Esses números revelam a vitalidade e um importante uso dessa rede de transporte público, no que pese um 
evidente processo de sucateamento da sua infraestrutura e equipamentos, marcado por desinvestimentos, 
descontinuidades ou interrupção de políticas de manutenção e qualificação da sua infraestrutura e 
equipamentos.  
Existindo desde 1860, o Trem  faz parte da história, do modo de vida e da identidade da população suburbana. 4

O Trem é um elemento significante na paisagem cultural local não apenas pela sua materialidade, mas também 
pelos laços simbólicos, afetivos e de vizinhança, tecidos nas conexões e redes que o uso da infraestrutura 
ferroviária ajuda a estabelecer entre as pessoas.  
Lotação, longas esperas, interrupções, degradação e falta de segurança são alguns dos muitos problemas que 
revelam que o Sistema de Trens do Subúrbio precisa de melhorias. Apesar do seu sucateamento, resultado de 
mais de duas décadas de descaso dos poderes públicos, o Trem é um meio de transporte público bastante 
utilizado pela(o)s moradora(e)s da região, que dependem dele para realizar seus trajetos diários de trabalho, o 
acesso a comércios e serviços, a circulação entre bairros do Subúrbio Ferroviário e destes com o restante da 
cidade, dentre outras atividades cotidianas. Gilson, 64 anos, morador nascido e criado em Periperi relata que 
“Preservar o trem é valorizar a nossa cultura, memória e relações. A ferrovia é o coração da região. Coração 
que faz pulsar” (2020). Gilson é membro do Projeto Verde Trem e da Sociedade Nacional Movimento Trem de 
Ferro, criada há mais de 30 anos por usuários deste sistema de transporte, que defendem que o modal seja 
mantido e modernizado. 

 Essa média, e mais duas apresentadas a seguir, foram calculadas com base nos valores sobre a quantidade de passageiros por mês; a 1

média mensal de passageiros por dia; o número de viagens por mês; e a média mensal de passageiros por viagem, relativos aos anos 
2019, 2018 e 2020, constantes no site da CTB, em sua seção “Estatística do Trem” (CTB, 2020a). 
 Todos os valores e taxas relativos ao ano de 2020, dizem respeito aos meses de janeiro, fevereiro e março, sendo que por isso, as 2

médias calculadas devem sofrer mudanças até a finalização desse ano (ibid).
 Já que a média do ano de 2020 se refere apenas aos três primeiros meses deste ano, podendo variar até o final do ano.3

 Nos referimos ao Sistema de Trens do Subúrbio de Salvador (STS) (CTB, 2020b), conhecido pela(o)s suas(seus) usuária(o)s e pela(o)s 4

moradora(e)s como Trem ou Trem do Subúrbio.



Mero, pescador do Porto da Sardinha em Plataforma, preocupado com a ameaça de desativação do Trem do  
Subúrbio fala da sua importância para a circulação e comercialização do pescado da região, viabilizando meios 
de vida para centenas de pescadora(e)s e marisqueira(o)s que trabalham nesse Porto. Segundo Mero (2020), 
"O Estado cria o problema, divulga o problema e depois oferece a solução.”. Piau (2020), também pescador do 
Porto da Sardinha, destaca o grande tempo de permanência das famílias nesse território, no caso dele há 37 
anos. Sua preocupação se soma com a de Ciata (2020), moradora da área há 44 anos e a de Dandara (2020), 
esta afirma que para os governantes "Somos invisíveis, não existimos”. 
Já em Santa Luzia, no bairro de Lobato, dezenas de moradora(e)s, incluindo Antônio, presidente de uma 
Associação de Moradora(e)s local, enfatizam os graves problemas de drenagem, inundações e deslizamento 
que vivem cotidianamente, a exemplo das constantes inundações na localidade denominada Baixa do Cacau. 
Para ela(e)s, qualquer obra de melhoria da infraestrutura do transporte e mobilidade tem que vir acompanhada 
de intervenções estruturantes que enfrentem e atendam demandas básicas e prioritárias como as de 
saneamento, prevenção de riscos e resposta aos desastres. Para Antônio (2020), sem atenção a estas 
necessidades e urgências o Monotrilho correrá o risco de "ser um rio que passou em nossas vidas”, sem 
resolver questões fundamentais. 
Para José e Vilma (2020), fundadora(e)s do Acervo da Laje, no São João do Cabrito, caso o Monotrilho seja 
implantado, é fundamental que existam contrapartidas também no campo Cultural. Ela(e)s questionam se os 
bancos das antigas estações serão remanejados para praças, se as antigas estações podem se tornar centros 
culturais, se a Fábrica São Braz vai ser recuperada, como seria a reciclagem dos equipamentos da atual 
ferrovia. José (2020) afirma que estão em curso grandes transformações no Subúrbio Ferroviário e que há 
incertezas sobre o futuro e a permanência da(o)s moradora(e)s. Ele nota a chegada de Condomínios nas áreas 
verdes do Subúrbio e o aparecimento dos “atacadões” (redes de supermercados atacadistas), indicando que 
esse território vem sendo disputado pelo Mercado e que “os moradores foram os últimos a saber”. Para ele é 
importante cultivarmos as memórias urbanas, pois elas nos contam sobre os diferentes modos de vida do 
Subúrbio, historicamente invisibilizados. 
A despeito de tudo isso, em 2014, o Governo do Estado da Bahia anunciou a intenção de modernizar o Sistema 
de Trens do Subúrbio Ferroviário de Salvador, através da implantação de um VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos). 
O anúncio da implantação do VLT de algum modo dialogava com as expectativas da(o)s usuária(o)s atuais do 
Trem, ávida(o)s pela possibilidade das necessárias melhorias para o transporte ferroviário, dado o estado de 
precariedade e a falta de manutenção desse sistema. Foi iniciada licitação, através de Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC-I)  para encaminhar a proposta do VLT. Durante esse processo, a licitação do 5

Estado para contratação de empresas executoras da obra foi aberta e embargada diversas vezes pelo 
Ministério Público Estadual, diante da carência de estudos de viabilidade técnica e da falta de participação da 
população nas decisões.  
Após o Impeachment de 2016 e a crise da Lava Jato, o Ministério das Cidades retirou o aporte de recursos 
previstos para o projeto do VLT, sendo que os consórcios e empresas que se habilitaram desistiram do certame. 

 O RDC foi instituído pela Lei Nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Esse regime foi / é aplicável exclusivamente às licitações e contratos 5

necessários à realização: dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; da Copa das Confederações da Federação Internacional de 
Futebol Associação - Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014; de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os 
aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km das cidades sedes dos mundiais; das ações integrantes do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); das 
obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e administração de estabelecimentos penais e de unidades de 
atendimento socioeducativo; das ações no âmbito da segurança pública; das obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias 
na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística; das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à 
inovação. O RDC tem por objetivos: ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes; promover a 
troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o setor público; incentivar a inovação 
tecnológica; e assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. A 
opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório e resultará no afastamento das normas contidas na Lei 
Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos nesta Lei. A RDC I, refere-se a definição de empreitada 
integral: quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e 
instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as 
características adequadas às finalidades para a qual foi contratada (BRASIL, 2011).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm


No ano seguinte, então, o Governo do Estado propôs uma Parceria Público Privada (PPP)  para viabilizar a 6

proposta do VLT. E em 2018 foi criada a Metrogreen Skyrail Bahia Concessionária da Bahia S. A.,  que venceu a 
licitação da PPP do VLT. Essa concessionária é formado pelas empresas BYD do Brasil LTDA  e Metrogreen do 7

Brasil LTDA , ambas vinculadas a corporação chinesa Build Your Dreams (BYD), incluindo suas empresas 8

membros no Brasil. A BYD, que conduz o consórcio, demonstrou ter maior expertise no modal Monotrilho. 
Diante deste fato, o Governo do Estado - mesmo sem contar com um projeto reformulado quando da assinatura 
do contrato em 2019 -, abandonou a proposta inicial de VLT, e anunciou a construção de um Monotrilho, embora 
siga chamando equivocadamente o projeto de “VLT do Subúrbio”. 
A intervenção do Monotrilho vem gerando muitas dúvidas e suscitando muitas críticas entre moradora(e)s, 
universidade, profissionais e cidadã(o)s interessada(o)s pelo modo autoritário que vem sendo conduzida e 
devido aos seus impactos e desdobramentos, que trazem ameaças e violações aos modos de vida do Subúrbio 
Ferroviário, dentre outros territórios afetados. Diante dessa situação, o Dossiê Coletivo "Aí Trem Coisa" 
pretende colaborar para a ampliação do debate público sobre as políticas e intervenções urbanas incidentes no 
Subúrbio Ferroviário, e para a compreensão dos impactos e ameaças relacionados especificamente ao 
Monotrilho.  
Apesar da reflexão contida no Dossiê Coletivo se encontrar, nesse momento, mais circunscrita ao Subúrbio 
Ferroviário de Salvador, ressaltamos que a intervenção do Monotrilho tem impactos de alcance mais amplo, já 
que muita(o)s habitantes de municípios da Região Metropolitana, tais como Simões Filho, Camaçari e Dias 
D'ávila também usam o Trem e tem expectativas por melhorias no Sistema Ferroviário pelo Estado. Como 
destacado por Raimundo, Diretor-Presidente da Associação de Pescadores, Marisqueiros e Marisqueiras de 
Simões Filho, desempregada(o)s, trabalhadora(e)s informais, pescadora(e)s, marisqueiras, trabalhadora(e)s 
rurais, catadoras de folhas medicinais e catadora(e)s de alimentos do resto da feira, dependem  do Trem e dos 
ônibus para fazer o transporte dos seus produtos e criar alternativas de trabalho e renda (ASSOCIAÇÃO DE 
PESCADORES, MARISQUEIROS E MARISQUEIRAS DE SIMÕES FILHO, 2019). 
Raimundo chama atenção ainda para o equívoco do projeto do Monotrilho, que prevê uma única estação em 
Simões Filho, localizada em Ilha de São João , quando deveria, segundo ele, reativar a antiga estação de Trem 9

de Mapele, um dos mais importantes territórios pesqueiros do Estado. Mesmo com a atual desconexão, 
pescadora(e)s e marisqueiras de Mapele usam o transporte ferroviário para transporte do pescado e sua 
distribuição em centralidades como a Calçada e Feira de São Joaquim . 10

As informações e conteúdos, contidas neste Dossiê Coletivo, foram elaboradas a partir da Escola de Verão 
“Monotrilho em Disputa”, que aconteceu de 03 a 08 de fevereiro de 2020, através de uma colaboração entre o 
Acervo da Laje; a Associação dos Moradores da Rua Voluntários da Pátria e Santa Luzia; o Projeto  Movimento 
Verde Trem e a Sociedade Nacional Movimento Trem de Ferro; Moradora(e)s do Subúrbio; o Grupo de Pesquisa 
Lugar Comum; o grupo de estudos Urbanidades Liminares; o Grupo de Pesquisa EtniCidades - ambos da 
FAUFBA; o Grupo de Pesquisa Colapso do IGEO/UFBA; o Coletivo Trama; e outra(o)s colaboradora(e)s, tendo 

 Uma Parceria público-privada (PPP)  diz respeito a um tipo especial de concessão que permite ao concessionário, além da apropriação 6

das tarifas pagas pelos usuários dos serviços públicos, o recebimento de contraprestações pelo poder cedente. Ela possibilita então 
maiores ganhos privados do que a concessão convencional. caracterizando uma  ação do poder público marcada pela racionalidade 
empresarial (BRASIL, 2004, FRANCO, 2020). De acordo com a Lei No 11.079, de 30 de dezembro de 2004, uma PPP é um contrato 
administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. A concessão patrocinada é uma concessão de serviços 
públicos ou de obras públicas que envolvem, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado. A concessão administrativa é um contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a 
usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. A concessão comum, ou seja, uma 
concessão de serviços públicos ou de obras públicas que não envolvem contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado, não é considerada parceria público-privada (BRASIL, 2004).
 Fábrica brasileira que integra a corporação chinesa Build Your Dreams (BYD). (BYD, 2020) A BYD do Brasil LTDA tem com sócias 7

quotistas da totalidade do seu capital social as empresas BYD Auto Industry Company Limited e BYD Auto Sales CO., LTD., ambas 
empresas chinesas com sede em Shenzhen (BYD DO BRASIL LTDA, 2019).
 A Metrogreen do Brasil LTDA tem como sócias da totalidade do seu capital social as empresas BYD do Brasil LTDA com sede em 8

Campinas no Brasil e a BYD Energy do Brasil LTDA, ambas com sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, Brasil 
(METROGREEN DO BRASIL LTDA, 2019).
 Na sua Fase 1, principal objeto do Contrato de Concessão, cuja implementação é de responsabilidade da Metrogreen Skyrail Bahia 9

Concessionária da Bahia. (BAHIA, 2019)
 Relato feito em em reunião realizada no dia 14/02/2020, convocada pela por integrantes da Rede Cidade Popular e do Bákó - 10

Escritório Público de Engenharia e Arquitetura, para discutir os resultados preliminares da Pesquisa de Opinião com o Usuário do 
Sistema Ferroviário de Salvador.



contado com o apoio da Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-
BA).  
A partir das controvérsias e conflitos em torno da intervenção do Monotrilho, a Escola de Verão se colocou como 
um espaço de FORM.AÇÃO, articulando Comunicação Comunitária e Avaliação de Políticas Urbanas. O Dossiê 
tenta articular questões comuns e diferentes conhecimentos a partir do encontro, diálogo, ação coletiva e 
aprendizados mútuos que a Escola oportunizou entre habitantes , associações e coletivos de territórios do 11

Subúrbio Ferroviário; professora(e)s; estudantes; profissionais; e artistas , dentre outra(o)s participantes. Este 12

documento contou ainda com colaborações de pesquisadoras do Mestrado Profissional em Conservação e 
Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos da UFBA (CECRE) e do Grupo de Pesquisa Costeiros do 
Instituto de Geociência da UFBA. Buscamos tornar a  linguagem o mais acessível possível, mas também 
registramos alguns termos próprios, oriundos desses diferentes conhecimentos.  
Guiada(o)s por questões colocadas pela(o)s moradora(e)s do Subúrbio, Associações e Coletivos que 
participaram da Escola de Verão, elaboramos reflexões e discutimos possibilidades, no intuito de subsidiar e 
potencializar o debate sobre os regimes e condições de produção social de infraestruturas comuns da Cidade 
de Salvador. Os itens a seguir abordam aspectos como: marcos do processo histórico de sucateamento do 
sistema ferroviário, particularmente em Salvador; as diferenças entre os modais Monotrilho e VLT; os principais 
impactos e ameaças em torno da intervenção do Monotrilho. Esperamos que essa contribuição coletiva ajude a 
fortalecer redes cidadãs e de práticas coletivas do Direito à Cidade! 

I. TREM É VELHO OU FOI SUCATEADO?   

Desde a sua implantação no século XX o Trem do Subúrbio Ferroviário perdeu sua conexão com o interior do 
Estado em função da ascensão do rodoviarismo, o que vem contribuindo para o seu sucateamento. A atual 
condição de precariedade desta infraestrutura de mobilidade tão importante para uma parcela significativa da 
cidade de Salvador é, nesse sentido, resultado de processos políticos, econômicos e sociais, e vem ocorrendo 
há algum tempo, sem que os órgãos responsáveis atuassem no sentido de garantir a manutenção e a qualidade 
deste modal de transporte. Não é portanto, obra do tempo, mas da ausência de investimentos e políticas. Os 
acontecimentos e marcos históricos abaixo, ajudam a compreender esse processo . 13

1860: 
O Trem do Subúrbio é inaugurado, tendo sido implantado pela empresa inglesa Bahia and San Francisco 
Railway Company. A ferrovia ligava Salvador (Estação Calçada) até Alagoinhas (Estação São Francisco). 

1898 
A ferrovia se expande até Juazeiro, Santo Amaro, Feira de Santana, Amargosa e Marcionílio Souza. 

1901 a 1950: 
A Companhia do Trem é nacionalizada. 
Expansão da ferrovia até Sergipe, Minas Gerais, permitindo acessar o Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito 
Santos e Goiás. 
Duplicação e eletrificação da linha férrea. 

 As identidades de algumas (alguns) habitantes citada(o)s nesse dossiê estão mantidas em anonimato, por solicitação da(o)s 11

mesma(o)s. 
 Essas lógicas discursivas, marcadamente diferentes, expressam de discursos e argumentos heterogêneos, mas também demarcam 12

assimetrias de poder e posições diferentes no campo social, bem como tensionamentos e conflitos implicados (BORDIEU, 2001, 2004; 
FISCHER, 2016; PERÍCIA POPULAR, 2017).

 A cronologia apresentada foi elaborada com base em Rocha, 2011; Pereira, Pereira, 2017; Bunchaft, 2019; PlanMob Salvador (2020); 13

CBTU (2020); CTB (2020b).



Anos 1980: 
O sistema é gerido pela CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos, constituída em 1974. 
O Trem é desconectado do interior do Estado, em função da priorização do transporte rodoviário em todo o país.  
Nessa época, o tempo de espera chegava até 15 minutos. O trem movimentava, então, cerca de 30 mil 
passageiros por dia. 

Anos 1990: 
A estrutura do sistema comportava então até 60.000 passageiros/dia.  
Tem início o processo de sucateamento. Os trens param de rodar aos finais de semana. 
Inicia-se o processo de transferência da gestão do Trem para o Município.  

Anos 2000: 
Conclui-se a transferência da gestão para o município, através da Companhia de Transporte de Salvador (CTS).  
Intensifica-se o sucateamento que já estava em curso ainda na gestão da CBTU. 
Infraestrutura degradada. Falta de manutenção e reposição. 
Dos 12 veículos que o sistema chegou a ter, restavam apenas 2 em atividade. 
Percurso antes feito em 25 minutos chega a levar 1 hora e 20 minutos. 
Tempo de espera de até 01 hora. 

2008: 
O Plano Diretor de Salvador prevê, mas nunca implementou: 

- Transporte ferroviário de cargas ligado ao Porto. 
- Trem Regional da Calçada até Alagoinhas. 
- Bitola métrica compatibilizando VLT para passageiros e Trem de Carga. 

2010: 
O Governo do Estado ratifica o Trem Regional no Sistema Integrado de Transporte Metropolitano. 

2011: 
Convênio entre CTS e CBTU para melhorias no Sistema de Trem do Subúrbio. 
Investimentos de 70 milhões de reais: 

- Restauração da Ponte São João. 
- Construção de muros e passarelas. 
- Aquisição de trens com ar-condicionado. 

2012: 
O Governo do Estado contrata estudo de viabilidade do Trem Regional, em convênio com a Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) e o Ministério dos Transportes. 



2013: 
A UFBA conclui o estudo de viabilidade do Trem Regional com parecer favorável. 
A gestão do Trem é transferida para o Estado (Companhia de Transportes do Estado da Bahia), após um acordo 
entre os governos municipal e estadual, com o objetivo de agilizar a construção do metrô. 
Trens climatizados são retirados de circulação, após transferência da gestão para a CTB. 

2014: 
A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) elabora proposta de VLT, prevendo: 

- 2 novas extensões: trecho Comércio-Calçada e Paripe-Ilha de São João.  
- Bitola internacional que exige a retirada dos trilhos do Trem e a impossibilidade de conexão com os 

ramais da Região Metropolitana de Salvador e Recôncavo. 
- Desativação das 10 estações existentes e construção de 22 paradas. 

Consórcios formados pela OAS, Odebrecht e Headwayx; e EMPA, SOMAFEL e Sisten Engenharia se qualificam 
para a Empreitada RDC-I do VLT. 

2016: 
Após o Impeachment de 2016 e a crise da Lava Jato, o Ministério das Cidades retirou o aporte de 552 milhões 
de reais do projeto do VLT, com valor total de 1,05 bilhões de reais. 
Os consórcios e as empresas qualificadas desistem do certame. 

