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RESUMO
Este estudo analisa a gênese, o desenvolvimento e a atual configuração da
rede urbana no âmbito territorial da aglomeração Itabuna – Ilhéus (BA). A
região de influência de Itabuna – Ilhéus passou por significativas
transformações nas duas últimas décadas (1990 – 2010) em decorrência da
crise econômica, vinculada, entre outras razões, ao declínio da produção de
cacau, base da economia regional. Essas transformações alteraram o ritmo, a
intensidade, o conteúdo e o volume das interações espaciais entre os centros
regionais e as pequenas cidades. Fluxos historicamente relacionados à
produção, circulação e comercialização do cacau foram reduzidos, ao mesmo
tempo em que novos fluxos emergiram associados a outras atividades
produtivas potencializadas nos centros regionais e também em algumas das
pequenas cidades. Essas transformações socioespaciais alteraram a forma e o
conteúdo da rede urbana regional, mas isso não significa que as relações
hierárquicas desapareceram, pois, na medida em que os fixos geográficos mais
modernos continuaram a ser instalados em Itabuna e Ilhéus, as pequenas
cidades permaneceram dependentes desses centros, mesmo que em torno de
relações hierárquicas menos rígidas que em um passado recente.
Metodologicamente, optou-se por utilizar um encaminhamento teóricoconceitual baseado em Santos (1994, 1996a, 1996b, 1999), através da
interpretação do espaço como um sistema de objetos e ações em que fixos e
fluxos, verticalidades e horizontalidades coexistem, integrando a sociedade e o
território, pares dialéticos que compõem a totalidade do espaço geográfico, da
qual a rede urbana é o principal elemento de conexão. Os instrumentos de
coleta de dados utilizados contaram com observação direta e indireta;
aplicação aleatória de questionários a empresários e comerciantes em 17
cidades selecionadas; aplicação de entrevistas estruturadas a segmentos
sociais selecionados em Itabuna e Ilhéus; aplicação de entrevistas informais a
diferentes segmentos sociais em Itabuna, Ilhéus e nas 17 cidades
selecionadas; pesquisas on-line em sites selecionados; Coleta de dados em
Instituições e empresas públicas e privadas selecionadas e tratamento
cartográfico. Entre as conclusões do trabalho destaca-se que apesar das
conexões instantâneas possibilitadas pelos meios técnico-informacionais ainda
não é possível abandonar a ideia de hierarquia urbana, afinal, os fixos
responsáveis pela densificação dos fluxos em rede continuam a ser instalados
seletivamente nos territórios de Itabuna e Ilhéus; e que essas duas cidades na
sua condição de complementaridade, densificam as interações que realizam
nas escalas regional, baiana, brasileira e mundial, exercendo o papel de cidade
média na rede urbana brasileira apenas se consideradas na forma espacial de
uma aglomeração urbana.
Palavras-chave: Redes; Rede Urbana; Fixos; Fluxos; Aglomeração Urbana.

ABSTRACT
This study examines the genesis, development and current configuration of the
urban network in the territorial agglomeration of Itabuna - Ilhéus (BA). Its region
of influence went through major transformations over the last two decades
(1990 – 2010) due to economic crisis, linked, among other reasons to a decline
of cocoa production, which is the basis of the regional economy. These
transformations altered rhythm, intensity, content and volume of the spatial
interactions between regional centers and small cities. Cocoa flows, which are
historically related to production, circulation and marketing were reduced while
new flows emerged in association to other potentialized productive activities in
regional centers and even some small cities. These socio-spatial changes
altered form and content of the regional urban network, but that does not mean
that hierarchical relationships have disappeared, because, as the most modern
fixed geographic continued to be placed in Itabuna and Ilhéus, small cities
remained dependent on them even relying on less hierarchical relationships
than in recent past. Methodologically, it was chosen to use a routing theoreticalconceptual based on Santos (1994, 1996a, 1996b, 1999) through interpretation
of space as a system of objects and actions in which fixed and flows, verticality
and horizontality coexist integrating society and territory as dialectical pairs that
compose the totality of the geographical space in which the urban network is
the main connecting element. The implements used for data collection relied on
direct and indirect observation; random application of questionnaires to
entrepreneurs and traders in seventeen selected cities; application of structured
interviews to social segments selected in Itabuna and Ilhéus; application of
informal interviews to different social segments in Itabuna, Ilhéus and also in the
seventeen selected cities; online surveys in selected sites; data collection in
institutions as well as public and private selected companies and cartographic
treatment. Among conclusions, the study highlighted that despite instant
connections made possible by technical and informational means, it is still not
possible to abandon the idea of urban hierarchy, after all, the responsible fixed
for the densification of flows in the network continues to be selectively installed
in the territory of Itabuna and Ilhéus; and these two cities combine in condition
of complementarity, interactions in a scale that is not only regional, but baiana,
brazilian and worldwide as well, playing the role of regional capital in the
brazilian urban network only if considered on the spatial form of an urban
agglomeration.

Keywords: Networks; Urban Network; Fixed; Flows; Urban Agglomeration.
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INTRODUÇÃO

Nas épocas de grande mudança, um dos graves problemas
que se impõem aos estudiosos é o encontro do novo. Sem
isso, o seu trabalho científico e a possibilidade de uso desse
trabalho ficam comprometidos. De todo modo, o presente que
buscamos jamais conhecemos inteiramente.
Milton Santos, 2005b, p. 83.
Os conceitos antigos não são mais suficientes, mas conceitos
novos se formam. Não é apenas a realidade que escapa, mas
o pensamento.
Henri Lefebvre, 2008, p. 149.

A região de influência de Itabuna – Ilhéus passou por significativas
transformações nas duas últimas décadas (1990 – 2010), em decorrência da
crise econômica vinculada, entre outras razões, ao declínio da produção de
cacau, base da economia regional. Essas transformações alteraram o ritmo, a
intensidade e o volume das interações espaciais entre os centros regionais e
as pequenas cidades em cujos municípios a cacauicultura se desenvolveu.
Fluxos

historicamente

relacionados

à

produção,

circulação

e

comercialização do cacau foram reduzidos, ao mesmo tempo em que novas
interações

emergiram

associadas

a

outras

atividades

produtivas

potencializadas nos centros regionais e também em muitas das pequenas
cidades. Essas transformações socioespaciais alteraram a forma e o conteúdo
da rede urbana regional; mas isso não significa que as relações hierárquicas
desapareceram, pois, na medida em que os fixos geográficos mais modernos
continuaram a ser instalados em Itabuna e Ilhéus, as pequenas cidades
permaneceram dependentes desses centros, mesmo que em torno de relações
hierárquicas menos rígidas que em um passado recente.
O que fazer com os modelos teóricos tradicionais de hierarquia urbana
que submetiam as cidades menores às maiores, dotadas de melhor infraestrutura e capacidade de oferecer bens e serviços? Abandoná-los por
completo ou buscar novos esquemas para compreensão e explicação da
dinâmica das redes urbanas na contemporaneidade? Considerar o movimento
do presente e as radicais transformações socioespaciais provocadas pelas
inovações técnicas e informacionais é importante, mas, será que tais
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transformações mudaram por completo, em todos os lugares, os conteúdos das
interações espaciais de forma homogênea? Não ficaram rugosidades
(SANTOS, 1999) de tempos pretéritos que convivem hoje com os novos
vetores técnico-informacionais? Quais níveis de hierarquia urbana coexistem
em meio às transformações técnico-informacionais recentes?
Esses questionamentos afloraram no momento de elaboração do
projeto de pesquisa, cujo objetivo precípuo foi analisar a gênese e o
desenvolvimento da rede urbana na região Itabuna – Ilhéus, entre o século XX
e início do século XXI, considerando as transformações têmporo-espaciais e
sua atual configuração no contexto do período técnico-científico-informacional.
Esse objetivo geral desdobrou-se em quatro objetivos específicos:


