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“É verdade que nossa cidade vai sair daqui?” pergunta, apreensiva, Vitória, 08 

anos, em oficina de construção de um plano de bairro para Saramandaia, 

realizado pela sua Rede de Associações e pelo grupo de pesquisa Lugar 

Comum/FAUFBa. Vitória expressa a tensão de muitas famílias que se encontram 

sob a linha da CHESF e nas redondezas do DETRAN, alvo de decreto de 

desapropriação da Prefeitura de Salvador em 2010 e 2012. 

O objeto do decreto é a construção da polêmica Linha Viva, retomada pela atual 

Prefeitura, segundo A Tarde de 16/06/13. Via expressa pedagiada, sob a faixa 

de domínio da CHESF, ela liga a Rótula do Abacaxi à CIA-Aeroporto, com 

extensão de 17,7 km e três faixas de tráfego por sentido, exclusiva para carros: 

transporte coletivo e talvez bicicletas não poderão ali circular. O custo estimado 

é de R$1,5 bilhão, a ser financiado em regime de PPP e concessão pelo prazo 

de 35 anos. 

Críticas de toda ordem são feitas ao projeto. Vou me deter em três de seus 

aspectos: a forma pontual com que soluções de mobilidade continuam a ser 

pensadas para a cidade; a utilização equivocada do patrimônio ambiental; o 

descaso com as áreas habitadas por ele impactadas. 

A Linha Viva pretende ser uma alternativa ao tráfego da Paralela, avenida já 

saturada pelas regras de uso do solo ali praticadas e pela insuficiência aguda da 

política pública de transportes. A retomada do projeto se ancora num equívoco, 

que todas as grandes cidades mundiais buscam atualmente evitar: o privilégio 

do transporte motorizado individual, com produção de novos tipos de vias 

segregadas – e, no caso, pedagiadas –, de caráter meramente funcional e 
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monomodal, desconectadas da cidade ao redor. Embora se possa argumentar 

que 10 acessos de pedágio são propostos no projeto, eles estão muito distantes 

da possibilidade de constituir a capilaridade urbana necessária a Salvador para 

driblar a atual concentração do fluxo em apenas grandes canais de tráfego. 

Assim, cerca de 464 hectares de área, em sua maioria públicos – cedidos à 

CHESF –, integram o decreto de desapropriação. Algo como 7 bairros do 

tamanho da Barra dedicados unicamente a uma solução superada de 

mobilidade. 

O projeto atinge ainda uma das últimas reservas ambientais da nossa cidade. 

Ele corta ao meio a área de 200 hectares de vegetação nativa do 19º BC e a 

represa do Cascão. Devasta diversas reservas verdes e hortas urbanas, 

patrimônio sobre o qual zelam as cidades inteligentes, pelo seu papel ambiental, 

social e educativo. 

Mas os espaços habitados atingidos pela proposta da via são o seu aspecto mais 

dramático. São muitas comunidades e bairros afetados, sem que o projeto 

disponibilizado minimamente a eles se refira, em termos de adequação ou de 

políticas compensatórias a serem implementadas. 

No caso do bairro de Saramandaia, apesar de o projeto da Linha Viva reconhecer 

que ali existe intensa vida urbana, nada é aventado como política para a área. 

Só a desapropriação. Com dados desatualizados, o projeto afirma que apenas 

5% da área será afetada. Mas o que fazer com os cerca de 3.000 moradores que 

podem vir, de fato, a ser removidos em função do projeto? Quais os custos dessa 

remoção, considerando o alto valor da terra urbana ali localizada? Onde serão 

relocadas essas pessoas, atendendo aos parâmetros do Estatuto da Cidade? 

Até o momento, nenhum contato com moradores ou lideranças comunitárias foi 

feito para apresentar e discutir o projeto. 

É necessário aprofundar a democracia e o compromisso público de governantes, 

entendendo que a abstração de projetos e percentuais esconde Vitórias, 

Claudsons, Damianas, sujeitos que fazem a cidade e que nela devem ter seu 



lugar garantido. Saramandaia existe. O clamor estridente por direitos urbanos 

está nas ruas. 

Ao invés da Linha Viva, vamos resolver o problema da mobilidade em Salvador 

com uma enxurrada de transporte público? Vamos enterrar a linha de 

transmissão da CHESF, urbanizar as áreas ocupadas e conquistar um grande e 

vital parque linear para nossa combalida e bela cidade? Salvador, seus 

moradores e visitantes merecem. 
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