2017: 
O Governo do Estado propõe uma PPP para viabilizar a proposta do VLT. 
Segundo o Plano de Mobilidade de Salvador , realiza cerca de 30 viagens por dia com intervalos de 45 14

minutos, transportando cerca de 10 mil passageiros por dia.  

2018: 
O Consórcio Metrogreen Skyrail Bahia vence a licitação da PPP do VLT, mas propõe o modal Monotrilho. 

2019: 
O sistema do Trem funciona: 

- Com apenas um único Trem velho. 
- Com tempo de espera de 1 hora e 30 minutos. 
- Com 6.500 passageiros por dia.  

Acidentes acontecem com mais frequência, como a explosão de um vagão em setembro, ou a colisão entre 
trens em novembro, reforçando o discurso da necessidade de substituição do trem. 
O Consórcio Metrogreen Skyrail Bahia assina o contrato da PPP do VLT/Monotrilho e tenta iniciar a sua 
implementação. 
O Governo do Estado não promove nenhuma audiência pública sobre a nova proposta de Monotrilho. 
Centenas de moradias de bairros do Subúrbio Ferroviário são marcadas arbitrariamente, indicando remoções 
forçadas e sem que seus habitantes tenham informações sobre a intervenção. 
O MP instaura um inquérito para apurar irregularidades e violações de direitos relacionadas ao Monotrilho. 

 PlanMob (2020).14



2020: 
Previsão de Termo aditivo (tramo 2, conectando o Monotrilho, via Linha Expressa, até o Acesso Norte) . 15

Previsão de ampliação do prazo de duração da PPP de 20 anos para 35 anos . 16

II. OXE! MAS QUAL É A DIFERENÇA ENTRE MONOTRILHO E VLT? 

01  MONOTRILHO E VLT NÃO SÃO A MESMA COISA! 

Definitivamente Monotrilho não é Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)! De acordo com a Monorail Society, o 
Monotrilho tem apenas um único trilho que serve de via para veículos de passageiros ou de carga. Na maioria 
dos casos, o trilho é elevado. Os veículos de monotrilho são sempre mais largos que a guia que os suporta. Em 
resumo, o Monotrilho tem trilho estreito com trens mais largos. Já o VLT tem sido utilizado sobretudo em 
implantações em nível, pela sua qualidade integrativa em paisagens pré-existentes, mas mesmo no caso de 
VLT elevado, este, diferente do Monotrilho, funciona com trilhos duplos de aço convencional em uma viga larga 
e maciça (THE MONORAIL SOCIETY, 2020). 
Para o Engenheiro elétrico e consultor da PA Transport Consulting, Peter Alouche, que trabalhou por 35 anos na 
Companhia do Metrô de São Paulo,  

O Monotrilho e o VLT são modos de transporte que, embora apresentem pontos em comum 
na sua operação e na sua capacidade de transporte, são basicamente distintos, 
principalmente na sua tecnologia, na sua inserção urbana e no seu desempenho, porque, 
além de tudo, usam veículos completamente diferentes que exigem uma operação e 
manutenção diferentes. (ALOUCHE, 2019)  

É importante ainda destacar que a Metrogreen Skyrail Concessionária da Bahia admite de que tratam-se de dois 

 Segundo o site Bahia Notícias, o secretário de desenvolvimento Urbano estadual, Nelson Pelegrino, informou que a ligação do  VLT 15

(Monotrilho) de Salvador de Água de Meninos (Linha Expressa) até o Acesso Norte teve negociações finalizadas e que o anúncio seria 
feito em breve pelo Governador (BAHIA NOTÍCIAS, 2020).

 O contrato vigente da PPP estabelece um prazo de 20 anos, embora haja a possibilidade de ampliação até 35 anos. No entanto a 16

definição desta ampliação não está formalizada nem publicizada nos canais de comunicação do Governo do Estado. No site da SEDUR, 
onde se encontra a documentação dessa PPP só consta o contrato em seus termos originais, assinado em 14 de fevereiro de 2019, sem 
atualizações posteriores (BAHIA, 2019).  
No entanto, há uma informação pública no site da BID Invest (o braço de investimentos do Grupo BID - Banco Interamericano de 
Desenvolvimento voltado exclusivamente para o setor privado), sobre uma proposta de empréstimo apresentada pela Metrogreen Skyrail 
Concessionária da Bahia (identificada pelo No de Projeto 12858-01 do setor de Transporte), no valor de US$ 240,000,000 para 
financiamento do projeto do Monotrilho. Nesse site, há um campo denominado alcance e objetivo do projeto, no qual consta a definição 
de que "O projeto Skyrail Bahia (o ‘Projeto’) consiste na concepção, construção e operação de um monotrilho de 23,28 km e 26 estações 
em Salvador, na Bahia (Fase I e Fase II) nos termos de uma parceria público-privada de 35 anos.” (grifos nossos) (BID INVEST, 2020). 
Contudo, apesar dessa indicação da Fase II na proposta para financiamento ao BID Invest, o contrato da PPP, nos seus termos originais, 
estabelece que a concessionária será responsável apenas pela Fase 1 do VLT (Monotrilho), que compreende 22 paradas de acessos 
aos passageiros e um complexo de operação e manutenção na região de Periperi. A Fase 1 compreende três trechos operacionais: 
Trecho 1 - com 3,5 km, entre as paradas do Comércio e da Calçada; Trecho 2 - com 1,1 km, entre as paradas da Calçada e Baixa do 
Fiscal; e Trecho 3 -  com 15,3 km, entre as paradas de Baixa do Fiscal e Ilha de São João, esta no município de Simões Filho.  
O contrato menciona a Fase 2 e também a Fase 3. A Fase 2, relativa a realização de estudos para futura implantação do trecho de uma 
linha sobre trilho de integração do VLT com a Linha 1 do Sistema Metroferroviário Salvador Lauro de Freitas (SMSL). A Fase 3, 
compreendendo a realização de estudos para implantação do VLT Metropolitano, englobando os Municípios de Camaçari, Simões Filho, 
Candeias e Dias D’Ávila e sua integração com o VLT incluindo a parada Mapele. Porém, nos termos do contrato, a possível implantação 
e operação da Fase 2, para serem executadas pela Metrogreen Skyrail Concessionária da Bahia, precisariam ser efetivadas por meio da 
celebração de um termo aditivo ao contrato e a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do mesmo. Este termo aditivo não 
existe ou não está publicizado. Além disto, certamente a formalização desse termo aditivo e a recomposição do equilíbrio econômico e 
financeiro vinculam-se a aprovação do financiamento solicitado pela concessionária ao BID INVEST, que tem previsão de acontecer 
apenas em 20 de outubro de 2020. Caberia ainda a Metrogreen Skyrail Concessionária da Bahia apresentar estudos da Fase 2, para 
aprovação do Concedente (Governo do Estado), no prazo máximo de 12 meses, a partir da data da assinatura do contrato. Portanto, o 
prazo para apresentação dos estudos da Fase 2 já expirou e estes estudos não existem ou não estão públicos (BAHIA, 2019, BID 
INVEST, op. cit.).



modais diferentes, a julgar pelo fato de que na proposta de solicitação de financiamento que apresentou ao BID 
Invest, denomina explicitamente que "O projeto Skyrail Bahia (o ‘Projeto’) consiste na concepção, construção e 
operação de um monotrilho de 23,28 km (…)” (grifos nossos) (BID INVEST, 2020).  
Foto 1: VLT na Cidade do Rio de Janeiro.          Foto 2:  Monotrilho na Cidade de São Paulo. 

Fonte: VLT carioca, 2020.             Fonte: Diário da CPTM, 2020. 

02 ENTENDA AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE VLT E MONOTRILHO  17

Tecnologia e características gerais

VLT Monotrilho

Tração e veículos elétricos com rodas de aço. 

Implantação dos atuais projetos no nível da rua. 
Composição var iando de 22m a 60m de 
comprimento; pode ser formado por três, cinco, sete 

ou até nove módulos; ou pode operar com dois 
veículos acoplados. 

As vias são geralmente estruturas de concreto ou de 

aço, em elevado com altura entre 6 e 12 metros, e 
os veículos circulam com rodas de pneus, apoiados 
na estrutura (Straddle Type) ou suspensos nela 

(Suspended Type). Linhas elevadas exclusivas/
segregadas. 

Vida útil elevada, comprovada em diversas cidades. A tecnologia do monotrilho é menos conhecida e 
experimentada.

Espaço na via pública: largura mínima de 3 m (uma 
via) a 6,5 m (via dupla).

Espaço na via pública: o monotrilho necessita de 
pouco espaço para a implantação das vias; admite 

rampas máximas de até 8% e raios de curvaturas 
menores do que os do VLT.

Ruído, conforto e qualidade do serviço: silencioso, 

maior estabilidade em curvas e aceleração/
frenagem. 

Ruído, conforto e qualidade do serviço: o Monotrilho 

é silencioso.

 Os quadros abaixo foram elaborados com base em UITP América Latina, 2016; ANP Trilhos; ABIFER, 2017;  ALOUCHE, 2019;  LOBO, 17

2019; THE MONORAIL SOCIETY, 2020a, 2020b, 2020c; VAZ, CASTRO, BARROS, MALBURG, SOUZA, MESENTIER, 2014; VemABC, 
2020.



Manutenção e durabilidade: rodas de aço e esteira 

de aço requerem cuidados constantes;  as rodas do 
VLT circulam 100 vezes mais que os pneus do 
Monotrilho.

Manutenção e durabilidade: A estrutura da via exige 

uma manutenção constante e cara para verificar o 
gasto de pneus. Os pneus do monotrilho exigem a 
sua troca a cada 60 a 80 mil km de uso. 

Operação: não requer pessoal especializado; pode 
operar sem catraca nem cobrador.

Operação: pode operar em automação integral, sem 
condutor.

Velocidade média

VLT Monotrilho

Velocidade média: 10-25 km/h. Velocidade média: 35-50km/h.

Tempo de implantação

VLT Monotrilho

2 a 3 anos. Construção mais rápida, por usar peças pré-
moldadas, feita em alguns meses, a exemplo do 
monotrilho de Las Vegas que levou sete meses para 
ser construído. No caso do Monotrilho do Subúrbio, 
a previsão das obras de implantação é de dois anos.

Transição de modal

VLT Monotrilho

O VLT permite construir estações intermediárias 
numa linha em operação.

No caso do Monotrilho é difícil construir estações intermediárias 
numa linha em operação, dada uma infraestrutura mais 
complexa, envolvendo fundações, uso de pré-moldados e no 
caso de Salvador, a incompatibilidade / dificuldade de integrar um 
Monotrilho elevado e o Trem em nível.

Fornecimento de material rodante

VLT Monotrilho

Embora cada fornecedor tenha um material rodante 
próprio, o equipamento de um fornecedor é 

facilmente adaptável em qualquer via que utilize 
equipamento de outro fornecedor.

Cada fornecedor tem tecnologia e material rodante 
próprios. O material rodante de um fornecedor não 

se adapta em uma via que opera com equipamento 
de fornecedor diferente, podendo gerar dificuldade 
de manutenção a longo prazo.



Capacidade de transportar passageiros

VLT Monotrilho

Capacidade média, podendo transportar de 3.000 a 
35.000 passageiros por hora por sentido.

Capacidade média, podendo transportar de 10.000 
a 35.000 passageiros por hora por sentido, 
dependendo do número de ve ícu los por 
composição e do intervalo entre composições.

Integração ao Sistema de Transportes

VLT Monotrilho

Fácil integração ao sistema de transporte e redes já 
existentes; Possibilidade de compartilhamento da via 
do VLT com ônibus e automóveis; Possibilidade de 

usar linhas ferroviárias existentes, mas desativadas.

A integração com outros modos de transporte é 
mais difícil, pelo fato do monotrilho ser elevado, 
enquanto os outros sistemas circulam ou no nível da 
rua (ônibus, VLT e metrô de superfície) ou em 
subterrâneo (metrô).


Paisagem e aspectos urbanísticos

VLT Monotrilho

Interferência na paisagem: capacidade integrativa à 
paisagem, não criando uma barreira na circulação 

dos pedestres; melhor adaptação ao meio urbano e 
paisagístico, com menor impacto visual; mas existe 
uma crítica nos casos em que a via de VLT é 

totalmente segregada.


Reabilitação Urbana: adoção em ações de 
reabilitação urbana, tais como Dockland, em Dublin 

(Irlanda), na região do Porto Maravilha, no Rio de 
Janeiro (Brasil), Montpellier na França e Zurique na 

Suíça.

Interferência na paisagem: devido a estrutura de 
concreto de grande porte, com vigas e pilares 
robustos, gera impactos consideráveis na paisagem 
e urbanidade, afetando o entorno de bens 
patrimoniais, alterando o conforto térmico e 
acessibilidade de moradias e demais edificações 
próximas, conformando barreiras visuais, impondo-
se sobre as pré-existências, para citar alguns.

Reabilitação urbana: por ser implantado sobre 
estrutura elevada, o monotrilho pode gerar uma 
g rande á rea l i nea r sob os t r i l hos , cu jo 
aproveitamento social, cultural e paisagístico pode 
ser intensificado. Entretanto, com exceção daqueles 
implantados na Disney, não existem experiências 
significativas nesse sentido, havendo, ao contrário, 
casos em que sua implantação resultou em áreas 
urbanas subutilizadas.

Acessibilidade

VLT Monotrilho

Boa acessibilidade aos usuários devido ao seu piso 

baixo, em nível com a calçada; facilita o acesso e a 
movimentação de pessoas com mobilidade reduzida 

e usuários com carrinho de bebê. 

Devido ao nível elevado da cota da rua, o 
Monotrilho implica em um maior deslocamento dos 
passageiros até as plataformas de embarque.




Considerando essas diferenças, a opção por um VLT, um Monotrilho, ou qualquer modal de transporte público, 
exige estudos, análises e avaliações criteriosas, estudos de impactos, de alternativas e de viabilidades, 
considerando-se os condicionantes normativos, legais; os impactos sociais, econômicos, urbanísticos e 
ambientais; a justiça tarifária, dentre outros aspectos (ALOUCHE, 2019; BRASIL, 2012). 
Inegavelmente, o VLT apresenta grandes vantagens, quando comparamos os custos de implantação, os 
impactos paisagísticos e ambientais, com o que ocorre com os demais modais de média e grande capacidade. 
No entanto, o VLT também não é considerado uma boa solução para cidades espraiadas, por conta da baixa 
velocidade. Já o BRT (Bus Rapid Transit), apesar de ser mais barato, em média, tem apresentado mais 
impactos, ampliados para os casos em que funcionam sobre elevados. O Monotrilho é saudado pelo seu rápido 
tempo de construção, que resultaria em menos interrupções em atividades do seu entorno. Ele também teria a 
vantagem de ter uma maior velocidade média, permitindo conectar mais rapidamente os espaços servidos pela 
sua rede. A implantação de qualquer modal, desacompanhada de políticas de  justiça espacial, pode reforçar 
processos de valorização, ameaças de remoção e gentrificação. 
Sobre a questão da acessibilidade, o debate frequentemente a reduz a microacessibilidade em termos físicos. 
Nesse aspecto, o VLT tem maior integração com os equipamentos do entorno, facilitando a microacessibilidade. 

Aspectos ambientais

VLT Monotrilho

Emissões de gases do efeito estufa: por ter tração 
elétrica, não produz emissões de poluentes e gases 

de efeito estufa na operação.


Alta eficiência energética: o VLT apresenta 
aproximadamente o dobro de eficiência energética 

do BRT. 

Gera descarte de pneus e roldanas de borracha; 
além do próprio descarte de materiais da via férrea 
e das locomotivas, no caso de se sobrepor a 
ferrovias existentes. 

Custo de Implantação

VLT Monotrilho

Variando de 20 a 30 milhões de dólares por km. Tem variado de 30 a 70 milhões de dólares por km.

Aspectos de Segurança

VLT Monotrilho

O socorro para os usuários chega facilmente pela rua.


Pode sofrer descarrilamento ou choques entre 
composições.


O VLT em nível é sujeito a acidentes, por compartilhar 
o piso com pedestres e demais veículos. Entretanto, 
devido a sua baixa velocidade, os acidentes são 

raros. 


Todos os equipamentos e componentes do VLT são 
antichamas, reduzindo substancialmente os riscos.

O monotrilho é projetado para não sofrer 
descarrilamento ou choques entre composições, 
como poderia ocorrer com o VLT.

Todos os equipamentos e componentes do 
m o n o t r i l h o s ã o a n t i c h a m a s , r e d u z i n d o 
substancialmente os riscos.

No entanto, se o veículo estiver parado na via, sem 
energia, a evacuação dos usuários é feita através 
de um veículo que pare na via paralela (se esta 
estiver com energia), senão os usuários devem 
caminhar pela canaleta de emergência suspensa ou 
descer do veículo com escadas de bombeiros. Em 
caso de incêndio, a situação se torna mais grave. 



Porém, a maior parte dos problemas de acessibilidade em países periféricos se relacionam a dimensões sociais 
e econômicas. Um dos principais problemas diz respeito à acessibilidade financeira, em função do valor da tarifa 
pública, considerando realidades de grande desigualdade urbana desses países. Há também especificidades de 
gênero, por exemplo, se não houver uma boa iluminação e segurança públicas, as mulheres podem ficar mais 
vulneráveis a violências e ter o acesso ao transporte público (seja ele qual for o modal) barrado ou dificultado. 
Obviamente, não existe um modal único e ideal. Qualquer opção de modal tem vantagens e desvantagens. Ao 
mesmo tempo, qualquer sistema de transporte integrado em uma cidade ou região deve ser necessariamente 
intermodal. A produção das infraestruturas de transporte e mobilidade requer arranjos e composições 
heterogêneas que respeitem as especificidades urbanas, territoriais e dos corredores de transporte; as 
características das demandas por transporte e da população usuária; e a articulação com outras políticas 
públicas e de justiça espacial. 

III. E QUAIS SERIAM OS PRINCIPAIS IMPACTOS E AMEAÇAS DO MONOTRILHO? 

São muitas as dúvidas e questões em torno da implantação do Monotrilho, sobretudo, em função da falta de 
diálogo, canais de participação e transparência da informação, como evidenciamos adiante, mas também por 
ser uma modalidade de transporte coletivo urbano ainda controversa no país . Caso o modal seja implantado, 18

ele abrangeria os bairros do Comércio, Cidade Baixa e Subúrbio Ferroviário, chegando até o Município de 
Simões Filho. Para a sua construção, prevista para acontecer em dois anos, a linha férrea atual teria que ser 
desativada, ou seja sairia de operação, já que o contrato da PPP relativa ao Monotrilho estabelece que a 
operação do Trem do Subúrbio será suspensa, sendo o mesmo desmontado, com seus materiais e 
equipamentos sendo retirados (BAHIA, 2019). Caso a desativação se efetive, isto implicará a interrupção dos 
serviços do Trem durante a obra de implantação do Monotrilho .  19

Questionamos então, como a(o)s moradora(e)s do Subúrbio que dependem do trem vão se locomover no 
período das obras? Quanto custará a obra? Qual o impacto da nova tarifa no custo de vida da(o)s habitantes, 
nas suas redes e circuitos econômicos populares? Quando serão discutidos os estudos técnicos e de 
viabilidade, incluindo a consideração de alternativas ao Monotrilho? No caso do Monotrilho vir a ser implantado, 
quais serão os seus diferentes impactos? Esses impactos poderiam ser minimizados? E quais serão as 
contrapartidas públicas nos territórios afetados pela intervenção? Existe ameaça de remoção de moradias e 
pontos de trabalho? Está havendo participação popular nas diversas fases do projeto? A atual crise mundial do 
Coronavírus pode levar a uma mudança nos rumos da intervenção? Nos próximos itens, abordamos algumas 
dessas questões e problemas. 