Avaliar a influência da cacauicultura sobre a construção e consolidação da

rede urbana na região Itabuna - Ilhéus;


Verificar o papel das cidades de Itabuna e Ilhéus sobre a rede urbana

regional, em diferentes momentos históricos ao longo do século XX;


Destacar o papel das rodovias sobre a rede urbana regional, a partir da

segunda metade do século XX;


Identificar os conteúdos dos fluxos geográficos responsáveis pela

reconfiguração da rede urbana regional, considerando suas articulações
endógenas e exógenas nos dias atuais.
Nesse processo de transformações tão acentuadas na organização
socioespacial emerge o desafio de pensar a rede urbana inserida nesse
contexto. Como abordar um tema tradicional do campo da Geografia Urbana
considerando, ao mesmo tempo, o legado de estudos pretéritos, a necessidade
de atualização do discurso e a procura por um método de análise que seja
efetivamente geográfico?
A definição dos aportes teórico-metodológicos que orientaram o estudo
acerca da rede urbana na região Itabuna – Ilhéus conduziu a um novo
mergulho na obra de Milton Santos, a fim de buscar estabelecer alguns
parâmetros de análise espacial que fossem compatíveis com os objetivos
estabelecidos para a pesquisa. A ideia primordial era que seria possível
encontrar uma orientação metodológica para o estudo da rede urbana – como
parte da totalidade espacial – fazendo uso de conceitos e categorias de análise
espacial elaboradas pelo autor, especialmente nas três últimas décadas do
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século XX. Sendo assim, tem-se que desde “Por uma Geografia nova” (1978),
Milton Santos construiu com consistência uma análise espacial que avança ao
longo das décadas de 1980 e 1990, atingindo seu clímax em “A Natureza do
Espaço: técnica e tempo, razão e emoção” (1996), onde existe inclusive o
encaminhamento “por uma Geografia das redes”.
Essa análise espacial elaborada pelo autor, de forma sistemática e
crítica, desenvolve de fato um método geográfico, que possibilita a
compreensão acerca do espaço fazendo-se uso de um amplo repertório de
conceitos e categorias que iluminam a análise espacial em sua complexidade.
Para Santos (1994, p.166), um método é um conjunto coerente de
proposições que um autor apresenta para o estudo de uma realidade, sendo
uma forma de interpretação do mundo. O autor vê, então, esse mundo
constituído por fixos e fluxos, por uma paisagem e por relações sociais; como
um conjunto de lugares em que o acontecer simultâneo dos diversos agentes
supõe o uso diferenciado do tempo. Para ele, o papel do geógrafo é explicar
como as ações e os objetos se mantêm em processo interativo, em que o
tempo é a base indispensável para o entendimento do espaço onde as
transformações são constantes.
Ainda segundo o autor, “o externo e o interno, o novo e o velho, o
Estado e o mercado são três das grandes contradições de qualquer situação,
são três pares dialéticos referentes ao fato geográfico” (SANTOS, 1996a, p.
96). Cada lugar tem, pois, variáveis externas e internas e a organização da vida
em qualquer parte do território depende das imbricações desses fatores. “As
variáveis externas se internalizam, incorporando-se à escala local” (Idem). A
pesquisa geográfica em torno do estudo de caso selecionado apresenta-se,
assim, como momento relevante de pensar o espaço regional articulando-o à
totalidade espacial, por intermédio das categorias e conceitos propostos por
Santos.
Portanto, para dar sentido à ideia de como funciona uma rede urbana
em sua dimensão regional, considerando a influência das redes geográficas em
todas as atividades humanas neste início do século XXI, optou-se por utilizar
um encaminhamento teórico-conceitual que se converteu, gradativamente, em
um método de análise. Trata-se da interpretação do espaço como um sistema
de objetos e ações (SANTOS, 1994, 1996a, 1996b, 1999) em que fixos e
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fluxos, verticalidades e horizontalidades, coexistem, integrando o externo e o
interno, o público e o privado, o moderno e o antigo, a cidade e o campo, o
urbano e o rural, a sociedade e o território, pares dialéticos que compõem a
totalidade do espaço geográfico, da qual a rede urbana é o principal elemento
de conexão, de articulação e integração.
Todos esses atributos estão presentes no âmbito das relações que as
cidades grandes e médias mantêm com seus entornos e com as pequenas
cidades. Se essas interações são mais densas em determinadas regiões e
menos densas em outras, deve-se ao fato de que os lugares possuem
diferentes atributos construídos ao longo do tempo: tamanho demográfico, rede
de relações intra-urbanas e interurbanas associadas aos fixos instalados em
seus territórios, densidade técnica e informacional, capacidade ou não de
atender à demanda interna e regional por bens e serviços, heranças herdadas
do passado, entre outros.
No bojo dessas interações as cidades médias e os centros regionais
passam a funcionar como “pontos de interseção e superposição entre as
horizontalidades e as verticalidades” (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 280), ou
seja, entre os movimentos e a solidariedade interna (local, regional) e os
vetores resultantes das forças políticas e econômicas externas (nacional,
global).

Essas

cidades

funcionariam

assim

como

entrepostos,

como

depositárias e como produtoras de bens e serviços requeridos por elas
mesmas e pelas pequenas cidades do seu entorno, de sua região de influência.
Assim, é nesse contexto que a questão da hierarquia urbana pode
continuar mantendo algum sentido. As relações de dependência das pequenas
cidades em relação aos centros regionais permanecem, sobretudo aquelas
ligadas aos fluxos para consumo de bens mais especializados do comércio e
de serviços como saúde, educação e finanças, indisponíveis – ou disponíveis
precariamente – nas pequenas cidades. Por outro lado, em virtude da
emergência dos meios informacionais e das redes de computadores, muitas
interações que até pouco tempo exigiam a presença “face a face”, podem ser
feitas hoje de forma virtual, desde que essas cidades possuam em seus
territórios uma rede técnica instalada que autorize essas conexões. Além disso,
é preciso que as pessoas estejam preparadas, econômica e cognitivamente,
para utilizarem com eficácia esses meios modernos de conexão.
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Trata-se de um nível de hierarquia diferente daquele existente nos
modelos teóricos tradicionais, como o da Teoria das Localidades Centrais.
Afinal, além das transformações radicais nas relações de tempo e espaço
provocadas pela disseminação das redes de informação em todos os setores
da sociedade e em todos os lugares, ainda que de formas diferenciadas, há
que se considerar também a subjetividade que existe nos indivíduos. As
pessoas se movem hoje no espaço e na rede motivadas por circunstâncias,
valores e desejos os mais variados.
Exatamente por isso seria possível considerar que a rede urbana
constitui-se hoje em uma espécie de “geometria variável” (SANTOS e
SILVEIRA, 2001, p. 281), porque as diversas aglomerações participam de
formas diferenciadas do jogo entre o local e o global, em virtude das crescentes
necessidades de intermediação e da demanda também crescente de relações
de todos os níveis. O desafio é buscar compreender como isso se dá
empiricamente no âmbito das articulações entre as pequenas, médias e
grandes cidades da rede urbana. Neste caso específico, é preciso buscar
entender se este movimento de fato existe, e se existe como está se
processando no contexto da região influenciada por Itabuna – Ilhéus.
Finalmente, baseando-se em Corrêa (2006), algumas proposições
foram adaptadas para o estudo da rede urbana, tendo o cuidado de identificar
se de fato se relacionam com os objetivos estabelecidos para o estudo da rede
urbana em questão, e se possibilitam a incorporação dos conceitos e
categorias baseados em Santos. Essas proposições acabaram se convertendo
nos aportes metodológicos que conduziram a coleta de dados nas cidades
selecionadas na rede urbana regional (Figura 1).
I.

Identificação da gênese da rede urbana

- surgimento das primeiras cidades da região em estudo – condições
internas e externas;
- papel dos diferentes agentes sociais que participaram do processo de
criação da rede;
- processo de articulação intra e inter-regional;
- articulação da rede urbana do sul da Bahia com Salvador;
- forma inicial da rede urbana e funções que desempenhava;
- dependência a determinado(s) produto(s).
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Figura 1 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: destacando Itabuna, Ilhéus e as
17 cidades selecionadas para pesquisa de campo

TEOLÂNDIA
WENCESLAU GUIMARÃES

ITAMARI
GANDU
NOVA IBIÁ

IBIRATAIA
IPIAÚ
IBIRAPITANGA
BARRA DO ROCHA
UBATÃ
ITAGIBÁ
GONGOGI

UBAITABA

ITACARÉ

AURELINO LEAL
ITAPITANGA

URUÇUCA
COARACI
ITAJUÍPE
ALMADINA
BARRO PRETO

ILHÉUS
ITABUNA

IBICARAÍ

FLORESTA AZUL

ITAPÉ
BUERAREMA

STA.CRUZ DA VITÓRIA
FIRMINO ALVES

S. JOSÉ DA VITÓRIA
ITAJU DO COLÔNIA

Até 40km de Itabuna

JUSSARI
ARATACA

41-100km

UNA

PAU-BRASIL

Acima de 100km

CAMACÃ

STA. LUZIA

MASCOTE

Centros de zona

CANAVIEIRAS

0

20

40

60

80km
BELMONTE

Fonte: PESQUISA DE CAMPO, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.
Digitalização: CADS Cópias Ltda.

ITAPEBI

33

II.

Processo de desenvolvimento têmporo-espacial da rede urbana

- consolidação dos centros regionais de polarização e ampliação do número
de cidades da rede;
- papel dos diferentes agentes sociais no processo produtivo (papel dos
antigos e novos agentes na dinâmica da rede urbana e os possíveis
conflitos entre eles);
- condições externas e internas das mudanças processadas na rede
urbana, em especial, transformações econômicas, políticas e culturais entre
as décadas de 1990/2010;
- ampliação do processo de articulação intra e inter-regional.
III.

A rede urbana atual, ou seja, “o processo de mudança em marcha”:

- o padrão espacial da rede urbana, os tipos de centros e as novas
funcionalidades;
- articulação com os espaços exteriores à rede em estudo através da
análise dos fluxos geográficos atuais;
- definição do caráter que confere singularidade à rede no âmbito da
totalidade nacional /mundial em que está inserida.
A definição desses aportes metodológicos serviu de base para a
construção dos instrumentos de coleta dos dados primários e secundários, a
saber:
1. Revisão de literatura geral e específica em meios impressos e digitais;
2. Observação da paisagem nos lugares da pesquisa de campo e seleção
dos elementos a serem fotografados.
3. Aplicação aleatória de 170 questionários com 21 questões abertas e
fechadas a empresários e comerciantes, em empresas situadas nas
áreas centrais das 17 cidades selecionadas. Em cada cidade aplicou-se
10 questionários nas áreas mais dinâmicas do comércio local,
geralmente localizadas no entorno da praça principal (Apêndice A).
3.1 Desses 170 questionários selecionou-se 48 para construção dos
quadros 5 a 8 do capítulo 4.
4. Aplicação de entrevista estruturada a Gerente de Operações do Porto de
Ilhéus (Apêndice B).
5. Aplicação de entrevista estruturada a Diretor geral do Jornal A Região
(Apêndice C).
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6. Aplicação de entrevista estruturada a Gerente de jornalismo TV Bahia
(Apêndice D).
7. Aplicação de entrevista informal a diferentes segmentos sociais em
Itabuna, Ilhéus e nas 17 cidades selecionadas.
8. Pesquisas on-line em sites selecionados: IBGE, SEI, SEPLAN, CHESF,
Aeroporto Jorge Amado, INFRAERO, EMBRATEL, ANEEL, TELEMAR,
Hidrelétrica de Itapebi, Hidrelétrica do Funil, Rede Bahia, TV Santa Cruz,
Record News Nordeste, CODEBA, Porto de Ilhéus, DNIT, Prefeitura
Municipal de Itabuna, Prefeitura Municipal de Ilhéus, Prefeituras
Municipais das 17 cidades selecionadas, VALEC, COELBA, BAHIAGÁS,
Comitê Gestor de Internet no Brasil, Hotel Transamérica, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Jornal A Região.
9. Coleta de dados em Instituições e empresas públicas e privadas
selecionadas: UESC, UFBA, CEPLAC, FTC, CDL, Hospital de Base de
Itabuna, Hospital de Olhos Beira Rio, Shopping Center Jequitibá, Makro,
Atacadão Carrefour, Aeroporto Jorge Amado, Porto de Ilhéus, Estação
Rodoviária de Itabuna, Estação Rodoviária de Ilhéus.
10. Tratamento cartográfico realizado paralelamente à interpretação e
análise dos dados coletados em cada fase da pesquisa. Os mapas e
cartogramas elaborados foram digitalizados na CADS Cópias Ltda., em
Itabuna, utilizando-se várias escalas dos espaços regional, baiano,
brasileiro e mundial.
Faz-se necessário esclarecer que grande parte da pesquisa on-line
serviu para suprir a ausência dos dados solicitados a diferentes segmentos
sociais selecionados, inclusive representantes das administrações públicas
municipais. Os sujeitos sociais e empresas públicas e privadas que se negaram
a colaborar com a pesquisa – e não foram poucos – não estão aqui
relacionados.
O longo processo de coleta, de tratamento, de interpretação e de análise
dos dados resultou em um amplo conjunto de informações acerca dos mais
variados aspectos relacionados à rede urbana da região de influência de
Itabuna – Ilhéus. A partir de então se realizou um diálogo entre a realidade
encontrada e as bases teóricas do trabalho, que resultou, finalmente, nos seis
capítulos em que a discussão foi desenvolvida.
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O capítulo 1 “A rede urbana no contexto das metamorfoses espaciais no
início do século XXI”, desenvolve uma revisão teórico-conceitual acerca dos
conceitos de rede e de rede urbana, enfatizando as discussões mais atuais no
âmbito