01 ALTO ENDIVIDAMENTO E RESTRIÇÃO PARA OUTROS INVESTIMENTOS PÚBLICOS  

O Monotrilho proposto em substituição ao atual Trem do Subúrbio pretende ser efetivado por meio de uma 
Parceria Público Privada (PPP) entre o Governo do Estado e o consórcio Metrogreen Skyrail Bahia 
Concessionária da Bahia S. A.,  formado pelas empresas BYD do Brasil LTDA e Metrogreen do Brasil LTDA, 
ambas vinculadas a corporação chinesa BYD.  

 Entre 2009, quando começaram as negociações para implantação na cidade de São Paulo, e 2014, quando este modal passou a ser 18

cogitado por diversas cidades brasileiras no contexto da Copa do Mundo, havia pouco mais de 50 monotrilhos urbanos em operação no 
mundo, e poucos em grandes metrópoles, em sua maioria percorrendo curtas distâncias. No Brasil, a experiência mais antiga é a de 
Poços de Caldas, desativada em 2003, quando parte das torres estruturantes desmoronou. A mais recente, em São Paulo, tem 
acumulado situações controversas desde o início de sua implantação, em 2014: após quase quatro anos em período de “testes”, 
acidentes envolvendo a estrutura, os carros, os trilhos, os pneus, entre outros, fizeram com que o serviço acumulasse interrupções 
sucessivas, atrasos e reclamações dos usuários. 

 Como discutimos no item anterior, a alternativa do VLT é menos impactante em diversos aspectos, a sua implantação com bitola 19

métrica permitiria o aproveitamento da ferrovia, sem desativar o Trem, mas certamente durante as suas obras de implantação também 
ocorreria a suspensão temporária do atual serviço de transporte ferroviário.



De acordo com os termos iniciais do contrato de concessão, com prazo de 20 anos , o custo de implantação do 20

Monotrilho é de R$ 1,5 bilhões. Desse total o consórcio Metrogreen Skyrail Bahia  antecipa R$ 1,4 bilhões e o 
Governo do Estado entra com R$ 100 milhões. Após a implantação, e ao longo dos 20 anos de concessão, o 
Governo do Estado paga com juros a Skyrail o valor que o Consórcio antecipou. O valor estimado das 
contraprestações a serem pagas pelo Governo, a cada ano, é de R$ 153 milhões. Então, em 20 anos o Governo 
pagaria um total de R$ 3,06 bilhões em contraprestações à Skyrail.  
Essa parceria provocará, portanto, um alto endividamento do Estado, diminuindo a sua capacidade de 
investimento em outros orçamentos públicos (como saúde, educação, moradia digna, saneamento), o que 
repercutirá nas inúmeras outras demandas do próprio Subúrbio. Esse fato é algo importante a ser considerado, 
uma vez que existem as alternativas de recuperação do Trem e de implantação do VLT na própria linha férrea 
com custos muito menores, permitindo responder essa necessidade por transporte público de qualidade e ao 
mesmo tempo direcionar recursos substanciais para outras demandas por bens e serviços públicos essenciais. 
O projeto original do VLT com bitola métrica, por exemplo, permitiria a compatibilização do VLT, transportando 
passageiros, com o Trem, transportando carga, com um custo de implantação cerca de 50% a 133%  mais 
barato que o do Monotrilho . 21

02 AUMENTO DA TARIFA PÚBLICA   22

Desenvolvimento para quem?  Adianta ter um transporte moderno se a gente não pode pagar por ele? Esses 
são alguns questionamentos de moradora(e)s do Subúrbio, que fazem uso cotidiano do Trem. 
Não podemos ignorar a necessidade de ações e investimentos que melhorem a qualidade do Sistema de 
Transporte Público, particularmente da rede ferroviária do Subúrbio. No entanto, essas melhorias, por mais 
necessárias que sejam, precisam se articular com a definição de políticas tarifárias justas, que assegurem um 
baixo valor - e portanto mais acessível - cobrado a(o) usuária(o) pelo uso do transporte público coletivo.  
Sem levar isso em conta, existe a possibilidade de que o aumento da tarifa pública - que de R$ 0,50 centavos, 
no caso do Trem, poderá passar a custar R$ 4,20, com a implantação do Monotrilho e sem garantia de um 
subsídio efetivo que possa tornar esta tarifa acessível e ampliar a democratização do transporte público  - 23

impacte a renda mensal da(o)s usuária(o)s, inviabilizando dinâmicas econômicas locais e regionais que 
dependem do Trem e afetando a mobilidade interbairros na região do Subúrbio. A tendência de um aumento de 
740% do valor da tarifa pública indica uma violação ao direito ao transporte e ao direito à cidade, visto que 
interferirá no deslocamento ao trabalho e no acesso da(o)s usuária(o)s ao comércio e serviços essenciais como 
unidades de saúde, escolas, creches, dentre outros. 
Partindo dos dados da Pesquisa de Opinião com o Usuário do Sistema Ferroviário de Salvador  (MP-BA, 24

CIDADE POPULAR, BAKÓ, TEC & MOB, 2020) , notamos que a previsão de aumento da tarifa pública do 25

Monotrilho, impactará significativamente a renda da(o)s atuais usuária(o)s do Trem do Subúrbio. Segundo a 
pesquisa, 93% desta(o)s usuária(o)s, integram famílias com renda domiciliar mensal de 0 até 2 salários 

 O contrato prevê a possibilidade de prorrogação do prazo até 35 anos (BAHIA, 2019).20

 Considerando a variação do valor de implantação por km (ver item subitem "01 Monotrilho e VLT não são a mesma coisa!" do item "II. 21

Oxe! Mas qual é a diferença entre monotrilho e VLT?" desse documento.
 Estimativa da tarifa pública do Monotrilho considerando os valores das atuais tarifas públicas de ônibus e da tarifa integrada do Metrô 22

com ônibus urbanos em Salvador, ambas de R$ 4,20, em vigor desde 12 de março do corrente (CCR Metrô Bahia, 2020; INTEGRA, 
2020).

 Considerando que o modelo de parceria e o alto custo do modal dificulta a possibilidade de um maior subsídio em relação à 23

passagem, já que terá que arcar com custos iniciais altos até a viabilização econômica da parceria para o investidor.
 A pesquisa, realizada em novembro de 2019,  considerou o valor do salário mínimo vigente em 2019 que era de R$ 998,00. De modo 24

análogo, a pesquisa estimou o valor da tarifa de pública do Monotrilho em R$ 4,00, adotando o valor da tarifa pública de ônibus praticada 
nesse período. Devido a isso, para as reflexões desenvolvidas nesse item vamos considerar os percentuais das faixas de rendimento 
domiciliar da(o)s usuária(o)s do Trem, conforme apresentado na referida pesquisa, mas atualizar os seus valores absolutos, 
considerando o salário mínimo vigente, que teve aumento. No mesmo sentido, para a estimar o valor da tarifa pública do Monotrilho, 
adotaremos os valores das atuais tarifas públicas de ônibus e da tarifa integrada do Metrô com ônibus urbanos em Salvador, ambas de R
$ 4,20, em vigor desde 12 de março do corrente.

 Os dados da pesquisa que foram utilizados foram aqueles relativos a dias úteis.25



mínimos , ou seja, a imensa maioria dessa população conta com baixos rendimentos, demandando políticas 26

de inclusão social e acesso a direitos fundamentais, que combatam processos de vulnerabilização e 
precarização.  
No entanto, a consideração de uma faixa de renda domiciliar alargada, sem maiores problematizações, tem 
efeitos de homogeneização sobre uma realidade extremamente complexa e heterogênea, podendo ocultar 
impactos socioeconômicos que são sentidos desigualmente pelos diferentes grupos sociais que compõem a 
população  usuária do Trem que têm baixos rendimentos.  
Torna-se então importante compreender as especificidades dos diferentes estratos e níveis de renda, o que 
permite uma maior aproximação e reflexão sobre os impactos variados que a despesa de transporte assume em 
níveis e condições sociais, econômicas e territoriais específicas . Repensar políticas de justiça e de igualdade 27

urbana mais adequadas e aderentes espacialmente, implica então em considerar a heterogeneidade das 
condições econômicas da(o)s habitantes, de modo articulado ao reconhecimento dos seus modos de vida 
também diversos. Este desafio é bastante complexo, mas apesar das limitações de informações, de repertórios 
metodológicos e de conhecimentos, gostaríamos de minimamente apontar para tal possibilidade.  
Nesse sentido, para estimar o impacto da despesa de consumo de transporte sobre a renda domiciliar mensal 
da(o)s usuária(o)s do Trem, vamos subdividir a faixa mais ampla da renda domiciliar mensal de 0 até 2 salários 
mínimos em dois níveis. O primeiro relativo a(o)s usuária(o)s do Trem que integram famílias com renda 
domiciliar mensal de 0 até 1 salário mínimo - correspondendo a 66% da população de usuária(o)s do Trem - 
e o segundo compreendendo aquela(e)s que contam com renda domiciliar mensal de acima de 1 até 2  
salários mínimos, que representam 27% do mesmo total. Essa estratificação nos permite notar que apesar dos 
dois níveis envolverem uma população de baixos rendimentos, o nível de 0 a 1 salário mínimo indica que bem 
mais da metade da população de usuária(o)s do Trem tem uma condição de vulnerabilidade economicamente 
ainda mais acentuada.  
Para fazer a estimativa do peso da despesa de transporte sobre a renda domiciliar mensal da(o)s usuária(o)s do 
Trem, precisaremos ainda: 
- Considerar o valor do teto de cada um dos dois níveis de renda domiciliar mensal em questão.  
- Comparar a atual tarifa pública do Trem, no valor de R$ 0,50 com uma previsão da tarifa pública do Monotrilho, 
cujo valor estimado é o mesmo da tarifa pública de ônibus e da tarifa integrada do Metrô com ônibus urbanos 
em Salvador, ambas no valor atual de R$ 4,20. 
- Considerar uma média de 3 pessoas vivendo em cada domicílio . 28

- Supor que pelo menos dois membros de cada domicílio utilizam o Trem, ou utilizariam o Monotrilho, pelo 
menos  2 vezes por dia, durante 22 dias úteis . Isso significa que cada um destes dois membros da família se 29

deslocaria no mínimo, através desses meios, 44 vezes por mês e que o total de deslocamentos mensais  por 
domicílio equivaleria a 88 . 30

 O atual valor do salário mínimo brasileiro, em vigor desde 1o de fevereiro do ano corrente, é de R$ 1.045,00 (AGÊNCIA BRASIL, 26

2020).
 A esse respeito ver também considerações sobre dimensões econômicas e sobre aspectos referentes a trabalho e renda, relativas 27

a(o)s usuária(o)s do Trem no sub item "03 Impacto nas Redes Econômicas e Circuitos Populares" do Item "Iii. E quais seriam os 
principais Impactos e Ameaças do Monotrilho?".

 Conforme dados demográficos da região de influência do VLT, com base no censo do IBGE de 2010 (CTB, SEDUR, 2018).28

 Considerando, que conforme a pesquisa em tela, trabalho, compras e estudo são juntos os principais motivos das viagens de Trem, 29

totalizando 52% das motivações de uso desse modo de transporte (MP-BA, CIDADE POPULAR, BAKÓ, TEC & MOB, 2020).
 Esse total de viagens, permite considerar outros arranjos de padrões de deslocamentos, igualmente factíveis, como por exemplo 30

considerar que um dos membros da família se desloca todos os dias úteis e que os outros dois se deslocam menos dias. No entanto, de 
forma simplificada, e para fins da reflexão proposta, admitiremos cada família / domicílio realiza um total de 88 viagens por mês.



Quadro 1: Peso da despesa de Transporte na Renda domiciliar mensal 1 SM de usuária(o) do Trem:  
tarifa pública atual do STS x tarifa pública do Monotrilho

Tarifa pública atual do Trem R$0,50 Tar i fa púb l i ca do Monot r i lho 
(estimativa considerando a tarifa de 
ônibus e de metrô)

R$4,20

Total de deslocamentos da família por mês 88 Total de deslocamentos da família 
por mês 

88

Despesa de transporte mensal R$44,00 Despesa de transporte mensal R$369,60

Renda domiciliar mensal de 1 SM R$1.045,00 Renda domiciliar mensal de 1 SM R$1.045,00

Peso do custo transporte na renda domiciliar 
mensal da(o) usuária(o)

4,2% Peso do custo transporte na renda 
domiciliar mensal da(o) usuária(o)

35,4%

Quadro 2: Peso da despesa de Transporte na Renda domiciliar mensal de 2 SM de usuária(o) do Trem:  
tarifa pública atual do STS x tarifa pública do Monotrilho

Tarifa pública atual do Trem R$0,50 Tar i fa públ ica do Monotr i lho 
(estimativa considerando a tarifa de 
ônibus e de metrô)

R$4,20

Total de deslocamentos da família por mês 88 Total de deslocamentos da família 
por mês 

88

Despesa de transporte mensal R$44,00 Despesa de transporte mensal R$369,60

Renda domiciliar mensal de 2 SM R$2.090,00 Renda domiciliar mensal de 2 SM R$2.090,00

Peso do custo transporte na renda domiciliar 
mensal da(o) usuária(o)

2,1% Peso do custo transporte na renda 
domiciliar mensal da(o) usuária(o)

17,7%



Analisando os quadros 1 e 2 anteriores, notamos que o valor da tarifa pública do Trem de 50 centavos é um 
atrativo financeiro, pela acessibilidade do seu valor, correspondendo a menos de 5% do teto da renda mensal 
domiciliar tanto no nível até um salário mínimo (4,2%), quanto no nível até dois salários mínimos (2,1%).  
No entanto, a projeção de aumento do valor da passagem, com a estimativa de tarifa pública de R$ 4,20, caso o 
Monotrilho seja implantado, representaria um grande aumento do peso da despesa de transporte sobre a renda 
domiciliar mensal. No teto do nível de até um salário mínimo, a despesa de transporte público representaria 
35,4%. Já no limite  do nível de até dois salários mínimos essa despesa representaria 17,7%. 
Esses dados sinalizam para processos de desigualdades que podem ser intensificados com valores elevados 
de tarifas públicas, fora da realidade das condições econômicas da(o)s usuária(o)s do Trem / habitantes do 
Subúrbio Ferroviário. Especificamente, no caso da(o)s 66% de usuária(o)s do Trem que fazem parte de famílias 
com renda domiciliar mensal de até 1 salário mínimo, o aumento da tarifa pública, caso se dê a implantação do 
Monotrilho, implicaria em um nível de despesa de transporte relativamente muito maior do que a média mensal 
nacional deste tipo de gasto, que é de 18,1%, segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 
mais recente, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística . No padrão de distribuição da 31

despesa de consumo média mensal familiar no Brasil, a despesa de transporte é maior que os gastos com 
alimentação (17,5%), sendo superada apenas pelas de habitação, que comprometem 36,6% do orçamento 
familiar (IBGE, 2019). 
Podemos então inferir que o padrão de tarifa pública de transporte, evidenciado na previsão de implantação do 
Monotrilho, pode submeter uma parcela significativa de habitantes do Subúrbio Ferroviário a processos de mais 
vulnerabilização, além daqueles já vivenciados por ela(e)s. O provável aumento da tarifa pública, caso o 
Monotrilho se imponha, significa um aumento também do peso da despesa de transporte na renda das famílias 
da(o)s usuária(o)s do Trem do Subúrbio. Evidentemente isso compromete a sobrevivência dessas pessoas, que 
terão grande parte da sua renda destinada ao uso do transporte, parte delas com risco de deixar de utilizá-lo 
para garantir que suas outras necessidades básicas sejam supridas com a pouca renda que ganham 
mensalmente.  
O relato de Mahin (2020), moradora de Itacaranha, indica como o Monotrilho, da forma como está sendo 
proposto e sua previsão de aumento da tarifa pública de transporte, pode se colocar como uma barreira para o 
exercício pleno do direito à cidade:  

Eu uso o trem como mobilidade pela Suburbana. Vou à feira, visito o meu avô (…) de trem. 
(…) A gente paga um real pra ir e voltar da feira. Se pagarmos  oito  reais, fará muita falta. É 
algo que já não vai dar pra comprar com esse dinheiro (…) Vai impactar o lazer dos 
moradores, o ‘baba’, a praia do fim de semana. 

Ainda analisando os resultados da Pesquisa de Opinião com o Usuário do Sistema Ferroviário de Salvador (MP-
BA, CIDADE POPULAR, BAKÓ, TEC & MOB, 2020), tem-se que 89% da(o)s usuária(o(s do Trem chegam até a 
estação de partida a pé e 76%, continuam o seu percurso a pé, depois de chegar na estação de destino. Esse 
quadro reforça a importância de alternativas de transporte público com tarifas módicas e subsidiadas, 
assegurando-se a qualidade das infraestruturas e serviços associados.  
Outra questão importante que aparece na pesquisa é a informação de que apenas 9% da(o)s usuária(o)s do 
Trem poderia arcar com uma passagem no valor de quatro reais, que era o valor da tarifa pública de ônibus e de 
metrô integrado com ônibus, à época da pesquisa, usado para estimar a tarifa pública do Monotrilho. Então, 
caso não se considere a realidade do Subúrbio e se não houverem políticas públicas e subsídios adequados, a 
intervenção do Monotrilho poderá dificultar ou impedir os meios de vida de grande parte dessa população, já 
bastante afetada por desigualdades, processos de precarização e vulnerabilização. Ao mesmo tempo, a 
viabilidade financeira do Monotrilho poderá estar em jogo se esse universo de usuária(o)s não tiver condições 
de acessar esta rede de transporte, já que são parte significativa da expectativa de demanda de passageira(o)s, 
bastante ampliada inclusive em relação aos períodos em que o trem operou em sua maior capacidade.  
Isso agravaria e confirmaria alguns dos problemas do estudo de demanda , já apontados pela Promotoria de 32

Habitação e Urbanismo do MP. Esse estudo fez uma projeção de 82 mil passageiros/dia para o Monotrilho, 
sendo a base para previsão de receitas tarifárias e dimensionamento desta rede. O número é considerado 
superestimado, já que a definição da Área de Influência Direta do mesmo é inadequada para padrões 
convencionais de distâncias e de deslocamentos para acesso a sistemas de transporte. A área abrange da orla 

 Pesquisa sobre despesas de consumo das famílias brasileiras, relativa a dados de 2018.31

 Constante no edital da PPP do VLT que recepcionou a atual proposta de Monotrilho (BAHIA, 2017).32



da Baía de Todos os Santos até a BA-528 e a BR-324. Essa área exageradamente extensa desconsidera a 
oferta concorrente do sistema de transporte coletivo, bem como, condicionantes do relevo e do sistema viário, 
que dificultam a acessibilidade à rede proposta. Situação esta que pode onerar o erário estadual caso tal 
projeção não se efetive, similarmente ao que já ocorre nas parcerias público-privadas da Arena Fonte Nova e do 
Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas  (MP-BA, 2019). 33

Se é inegável que uma tarifa pública elevada agravaria processos de desigualdade, precarização e 
vulnerabilização que afetam a(o)s atuais usuária(o)s do Trem, é preciso, no entanto, considerar que não existe 
transporte barato. O transporte motorizado individual é caro, talvez com a exceção das motocicletas de baixa 
cilindrada - ainda assim, graças às motocicletas temos perdido muitas vidas e outras tantas foram drasticamente 
afetadas, então se torna socialmente cara a expansão da mobilidade urbana por meio desses veículos.  
Os transportes coletivos também são caros. Mesmo os ônibus coletivos da cidade de Salvador, bastante 
sucateados, são caros, e mesmo que fossem subtraídos os lucros dos empresários, eles continuariam caros. O 
Metrô é ainda mais caro que os ônibus. O VLT e o Monotrilho também são caros.  
Esse aspecto é importante, pois as respostas em termos de transporte público não devem ser completamente 
guiadas pelo critério do modal que custe mais barato, mas sim pelo modal que seja mais eficiente socialmente, 
em termos de adequações técnicas e tecnológicas e de menos impactos negativos. A população de Salvador, 
ou a de qualquer outra cidade, merece o melhor.  
Nesse sentido, é importante enfatizar que o custo de um sistema de transporte não se resume ao valor da tarifa 
pública. O custo do Trem do Subúrbio, por exemplo, é maior que o valor da sua tarifa pública de apenas 50 
centavos, pois envolve custos de implantação, operação, funcionamento, manutenção e expansão. Qualquer 
modal de transporte público precisa de subsídios, já que o seu custo não diz respeito apenas ao custo de 
implementação e manutenção do modal, mas à sua política de financiamento.  
Portanto, a questão da modicidade da tarifa refere-se principalmente às formas e as fontes dos subsídios e só 
muito secundariamente à tecnologia empregada. O agravamento das segregações socioespaciais e raciais, a 
precarização do trabalho e da vida, não passam prioritariamente pela escolha do modal, mas pela política de 
financiamento do mesmo. 
Nesse sentido, é preciso exigir que parte dos recursos investidos na PPP seja direcionada para uma política de 
financiamento da mobilidade dos mais vulneráveis, uma política social de fato. O que não custaria nada nos 
primeiros anos de utilização do modal (seja ele qual for), pois o modal ainda teria que criar a sua própria 
demanda, o que leva alguns anos. O metrô de Salvador funcionou gratuitamente no primeiro ano exatamente 
por isso.  
A diferença entre a receita do sistema e os repasses à concessionária para cobrir o prejuízo,  poderia ser 
convertida em passagens, por exemplo. E isto inclusive ajudaria ao sistema a atingir a sua capacidade máxima 
de forma mais rápida, pois se o fluxo de pessoas nas linhas é maior, aumenta também a pressão pela 
remodelação da rede de transporte coletivo e até mesmo da produção dos espaços, atraindo empreendimentos, 
moradias e serviços para o entorno das estações.  
A concessionária previu um número de usuária(o)s por mês e caso não alcance esse número o governo vai 
pagar a diferença. Essa diferença pode muito bem ser transformada em bilhetes sociais, distribuídos 
gratuitamente para a população mais vulnerável. Isso pouco aumentaria o custo fixo da operação e quase nada 
o seu custo variável. 
Boa parte da população apoia intervenções de "modernização" do Trem do Subúrbio porque quer um transporte 
mais eficiente, com mais qualidade, pois sofre com o estado de sucateamento do mesmo. Da mesma forma que 
não tem sentido ter um modal caro que as pessoas não possam acessar, também não tem sentido ter um modal 
barato ou até gratuito que não seja eficiente. É por isso que o debate das alternativas em torno das 
possibilidades de modernização do sistema ferroviário precisa ser reaberto. Isso passa pela decisão por um 
modal, ou de um arranjo de modais, que traga menos impactos negativos, que seja mais vantajoso e eficiente, 
em termos de adequações técnicas, tecnológicas, mas sobretudo socialmente, mas também que seja ancorado 
em uma política de financiamento capaz de subsidiar a tarifa pública da população vulnerável, ampliando a 

 Como se nota, não há informações precisas, no estudo, sobre as bases de cálculo dessa demanda, se baseado apenas no tramo 1, 33

constante da licitação, ou se já considerando o tramo 2, que deverá constar do termo aditivo, ainda não publicizado. Evidentemente, a 
futura conexão com o metrô aumentará em muito a demanda, mas, até lá, em que medida esse número se aproxima da realidade dos 
usuários do subúrbio, sobretudo considerando o aumento substantivo da tarifa? Além disso, valeria ressaltar também aspectos como as 
longas distâncias e obstáculos de acessibilidade, que foram desconsiderados no estudo.



acessibilidade ao sistema de transporte público, ao tempo em que se afirmam os direitos à Cidade e ao 
Transporte.  

03 IMPACTO NAS REDES ECONÔMICAS E CIRCUITOS POPULARES  

Alguns resultados da Pesquisa de Opinião com o Usuário do Sistema Ferroviário de Salvador (MP-BA, CIDADE 
POPULAR, BAKÓ, TEC & MOB, 2020) , nos ajudam a refletir e nos aproximar de questões sobre dimensões 34

econômicas e sobre aspectos referentes a trabalho e renda, relativas a(o)s usuária(o)s do Trem. Segundo os 
dados da pesquisa, 70% desta(e)s usuária(o)s estão trabalhando - um nível menor do que o da RMS, que é de 
75%. Já o peso dos desempregada(o)s entre os usuária(o)s do Trem seria de 30%, acima do nível de 25% 
encontrado na RMS. Ou seja, a população usuária do trem compreende aquela mais afetada pelo desemprego.  
A maior parte desta população é economicamente ativa , já que 88% estão ocupados em trabalhos 35

formalizados com carteira assinada ou no serviço público; atuam como autônomos ou ambulantes; são 
estudantes; ou são desempregada(o)s que estão procurando emprego . No entanto, as estimativas da 36

pesquisa de que 40% dos usuários se encontram abaixo da linha da pobreza  e que 72% da(o)s usuária(o)s do 37

Trem participam de programas sociais, sobretudo o Bolsa Família , reforçam o entendimento de que ela(e)s 38

vivenciam condições generalizadas de pobreza, precarização e de desigualdades sociais e urbanas. 
Os dados etários da pesquisa em tela, nos ajudam a compreender algumas nuances da população de 
usuária(o)s do Trem. Desse universo, 7,2% informaram ter de 14 a 18 anos;  26,4% acima de 18 a 30 anos; 
59,3% de 31 a 64 anos; e 3,5% tem igual ou acima de 65 anos. Essa distribuição etária indica a importância dos 
adultos e jovens, respectivamente, nessa composição. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, 91% da(o)s 
usuários do Trem são negra(o)s  e 57% são mulheres. Esses percentuais indicam que, aos processos de 39

precarização e vulnerabilização que atingem a população do Subúrbio Ferroviário - incluindo o sucateamento da 
rede ferroviária -, se articulam diferenças e desigualdades etárias/geracionais, raciais e de gênero.  
Apesar de tais adversidades e enfrentando-as no seu dia-a-dia, essa(e)s habitantes constroem estratégias de 
viabilização da vida, formando circuitos populares potentes, através de relações, redes e conexões sociais, 
econômicas e afetivas que o Trem do Subúrbio ajuda a ativar. São vidas improvisadas (SIMONE, 2019), sujeitas 
a constantes instabilizações, mas também adaptações e reinvenções que tensionam as condições de 
subalternidade, sendo que grande parte dessas pessoas atua no chamado trabalho informal , se reconhecendo 40

ou sendo reconhecida(o)s na realidade do Trem como trabalhadora(e)s de rua ou ambulantes, autônoma(o)s, 
pescadora(e)s, marisqueiras e catadora(e)s de recicláveis, dentre outras ocupações e modos de trabalho, que 
persistem apesar das precarizações impostas.  
Estima-se que cerca de 10.260 pessoas  - incluindo trabalhadora(e)s de rua ou ambulantes, autônoma(o)s, 41

pescadora(e)s, marisqueiras e catadora(e)s de recicláveis, estudantes, - utilizem o Trem cotidianamente para ir 

 Os dados da pesquisa que foram utilizados, referem-se aos valores relativos a dias úteis.34

 A População Economicamente Ativa (PEA), compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo; a oferta 35

efetiva de trabalho numa economia. Para o cálculo da PEA são consideradas as seguintes categorias: População ocupada - aquelas 
pessoas que, num determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho mas não trabalharam (por exemplo, pessoas em 
férias); População desocupada - aquelas pessoas que não tinham trabalho, num determinado período de referência, mas estavam 
dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomaram alguma providência efetiva nos últimos 30 dias (consultando pessoas, jornais, etc.). O 
cálculo da PEA é obtido pela soma da população ocupada e desocupada com 16 anos ou mais de idade (IBGE, 2020).

 A(o)s demais (9%) são desempregados, que desistiram de procurar trabalho / ocupação; aposentada(o)s; ou não informaram sobre 36

essa condição (3%).
 Considera-se abaixo da linha da pobreza qualquer pessoa que viva com menos de US$1,90/dia (THE WORLD BANK, 2018).37

 Dentre a(o)s usuária(o)s que informaram participar de programas sociais do governo, 83% se referiram ao Programa Bolsa Família.38

 Negros compreendendo aquela(e)s que se consideram pretos ou pardos (MP-BA, CIDADE POPULAR, BAKÓ, TEC & MOB, 2020).39

 Frequentemente o termo informal limita-se a classificar situações de trabalho fora dos contratos ou  vínculos formais do Mercado ou do 40

Estado. Entendemos como importante apontar para a necessidade de uma maior aproximação das diversas ocupações e modos de vida 
que são comumente designados como informais, buscando compreender suas condições de existência e os processos sociais de 
produção de desigualdades e diferenças que condicionam essas realidades. Nas reflexões e questões abordadas nesse item, vamos 
sinalizar para tal sentido, indicando algumas das diferentes ocupações e atividades de trabalho relatadas por moradora(e)s do Subúrbio 
e  usuária(o)s do Trem.

 Considerada a média da quantidade de passageiros por mês, relativa aos anos 2018, 2019 e 2020, no caso do último ano, 41

considerando apenas os dados dos meses de janeiro a março, com base nos dados estatísticos da CTB (2020a).



ao trabalho, acessar escolas, comércio e serviços em centros como Calçada, São Joaquim e Paripe (MP-BA, 
CIDADE POPULAR, BAKÓ, TEC & MOB, 2020).  
Caso o Trem do Subúrbio seja desativado, em função do Monotrilho, essas milhares de pessoas e suas famílias 
serão diretamente afetada(o)s em suas dinâmicas diárias e nas suas estratégias de vida. Vale salientar que um 
provável reajuste da tarifa pública, em função da mudança de modal, atingirá diretamente esses grupos e 
habitantes, fazendo com que a maior parte dela(e)s fique impedida do uso do Monotrilho, seja pela 
impossibilidade de arcar com o aumento, ou pela não permissão do transporte de mercadorias. 
Uma dimensão importante a ser considerada, é que a implantação do Monotrilho impactará diretamente o 
circuito da pesca artesanal  em Salvador, a partir do Subúrbio Ferroviário. Em 2013 Salvador era o município 42

do Brasil  com o maior número de pescadora(e)s profissionais inscritos junto ao Ministério da Pesca e 
Aquicultura, correspondendo a 46.142  (SILVA, 2013). 43

Sobre a realidade da(o)s pescadora(e)s e trabalhadora(e)s do mar que atuam no Subúrbio Ferroviário de 
Salvador, é possível uma aproximação geral, a partir de dados da Colônia de Pescadores Z-02 Itapagipe e da 
Cooperativa de Pescadores Baia de Todos os Santos (COOPESBAS), ambas localizadas em São João do 
Cabrito, no bairro de Plataforma, mas com atuação de Itapagipe até Paripe. Essas duas entidades juntas tinham 
1.400 pescadora(e)s associada(o)s, a primeira com 400 e a segunda com 1.000  (ibid).  44

No caso da COOPESBA, as mulheres, que são sobretudo marisqueiras, tem a participação mais expressiva,  
representando  70% do total de suas(seus) associada(o)s. No ano de 2013 esta cooperativa contava com 22 
barcos para a realização das suas atividades pesqueiras, extraindo semanalmente em torno de 30 toneladas de 
pescados, com a sardinha sendo a espécie mais importante desta produção. Um fato importante é o de que 
muita(o)s pescadora(e)s e marisqueiras relatam que realizam outra atividade econômica em paralelo para 
conseguir complementar a renda familiar (SILVA, 2013). 
Uma das principais articulações do Trem a esse vigoroso circuito da pesca, é o fato desse transporte ser 
bastante utilizado para transportar mariscos, peixes, frutas e outras mercadorias. Muita(o)s pescadora(e)s e 
marisqueiras do Subúrbio utilizam o Trem para levar seus produtos do Porto da Sardinha em São João do 
Cabrito até a feira de São Joaquim. Por outro lado, muita(o)s passageira(o)s utilizam o trem para chegar de 
diversas localidades do Subúrbio até este Porto, para comprar peixes e mariscos. Muitas vezes, essa é a única 
garantia de refeição para algumas famílias, pelo seu valor acessível, conforme destaca o pescador Mero (2020): 
“O dia que não tem sardinha é pânico, porque muita família vai ficar sem comer.”   
Piau (2020), pescador do Porto da Sardinha e morador do São João do Cabrito há 37 anos, ressalta a 
importância da pesca e comercialização da sardinha como meio de vida de muitas pessoas. Mero (2020), 
também pescador do Porto da Sardinha, preocupado com a ameaça de desativação do Trem do  Subúrbio 
afirma a sua importância para a circulação e comercialização do pescado da região, viabilizando meios de vida 
para centenas de pescadora(e)s e marisqueiras que trabalham nesse Porto. Ele questiona: 

A gente aqui do Porto fica se perguntando: vai melhorar? O que sai e o que fica? Pra onde 
vai? E onde ficam os barcos? Em Fazenda Grande 3? Vai tirar a gente do nosso habitat 
natural de ganho. Quais são as garantias para comerciantes e pescadores?  

 Segundo a pesquisa de Leidisangela Santos da Silva, a atividade pesqueira artesanal tem uma participação expressiva na economia 42

pesqueira e na economia brasileira, de forma mais geral. No ano de 2012 a pesca artesanal representava 50% da produção nacional 
pesqueira. A pesca no estado da Bahia é predominantemente artesanal e/ou de subsistência (SILVA, 2013, BAHIA PESCA, 2020).

 No entanto, esse universo compreende apenas aquela(e)s pescadora(e)s com Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP). O que 43

significa que esse número era maior, já que existem pescadora(e)s sem esse registro (SILVA, 2013)
 Segundo informações constantes no site Skyrail Bahia, a equipe social da Skyrail Bahia realizou um mapeamento de pescadores e 44

marisqueiras do Subúrbio no mês de março. Tal mapeamento englobou 11 comunidades pesqueiras nos bairros do Lobato, União, 
Plataforma, Itacaranha, Periperi, Escada, Setúbal, Praia Grande, Coutos, Paripe e Ilha de São João. Também foram mapeados 
pescadores de seis entidades cadastradas, como as Colônias Z02 de Itapagipe e Z67 do Subúrbio Ferroviário, as associações APRESS 
em Plataforma e APEMJA em Paripe, assim como os sindicatos SPMPAJ em Plataforma e SPMPAS em Paripe. No entanto, só foram 
cadastrados cerca de 500 pescadores e marisqueiras (SKAYRAIL BAHIA, 2020). 



Foto 3: Pescador e crianças na Orla de Periperi. 

 
Autor: Atailon Matos, 2019. 

Segundo alguns pescadores do Porto das Sardinhas, o Governo do Estado teria comunicado a construção de 
um espaço destinado para o tratamento das sardinhas, mas isso tem gerado dúvidas e expectativas sobre um 
possibilidades de remoção da(o)s pescadora(e)s e marisqueiras, bem como de interrupções, obstáculos, 
restrição de horários ou cobranças de taxas às suas atividades.   
Uma questão preocupante é sobre a continuidade da presença daquela(e)s trabalhadora(e)s de rua ou 
ambulantes, autônoma(o)s, pescadora(e)s, marisqueiras e catadora(e)s de recicláveis que atuam diretamente 
nos vagões do Trem do Subúrbio e nas suas estações.  



Foto 4: Ambulantes na frente da Estação da Calçada. 

 
Autor: Antônio Luiz, 2020. 
Chama atenção também o fato de que no projeto não há referências a adaptações necessárias aos modos de 
vida e de trabalho típicos de uma parcela significativa da(o)s moradora(e)s do Subúrbio, tais como aquela(e)s 
que precisam transportar mercadorias, bem como para a possibilidade de uso da bicicleta (como modal 
complementar). Caso o Monotrilho se imponha e se esta intervenção seguir o padrão de proibição dos trabalhos 
ditos informais, tal como acontece no Metrô, essas ocupações e modos de trabalho serão ameaçados, podendo 
reforçar processos de remoção forçada, além daqueles mais evidentes, referentes às moradias, como 
destacamos a seguir.  

04 AMEAÇA DE REMOÇÕES FORÇADAS 

“Pra onde a gente vai? Como vai ser? (…) Eu não tenho 
dormido, desde a ameaça de remoção. A minha mãe é acamada, 
não tenho mais família por perto (…) Essa casa foi uma 
herança.” 

(Ciata) 

“A minha preocupação é a moradia (…) O meu sustento é aqui 
do bairro (…) Não me perguntaram nada! Tenho muita dúvida.” 

(Dandara) 

“Quem mora já há muitos anos, já tem seus vizinhos, amigos, 
parentes, uma relação com o lugar e que o capital e a 
modernidade não considera. Acha que pagando o imóvel tá 



resolvendo a situação. E essa sociabilidade pra eles não tem 
valor.” 

(Gilson) 

"Para a ONU, a remoção forçada pode ser definida como a 
retirada definitiva ou temporária de indivíduos, famílias e/ou 
comunidades, contra a sua vontade, das casas e/ou da terra que 
ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis formas 
adequadas de proteção dos direitos dos envolvidos e busca de 
soluções apropriadas."  

(Relatoria Especial da ONU para a Moradia Adequada) 

A intervenção do Monotrilho traz a ameaça de remoção, sendo fonte de inseguranças e incertezas para 
centenas de famílias. Muita(o)s dessa(e)s moradora(e)s relatam terem descoberto serem alvos das remoções 
ao se depararem com pichações na fachada de suas casas, sem o seu consentimento, e em muitos casos sem 
terem recebido sequer uma notificação ou qualquer comunicação sobre a desapropriação ou o reassentamento. 
Essa marcação foi feita por técnicos da empresa Urbaniza, a serviço do Consórcio Skyrail Bahia, revelando uma 
prática discriminatória e violenta .  45

A falta de informações sobre o projeto, sobre a política de reassentamento e de indenizações reforçam essa 
problemática. Muita(o)s moradora(e)s relatam não saberem se serão indenizada(o)s ou para onde irão. 
Muita(o)s fazem parte de famílias que vivem em bairros do Subúrbio há anos ou décadas, algumas dessas 
pessoas nascidas e criadas nesses bairros, reconhecendo-os como “lugar bom para se morar”, já que têm 
memórias e relações de pertencimento e de vizinhança construídas ao longo do tempo com as pessoas e os 
espaços, que são vividos, não apenas como lugar de moradia, mas de lazer, trabalho, religiosidade, etc. Caso 
essas pessoas sofram remoção, elas poderão ser forçadas a grandes mudanças em suas vidas, considerando 
que são recorrentes os processos de reassentamento que inserem a população atingida em novas condições de 
vulnerabilidade e precariedade. 
A leitura do Estudo das Áreas Passíveis de Reassentamento e Desapropriação no Alinhamento do Monotrilho 
do Subúrbio, elaborado pelo consórcio Metrogreen Skyrail Bahia (SKYRAIL BAHIA, 2019), traz ainda outros 
problemas e questões. Nesse documento a Área de Intervenção (AI) não está bem definida, sendo descrita 
como a área que acompanha o alinhamento entre os trechos da Calçada (em Salvador) a Ilha de São João 
(Simões Filho). No entanto, os limites da AI não são delimitados devidamente. O estudo e seus mapas indicam 
a projeção da faixa operacional de 11 metros - correspondente a 5,5 metros para cada lado a partir do eixo 
central da ferrovia - sendo que as áreas em que essa projeção se sobrepõe seriam passíveis de serem 
reassentadas. Além dessa área de projeção da faixa operacional, há áreas próximas às futuras paradas, 
ultrapassando os limites da faixa operação e fora da área de domínio da ferrovia, que seriam passíveis de 
desapropriação, já que seriam requeridas para acesso às paradas.  
As áreas necessárias para desapropriação e para reassentamento, segundo o referido estudo, correspondem 
respectivamente a 70 e 294 imóveis, totalizando 364 imóveis. No entanto, esses imóveis listados para 
reassentamento ou desapropriação não estão devidamente delimitados . Os mapas apresentam indicações 46

numéricas, relativas aos números dos cadastros desses imóveis, mas esses não estão georreferenciados e não 
constam os limites precisos dos mesmos . Além disso, o trecho entre o Comércio e a Baixa do Fiscal, em 47

Salvador, não foi analisado, pois o alinhamento ainda estaria em estudo, à época da publicação do relatório. 