da

globalização

e

do

período

técnico-científico-informacional,

destacando: a aplicação do conceito de rede na análise espacial; as
abordagens clássicas sobre o estudo da rede urbana, sobretudo aquelas
relacionadas à Teoria das Localidades Centrais; e os estudos mais recentes
sobre a rede urbana, especialmente sob a perspectiva geográfica no contexto
da aceleração contemporânea.
No capítulo 2, intitulado “A gênese da rede urbana na região de
influência de Itabuna – Ilhéus”, busca-se explicar o espaço regional de
desenvolvimento da rede urbana, destacando o predomínio da cacauicultura e
o papel dos agentes sociais que abriram caminho para a produção da rede
urbana regional. O retorno à primeira metade do século XX fez-se necessário a
fim de explicar as articulações intra-regionais, naquele período marcado pelas
conexões estabelecidas pela estrada de ferro de Ilhéus.
O terceiro capítulo “Desenvolvimento têmporo-espacial da rede urbana”
apresenta a consolidação dos centros regionais, identificando o Porto de Ilhéus
como um fixo que ampliou as interações da rede urbana na escala mundial;
discute algumas condições internas e externas das mudanças processadas na
rede urbana entre 1960 e 1990, com ênfase para as ações do Estado na
ampliação das rodovias; e analisa os efeitos da crise da cacauicultura (1989)
na região e seus desdobramentos sobre a rede urbana.
O capítulo 4 “A rede urbana atual: mutações espaciais recentes e a
hierarquia urbana em pleno período técnico-científico-informacional” traz uma
reflexão sobre a rede de cidades articuladas aos centros Itabuna e Ilhéus;
destacando-se questões recentes acerca da urbanização na região e as
interações espaciais entre os centros regionais, os centros de zona e as
pequenas cidades.
O quinto capítulo, intitulado “Rede e assimetrias urbanas: as relações
desiguais entre as pequenas cidades e os centros regionais”, retoma a questão
da hierarquia urbana iniciada no capítulo anterior, através da discussão em
torno das assimetrias urbanas entre os centros regionais e as pequenas
cidades. São apresentados dados que caracterizam a ampliação dos serviços à

36

região de influência, como educação e saúde; define-se Itabuna- Ilhéus como
centro regional de saúde e destaca-se a posição de Itabuna e Ilhéus na rede
urbana baiana.
O capítulo 6 apresenta uma análise mais contemporânea acerca da rede
urbana sob a influência dos nexos do período técnico-científico-informacional.
As redes técnicas são destacadas como a materialidade que viabiliza todas as
conexões em rede no território, sendo, portanto, elementos essenciais para a
realização de todas as articulações que envolvem a rede urbana. O padrão
espacial e as novas funcionalidades instaladas no território foram destacados,
como o Shopping Center (que promove a ampliação da centralidade urbanoregional), as grandes empresas atacadistas e os aeroportos. Ainda apresenta
uma discussão sobre os fluxos relacionados às redes regionais de turismo, às
novas atividades produtivas na zona rural e à atividade industrial na região. O
fechamento do capítulo destaca as interações atuais na rede urbana sob o
predomínio da aglomeração Itabuna – Ilhéus, inserindo, inclusive, uma visão
prospectiva acerca das transformações que estão por vir.
O trabalho conclui que apesar das conexões instantâneas possibilitadas
pelos meios técnico-informacionais ainda não é possível abandonar a ideia de
hierarquia urbana, afinal, os fixos responsáveis pela densificação dos fluxos em
rede continuam a ser instalados seletivamente nos territórios de Itabuna e
Ilhéus.

Essas

duas

cidades,

cujas

funções

na

rede

urbana

são

complementares, densificam as interações que realizam nas escalas regional,
baiana, brasileira e mundial. Assim, Itabuna e Ilhéus podem exercer o papel de
capital regional na rede urbana brasileira se consideradas na forma espacial de
uma aglomeração urbana.
Apesar de o IBGE definir a aglomeração como Ilhéus – Itabuna, optouse por denominá-la, ao longo do trabalho, como aglomeração Itabuna – Ilhéus,
seguindo a orientação anterior do próprio Instituto (Microrregião Itabuna –
Ilhéus), utilizada nos capítulos iniciais do trabalho. Além disso, no âmbito da
aglomeração, considera-se que seja válido o uso de ambas as denominações,
sem comprometimento do significado que as duas cidades representam na
rede urbana regional.
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CAPÍTULO 1
A REDE URBANA NO CONTEXTO DAS METAMORFOSES ESPACIAIS NO
INÍCIO DO SÉCULO XXI

Um dos principais insights do novo entendimento da vida
que está emergindo nas fronteiras avançadas das
ciências é o reconhecimento de que a rede é um padrão
comum para todo tipo de vida. Onde quer que haja vida,
vemos redes.
Fritjof Capra

1.1 Considerações Iniciais

A retomada da discussão acerca dos paradigmas da Geografia e de sua
base epistemológica, as leituras da pós-modernidade e a necessidade de
atualização teórico-conceitual dos seus paradigmas, os efeitos da globalização
e das inovações tecnológicas sobre o espaço geográfico e a relação mundo –
lugar são algumas das questões que marcam o atual momento de
desenvolvimento do pensamento geográfico. Em virtude das radicais
transformações ocorridas no mundo, especialmente nas três últimas décadas
do Século XX, o espaço geográfico assumiu feições extremamente complexas,
com uma carga cada vez maior de técnica, ciência e informação.
A globalização alterou as relações políticas, econômicas e culturais entre
os territórios; redes informacionais conectam fluxos, lugares e pessoas,
instantaneamente; regiões tradicionalmente constituídas sofreram radicais
mudanças sob efeito de dinâmicas endógenas e exógenas; estas últimas
geralmente associadas a processos de desterritorialização, onde identidades e
construtos históricos locais e regionais tendem a ser abalados diante da força
do capital; cidade e campo tornam-se cada vez mais interdependentes,
eliminando de vez velhas visões dicotomizadas que seccionavam o urbano e o
rural

como

se

fossem

espaços

independentes.

A

análise

espacial

tradicionalmente baseada na contiguidade regional tende a incorporar, cada
vez mais, a dimensão reticular e os fluxos de todas as naturezas.
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Neste contexto da aceleração contemporânea os lugares recebem cada
vez mais influências de outras culturas, numa relação em que simultaneamente
ganham e perdem conteúdos. A articulação necessária entre mundo e lugar,
globalidade e localidade tende a reforçar valores e comportamentos globais em
detrimento de valores identitários territorialmente construídos pelos grupos
sociais ao longo do tempo.
Todas essas transformações ganharam força a partir de 1970 e
intensificaram-se ao longo das décadas seguintes como consequência das
inovações tecnológicas. Por causa delas as conexões geográficas tornaram-se
mais velozes e instantâneas, exigindo-se que a análise espacial incorporasse
os fluxos de informação no âmbito dos fluxos de circulação tradicionalmente
considerados. É neste contexto que o conceito de rede adquire um status
privilegiado e passa a ser utilizado mais frequentemente em diferentes áreas
tanto das ciências exatas quanto das humanas.
No caso específico da Geografia, por influência das inovações técnicas e
informacionais, no âmbito das quais a rede emerge como conceito explicativo
relevante, novas abordagens são propostas para auxiliar a compreensão da
organização espacial no início do século XXI. Entre tais abordagens destacamse: a idéia da supressão do espaço pelo tempo (VIRILIO, 1996); a compressão
espaço-temporal (HARVEY, 1992); a aceleração contemporânea e o meio
técnico-científico-informacional (SANTOS, 1994, 1999); e a discussão sobre a
desterritorialização e o território-rede (HAESBAERT, 2002a, 2002b).
Além das questões mais abrangentes em torno das redes em sua
multiplicidade, novas abordagens teórico-conceituais e metodológicas são
incorporadas nas análises específicas da geografia urbana. Neste caso
destacam-se os estudos acerca da rede urbana na interconexão entre o lugar e
o mundo, o rural e o urbano, o regional e o planetário. Nessas novas
abordagens o princípio da hierarquia urbana é posto em xeque, no bojo de
relações socioespaciais cada vez mais marcadas por fluxos informacionais que
subvertem fronteiras e vencem distâncias outrora inalcançáveis para muitos
atores sociais.
Os lugares, as regiões e as redes urbanas que os articulam têm seus
conteúdos geográficos transformados, o que implica em mudanças também na
forma e na representação espacial desses novos atributos. Simultaneamente a
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este processo, antigos paradigmas são revistos e adquirem novos significados;
conceitos e categorias surgem ou são atualizados para iluminar a realidade e
torná-la mais compreensível. As discussões são ainda bastante recentes e
nada parece definitivo, pelo contrário, tudo parece ser transitório, efêmero,
fugidio. Se a Ciência, e em especial a Geografia, é sempre um processo em
permanente construção, este início do século XXI deixa esta assertiva muito
mais verdadeira, pois se tem a impressão de que o mundo está em
permanente transformação, em uma velocidade e em uma escala nunca antes
concebidas.
Sendo assim, pretende-se discutir neste capítulo a questão da rede
urbana no bojo do contexto espaço-temporal anteriormente caracterizado,
destacando-se para tanto quatro eixos condutores da discussão: a globalização
e as transformações socioespaciais recentes; a questão das redes e sua
aplicação na análise espacial; as abordagens clássicas acerca da rede urbana;
e a consideração da rede urbana no âmbito da aceleração contemporânea.

1.2 Globalização e metamorfoses espaciais no contexto do período
técnico-científico-informacional

O período atual de desenvolvimento da história da humanidade
caracteriza-se pela multiplicidade de inovações possibilitadas pela revolução
tecnológica ampliada a partir da década de 70. Os objetos criados para atender
aos interesses da acumulação do capital penetraram em todas as instâncias da
vida social, atingindo concretamente a quase todos os lugares e pessoas do
mundo. Para o geógrafo Milton Santos, a partir de então se tornou possível “a
convergência dos momentos”, onde o tempo real autoriza a usar o mesmo
momento a partir de diversos lugares, e todos os lugares a partir de um só
deles, um lugar hegemônico portador de ordens, comandos, diretrizes
(SANTOS, 2000, p. 28).
A velocidade das transformações é, em algumas situações, tão
avassaladora, que muitos indivíduos - e até mesmo lugares - chegam a
perderem completamente suas referências de identidade e pertencimento. Mas
é necessário ter alguma cautela quando se tenta explicar tais efeitos sobre a
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organização do espaço geográfico na contemporaneidade, pois ainda são
consideráveis as pessoas – e até mesmo os lugares – que buscam resguardar
os significados simbólicos que historicamente explicam a sua existência
singular. Na verdade torna-se necessário fazer alguns questionamentos:

Se a técnica cria aparentemente para todos a possibilidade da
fluidez, quem, todavia, é fluido realmente? Que empresas são
realmente fluidas? Que pessoas? Quem, de fato utiliza em seu
favor esse tempo real? A quem, realmente, cabe, a mais-valia
criada a partir dessa nova possibilidade de utilização do
tempo? Quem pode e quem não pode? (SANTOS, 2000, p.
29).

A globalização alterou as relações políticas, econômicas e culturais entre
os territórios; redes informacionais conectam fluxos, lugares e pessoas,
instantaneamente; as paisagens são vendidas nos cartões postais e nas
campanhas de city-marketing; satélites, GPS, aerofotogrametria e os recursos
da informática auxiliam o geógrafo no momento de cartografar o espaço. Os
recursos estão disponíveis, mas não podem ser utilizados por todos. O espaço
tornou-se fluido, o tempo sofreu compressão. Mas nem todos são fluidos. Se o
mundo desse início do século XXI é marcado pela fluidez, pela velocidade, são
muitos os lugares e regiões que ainda são lentos e que não conseguem
atender às exigências desse tempo.
Para Chesnais (1995, p. 15) “a economia globalizada é excludente, pois
é dirigida pelo movimento do capital e nada mais”. Nesse ambiente de
competitividade as grandes empresas dão as cartas e reforçam a concorrência
entre regiões e lugares; o processo é seletivo e instaura-se uma verdadeira
“guerra entre lugares” (SANTOS, 1999; CARLOS, 1996) que chegam a
oferecer vantagens de todo tipo para que as empresas se instalem em seus
territórios (isenção fiscal, relaxamento da legislação ambiental e trabalhista,
subvenções etc.). Na lógica desse mundo globalizado,

As empresas vão se estabelecer em qualquer parte do mundo
em que as vantagens econômicas imperem. Procurarão
transferir os custos para os governos locais e para os
contribuintes, ameaçarão mudar de lugar se desafiadas, e
tentarão reduzir os custos de salários e os gastos sociais.
(HIRST e THOMPSON, 1998, p. 350).
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Em meio à homogeneização planetária a que o mundo parecia estar
caminhando, algumas vozes dentro da própria Geografia se levantaram,
anunciando o fim das regiões em um contexto cada vez mais homogêneo,
onde o capital atingia os espaços que lhe interessavam, independente do
contexto social ou cultural em que se localizavam os lugares, e onde, através
dos meios informacionais, o mundo todo estaria “ao alcance das mãos” por
meio das telas dos computadores. Entretanto, argumentações como essas se
tornaram mais exceção que regra, pois o mundo sob a égide da globalização
continua apresentando suas disparidades, assimetrias, diferenças. Afinal,

Há espaços marcados pela ciência, pela tecnologia, pela
informação, por essa mencionada carga de racionalidade; e há
os outros espaços. Todavia, essa racionalidade sistêmica não
se dá de maneira total, absoluta e homogênea, pois, nas áreas
assim transformadas, permanecem zonas onde ela é menor
ou inexistente. (SANTOS, 1994, p. 107).

Essas novas desigualdades territoriais persistiriam nas condições
atuais, porém, com outros conteúdos necessariamente relacionados à técnica,
à ciência e à informação. O espaço geográfico assim transformado seria hoje
constituído por zonas de densidade e rarefação, de fluidez e viscosidade, da
rapidez e da lentidão, espaços que mandam e espaços que obedecem,
espaços luminosos e espaços opacos (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 259265).
Portanto, vê-se que no âmbito dessas relações espaciais assimétricas
não é mesmo possível deixar de considerar os lugares e as regiões e os
processos sociais responsáveis pelas diferentes formas de territorialização. No
entanto, faz-se necessário que simultaneamente se considere as redes como
instrumentos indispensáveis para promover a articulação, a conexão entre
esses lugares e regiões, e permitir assim uma visão mais ampla dos
fenômenos geográficos responsáveis pela configuração espacial.
As assimetrias podem também ser observadas quando se constata, por
um lado, a existência de “aglomerados de exclusão” (HAESBAERT, 2002a,
p.125),

onde

grupos

de

pessoas

completamente

desenraizadas

ou

desterritorializadas têm como único objetivo, praticamente, garantir a
sobrevivência física cotidiana; e por outro lado, a emergência do “tecnopólo”
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(BENKO, 1996, p. 154), um espaço preciso, o ponto singular de um território
onde se concentram e se irrigam mutuamente as atividades econômicas
intimamente ligadas às novas tecnologias, precursoras, por seu caráter
inovador, do desenvolvimento futuro.
A globalização é, portanto, simultaneamente homogeneizante e seletiva,
na medida em que as empresas e o próprio Estado priorizam investimentos
naqueles lugares portadores da densidade técnica e informacional necessária à
reprodução do capital no tempo mais rápido possível. Por outro lado, lugares e
regiões são deixados à margem do processo por não possuírem a densidade
técnica necessária à plena fluidez das finanças, das informações, das
mercadorias e das pessoas.
Todavia, em ambos os casos as redes estão presentes, mais ou menos
densas, constituídas por nós mais concentrados ou mais dispersos no espaço,
instrumentos indissociáveis da evolução dos elementos que conduziram o
mundo à globalização. A rede tornou-se, assim,

Característica essencial da organização espacial da sociedade
moderna, uma sociedade umbilicalmente ligada à evolução da
técnica, à aceleração das interligações e movimentação das
pessoas, objetos e capitais sobre os territórios, à rapidez do
aumento da densidade e da escala da circulação [...] ela é a
arquitetura das conexões que dão suporte às relações
avançadas da produção e do mercado. (MOREIRA, 2004, p.
164).