 E foi assumida como um erro por Alexandre Barbosa, Diretor Técnico da BYD Brasil em reunião realizada no dia 21/08/2019, 45

convocada pela Promotoria de Habitação e Urbanismo do MP-BA com a SEDUR, a CTB, o Consórcio Skyrail Bahia, lideranças e 
moradora(e)s do Subúrbio Ferroviário, além de professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA.

 Tendo sido derivado de um "Diagnóstico socioeconômico, organizativo e socioterritorial”, mas que não se encontra apensado ao 46

Estudo.
 Há ainda outros problemas na representação gráfica dos mapas, por exemplo, seguindo a escala de 1/500, indicada nos mapas, a 47

faixa operacional de 11 metros tem uma medida diferente; em boa parte dos casos, a própria sobreposição dos códigos numéricos que 
estão em fundo sólido branco impede de enxergar os imóveis aos quais se referem; a legenda não contém e não explica a hachura 
formada por linhas pretas inclinadas e paralelas que aparecem nos mapas; não aparece a delimitação da faixa de domínio original da 
ferrovia; não são indicados equipamentos e espaços de referência para localização dos trechos representados.



O estudo em questão não define nem diferencia o que chama de reassentamento e desapropriação, não 
explicita quais as orientações e procedimentos a serem adotados em cada caso, sobretudo para salvaguardar 
os direitos sociais, notadamente o direito à moradia digna, da população afetada .  48

Uma das principais questões que se coloca é: as centenas de remoções previstas são realmente necessárias? 
Lembrando que os estudos de impacto apresentados pelo Consórcio não consideraram alternativas ao projeto 
em questão, que permitissem avaliar a opção com menos impactos negativos, inclusive em termos de não gerar 
processos de remoção ou minimizá-los ao máximo.  
Na documentação de projeto disponível não há uma explicação detalhada sobre os espaços funcionais 
necessários à uma rede de Monotrilho, considerando inclusive que uma das características mais divulgadas 
desse modal é a necessidade de pouco espaço para a sua implantação e funcionamento. Nesse sentido, caso a 
área operacional do Monotrilho seja menor que a da ferrovia, isso poderia significar ganhar espaço na área de 
domínio da ferrovia, devendo-se avaliar a possibilidade de sua destinação para moradia e outros usos sociais 
de interesse público e coletivo relevantes. 
No caso das remoções serem realmente inevitáveis, uma questão crucial é garantir que esses processos não 
gerem novas violações de direitos da população afetada, nem a submeta a situações de vulnerabilidade, 
precarização, violência, racismo ou discriminação de gênero. Será preciso considerar as legislações, normas e 
tratados nacionais e internacionais de direitos humanos, sendo que os Princípios Básicos e Orientações para 
Remoções e Despejos Causados por Projetos de Desenvolvimento elaborados pela Relatoria Especial da ONU 
para a moradia adequada (2007), a partir da sistematização de normas internacionais sobre o tema, são uma 
referência fundamental. 
Nesses casos, será importante garantir que o reassentamento ou a realocação da(o)s moradora(e)s aconteça o 
mais próximo das suas atuais localizações ou em alternativas por ela(e)s solicitadas, no sentido de minimizar a 
quebra de vínculos sociais e de suas redes de vizinhança e solidariedade, bem como buscando oportunizar 
oportunidades de trabalho e renda. Um levantamento de imóveis e possibilidades neste sentido deveria ser 
parte fundamental do trabalho técnico social que deveria estar em curso pela empresa Urbaniza, contratada 
pelo consórcio (ver item . 
Sobre a interferência na propriedade e na posse das ocupações pré-existentes, via desapropriação ou 
reassentamento, a(o)s moradora(e)s também manifestam frequentemente sentimentos de insegurança e 
incerteza sobre se o Governo do Estado e o consórcio Metrogreen Skyrail Bahia vão garantir valores justos de 
indenização, inclusive se o montante previsto no contrato é suficiente para isso. 
No caso dos reassentamentos, infere-se que são relativos a população que habita áreas do domínio da ferrovia 
requeridas para a implantação e funcionamento do Monotrilho. É preocupante, nesses casos, a ausência de um 
plano de reassentamento. Outra grande preocupação é o fato de que as indenizações só se referem às 
benfeitorias móveis. Assim, é fundamental que o Governo do Estado e o consórcio Metrogreen Skyrail Bahia 
arquem com o acesso à terra em condições dignas das famílias afetadas, evitando violações dos seus direitos à 
moradia digna e à cidade.  
A superintendente de Mobilidade Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia 
(SEDUR), afirmou que seriam garantidos valores de indenização que possibilitariam a aquisição de novas 
moradias nos próprios bairros da(o)s moradora(e)s . Esse compromisso precisa ser cumprido! No sentido de 49

assegurar o acesso à terra e a proximidade das atuais ocupações dessa população, uma ação fundamental 
seria a de identificar na região imóveis públicos disponíveis ou já ocupados por moradora(e)s, incluindo os bens 

 O Estudo em tela, afirma seguir os parâmetros do anexo 4 do edital.  No entanto, no Projeto de Referência, constante no anexo IV do 48

Contrato de Concessão, não estão desenvolvidas essas definições e procedimentos. O subitem "10.1 Remoção / Remanejamento de 
interferências" e o item "13. Desapropriações”, constantes deste projeto são pouco desenvolvidos e superficiais, considerando a 
complexidade das questões envolvidas (BAHIA, 2019).

 Em audiência pública realizada no dia 07/10/2019, convocada pela Promotoria de Habitação e Urbanismo do MP-BA com a presença 49

da SEDUR, do consórcio Metrogreen Skyrail Bahia, de professora(e)s e estudantes da UFBA e da UCSAL, moradora(e)s do Subúrbio 
Ferroviário, dentre outra(o)s participantes, para discutir questões ligadas a previsão de reassentamentos e desapropriações na 
intervenção do Monotrilho.



não operacionais da antiga Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), que compõem o patrimônio da União e que 
podem ser utilizados para a promoção do direito à moradia . 50

No caso da desapropriação, presume-se que essa se refere aos imóveis privados, fora da área de domínio da 
ferrovia, próximas às estações previstas no projeto. Nesse caso, caberiam os procedimentos requeridos em 
desapropriação por utilidade pública, incluindo indenizações justas pelo terreno e benfeitorias de construção. No 
entanto, vária(o)s moradora(e)s registraram dúvidas, tais como, se vão conseguir acessar novas moradias com 
qualidade e em condições adequadas. Também tem sido questionado se a opção de traçado dos acessos são 
as mais adequadas e com menor impacto, inclusive em termos de gerar um menor número de desapropriações. 
Outra questão que tem sido colocada, é a de se o terreno completo seria sempre necessário, ou se haveria 
possibilidade de desapropriação parcial em alguns casos, com um reordenamento territorial que viabilizasse a 
permanência, em condições adequadas, da(o)s atuais ocupantes.  
O Estudo apresenta um quadro, reproduzido abaixo, e dois gráficos com a distribuição por local das 
quantidades de áreas passíveis de desapropriação ou reassentamento. 

 Fonte: Skayrail Bahia, 2019. 

Individualmente a localidade de Paripe a São Luiz é a mais afetada pela previsão de reassentamentos, que 
totalizam 102. Já a localidade de  São Luiz a Ilha de São João é a mais afetada por desapropriações, que 
somam 36. Mas, territorialmente fica evidente a concentração das intervenções na propriedade e na posse das 
ocupações pré-existentes, via desapropriação ou reassentamento, em uma área ampla que vai de Paripe (em 

Local

Quantidade 
desapropriação 

(áreas nos 
acessos às 

paradas)

%
Quantidade 

Reassentamento %

Baixa do Fiscal - Santa Luzia 13 18,57% 55 18,71%

Santa Luzia - Viaduto da Suburbana 0 0,00% 48 16,33%

Lobato - União 0 0,00% 15 5,10%

União - São João 1 1,43% 3 1,02%

São João - Plataforma 2 2,86% 0 0,00%

Plataforma - São Braz 10 14,29% 9 3,06%

Escada - Praia Grande 0 0,00% 18 6,12%

Praia Grande - Periperi 0 0,00% 14 4,76%

Periperi - Setúbal 0 0,00% 16 5,44%

Paripe - São Luiz 8 11,43% 102 34,69%

São Luiz - Ilha de São João 36 51,43% 14 4,76%

Total 70 100,00% 294 100,00%

 A Secretaria de Patrimônio da União conta com um Programa de Destinação do Patrimônio da Extinta RFFSA para Apoio ao 50

Desenvolvimento Local, voltado para apoiar ações locais nas áreas de desenvolvimento social, urbano e ambiental mediante a 
regularização, cessão ou compartilhamento da gestão de imóveis da União oriundos da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), extinta 
em 2007. O Programa busca assegurar o cumprimento da função socioambiental desse patrimônio público, priorizando a destinação 
desses imóveis para projetos de habitação de interesse social; Regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa 
renda; e Preservação e difusão da memória ferroviária, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (PLANEJAMENTO, 
2015).Também destacamos a definição, prevista no artigo 12 da Lei Federal 11.483/2007, de que aos ocupantes de baixa renda dos 
imóveis não-operacionais residenciais oriundos da extinta RFFSA cuja ocupação seja comprovadamente anterior a 6 de abril de 2005 é 
assegurado o direito à aquisição por venda direta do imóvel, nas condições estabelecidas nos artigos  26 e 27 da Lei No 9.636, de 15 de 
maio de 1998 (BRASIL, 2007). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9636.htm%23art26.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9636.htm%23art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9636.htm%23art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9636.htm%23art27


Salvador), atravessa São Luiz e vai até Ilha de São João (em Simões Filho), envolvendo um total de 160 
imóveis ou 43,96% do total de 364 imóveis sujeitos aos dois tipos de intervenção.  
Imagem 1: Indicação de desapropriações e reassentamentos no trecho de São Luiz a Ilha de São João. 

 
Fonte: SKYRAIL BAHIA, 2019. 

O Relatório faz referência ao fato de que a desativação operacional desse trecho, anteriormente pela RFFSA / 
Ferrovia Centro Atlântica (FCA), teria propiciado ocupações na faixa de domínio da antiga ferrovia. 
Historicamente, parte significativa das ocupações populares que conformam os territórios na área de influência 
da ferrovia se estabeleceram em trechos sem usos, desocupados ou desativados. Ou seja, a área em questão é 
possivelmente bastante sensível no que diz respeito a demandas coletivas por moradia digna e direitos sociais 
essenciais, considerando que tais frentes de ocupação são comumente pressionadas pelo não acesso formal ao 
solo urbanizado, por condições de desigualdade urbana e processos de vulnerabilização e precarização. 
O Projeto de Referência , que integra o anexo IV do Contrato de Concessão do Monotrilho , prevê 51 52

procedimentos de retirada das famílias dessa área, sem deixar claro se e como o direito à moradia digna das 
mesmas será assegurado. Reforça essa orientação, a menção a áreas passíveis de desocupação, distintas 
daquelas sujeitas a desapropriação e reassentamento, constante no título do item 3 do Relatório. A 
desocupação não é definida ou explicada, portanto isso levanta uma preocupação sobre a possibilidade do 
Governo do Estado e o consórcio Skyrail Bahia promovam ações de reintegração de posse contra populações 
vulnerabilizadas, fragilizando ainda mais tais habitantes. 

05 FALTA DE ESTUDOS TÉCNICOS E DE CONTRAPARTIDAS 

Aos pobres a pobreza? Com o Monotrilho, o que chega para a gente? Vai chegar o saneamento? Que 
desenvolvimento é esse? A obra do monotrilho é vendida como sinônimo de modernização do Subúrbio 
Ferroviário, mas que desenvolvimento é esse que não enfrenta problemas básicos, negligenciados 

 Formalmente denominado Projeto de Referência VLT do Subúrbio (BAHIA, 2019).51

 Formalmente denominado “Contrato de Concessão Patrocinada para implantação e operação do VLT do Subúrbio” (BAHIA, 2019).52



historicamente? Afinal, quais são os direitos e as garantias asseguradas pelo Governo do Estado? Essas são 
questões que têm sido colocadas por moradora(e)s do Lobato, Santa Luzia e São João do Cabrito, bairros do 
Subúrbio Ferroviário. 
Toda obra realizada no meio urbano pode causar algum impacto direto ou indireto sobre o local, bairro vizinho 
ou seu entorno, como também para toda a cidade. Esses impactos devem ser previamente e devidamente 
mensurados, para que os projetos não venham acentuar as problemáticas já existentes e ao mesmo tempo criar 
novas. Os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) e de Impacto Ambiental (EIA) são, inclusive, prerrogativas 
legais para que certas obras possam ser aprovadas e realizadas, previstas no Estatuto da Cidade (Lei Federal 
Nº 10.257/2001), no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador (Lei Municipal Nº 
9069/2016), na Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de Salvador (Lei Municipal Nº 
9148/2016), na Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Lei Municipal Nº 
8.915/2015 e  Decreto Nº 29.921/2018), para citar algumas. 
Reforçando esse entendimento, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA), em seu 
site, considera que: 

O argumento de que os megaempreendimentos geram empregos, aquecem a economia e 
incrementam a arrecadação de impostos não pode estar acima do fato de que, quando 
realizados sem um amplo estudo de impacto, surtem efeitos danosos, principalmente nos 
grandes centros urbanos. A preocupação com a interferência de determinadas obras na 
dinâmica da vida urbana é exatamente o foco do chamado Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV). Trata-se de um marco legal previsto no Estatuto da Cidade capaz de 
mediar os interesses entre investidores privados e o direito à qualidade de vida daqueles 
que moram ou se utilizam do entorno dessas obras. (...) De acordo com o arquiteto e 
urbanista Armando Branco, esse dispositivo tornou-se fundamental porque as cidades de 
hoje são bem mais complexas do que os centros urbanos de 25 anos atrás. “Estamos diante 
de uma nova realidade e devemos considerar fatores de diversas naturezas e que vão além 
de questões puramente urbanísticas. Temos que verificar o impacto (ambiental, espacial, 
social, econômico, demográfico, dentre outros) dos empreendimentos. E não apenas sua 
repercussão no sistema viário, por exemplo”, alerta. (CREA-BA, 2020) 

O início da obra do Monotrilho estava previsto para fevereiro de 2019. Mas, até agora não começou porque os 
alvarás de liberação da construção não foram emitidos, por conta da falta estudos técnicos e de viabilidade 
aprofundados, como o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), ainda em análise, e o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) - que foi inicialmente dispensado pelo INEMA equivocadamente, no que pese a complexidade e 
magnitude da intervenção.  
Os diagnósticos ambientais realizados não dão conta de esclarecer qual é a área de influência direta e indireta 
da intervenção, por isso a caracterização desses territórios como deficitários de redes de  drenagem e 
saneamento, dentre outros aspectos, não são consideradas pelo projeto, muito menos nas definições de 
possíveis contrapartidas. O Consórcio e o Estado só mostraram preocupação com a drenagem na região da 
Calçada e os estudos ainda não estão prontos. Sobre a localidade de Santa Luzia do Lobato, por exemplo, onde 
acontecem problemas sérios de drenagem e esgotamento, o projeto do monotrilho nada diz. Essa desigualdade 
no acesso ao saneamento reforça o racismo ambiental nos territórios do Subúrbios Ferroviário. 
Também não foram feitos estudos de alternativas tecnológicas e locacionais, descumprindo a Resolução 
CONAMA No 1/1986, que trata sobre os critérios e diretrizes para a avaliação de impacto ambiental. Segundo 
esta norma, o EIA deve contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-
as inclusive com a hipótese de não execução do mesmo (CONAMA, 1986). 
Segundo a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de Salvador, são considerados: 

Empreendimentos Geradores de Impacto de Vizinhança - EGIV: empreendimentos ou 
atividades que, pela natureza ou porte, podem gerar impactos significativos na estrutura 
urbana, relacionados à sobrecarga na capacidade de atendimento da infraestrutura urbana 
e viária, bem como à deterioração das condições da qualidade de vida do entorno; 
Empreendimentos Geradores de Impacto Ambiental - EGIA: aqueles que possam causar 
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente e que, direta ou 
indiretamente, afetem: 
a) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) as atividades sociais e econômicas; 
c) a biota; 

https://leismunicipais.com.br/a/ba/s/salvador/lei-ordinaria/2015/891/8915/lei-ordinaria-n-8915-2015-dispoe-sobre-a-politica-municipal-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustentavel-institui-o-cadastro-municipal-de-atividades-potencialmente-degradadoras-e-utilizadoras-de-recursos-naturais-cmapd-e-a-taxa-de-controle-e-fiscalizacao-ambiental-tcfa-no-municipio-de-salvador-e-da-outras-providencias


d) as condições paisagísticas e sanitárias do meio ambiente; 
e) a qualidade dos recursos ambientais. (SALVADOR, 2016) 

O EIV foi realizado originalmente para a antiga proposta do VLT. Entretanto, com a alteração para o monotrilho, 
ele necessitaria ser refeito. Por conquista de mobilização da sociedade, o EIV para o monotrilho foi realizado, 
com uma revisão até setembro de 2019. No entanto, essa revisão não mencionava diversos impactos. Houve 
nova alteração em dezembro de 2019, mas  o estudo mostra-se ainda incompleto. 
Uma questão ausente no estudo é a dimensão do trabalho informal, considerando que muitos trabalhadora(e)s 
de rua ou ambulantes, autônoma(o)s, pescadora(e)s, marisqueiras e catadora(e)s de recicláveis desenvolvem 
suas ocupações nos vagões do Trem do Subúrbio e nas suas estações. Chama atenção, como já apontado 
anteriormente neste dossiê, também, o fato de que no projeto não há referências a adaptações necessárias aos 
modos de vida e de trabalho típicos da(o)s moradora(e)s do Subúrbio, tais como aquela(e)s que precisam 
transportar mercadorias, bem como para a possibilidade de uso da bicicleta.  
Como os impactos não estão devidamente reconhecidos e mensurados, por consequência as contrapartidas 
são pífias. Apesar de apontar e reconhecer alguns dos impactos culturais, econômicos, urbanísticos e históricos, 
o documento apresentado como EIV do Monotrilho não prevê medidas compensatórias para as mais de 300 
famílias, sujeitas a remoção, não prevê mitigação em relação ao aumento da tarifa, não informa como será 
ordenado o comércio informal local - se haverá ou não a retirada dos ambulantes, apesar de a obra não indicar 
lugar para que estes vendam seus produtos, além de prever a demolição de estações já existentes - como não 
esclarece algumas soluções técnicas primordiais, como a drenagem, a travessia dos pedestres na ponte, não 
sugere propostas de contrapartida aos impactos paisagísticos e nos patrimônios históricos da região.  
A implantação do Monotrilho não prevê soluções para problemas urgentes e antigos, como a instalação de rede 
de drenagem e de saneamento básico nas regiões que historicamente sofrem com inundações, deslizamento de 
terra, irregularidades na coleta de lixo, esgotamento sanitário, abastecimento de água, dentre outros, aspectos 
que, mesmo que indiretamente, podem afetar tanto a implantação quanto a manutenção deste sistema viário.  
A questão dos riscos de desastres também não foi abordada. Há risco de acidentes geotécnicos  no entorno da 
ferrovia, tais como os deslizamentos tão frequentes em Salvador, mas os estudos sobre esse aspecto ainda não 
foram apresentados. Além disso, há grandes riscos de contaminação do lençol freático, do solo e das águas. 
Além dos riscos de surgimento de rachaduras nas edificações do entorno, majoritariamente ocupado por 
habitações, durante o período de fundação e execução da obra. Os impactos no conforto ambiental das 
moradias e edificações no entorno da nova estrutura do monotrilho também não foram explicitados em detalhes. 
A maioria das pessoas que vivem nos bairros do Subúrbio Ferroviário encontra-se em condições de pobreza e 
com acesso parco a uma infraestrutura técnica e social deficitária. Os prováveis impactos da obra do Monotrilho 
podem ampliar os problemas existentes, na medida em que o processo de elaboração e os conteúdos do EIV e 
do EIA, demonstram fragilidades e insuficiências. Um projeto de grande porte que não se fundamenta em 
estudos técnicos adequados e na participação da sociedade para a sua implantação, põe em risco a segurança 
dos cidadãos e a legitimidade da intervenção.  

06 A FALTA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Além da insuficiência de estudos apresentados, o processo de construção do EIV e do EIA não contaram com 
participação da população, que poderia atuar apresentando suas demandas, aportando contribuições e fazendo 
o exercício do controle social dos processos de elaboração desses estudos, em suas diversas fases, a fim de 
calibrar os diferentes interesses, reforçando uma gestão democrática do processo. De fato, a ausência de 
diálogo com a sociedade e participação popular têm sido a tônica deste projeto, desde a proposta original de 
implantação do VLT, agravando-se com a alteração para Monotrilho, sequer explicitada para a população local. 
Reforçando essa ausência, está o fato de que 95% da(o)s usuária(o)s do Trem afirmaram nunca terem 
participado de nenhuma audiência ou reunião sobre o projeto do Monotrilho (MP-BA, CIDADE POPULAR, 
BAKÓ, TEC & MOB, 2020). 
As audiências públicas são das mais importantes etapas do EIV e do EIA, nas quais a população participa não 
só avaliando os conteúdos e estudos elaborados, mas colocando as suas opiniões e demandas que devem ser 
consideradas na construção das leituras, análises, mensuração dos impactos e definição das medidas 
mitigadoras e compensatórias. A falta da participação, no modo aqui apontado, implica estudos inconsistentes, 



por não enfrentarem as questões e problemas vivenciados pela população e que se relacionam com a natureza 
da intervenção e seus múltiplos impactos. 
O Projeto de Referência, constante do Contrato de Concessão, previu ainda que a Concessionária deverá 
elaborar e executar o Projeto Técnico Social junto à população atingida pelo projeto, a fim de desenvolver ações 
de apoio e fortalecimento à participação efetiva das famílias beneficiárias na implementação do modal, através 
de atividades que promovam a inclusão social e produtiva, com mecanismos que viabilizam a participação dos 
beneficiários nos processos de decisão. O documento diz ainda que o Trabalho Técnico Social deveria ter início 
logo após a assinatura do contrato, algo que também não aconteceu. 
A problemática da participação, que incide sobre todos os aspectos tratados neste dossiê, aponta para a 
ineficácia dos estudos apresentados e do Projeto Técnico Social, a insuficiência do diálogo com o Governo do 
Estado e a falta de instâncias democráticas efetivas, nas quais a população afetada pudesse, minimamente, 
obter informações e esclarecimentos sobre o processo em curso, de modo a dirimir dúvidas e incertezas ou, de 
forma mais efetiva, ter canais de diálogo para apresentar suas demandas e incidir sobre uma intervenção que 
trará tantos impactos para seus espaços e suas vidas. 

07 IMPACTOS NA PAISAGEM E NA CULTURA  

“O cartão-postal são os trilhos, é o nosso trem: na imagem antiga 
da maria-fumaça, na locomotiva elétrica, no vagão de carga, a 
ponte ferroviária. Tem um significado muito profundo pra todos 
nós”.  

(Gilson) 

"De que Subúrbio estamos falando? Que área são essas que 
estão em disputa? O Subúrbio cresce para dentro e para os 
lados (…) O Subúrbio existe para além das linhas férreas. Não 
existe um Subúrbio homogêneo, mas sim uma área que dispõe 
de diversas camadas (…) Existe uma disputa por um patrimônio 
que será retirado de nós (…)".  

(José) 

É possível construir uma alternativa de modernização e melhoria da rede de transporte ferroviária, sem destruir 
o patrimônio existente? A imposição do Monotrilho como única opção tem se colocado reforçando uma lógica de 
modernização destruidora, que passa por cima de valores culturais e paisagísticos, aspectos físicos e 
simbólicos importantes para a população. O projeto desconsidera elementos da memória e da história do 
território, uma vez que no imaginário popular de vária(o)s moradora(e)s e visitantes, o Trem é percebido como 
um marco importante, dentre as diferentes identidades da região, trazendo algumas das memórias do cotidiano 
vivido por pessoas que tinham e têm o Trem como uma das principais alternativas de transporte. 
O “Estudo de Impacto na Paisagem”, elaborado em dezembro de 2019, afirma, equivocadamente, que a obra 
praticamente não será percebida na paisagem, devido à alta densidade local. Porém, o monotrilho passará na 
frente da antiga Fábrica Têxtil São Braz, patrimônio arquitetônico de indiscutível valor histórico. O monotrilho 
também passará na frente da praia, assim como de lajes e janelas dos moradores. De fato, o monotrilho altera 
de forma significativa a paisagem urbana, desconsidera a história, altera as rotinas locais e os modos de vida 
pré-existentes, reduzindo tudo isso, no estudo em questão, a “autoconstruções genéricas”, como se não 
demandassem preocupação em termos de impactos. Com afirmações como o “Monotrilho praticamente não 
será percebido no conjunto da paisagem, camuflada pela alta densidade construída”, coloca-se em risco o 
conjunto arquitetônico histórico da cidade de Salvador, sem qualquer zelo à história, à cultura e ao patrimônio 
dessa região.  
A estrutura do monotrilho é composta por pilares com altura entre quatro e 14 metros, com distância entre eles 
de 23 metros e vigas com cerca de um metro de altura. Já imaginou um pilar grande de concreto na porta da 
sua casa? Ou um vagão passando de três em três minutos na janela do seu quarto? Essa vai ser a situação 
da(o)s moradora(e)s próximos à linha do Trem se o monotrilho for construído. E se fosse no Farol da Barra? Na 



frente da sua casa? Na sua janela? Por que a paisagem da Cidade Alta tem salvaguarda, mas a do Subúrbio 
não tem?  
Existe o indicativo de fazer um Museu para a Ferrovia na estação da Calçada após o projeto do Monotrilho. 
Mas, existe Subúrbio Ferroviário sem a Ferrovia? A história do Subúrbio Ferroviário e dos seus territórios vai 
além do trem: povos originários e tradicionais, quilombolas, engenhos de açúcar marcaram essa história antes 
mesmo de 1860, ano da inauguração da linha férrea. Mas não podemos negar que a ferrovia foi e é um 
importante fator para a ocupação do território. Afinal, quem não tem um parente na família que trabalhou ou 
trabalha no Trem? Ou uma memória de viajar de Trem pelo interior da Bahia? 
Os impactos na paisagem serão sentidos para além do Subúrbio Ferroviário, uma vez que o monotrilho irá 
sobrepor a vista de edifícios do Centro Antigo de Salvador de grande valor arquitetônico, histórico e cultural, 
como, por exemplo a Casa Pia e o Colégio dos Órfãos de São Joaquim, no bairro da Calçada, reconhecidos 
como patrimônio material e tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O 
monotrilho consistirá ainda em uma ruptura da relação paisagística entre a Ribeira e o Subúrbio Ferroviário, 
obstruindo a vista da Fábrica têxtil São Braz, paisagem de relevância ímpar à imagem da cidade e da Baía de 
Todos os Santos. 
Foto 5: Fábrica São Braz, Plataforma, Salvador. 

 
Autora(e)s: Marina Muniz, Atailon Matos, Eliana Juriti e Edvaldo Pereira, 2019. 

Nos detendo sobre o conteúdo do “Estudo de Impacto na Paisagem”, notamos que ele se revela bastante 
superficial. Neste estudo, a inserção do monotrilho por simulação sobre fotos, aparece apenas em dois locais. 
Essa técnica deveria ser utilizada vastamente para mostrar a inserção do monotrilho sob vários pontos de vista, 
na altura do espectador, em todos os trechos. Assim, se poderia efetivamente analisar o impacto da sua 
estrutura e paradas / estações.  
Também são necessários cortes e perfis que demonstrem em escala a inserção da estrutura e das paradas / 
estações em toda a extensão do território impactado. São importantes simulações panorâmicas, que poderiam 
demonstrar relação do monotrilho com a paisagem local. E, a partir de uma análise completa e complexa de 
todos os trechos, deveriam ser avaliados quais seriam os reais impactos na paisagem. Vale ressaltar, também, 
que deveria haver um estudo de impacto sonoro e de trepidações, bem como relativo à questão da privacidade, 
caso a proposta seja a de serpentear por entre as moradias pré-existentes.  



Outra questão importante diz respeito a futura obsolescência do modal Monotrilho. Quando essa tecnologia não 
for mais utilizada, como ficarão os seus elementos de concreto na paisagem? Bem diferentes dos parques 
lineares criados nas antigas linhas aéreas de trem desativadas, nesse caso não haverá área alta aproveitável, 
apenas uma espécie de super-esqueleto em processo de arruinamento, pois dificilmente seriam retirados (vide 
o caso de Poços de Caldas). A previsão de vida útil do modal escolhido torna-se então um critério decisivo. Com 
a opção pelo Monotrilho, o que vamos deixar de legado para as futuras gerações na paisagem do Subúrbio 
Ferroviário de Salvador? Escombros elevados? 
Mas, uma das questões mais graves, é a desqualificação que o estudo apresentado faz da paisagem auto-
construída do Subúrbio, por desconsiderar genericamente quaisquer valores, vínculos, memórias e culturas 
locais e a relação dessas formas de construção com a geografia esplendorosa da região e a história de 
desigualdades sociais que marcam nossa realidade social. Será mesmo que esta paisagem é tão genérica 
assim e pode ser completamente desconsiderada? 
Nas ampliações contemporâneas do patrimônio temos a inclusão tanto pelo IPHAN, como pelos órgãos de 
preservação regionais e locais de uma gama bem maior das memórias, histórias e expressões culturais que 
marcam a realidade de cada lugar; entende-se atualmente que fazem parte do patrimônio não só as grandes 
obras artísticas e feitos da história dos poderes constituídos, mas também um leque complexo e multifacetado 
de fazeres e saberes que compõe o nosso quadro cultural, na riqueza da diversidade das histórias e práticas 
cotidianas que permanecem e singularizam uma cultura, um lugar, uma paisagem.  
Também aqui vale ressaltar o conceito de paisagem que não se reduz apenas àquilo que é visível, mas se 
estende aos processos de criação/produção e manutenção das características do território. Daí também se 
coloca a importância e a imbricação entre patrimônio material e imaterial, sendo indissolúvel esta conexão, sem 
prejuízo de sua constituição e compreensão. Entram também aqui, como questão, os valores da significância: 
valores atribuídos pelos sujeitos que cotidianamente vivem em determinado lugar, e que não podem ser 
desconsiderados. 
A Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público Estadual promove um inquérito sobre o 
Monotrilho, onde apura e levanta, dentre outras questões, quais bens patrimoniais serão demolidos ou 
impactados por essa intervenção. No inquérito consta a seguinte relação de bens patrimoniais passíveis de 
interferência pelo Monotrilho: 
_ Conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico do Centro Histórico de Salvador; 
 
_ Edifício Instituto do Cacau ;  53

_ Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade Baixa de Salvador; 
 
_ Forte de Santo Alberto; 

_ Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim; 

_ Ponte São João; 

_ Estação da Calçada; 

_ Antigo Posto Médico; 
 
_ Antigo Depósito de Locomotivas; 
 
_ Antiga Rotunda de Manutenção; 

 Em janeiro o  secretário estadual de Turismo, Fausto Franco, anunciou na imprensa que o Instituto do Cacau será transformado em 53

um centro de convenções, com investimentos de um grupo europeu (METRO 1, 2020).



_ Antigo Refeitório/Almoxarifado; 

_ Antiga Oficina de Eletricidade; 
 
_ Antigos Armazéns 1 e 2; 
 
_ Antigos galpões lindeiros à ferrovia; 
 
_ Fábrica São Braz; 
 
_ Área de Proteção Cultural e Paisagística de Plataforma; 
 
_ Capela de Nossa Senhora da Escada; 

_ Área de Proteção Cultural e Paisagística de Escada; 
 
_ Edifício da antiga Estação de Periperi; 

_ Edifício da antiga Residência do Superintendente RFFSA-Leste Brasileiro; 
 
_ Túnel de Periperi. 
Além desse conjunto de bens patrimoniais, formalmente reconhecidos, existem muitos outros espaços que 
constituem a memória do Subúrbio Ferroviário. Por isso, é fundamental um mapeamento e análise mais amplos 
do patrimônio ferroviário, do patrimônio industrial e do patrimônio vinculado às dimensões étnico-raciais das 
áreas impactadas. Já são motivos de estudo e tombamento por estes órgãos em todo o país: complexos 
ferroviários, parques industriais, terreiros, quilombos e aldeamentos. 
O patrimônio vinculado às dimensões étnico-raciais, como os terreiros de religiões de origem africana, vestígios 
ou partes de quilombos e aldeamentos devem ser mapeados. Esta é uma das frentes de trabalho do IPHAN que 
tem experiências pilotos sendo realizadas por pesquisadores da Faculdade de Arquitetura da UFBA, em 
convênio com este órgão. 
O fato é que, na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador existem diversos terreiros de candomblé e espaços 
religiosos de matriz africana nos quais não incidem instrumentos de proteção cultural e patrimonial. O Terreiro 
Ilê Axé Obá Logun Silé no Lobato é um desses casos. O babalorixá Márcio de Ayrá, conta que em novembro de 
2019 encontrou o terreiro marcado com um número pintado na calçada e descobriu que o mesmo seria 
demolido devido às obras do Monotrilho, sem qualquer aviso prévio. Leonel Monteiro, presidente da Associação 
Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia (AFA) denuncia que “as obras não estão levando em conta 
a presença de comunidades tradicionais e que precisam do meio ambiente preservado para continuar 
existindo”. Felizmente no caso do Terreiro Ilê Axé Obá Logun Silé, o Governo do Estado recuou da decisão de 
demolição (CORREIO, 2020a, 2020b). 
A implantação do Monotrilho, do modo que vem sendo conduzida, pode então causar grandes impactos nas 
diversas culturas que conformam os diferentes territórios dessa região. No caso dos terreiros, a  sua 
implantação pode diminuir áreas verdes preservadas por esses espaços, interferir em práticas religiosas de 
matriz africana, configurar situações de intolerância religiosa e racismo institucional .  54

O Patrimônio Ferroviário é uma questão importante e não é redutível a estação da Calçada, mas inclui todo o 
Complexo Ferroviário com maquinários, linhas, edifícios de  apoio e todo o percurso dos trens e entorno. Há 
uma frente de trabalho para estudo e proteção pelo IPHAN e por órgãos de preservação regionais em todo o 
Brasil. O Complexo Ferroviário de Salvador é sem dúvida um dos mais importantes do Estado e do país.  

 No próximo item abordaremos alguns aspectos da questão da intolerância religiosa, do racismo institucional e ambiental, relacionados 54

à intervenção do Monotrilho.



Há também na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador um patrimônio industrial significativo que não se 
reduz à Fábrica São Braz, ali está o começo da história da industrialização baiana, que tem seus marcos locais 
e formas de ocupação com uma morfologia urbana particular e característica. Uma paisagem marcada pelo 
contraponto entre grandes estruturas de galpões e o singelo tecido residencial, que muito nos revela sobre as 
relações de trabalho e os meios produtivos do momento inicial de nossa industrialização - as fábricas, as vilas 
operárias e a posterior transformação do território a partir da expansão da área construída e do deslocamento 
do polo industrial.  Já são vários os encontros e pesquisadores que também se debruçam sobre este patrimônio, 
inclusive na Faculdade de Arquitetura da UFBA. 
Certamente nessa avaliação dos impactos na paisagem, não são apenas os monumentos tombados pelo 
IPHAN que deverão ser considerados, mas sim e fundamentalmente os bens e os conjuntos que representam a 
história da Bahia e de Salvador, assim é importante considerar também os demais bens e conjuntos protegidos 
ou nos quais há interesse de preservação pela Prefeitura, Estado e pela população.  
Relembrando Marshall Berman (1982), tudo que é sólido desmancha no ar. Nesse sentido, a modernidade e 
seus processos de modernização que devoram tudo pela frente, um dia, relativamente breve, também serão 
devorados. A modernização que o modal do Monotrilho traz é parte de uma modernidade avassaladora que 
desconsidera o lugar, o território e a história como valores fundantes e ainda aposta nos processos de tábula 
rasa, desconsiderando as pré-existências e seus múltiplos valores. Estes paradigmas de meados do século XIX 
e da primeira metade do XX já deveriam ter sido ultrapassados e efetivamente já o foram em vários lugares. 
Não há justificativa para continuarmos permitindo soluções desse tipo.  
A paisagem do Subúrbio Ferroviário de Salvador é configurada por um singelo tecido, como uma  textura rica e 
complexa onde cada pequeno espaço contribui para a configuração da paisagem  como uma manta que 55

recobre, mas respeita as formas da geografia local. Outro elemento fundante na identidade e na paisagem de 
Salvador, que está presente do Subúrbio é a presença da grande encosta e da relação entre cidade alta e 
cidade baixa que ela estabelece desde a fundação da cidade, que também não pode ser restringida à fatia 
tombada do Centro Histórico. 
Então um elemento rígido e horizontal constante cortando tanto as áreas verdes como o tecido auto-construído, 
somado a um seriado de elementos verticais de diâmetro considerável, terão um grande impacto desqualificador 
na paisagem, porque se contrapõem de forma violenta e agressiva à riqueza texturizada tanto do verde como 
das áreas autoconstruídas. O Monotrilho será uma cicatriz elevada por muletas no horizonte da cidade? Vamos 
fazer de uma das paisagens mais belas e singelas de Salvador outra Bonocô em nome do "progresso" regulado 
não por nossas próprias necessidades e características e sim por agentes externos sem cuidado com o 
território? 

08 INTOLERÂNCIA RELIGIOSA, RACISMO INSTITUCIONAL E AMBIENTAL 

"Está na hora de todos os Terreiros que têm como o dono da 
cumeeira Ogun e a  Remas - Rede de Matriz Africana  do 
Subúrbio - saírem em defesa da manutenção do Trem do 
Subúrbio, pois lá é morada de Ogun".  

(Mameto de Inkissis Val de Ogun da Senzala religiosa  
Mukkunndewa) 

Como vimos reiterando ao longo do dossiê, o Governo do Estado não promoveu, até a presente data, nenhuma 
audiência pública sobre a proposta do Monotrilho. Se o processo está marcado pela ausência de participação 
democrática, em relação à religião de matriz afro-brasileira, a implantação do Monotrilho é ainda mais perversa. 
Do pouco que se sabe da proposta, o projeto não contempla o enfoque humanista, holístico, democrático e 
participativo. Nem tampouco reconhece e respeita a pluralidade, a diversidade cultural e religiosa. 
Na parca documentação conhecida, a religião afro-brasileira se torna inexistente, não havendo qualquer 
menção aos Terreiros de Candomblé localizados no Subúrbio Ferroviário. As práticas religiosas e o caráter 
sagrado da linha de Trem também inexistem no conjunto de documentos disponibilizados. Esse silêncio em 

 Lembrando a imagem de patchwork ou de tecidos em retalhos.55



relação às especificidades das práticas do Povo de Santo, explicita, portanto, o racismo institucional expresso 
pela intolerância religiosa, que marca a iminente implantação do Monotrilho e se apresenta pela invisibilidade 
imposta à essa religião, seus templos, locais sagrados e sacerdotes.  
Em reportagem do dia oito de fevereiro de 2020, é trazido ao público mais amplo o drama enfrentado pelos 
Terreiros de Candomblé do Subúrbio Ferroviário, ameaçados pelas obras do Monotrilho. O terreiro Ilê Axé Obá 
Logun Silé, localizado no Lobato, teve a sua entrada pintada com o número 92: sem qualquer aviso prévio, essa 
marca indicaria a sua breve demolição. Segundo a reportagem três terreiros “já foram para o chão”, seguindo a 
prática adotada na implantação da Avenida 29 de Março, onde dois terreiros de candomblé foram 
completamente demolidos e outros encontram-se sob real ameaça de derrubada. Em reportagem posterior, o 
Governo declinou da demolição do referido terreiro, mas resta a questão: o que ocorrerá com os demais 
Terreiros de Candomblé do Subúrbio Ferroviário, seus espaços sagrados e suas práticas ligadas à linha férrea? 
Foto 6: Babalorixá Pai Márcio de Ayrá no Terreiro Ilê Axé Obá Logun Silé, Lobato, Salvador. 