Por intermédio das redes, fluxos de todas as naturezas circulam, dotando o
espaço de uma complexidade ainda maior, na medida em que cada vez mais
intensamente fluxos imateriais navegam nas redes informacionais, contribuindo
para ressignificar lugares e regiões no bojo da divisão territorial do trabalho.

1.3 Redes e sua aplicação na análise espacial
No último quartel do século XX e nesse início do século XXI muitos
acontecimentos têm sido responsáveis por radicais transformações na escala
planetária, provocando, evidentemente, efeitos os mais variados nas escalas
local, regional e nacional. Mudanças nas relações sociais provocam
necessariamente metamorfoses na organização do espaço geográfico,
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transformando modos de vida e as formas das paisagens, estimulando novas
possibilidades de análise e interpretação dos conteúdos de tais mudanças sob
uma perspectiva geográfica.
Não restam dúvidas de que a década de 70 do século XX pode ser
considerada o marco a partir do qual as transformações se aceleraram, em
virtude das novas lógicas técnico-informacionais decorrentes da revolução
tecnológica, que possibilitaram a conexão mundial através das redes de
informação, alterando as relações (e as percepções) de espaço e tempo,
categorias fundamentais ao desenvolvimento da análise geográfica.
Nesse contexto, diferentes autores desenvolveram discussões que
continuam estimulantes e necessárias à compreensão do mundo a partir de
então, entre os quais se destacam as interpretações acerca da compressão
espaço-tempo (HARVEY, 1992), da aceleração contemporânea (SANTOS,
1994) e da sociedade em rede (CASTELLS, 1999).
O conceito de rede é, neste momento de desenvolvimento da Geografia
e

do

próprio

mundo,

indispensável

na

análise

das

transformações

socioespaciais ocorridas recentemente. Através das redes os lugares são
conectados e a idéia de totalidade do mundo adquire maior inteligibilidade. Os
fluxos das mais variadas origens e tipos circulam através das redes
geográficas; fluxos que conectam lugares e pessoas são viabilizados pela rede;
em verdade,
A rede aparece como o instrumento que viabiliza exatamente
duas estratégias: circular e comunicar [...] os fluxos de todo
tipo – das mercadorias às informações – pressupõem a
existência das redes. A primeira propriedade das redes é a
conexidade, os nós das redes são assim lugares de conexões,
lugares de poder e de referência. (DIAS, 1995a, p. 147-148).

Na avaliação de Castells (1999, p. 498), a rede seria um conjunto de
nós interconectados, onde o nó é o ponto no qual uma curva se entrecorta; o
que um nó é depende dos tipos de redes que estejam sendo tratadas. Para
este autor, redes são estruturas abertas capazes de expandirem-se de forma
ilimitada, articulando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da
rede, quer dizer, desde que os mesmos códigos de comunicação sejam
compartilhados. Fazendo referência aos diversos fluxos que circulam no interior
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de uma rede, conectando nós e redimensionando a existência da própria rede,
Souza considera que,
Na rede, o que há é, em termos abstratos e para efeito de
representação gráfica, um conjunto de pontos – os nós –
conectados entre si por segmentos – arcos – que
correspondem aos fluxos que interligam os nós – fluxos de
bens, pessoas ou informações – sendo que os arcos podem
ainda indicar elementos infra-estruturais presentes no
substrato espacial – p.ex., estradas – que viabilizam
fisicamente os deslocamentos dos fluxos. (SOUZA, 1995, p.
150).

Segundo Haesbaert (2002a, p. 121) o uso do termo rede contribui para
compreender as articulações entre diferentes territorialidades bem como suas
estruturações internas. Para ele o conceito de rede emerge com o próprio
capitalismo, sendo que os primeiros pesquisadores que o utilizaram surgem no
século XIX, ao tentarem explicar determinadas formas espaciais disseminadas
pelo novo sistema de produção, tais como redes de transportes cada vez mais
articuladas, inúmeras redes no interior das cidades e diversas redes técnicas
construídas para destruir e reordenar territórios.
De acordo com a compreensão de Moreira (2004, p. 164) a rede não é
um fenômeno recente, pois no espaço geográfico das civilizações antigas já
existia um território organizado estrategicamente a partir de uma cidade central,
de onde partiam vetores de uma rede de circulação – que incluía transporte,
comunicação e energia – destinada a orientar as trocas entre as comunidades.
No entanto essas relações não eram permanentes e nem abarcavam todo o
território

de

dada

civilização;

havia,

portanto,

descontinuidades

no

funcionamento daquelas redes.
A partir do Renascimento começa a se esboçar a viabilidade de
articulações mais amplas no espaço geográfico mundial, principalmente em
decorrência do desenvolvimento do transporte marítimo a longas distâncias e
do aprimoramento dos transportes terrestres. Então gradativamente “se
estabelece uma conexão que evolui e se acelera do século XVI ao XVIII,
quando então advém a revolução industrial e com ela a máquina a vapor,
surgindo o trem e o navio moderno” (MOREIRA, 2004, p. 164).
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Torna-se necessário enfatizar que apesar de ser possível considerar a
existência de redes em períodos anteriores ao século XVI, é somente a partir
de então que têm início efetivamente conexões a longas distâncias que
extrapolam os limites regionais – e até mesmo continentais – a partir da
instalação do capitalismo comercial e da consequente incorporação de
territórios da África, Ásia, América e Oceania, à órbita de influência e controle
político-econômico da Europa. Naquele sistema de relações estabelecidas em
função das atividades mercantis, os centros metropolitanos europeus (na
Espanha e em Portugal, inicialmente) transformaram-se em pontos nodais de
uma rede comercial que se expandiu à escala do mundo, e que pode ser
identificada como a gênese do processo mais acelerado de desenvolvimento
econômico que tem seu ápice na globalização contemporânea.
Para Dias (1995a, p. 141) toda a história das redes técnicas é a história
de inovações que surgiram em respostas a demandas sociais localizadas. Para
a autora,
Uma leitura da história das técnicas nos mostra o quanto as
inovações nos transportes e nas comunicações redesenharam
o mapa do mundo no século 19 [...] com a ferrovia, a rodovia,
a telegrafia, a telefonia e finalmente a teleinformática, a
redução do lapso de tempo permitiu instalar uma ponte entre
lugares distantes [...] e maior velocidades na circulação de
bens, de pessoas e de informações. (ibidem, p. 141-142).

Todo esse processo conduz a transformações significativas na
organização do espaço em todas as escalas geográficas, na medida em que o
mundo vai se constituindo e funcionando cada vez mais como um conjunto de
lugares articulado por redes progressivamente mais densas. As noções de
distância e contiguidade são subvertidas. Os territórios ganham novos atributos
e os efeitos de tais transformações podem ser observados na paisagem.
Atualmente, seja na grande metrópole ou na pequena cidade, objetos como
antenas parabólicas, automóveis modernos, aparelhos celulares, torres e fios
de eletrificação, entre tantos outros objetos, revelam comportamentos sociais
profundamente dependentes da técnica e da informação. O espaço passa a ser
definitivamente estruturado a partir de redes. Vê-se assim que

46
Ao chegarmos aos dias de hoje, em que a rede de computador
é o dado constitutivo do circuito diferenciado dos espaços, o
espaço em rede então de vez se consolida. Extinguem-se,
assim, os espaços do mundo organizados em regiões
singulares e de compartimentos fechados, a intensidade e
globalidade das interligações ainda mais aumentam, a
mobilidade territorial mais se agiliza, a distância entre os
lugares e suas coisas mais se encurta, a espessura do tecido
espacial mais se adensa, e o espaço do planeta assim ainda
mais se comprime. (MOREIRA, 2004, p. 167).

Nos dias de hoje tudo realmente parece estar conectado ou em
processo de conexão, em diferentes níveis e velocidades. Para Capra (2008, p.
18) a “teia da vida” é uma ideia antiga usada ao longo da história por poetas e
filósofos, para representar o sentido que queriam dar ao entrelaçamento e
interdependência de todos os fenômenos. Segundo o autor,
Em Ciência, o foco nas redes começou nos anos de 1920
quando ecologistas viram os ecossistemas como comunidades
de organismos ligadas em forma de rede através de relações
de alimentação, e usaram o conceito de cadeias alimentares
para descrever essas comunidades ecológicas [...] como o
conceito de rede tornou-se cada vez mais proeminente em
Ecologia, pensadores sistêmicos começaram a usar modelos
de redes em todos os níveis dos sistemas, vendo organismos
como redes de células, e células como redes de moléculas.
(Ibidem).

Este autor entende que biologicamente, em todos os níveis de vida, os
componentes e processos de sistemas vivos são interligados sob a forma de
redes. Sendo assim, para ampliar a ideia sistêmica de vida para o campo social
faz-se necessário aplicar os conhecimentos dos padrões e princípios básicos
de organização da vida para a realidade social. Contudo, para se entender as
estruturas dessas redes, “precisamos de subsídios da Teoria social, Filosofia,
Ciência cognitiva, Antropologia e outras disciplinas” (CAPRA, 2008, p. 22).
Neste início do século XXI consolida-se a tendência de que o
conhecimento científico deve ser construído de forma cada vez mais
interdisciplinar. Para a Geografia, especialmente, isso não constitui uma
novidade, posto que grande parte das abordagens geográficas, historicamente,
têm sido feitas através da interface entre áreas das ciências naturais e
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humanas. A novidade talvez seja a emergência e consolidação da rede como
instrumento teórico-conceitual e analítico relevante para a explicação das
questões espaciais estudadas pela Geografia neste momento. Mas, ainda
assim, é preciso algum cuidado quanto a aplicação do conceito, que não deve
ser utilizado indiscriminadamente e aleatoriamente, na medida em que
Novos conceitos – ou revisões de conceitos já existentes –
surgem com frequência cada vez maior, exigindo que o
pesquisador analise com profundidade o constructo teórico
subjacente à base teórica escolhida, antes de aplicá-lo a um
contexto particular de pesquisa. (QUANDT e SOUZA, 2008, p.
33).

Nesse sentido pode-se admitir uma definição (ou definições afins) do
conceito de rede que seja coerente com a opção teórico-metodológica
assumida, a fim de evitar contradições que comprometam os resultados finais
da pesquisa. Assim, “a rede é uma estrutura de interconexão instável,
composta de elementos em interação, e cuja variabilidade obedece a alguma
regra de funcionamento” (MUSSO, 2004, p. 31). Sendo ainda possível
distinguir três níveis nessa definição:
a) A rede é uma estrutura composta de elementos em interação; esses
elementos são os nós da rede, ligados entre si por caminhos ou ligações
(fluxos);
b) A rede é uma estrutura de interconexão instável no tempo. A gênese de
uma rede e sua transição de uma rede simples a outra mais complexa
são consubstanciais à sua definição;
c) A modificação de sua estrutura obedece a alguma regra (ou ações) de
funcionamento.
O espaço geográfico, que é essencialmente dinâmico e onde o movimento é
contínuo, torna-se ainda mais inteligível quando se faz uso da rede como
elemento explicativo dessa dinâmica. Através das redes a sociedade
estabelece no espaço ações relacionadas à produção, à circulação, à
distribuição e ao consumo, que necessariamente vão provocar efeitos sobre a
organização espacial, requalificando-a no âmbito do processo contínuo de
reprodução. Graças à rede “tudo é vínculo, transição e passagem, a ponto de
confundirem-se os níveis que ela conecta” (MUSSO, 2004, p. 32).
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A rede traz consigo a ideia de conexão. É interessante observar que
este, tradicionalmente, é um dos princípios básicos da Geografia. Apesar de
atualmente serem raros os estudos que façam referência aos princípios da
Geografia (atividade, localização, causalidade, analogia, extensão e conexão),
mesmo que adaptados à realidade socioespacial deste início do século XXI, é
curioso notar que a produção do conhecimento dá-se em permanente processo
de retroalimentação, de renovação, sem necessariamente abandonar por
completo o que foi produzido no passado. Para Kastrup (2004, p. 80) a rede
não pode ser definida por sua forma, por seus limites externos, mas sim por
suas conexões, por seus pontos de convergência e bifurcação. Sendo assim,

Pode-se evocar o exemplo das redes ferroviária, rodoviária,
aérea e marítima, e ainda o das redes neural, imunológica e
informática. São todos exemplos de figuras que não são
definidas por seus limites externos, mas por suas conexões
internas. Isso quer dizer que nenhuma delas pode ser
caracterizada como uma totalidade fechada, dotada de
superfície e contorno definidos, mas sim como um todo aberto,
sempre capaz de crescer através de seus nós, por todos os
lados e em todas as direções. (Ibidem).

Certamente que a esses exemplos pode se incorporar também a rede urbana,
especialmente no contexto geográfico da contemporaneidade, marcado por
relações cada vez mais amplas, complexas e assimétricas, em que cidades
globais mantêm conexões entre si e com cidades metropolitanas e nãometropolitanas. As conexões provocam adensamentos nas linhas conectadas,
fazem surgir mais nós no âmbito da rede, articulam lugares de todas as
dimensões e naturezas, exigindo, enfim, muito cuidado por parte dos
pesquisadores que atuam com o recorte regional.
As redes e as conexões que elas possibilitam subvertem fronteiras
regionais impondo uma nova definição acerca do que seja um espaço regional,
ou, pelo menos, exigindo que ao se considerar uma dada região não se
negligencie que ela participa de um espaço cada vez mais exposto a uma
ampla gama de conexões que articulam o particular e o universal, o interno e o
externo, o próximo e o distante.
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Na avaliação de Parente (2004, p. 92) as redes tornaram-se ao mesmo
tempo uma espécie de paradigma e de personagem principal das
transformações em curso, exatamente no momento em que as tecnologias da
comunicação e da informação passaram a exercer um papel estruturante em
escala mundial. Para ele “a sociedade, o capital, o mercado, o trabalho, a arte
e a guerra são, hoje, definidos em termos de rede. Nada parece escapar às
redes, nem mesmo o espaço, o tempo e a subjetividade.” (Ibidem).
Seguindo nesta mesma linha de análise, Dias (2007, p. 11) observa que
de modo geral, durante muito tempo, os fluxos de todas as ordens estiveram
contidos nos limites dos territórios nacionais, mas que, contemporaneamente,
eles atravessam fronteiras e introduzem uma nova ordem de problemas
oriundos de sistemas reticulares progressivamente mais libertos de controles
territoriais. Por esta razão, “nos anos recentes, a rede vem constituindo-se
numa agenda de pesquisa que reúne propostas, significados e abordagens
disciplinares diversas.” (Ibidem).
Por outro lado, parecendo manifestar preocupação quanto ao uso
generalizado do conceito de rede nas análises geográficas recentes, Souza
(2009, p. 58) sentencia que,
Todos assistimos nos anos 90 à (re) introdução nestas plagas,
do conceito de rede, que rapidamente passou a ser um must
nas conversas acadêmicas e nos textos de geógrafos e outros
cientistas sociais atuando no campo “urbano-regional” [...]
Redes técnicas, redes ilegais, redes de movimentos sociais...
Redes isso, redes aquilo... Mais que um conceito, as redes
eram ou tornaram-se (em parte muito fecundamente, em parte
exageradamente) uma espécie de “elemento vertebrador” dos
discursos e das explicações.