 
Fonte: Correio da Bahia (2020b). 

Segundo o Mapeamento dos Terreiros de Salvador realizado pelo Centro de Estudos Afro-Orientais da 
Universidade Federal da Bahia – CEAO, em 2007  existiam em Salvador 1.410 templos religiosos de matrizes 56

africanas, de diversas nações, dos quais a grande maioria concentrava-se na região do Subúrbio Ferroviário 
(ver mapa 1). Segundo este mapeamento, cerca de 30,4% dos Terreiros de Candomblé de Salvador 
localizavam-se no Subúrbio Ferroviário , abrigando 25 nações de Candomblé . Dos 13 bairros com maior 57 58

concentração de terreiros, sete estavam no Subúrbio Ferroviário , sendo que o bairro com a maior 59

concentração de Terreiros de Candomblé é o bairro de Plataforma com 58 terreiros. No Subúrbio Ferroviário 

 Por não ter havido atualização posterior deste mapeamento, esse estudo ainda se mantém como uma referência importante para 56

situar minimamente as questões dos terreiros em Salvador. 
 Os terreiros no Subúrbio Ferroviário se distribuem da seguinte forma: 234 terreiros que correspondem a 20% do total localizados na 57

região que compreende os bairros de Plataforma, Paripe, Alto de Coutos (antiga Região Administrativa XVII); e 121 terreiros que 
correspondem a 10,4% do total localizados na região que engloba aos bairros do Lobato, São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, e a 
Avenida San Martins (antiga Região Administrativa  III).

 A nação Ketu com 57,80%, seguido da nação Angola com 24,20%, Jêje com 2,10%, e Ijexa com 1,30%.58

 Além de Plataforma com 58 terreiros, temos: Cajazeiras com 46, Paripe com 42, Cosme de Farias com 36, Liberdade com 34, Itapoan 59

com 31, São Cristovão com 30, Lobato com 27, Periperi com 27, Alto de Coutos com 25, Valéria com 23, Sussuarana e São Caetano 
com 22, e Castelo Branco com 21. Em Plataforma, houve um crescimento intenso de terreiros a partir dos anos de 1990, embora já 
existissem terreiros desde o início do século XX. Em Paripe ocorreu uma estabilidade do crescimento dos terreiros a partir dos anos de 
1960, com uma média de 6 a 9 casas fundadas a cada ano.



destacavam-se dois terreiros de Candomblé reconhecidos e tombados como Patrimônio Cultural da Cidade do 
Salvador pela Fundação Gregório de Matos: Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe, da nação Jêle Savalu, 
localizado no bairro da Liberdade; e o Terreiro Ilê Axé Kalé Bokun, da nação Ijexa, localizado em Plataforma. 
O crescimento de Terreiros de Candomblé no Subúrbio Ferroviário entre os anos de 1960 a 1990 deveu-se a 
possibilidade do povo-de-santo poder encontrar terrenos baratos e extensos para compra, arrendamento, 
aluguel em um ambiente propício para as práticas religiosas afro-brasileiras. A partir dos anos 90, a maioria 
desses Terreiros de Candomblé passa por um processo de verticalização - decorrência do adensamento urbano 
– convertendo-se no que se chama “Terreiro de Laje” .  60

Mapa 01 - Mapeamento dos Terreiros de Salvador. 

Fonte: Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia – CEAO, 2007. 

O processo de verticalização que deu origem aos chamados ‘’Terreiros de Laje’’, propiciou uma nova 
espacialidade aos Terreiros de Candomblé, que passaram a configurar-se em Terreiros-Rede que compartilham 
os lugares sagrados. Por conta da redução das áreas privadas, do desaparecimento das matas sagradas, das 
lagoas, das bicas, dos minadouros, dos riachos e das pedras sagradas as práticas religiosas passam a habitar 
os espaços públicos da cidade. Esse processo foi mais intenso no Subúrbio Ferroviário, onde as ervas e plantas 
litúrgicas, medicinais e os rituais de iniciação, e rituais vinculados a obrigações aos Orixás, Vodum, Inquices e 
Caboclos passaram a ser realizadas no Parque São Bartolomeu, na Enseada da Ribeira, na Enseada dos 
Tainheiros, no Trevo do Largo do Tanque, no Trevo de Plataforma, na Linha Ferroviária, dentre outras 
localidades. A Linha Ferroviária possui um conjunto de pontos e encruzilhadas onde são realizadas oferendas 
aos Orixás Exu, Ogum, e diversos Caboclos vinculados ao calendário interno das festas, rituais e obrigações 
dos templos, aos rituais de iniciação e oferendas às divindades, ancestrais e entidades afro-brasileiras. 
Segundo Mameto de Inkissis Val de Ogun (2020) da Senzala religiosa Mukkunndewa, nação banto, localizada 
no bairro de Coutos: 

As linhas de trem são lugares sagrados de Ogun por causa dos ferros, ou seja, os trilhos. 
Ogun é caminho. Nos trilhos há uma agulha onde os trens mudam de rumos saem de uma 
via e passam para outra, isto é, eles saem da direita e vão para esquerda subindo e, 

 Cerca da metade dos terreiros de Salvador possuem área construída de no máximo 360m2, distribuídos verticalmente em construções 60

de 2 a 3 pavimentos sem quintais, com uma contiguidade de espaços sagrados e domésticos,  sendo que em 61,1% desses terreiros tem 
no máximo 6 cômodos residenciais.



descendo, eles saem da esquerda e vão para a direita. É lá que fazemos as oferendas para 
Ogun e Exu. A, mudança dos rumos dos trens nas agulhas significa que chegou a hora de 
mudar de lado ou de lugar. Significa que essa é a hora de fazer mudanças, seja na vida 
sentimental profissional, material ou até mesmo espiritual, basta que não estejamos no rumo 
certo. Assim diz Ogun, esse é o momento demonstrando que a vida do ser humano deve 
estar sempre em rotação, não podemos ficar parado, devemos estar sempre em movimento 
para obter êxito nas nossas lutas. Com o anúncio do monotrilho, precisamos pensar como 
evitar a retirada das linhas de trem, tão importante para os rituais das religiões afro-
brasileiras. Caso o pior aconteça, como eu sigo à risca o fundamento, terei que me deslocar 
para outro município a fim de realizar os rituais para Ogun. Mas, vamos à luta, o povo de 
terreiro só pensa na Pedra de Xangô. Está na hora de todos os Terreiros que têm como 
o dono da cumeeira Ogun e a Remas - Rede de Matriz Africana do Subúrbio - saírem 
em defesa da manutenção do trem do subúrbio, pois lá é morada de Ogun. (grifos 
nossos) 

O desconhecimento de informações acerca do projeto do Monotrilho contribui para a insegurança dos 
sacerdotes, sem a garantia da permanência dos seus lugares sagrados e coloca em xeque outra dimensão da 
vida urbana impactada pela obra do Monotrilho e desconsiderada pela proposta. A ancestralidade e a 
sacralidade desses espaços não são consideradas no âmbito desse projeto. A desconsideração do caráter 
sacro dos Terreiros de Candomblé – tratados como qualquer outro imóvel – evidência na prática o descaso e 
desvalorização dessa religião. A possível supressão de massa verde e árvores consideradas sagradas, não é 
sequer abordada nos parcos documentos conhecidos. A retirada da linha de trem também não é considerada do 
ponto de vista do culto afro-brasileiro: a linha de trem é espaço sagrado do Povo de Santo, local para oferendas 
e de relevância estimada aos Terreiros de Candomblé do Subúrbio e demais localidades de Salvador e região 
metropolitana. Esse contexto de total descaso às especificidades da religião de matriz afro-brasileira na 
implantação do Monotrilho, somado a ausência de participação geral e a invisibilidade dada a esse grupo 
religioso e suas práticas, constituem evidências do racismo institucional e da intolerância religiosa como 
características do projeto do Monotrilho e dessa forma de gestão urbana que faz tábula rasa das formas de vida 
do Subúrbio Ferroviário de Salvador. 

09 DESENVOLVIMENTO PARA QUEM? 

A partir do anúncio da 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 46 novos empreendimentos aprovados pela Prefeitura, sendo 
em sua maioria novas construções (30).  
Gráfico 1: Tipos de Empreendimentos - Subúrbio Ferroviário e Cidade Baixa, 2017 a 2020. 

 
Fonte: Elaborado com base em SUCOM, 2017, 2018, 2019 e 2020 (LUGAR COMUM, 2020). 

A maior parte dessas iniciativas corresponde a obras de empresas imobiliárias (41%). As obras públicas ou de 
iniciativas comunitárias têm um peso bastante reduzido, o que  torna a população mais vulnerável aos efeitos 
das lógicas de mercado e de processos de privatização que ameaçam a permanência ou vulnerabilizam os 



territórios populares. Esta tendência é reforçada pela definição do atual Plano Diretor de Salvador, que prevê a 
possibilidade de intervenções realizadas com o instrumento urbanístico de Transformação Urbana Localizada 
(TUL)  em um raio de 800 (oitocentos) metros das estações dos sistemas de transporte de alta e média 61

capacidade, tais como metrô, VLT e Monotrilho (SALVADOR, 2016). Este instrumento permite a flexibilização de 
parâmetros urbanísticos definição, o que pode atrair interesses do mercado imobiliário para a região e, sem uma 
regulação de zoneamento adequada, afetar negativamente a vida da(o)s atuais moradora(e)s com os novos 
usos. Transformações urbanas, conduzidas por interesses predominantemente mercadológicos, podem gerar o 
aumento do valor do solo urbano e dos aluguéis da região, tornando difícil a permanência da população mais 
vulnerabilizada.  
Gráfico 2: Empreendimentos por grupos de agentes - Subúrbio Ferroviário e Cidade Baixa, 2017 a 2020. 

 
Fonte: Elaborado com base em SUCOM, 2017, 2018, 2019 e 2020 (LUGAR COMUM, 2020). 

A presença de novos empreendimentos imobiliários lançados no Subúrbio Ferroviário e na Cidade Baixa, por 
empresas como Tenda, MRV Engenharia, Sertenge, Andrade Galvão, Gráfico e Jotage Engenharia, colocam 
preocupações sobre quais as mudanças em curso nesses territórios e quais as suas consequências para a(o)s 
seus/suas habitantes. A mudança de perfil social e econômico da população dessa região, a possibilidade de 
valorização dos imóveis, a perda de áreas verdes pelas novas construções, o acesso da(o)s moradora(e)s dos 
territórios aos financiamentos habitacionais dos novos conjuntos que estão sendo construídos, os mecanismos 
de segurança da posse e da permanência da(o)s antiga(o)s residentes, são algumas das questões que se 
colocam a partir dessas transformações. 
Também notamos a chegada de empreendimentos comerciais e de serviços, que para além de ampliar a oferta 
dessas atividades na região, devem ser avaliadas nas suas capacidades de gerar e democratizar possibilidades 
de trabalho, que vão além dos postos temporários da construção civil, bem como devem ser acompanhadas de 
mecanismos que protejam a(o)s habitantes do encarecimento do custo de vida, que frequentemente acompanha 
a chegada dessas atividades formalizadas em territórios populares. 
Quando observamos os bairros e localidades em que se implantam esses novos empreendimentos notamos 
que quatro bairros do Subúrbio Ferroviário se destacam (Lobato, Paripe, Periperi e Uruguai). No Lobato, chama 
atenção iniciativas de empresas imobiliárias como a Kazza, a Damrak do Brasil e um Consórcio com a Andrade 
Galvão. Embora se note também a construção de um equipamento de educação e de uma obra da CONDER. 
Em Paripe destacamos a chegada da LABCHECAP e um empreendimento encabeçado por uma Associação 
Comunitária de Moradores. Além disso, há um empreendimento da Gráfico em São Tomé de Paripe. Em 
Periperi temos duas construções da Gráfico, a implantação de um supermercado da rede Atakarejo e de um 

 Conforme descrição no site da SEDUR/PMS, a Transformação Urbana Localizada – TUL é um instrumento de Política Urbana previsto 61

no Art. 333 do PDDU e regulamentado pelo Decreto nº 30.799/ 2019. Relacionado à urbanização, reurbanização e requalificação de 
partes do território do Município, através de intervenções de área até 50.000m², objetiva viabilizar projetos urbanísticos especiais que 
poderão abranger áreas públicas ou privadas que estejam situadas num raio de 800m (oitocentos metros) das estações dos sistemas de 
transporte de alta e média capacidade. O instrumento possibilita a flexibilização de parâmetros urbanísticos mediante atendimento de 
contrapartida para atendimento dos objetivos, diretrizes e prioridades estabelecidas pelo PDDU, através de intervenções de menor porte, 
tais como: Implantação de equipamentos com finalidade de uso público; Requalificação do entorno de áreas privadas, podendo envolver 
construção de praças, implementação de projetos de mobilidade urbana como ciclovias, mobiliário urbano, parklets, melhoria das 
condições de habitabilidade, recuperação de áreas verdes e programas de proteção ambiental; Intervenções urbanas associadas a 
concessões ou parcerias público-privadas; Implantação de programas de HIS e HMP; Valorização, requalificação e criação de patrimônio 
ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico (SUCOM, 2020). 



empreendimento da Caixa. No Uruguai uma construção de responsabilidade da empresa imobiliária 4L 
Participações e um supermercado da rede Assaí.   
Foto 7: Supermercado da rede Assaí Atacadista, Uruguai. 

 
Fonte: Google Maps, 2020. 

Gráfico 3: Quantidade de Empreendimentos por bairro / localidade - Subúrbio Ferroviário e Cidade Baixa, 2017 a 2020. 

 
Fonte: Elaborado com base em SUCOM, 2017, 2018, 2019 e 2020 (LUGAR COMUM, 2020). 

Esse panorama recente parece demonstrar que cresceu o interesse dos setores imobiliário, da construção civil, 
bem como de redes de supermercados varejistas e atacadistas na região do Subúrbio Ferroviário. Essa nova 
onda de construções pela via formalizada e de mercado, precisa ser acompanhada por políticas urbanas que 
possibilitem a qualidade urbanística e ambiental desses novos espaços produzidos, ao lado da democratização 
do seu acesso, afinal a(o)s moradora(e)s querem participar das oportunidades do anunciado desenvolvimento. 

10 A CRISE MUNDIAL DO CORONAVÍRUS E A REVISÃO DO CONTRATO DO MONOTRILHO 

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 o momento de rever as decisões equivocadas sobre o Monotrilho. Ao invés do 
contrato bilionário com o Consórcio Metrogreen Skyrail Bahia, o Governo estadual ainda pode optar pela 
recuperação do Trem, retomando a proposta inicial do VLT - com bitola métrica, o que permitiria a sua 
compatibilização com o Trem -, com um custo de implantação cerca de 50% a 133%  mais barato que o do 
Monotrilho . Isto possibilitaria redirecionar recursos para outras demandas prioritárias, ressaltando-se que o 62

atual Estado de Emergência permite mudanças como essa.  
A BYD, corporação chinesa que conduz desse consórcio na Bahia, acaba de fazer reconversão industrial 
passando a fabricar máscaras e álcool gel na China, redirecionando a sua produção em meio à crise e 
respondendo a demandas emergenciais da sociedade (BYD DO BRASIL, 2020). Com essa mesma capacidade 
de adaptação, e considerando a revisão do contrato pelo Governo, a BYD poderia alterar a proposta do 
Monotrilho e passar a implementar a recuperação do Trem articulada com a implantação do VLT, bem como 
produzir infraestruturas públicas como moradia digna e saneamento básico, fortalecendo as condições de 
saúde, prioridade absoluta nesse momento de crise.           
Foto 8: Nova fábrica de máscaras faciais e gel da BYD em Shenzhen, China. 

 
Fonte: BYD do Brasil (2020).  

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este dossiê, elaborado coletivamente a partir de fontes e colaborações diversas, envolvendo moradora(e)s, 
trabalhadora(e)s, associações e coletivos locais, pesquisadora(e)s, professora(e)s, estudantes, artistas e 
profissionais de diversas áreas, buscou lançar luz sobre algumas das controvérsias envolvendo a implantação 
do Monotrilho no Subúrbio Ferroviário, e os conflitos, inseguranças e violações daí decorrentes. Evidencia-se, 
nesse sentido, o modo autoritário como esta intervenção vem sendo conduzida, a ausência de diálogo com a 
sociedade, de transparência nas informações e de participação popular no processo, bem como o 

 Considerando a variação do valor de implantação por Km (ver item subitem "01 Monotrilho e VLT não são a mesma coisa!" do item "II. 62

Oxe! Mas qual é a diferença entre monotrilho e VLT?" desse documento.



escamoteamento e a minimização dos impactos significativos (em grande parte negativos) que o monotrilho irá 
gerar não apenas no Subúrbio, mas na cidade e em algumas dinâmicas metropolitanas.  
Consideramos importante esclarecer algumas diferenças fundamentais entre as alternativas modais do VLT e do 
Monotrilho, que têm sido apresentados como se fossem a mesma coisa pelo Governo do Estado, mas que têm 
tecnologias, modos de funcionamento, capacidades de transporte e integração, acessibilidade, estrutura 
operacional, rotinas de funcionamento e manutenção, impactos socioeconômicos, paisagísticos e urbanísticos 
e, sobretudo, custos de implantação e viabilização bastante distintos.  
Reunimos, ainda, informações sobre os termos da PPP em que se ancora a intervenção, destacando seu 
elevado custo de implantação e o consequente alto endividamento do Estado, que acarretará na diminuição de 
sua capacidade de investimento em outros orçamentos públicos (como saúde, educação, moradia digna, 
saneamento), incluindo as inúmeras demandas históricas do próprio Subúrbio. Destacamos o quanto a 
necessidade de investimento em melhorias no Sistema de Transporte Público do município, sobretudo referente 
ao Sistema de Trens do Subúrbio, tem mascarado alguns impactos cruciais na vida da(o)s habitantes do 
Subúrbio, que precisariam ser considerados, como o aumento do valor da tarifa pública e o impacto na renda 
mensal da(o)s usuária(o)s, inviabilizando dinâmicas econômicas locais e regionais que dependem do Trem e 
afetando a mobilidade interbairros na região do Subúrbio, intensificando desigualdades e processos de 
vulnerabilização históricos.   
Destacamos, nesse sentido, que não se trata de refutar intervenções no Sistema de Trens do Subúrbio, de 
modo a garantir um transporte mais eficiente, com mais qualidade e efetivamente integrado ao Sistema de 
Transporte Municipal; mas consideramos que o debate das alternativas em torno das possibilidades de 
modernização do sistema ferroviário precisa ser reaberto, considerando que a decisão deva se dar por um 
modal, ou um arranjo de modais, que traga menos impactos negativos do que os elencados neste dossiê 
referentes ao Monotrilho, que seja mais vantajoso e eficiente, em termos de adequações técnicas, tecnológicas, 
e sobretudo socialmente, mas também que seja ancorado em uma política de financiamento capaz de subsidiar 
a tarifa pública da população vulnerável, ampliando a acessibilidade ao Sistema de Transporte Público.  
A elaboração deste dossiê partiu de questionamentos críticos que vêm sendo feitos pela(o)s moradora(e)s e 
trabalhadora(e)s do Subúrbio, bem como por diversas organizações sociais, pela Universidade, pelas mídias 
locais e por instâncias públicas como a Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público, como por 
exemplo aqueles referentes aos custos da obra; aos impactos de sua implantação no cotidiano dos moradores 
(tanto durante as obras, como durante seu processo de viabilização); aos impactos do novo modal e da nova 
tarifa no custo de vida da(o)s moradora(e)s, nas suas redes e circuitos econômicos populares; às incertezas 
quanto a remoções de moradias e postos de trabalho; aos impactos da própria obra no dia a dia da(o)s 
trabalhadores e moradora(e)s do subúrbio; ou, ainda, referentes aos estudos técnicos e de viabilidade que 
deveriam ter sido elaborados e discutidos publicamente; aos impactos na paisagem, na cultura e na urbanidade 
locais; às alternativas que poderiam ser consideradas para além Monotrilho; às possibilidades de minimização 
dos impactos no caso do Monotrilho ser mesmo implantado; às necessárias contrapartidas públicas nos 
territórios afetados pela intervenção; e, ainda, aqueles mais recentes, acerca do quanto a atual crise mundial do 
Coronavírus pode levar a mudanças nos rumos da intervenção.  
Mais do que buscar responder a tais questionamentos, que julgamos ser dever urgente do Governo do Estado e 
do Consórcio vencedor da licitação, este dossiê busca oferecer alguns elementos para reflexão e debate público 
sobre as políticas e intervenções urbanas incidentes no Subúrbio Ferroviário, e para a compreensão dos 
impactos e ameaças relacionados especificamente ao Monotrilho, os quais, sinalizamos, reiteram dinâmicas 
vigentes de racismo estrutural e ambiental.  
Esperamos, ao torná-lo público, subsidiar e potencializar o debate sobre os regimes e condições de produção 
social de infraestruturas comuns da Cidade de Salvador, contribuindo no fortalecimento de redes cidadãs e de 
práticas coletivas em busca do direito à cidade. 



V REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGÊNCIA BRASIL. Bolsonaro assina MP que eleva salário mínimo para R$ 1.045. Matéria publicada em 30 de janeiro 
de 2020 no site da Agência Brasil. Disponível em <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-01/bolsonaro-
assina-mp-que-eleva-salario-minimo-para-r-1045>. Acesso em mar, 2020. 

ALOUCHE, Peter. Monotrilho e VLT, modalidades diferentes? Artigo publicado na seção ABIFER News em 07 de janeiro 
de 2019. Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER). Disponível em <https://abifer.org.br/monotrilho-e-vlt-
modalidades-diferentes/>. Acesso em mar, 2020. 

ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES, MARISQUEIROS E MARISQUEIRAS DE SIMÕES FILHO. Carta Mémoria Viva. Em 
atenção ao Governador Rui Costa. Simões Filho, 19 de novembro de 2010. 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DO TRANSPORTE PÚBLICO (UITP AMÉRICA LATINA). Veículo Leve sobre Trilhos: 
descobrindo os benefícios do VLT. 2016. Disponível em <https://latinamerica.uitp.org/sites/default/files/VLT
%20UITP_Benef%C3%ADcios_POR_1.pdf>. Acesso em mar, 2020. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS (ANP) E ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA FERROVIÁRIA (ABIFER). VLT Veículo Leve sobre Trilhos: Mobilidade Sustentável. 2017. 
Disponível em <https://anptrilhos.org.br/wp-content/uploads/2017/05/VLT-Mobilidade-Sustentavel-2017.pdf>. Acesso em 
mar, 2020. 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FERROCARRILES (ALAF). Glossário dos Termos Ferroviários. Disponível em 
<http://www.alaf.int.ar/publicaciones/glossario.pdf>. Acesso em mar, 2020. 

BAHIA. Contrato Nº 01/2019. Contrato de Concessão Patrocinada para implementação e operação do VLT do Subúrbio. 
Tomo 1/3. Anexo 2 - Atos Constitutivos da Concessionária. Salvador, 2019. 

BAHIA. Contrato Nº 01/2019. Contrato de Concessão Patrocinada para implementação e operação do VLT do Subúrbio. 
Tomo 2/3. Anexo 4 - Projeto de Referência VLT do Subúrbio. Salvador, 2019. 

BAHIA NOTÍCIAS. Trecho do VLT para ligar Água de Meninos a Acesso Norte está em negociação. Matéria publicada 
no site do Bahia Notícias em 09/01/2020. Disponível em <https://www.bahianoticias.com.br/noticia/243045-trecho-do-vlt-
para-ligar-agua-de-meninos-a-acesso-norte-esta-em-negociacao.html>. Acesso em mar, 2020.  

BAHIA PESCA. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA DA BAHIA 
(SEAGRI). Pesca e aquicultura na Bahia. Seção do site da Bahia Pesca. Disponível em <http://
www.bahiapesca.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=14>. Acesso em mar, 2020. 

BAHIA. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA. Edital No 01/2017. Concorrência. 
Parceria público-privada na modalidade de concessãopatrocinada para implantação das obras civis e sistemas, 
fornecimento do material rodante, operação e manutenção do Veículo Leve sobre Trilhos do Subúrbio. Salvador, 2017. 
Disponível em <http://www.sedur.ba.gov.br/arquivos/File/EditalVLTSuburbioRepublicacao080517.pdf>. Acesso em mar, 
2020. 

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Companhia de Letras, 360 p. São 
Paulo, 1986.  

BID INVEST. Inicio / Nuestros proyectos / BYD Salvador. Disponível em <https://www.idbinvest.org/es/projects/byd-
salvador>. Acesso em mar, 2020. 

BOURDIEU, Pierre. Langage et pouvoir symbolique. 3ème ed. Paris: Éditions Fayard, 2001.  

BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da Ciência: por uma Sociologia clínica do Campo Científico. São Paulo: Editora 
UNESP, 2004.  

BRASIL.  Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/
l10257.htm>. Acesso em mar, 2020. 

BRASIL.  Lei Nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm>. Acesso em mar, 2020. 



BRASIL.  Lei Nº 11.483, de 31 de maio de 2007. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/
Lei/L11483compilado.htm>. Acesso em mar, 2020. 

BRASIL.  Lei Nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/
Lei/L12462.htm>. Acesso em mar, 2020. 

BRASIL.  Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm>. Acesso em mar, 2020. 

BYD DO BRASIL. Em combate à epidemia de Covid-19, BYD cria uma das maiores fábricas de máscaras faciais do 
mundo. Matéria publicada no site da BYD do BRASIL em 16 de março de 2020. Disponível em <http://www.byd.ind.br/
noticias/em-combate-a-epidemia-de-covid-19-byd-cria-uma-das-maiores-fabricas-de-mascaras-faciais-do-mundo/>. Acesso 
em mar, 2020. 

BYD DO BRASIL LTDA. Contrato Social consolidado da Sociedade Empresária. In.: BAHIA. Contrato Nº 01/2019. 
Contrato de Concessão Patrocinada para implementação e operação do VLT do Subúrbio. Tomo 1/3. Anexo 2 - Atos 
Constitutivos da Concessionária. Salvador, 2019. 

BUNCHAFT, Igor. Artigo com os resultados da pesquisa sobre o Trem do Subúrbio. Elaborado pelo estudante  Igor 
Bunchaft na disciplina Ateliê V - Planejamento Urbano e Regional  do curso de Arquitetura da UFBA. Salvador, 2019.  

CCR METRÔ BAHIA. Tarifas e cartões. Disponível em <http://www.ccrmetrobahia.com.br/guia-do-cliente/tarifas-e-cartões/
>. Acesso em mar, 2020.  

CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS (CEAO-UFBA) E SECRETARIA MUNICIPAL DA REPARAÇÃO DE SALVADOR 
(SEMUR). Mapeamento dos Terreiros de Salvador. Salvador, 2007.  

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS (CBTU). Site. Disponível em <https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/>. 
Acesso em mar, 2020. 

COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA (CTB). Estatísticas do Trem. Disponível em <http://
www.ctb.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=30>. Acesso em mar, 2020a. 

COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA (CTB). Site. Disponível em <http://www.ctb.ba.gov.br>. Acesso 
em mar, 2020b. 

COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA (CTB). SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
ESTADO DA BAHIA (SEDUR). Anteprojeto do VLT. VLT do Subúrbio. Tomo I. Programas e Ações de Transporte e 
Mob i l i dade Urbana. Sa lvador, 2018 . D ispon íve l em <h t tp : / /www.sedur.ba .gov.b r /a rqu ivos /F i le /
Anexo4ApendiceAVLTTomoIEstudoSocioeconomico.pdf>. Acesso em mar, 2020. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução Conama Nº 1, de 23 de janeiro de 1986. 
Disponível em <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23>. Acesso em mar, 2020.  

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA (CREA-BA). Política urbana - Impacto de 
Vizinhança. Artigo publicado no site do CREA-BA. Disponível em <http://www.creaba.org.br/Artigo/107/Politica-urbana--
Impacto-de-Vizinhanca.aspx>. Acesso em mar, 2020.  

CORREIO DA BAHIA. Governo desiste de demolir Terreiro no Lobato para obras do VLT. Matéria publicada no site do 
Correio da Bahia em 11 de fevereiro de 2020. Disponível em <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/governo-
desiste-de-demolir-terreiro-no-lobato-para-obras-do-vlt/>. Acesso em mar, 2020.  

CORREIO DA BAHIA. Obras do VLT e da 29 de Março derrubam e ameaçam terreiros de Candomblé em Salvador. 
Matéria publicada no site do Correio da Bahia em 8 de fevereiro de 2020. Disponível em <https://
www.correio24horas.com.br/noticia/nid/obras-do-vlt-e-da-29-de-marco-derrubam-e-ameacam-terreiros-de-candomble-em-
salvador/>. Acesso em mar, 2020. 

Diagnóstico de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Tombados, Valorados e Registrados - Federal, Estadual e 
Municipal - na Área Diretamente Afetada – ADA e na Área de Influência Direta – AID do VLT – Monotrilho do 
Subúrbio Salvador e Simões Filho – BA. Salvador, 2019.  

Estudo de Impacto na Paisagem. Monotrilho em Salvador Trecho Calçada / Paripe. Salvador, Dezembro de 2019.  

EXAME. A conta não fecha com monotrilhos. Matéria publicada no site da EXAME em 20/01/2014. Disponível em https://
exame.abril.com.br/revista-exame/a-conta-nao-fecha/>. Acesso em mar, 2020. 

https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23
http://www.creaba.org.br/Artigo/107/Politica-urbana--Impacto-de-Vizinhanca.aspx
https://exame.abril.com.br/revista-exame/a-conta-nao-fecha/
https://exame.abril.com.br/revista-exame/a-conta-nao-fecha/


EXAME. Perto de inauguração, monotrilho para 1 dia em cada 3. Matéria publicada no site da EXAME em 06/04/2018. 
Disponível em <https://exame.abril.com.br/brasil/perto-de-inauguracao-monotrilho-para-1-dia-em-cada-3-e-tem-obras-
apressadas/>. Acesso em mar, 2020. 

FISCHER, F. Para além do empirismo: policy inquiry na perspectiva pós- positivista. NAU Social, Maio/Nov 2016. v.7, n.
12, p. 163-180. 

FOLHA DE SÃO PAULO. Monotrilho acumula trapalhadas e vira herança maldita para Doria. Matéria publicada no site 
da Folha de São Paulo em 05/07/2019. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/monotrilho-
acumula-trapalhadas-e-vira-heranca-maldita-para-doria.shtml>. Acesso em mar, 2020. 

FRANCO, Ângela. Parcerias Publico – Privadas em Salvador:  problematizando a participação social. Apresentação na 
Roda de Diálogos II “Abrindo a caixa tecnocrática do monotrilho: comunicação comunitária para avaliação cidadã das 
políticas urbanas”, realizada na programação a Escola de Verão “Monotrilho em disputa” do dia 05 de fevereiro de 2020. 
Salvador, 2020. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa de orçamentos familiares 2017-2018: 
primeiros resultados. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
8 Vr Z 3 U t y r U U J : h t t p s : / / b i b l i o t e c a . i b g e . g o v. b r / v i s u a l i z a c a o / l i v r o s / l i v 1 0 1 6 7 0 . p d f + & c d = 2 & h l = p t -
BR&ct=clnk&gl=uk&client=safari>. Acesso em mar, 2020. 

INTEGRA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE SALVADOR (INTEGRA). Tarifas. Disponível em <http://
www.integrasalvador.com.br/tarifas/>. Acesso em mar, 2020. 

LOBO, Renato. VLT e Trólebus em Campinas. Matéria publicada no site Via Trolebus em 17 de março de 2019. 
Disponível em <https://viatrolebus.com.br/2019/03/depois-de-ter-vlt-e-projetar-trolebus-campinas-constroi-brt/>. Acesso em 
mar, 2020. 

LUGAR COMUM. Projeto de Pesquisa “Produção Imobiliária em Salvador: reestruturação territorial e desafios para 
a justiça espacial”. Iniciada em 2018. Salvador, 2020. 

METRO 1. Governo define que Centro de Convenções estadual será no antigo Instituto do Cacau. Matéria publicada 
em 16 de janeiro de 2020 no site do Metro 1. Disponível em <https://www.metro1.com.br/noticias/bahia/86140,governo-
define-que-centro-de-convencoes-estadual-sera-no-antigo-instituto-do-cacau>. Acesso em mar, 2020.  

METROGREEN DO BRASIL LTDA. Contrato Social consolidado da Sociedade Empresária. In.: BAHIA. Contrato Nº 
01/2019. Contrato de Concessão Patrocinada para implementação e operação do VLT do Subúrbio. Tomo 1/3. Anexo 2 - 
Atos Constitutivos da Concessionária. Salvador, 2019. 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Programa de Destinação do Patrimônio da Extinta RFFSA para Apoio ao 
Desenvolvimento Local. Publicado em 15 de julho de 2015 no site do Ministério do Panejamento. Disponível em <http://
www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/publicacoes/orientacao-aos-municipios-e-entidades-privadas-
sem>. Acesso em mar, 2020. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. PROMOTORIA DE JUSTIÇA E HABITAÇÃO. Processo - Inquérito Civil 
No 003.9.101732/2018. Salvador, 2018. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E URBANISMO. 
Recomendação Nº 02/2019. Salvador, 2019. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (MP-BA) - PROMOTORIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO, CIDADE 
POPULAR, BAKÓ, TEC & MOB. Pesquisa de Opinião com o Usuário do Sistema Ferroviário de Salvador. Salvador, 
2020. 

PEREIRA, Aliger dos Santos, OLIVEIRA, Fabiano Viana. Planejamento dos Trilhos e sua integração na Cidade de 
Salvador-Bahia (2011-2016). Revista de Desenvolvimento Econômico – RDE - Ano XIX – V. 1 - N. 36 - Abril de 2017 - 
Salvador, BA – p. 191 – 218.  

PERÍCIA POPULAR NO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR. Perícia Popular no Centro Histórico de Salvador. 
Projeto de extensão coordenado pela Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador (AMACH) e 
pela(o)s professora(e)s e pesquisadora(e)s da UFBA: FIGUEIREDO, Glória Cecília dos Santos, BOULLOSA, Rosana de 
Freitas, VASCONCELLOS, Emanuel Lins Freire, VILARIÑO, Brais. Faculdade de Arquitetura da UFBA, Salvador, 2017.  

https://exame.abril.com.br/brasil/perto-de-inauguracao-monotrilho-para-1-dia-em-cada-3-e-tem-obras-apressadas/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/monotrilho-acumula-trapalhadas-e-vira-heranca-maldita-para-doria.shtml


PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE SALVADOR (PlanMob Salvador). Site. Disponível em <http://
www.planmob.salvador.ba.gov.br>. Acesso em mar, 2020. 

REDE BRASIL ATUAL (RBA). Sem elucidar problemas, monotrilho volta a operar no próximo dia 23. Matéria publicada 
no site da RBA em 16/03/2020. Disponível em <https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/03/monotrilho-
reabertura/>. Acesso em mar, 2020. 

ROCHA, Pedro Souza. Avaliação multicritério de alternativas de integração para melhoria da eficiência do sistema 
de trens de subúrbio da cidade do Salvador. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia. Escola 
Politécnica, Salvador, 2011.  

SALVADOR. Decreto Nº 29.921 de 05 de julho de 2018. Disponível em <http://leismunicipa.is/cjnwk>. Acesso em mar, 
2020. 

SALVADOR. Lei Nº 8.915/2015. Disponível em <http://www.sucom.ba.gov.br/wp-content/uploads/2015/09/
Lei_8915_2015.pdf>. Acesso em mar, 2020. 

SALVADOR. Lei Nº 9.069 / 2016. Disponível em <http://www.sucom.ba.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/LEI-n.-9.069-
PDDU-2016.pdf>. Acesso em mar, 2020.  

SALVADOR. Lei Nº 9.148 / 2016. Disponível em <http://www.sucom.ba.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/
novalouossancionada.pdf>. Acesso em mar, 2020. 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR  (SEDUR). TUL – 
Transformação Urbana Localizada. Disponível em <http://www.sucom.ba.gov.br/programas/tul-transformacao-urbana-
localizada/>. Acesso em mar, 2020. 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (SEDUR). VLT Salvador – Simões Filho. 
Apresentação para o Ministério Público. Salvador, 07 de outubro de 2019.  

SILVA, Leidisangela Santos da. A economia pesqueira artesanal no município de Salvador-BA: da organização 
produtiva a comercialização nas colônias de pescadores. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal da Bahia, 
Faculdade de Economia, Salvador, 2013.  

SIMONE, AbdouMaliq . Improvised lives. Rhythms of endurance in a Urban South. Polity Press. Cambridge, 2019. 

SKYRAIL BAHIA. Estudo das Áreas Passíveis de Reassentamento e Desapropriação no Alinhamento do Monotrilho 
do Subúrbio. Salvador, 2019.  

SKYRAIL BAHIA. Skyrail realiza Mapeamento de Pescadores e Marisqueiras do Subúrbio. Matéria publicada em 03 de 
março de 2020 no site da Skyrail Bahia. Disponível em <http://www.skyrailbahia.com.br/skyrail-realiza-mapeamento-de-
pescadores-e-marisqueiras-do-suburbio/>. Acesso em mar, 2020. 

SKYRAIL BAHIA. BIOMONITORAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA. EIV da Obra do VLT/Monotrilho. Apresentação do 
Estudo – Trecho Paripe/Calçada. Salvador, 18 de Dezembro de 2019.  

THE MONORAIL SOCIETY. Monorail vs. Other? Disponível em <http://www.monorails.org/tMspages/MonoVs.html>. 
Acesso em mar, 2020. 

THE MONORAIL SOCIETY. Why Monorail? Disponível em <http://www.monorails.org/tMspages/Why.html>. Acesso em 
mar, 2020. 

THE MONORAIL SOCIETY. What is a Monorail? Disponível em <http://www.monorails.org/tMspages/WhatIs.html>. 
Acesso em mar, 2020. 

THE WORLD BANK. Quase Metade do Mundo Vive com Menos de USD $5.50 por Dia. Comunicado a imprensa 
publicado em 17 outubro de 2018 no site do Banco Mundial. Disponível em <https://www.worldbank.org/pt/news/press-
release/2018/10/17/nearly-half-the-world-lives-on-less-than-550-a-day-brazilian-portuguese>. Acesso em mar, 2020. 

TTC Soluções em Mobilidade. RIT - Relatório de Impacto no Trânsito. Documento Técnico - Revisão 1. Novembro de 
2019.  

VAZ, Luiz Felipe Hupsel, CASTRO, Bernardo Hauch Ribeiro de, BARROS, Daniel Chiari, MALBURG, Carlos Henrique Reis, 
SOUZA, Filipe de Oliveira, MESENTIER, Allan Amaral Paes de. Transporte sobre trilhos no Brasil: uma perspectiva do 
material rodante. Ferroviário BNDES Setorial 40, p. 235-282, 2014. 

https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/03/monotrilho-reabertura/


VEM ABC VIDAS EM MOVIMENTO. O Monotrilho: Os trens da Vem ABC. Disponível em <http://www.vemabc.com.br/
conteudo.php?id=166>. Acesso em mar, 2020. 



foto: Gabriel Nogueira