Na realidade o autor manifesta preocupação quanto ao que considera excesso
ou euforia no uso de conceitos, teorias ou métodos que passam a ser utilizados
aleatoriamente, quando deveriam ser mais amplamente discutidos. Ele sugere
moderação quanto ao uso do conceito de rede, a fim de que não se caia na
banalização, na desvalorização e no empobrecimento do conceito. Entretanto é
preciso registrar que ao longo dos anos 90, ele próprio esteve entre os
geógrafos que fizeram uso do conceito em diferentes trabalhos publicados na
época; como quando tratou das territorialidades em rede (SOUZA, 1995) ou
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das organizações, redes e rotas do tráfico de drogas nas metrópoles (SOUZA,
2000).
Ao discutirem sobre as categorias da Geografia e o conceito de redes,
Matos e Braga (2005, p. 112) também consideram que a mera sugestão da
existência das redes socioespaciais, sem meios adequados para analisá-las e
demonstrá-las, pode levar a tratamentos superficiais dos temas relacionados
ao espaço geográfico, e que trabalhar o conceito de rede no âmbito da
Geografia impõe a necessidade de refletir sobre as categorias espaço, território
e região. Portanto, observam que,

No interior dos estudos sobre urbanização, esse conceito (de
rede) facilita a compreensão das interações entre cidades [...]
Com as redes aprimora-se a visão dos desdobramentos
espaciais causados por fenômenos políticos, sociais e
econômicos, sejam os desencadeados pelas transformações
estruturais dadas pela formação da sociedade urbanoindustrial, sejam aquelas associadas, mais recentemente, às
novas materialidades e virtualidades advindas de processos
globalizadores de “alargamento dos contextos”. (Ibidem, p.
111).

Os autores consideram ainda que os espaços reticulares precisam ser
entendidos não só pelo seu nível de inserção nas inovações técnicas, mas
também como resultado de interações entre as heranças históricas, as
estruturas de poder e as redes técnicas e pré-técnicas que deixam vestígios
sobre a organização socioespacial.
Alguns autores têm mesmo abordado a questão da rede associada ao
exercício do poder, ao controle sobre as atividades socioespaciais, chegando
até a afirmarem que são as redes que asseguram o controle do espaço e o
controle no espaço. Entre eles destaca-se Raffestin (1993, p.157), para quem
“toda rede é uma imagem do poder dos atores dominantes”, pois revela, tanto
quanto as tessituras e a implantação dos pontos, as estratégias relacionadas
ao domínio do espaço ao longo do tempo.
Tessituras podem ser entendidas como territorialidades; sobre elas um
determinado grupo estabelece mecanismos de controle e ação. As tessituras
políticas – criadas pelo Estado – geralmente têm permanência maior que as
resultantes de ações dos grupos econômicos, porque enquanto os limites
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políticos são mais ou menos estáveis, os limites econômicos têm que se
adaptar às mudanças de estruturas e de conjunturas. Ao longo das tessituras
existem os pontos ou nodosidades territoriais, que são locais de aglomeração,
lugares de poder, centros de referência e de conexão. Enfim, “esses sistemas
de tessituras, de nós (ou pontos) e de redes organizadas hierarquicamente
permitem assegurar o controle sobre aquilo que pode ser distribuído, alocado
ou possuído; permitem realizar a integração e a coesão dos territórios”
(RAFFESTIN, 1993, p. 151). Neste sentido pode-se concluir que para Raffestin,
através das redes é possível compreender a articulação entre ação e território,
pois é através das redes que se dá efetivamente a produção do território.
Entre final do século XX e início do XXI ampliou-se o debate na
Geografia envolvendo a interação entre rede e território, que entre outras
coisas enfatizou a necessidade de instrumentalização articulada entre esses
dois conceitos (como também entre rede e espaço, entre rede e região), na
medida em que se constatou cada vez mais intensamente, a ação de fluxos
das mais variadas naturezas promovendo interação entre os lugares por
intermédio das redes, que se densificam e se ramificam progressivamente
sobre o espaço geográfico.
Desse modo, segundo a compreensão de Haesbaert (2002a, p. 117) a
Geografia deve analisar as transformações contemporâneas sobre o espaço
por meio do binômio território-rede e seu significado político-cultural. Para o
autor, enquanto as sociedades tradicionais eram territorializadas, enraizadas, a
sociedade moderna torna-se cada vez mais resificada ou reticulada,
transformada através de fluxos dinâmicos caracterizados pela velocidade
crescente dos deslocamentos. Neste contexto, ao invés de estarmos
caminhando para um mundo “sem territórios”, como propõem alguns autores, o
que temos na realidade,

É um constante processo de des-re-territorialização, um
refazer de territórios, de fronteiras e de controles que variam
muito conforme a natureza dos fluxos em deslocamento,
sejam eles fluxos de migrantes, de mercadorias, de
informação ou de capital. (HAESBAERT, 2002a, p. 122).
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No bojo desse processo existem redes que são de fato globais e que
envolvem o mundo em seu conjunto; no entanto, como um dos atributos das
redes é que formem linhas (fluxos) que conectam pontos (nós), nunca
preenchendo o espaço na sua totalidade, muitos são os interstícios possíveis
para outras formas de organização do espaço. Portanto, para Haesbaert,
identificar as redes de dimensão planetária é tão importante quanto identificar
as redes de caráter local e regional, que geralmente têm força para fazer
emergir organizações territoriais de caráter alternativo. Sendo assim pode-se
considerar que
O binômio território-rede pode ser um recurso analíticoconceitual de extrema relevância para o geógrafo, abrindo novas
perspectivas de estudos que contemplam, ao mesmo tempo, a
face globalizante (especialmente das grandes redes financeiras
e informacionais, legais e ilegais) e a face fragmentadora (por
exemplo, através do fortalecimento de identidades étnicoterritoriais); sem esquecer que, totalmente mesclados a essa
relativa ordem de territórios-redes, encontra-se também uma
massa de excluídos, cuja (i)mobilidade sugere espaços
potencialmente explosivos, fora de controle. (HAESBAERT,
2002a. p.127).

Assim, entende-se que segundo a compreensão desse autor não
podemos separar território de rede, a não ser como instrumentos analíticos no
momento de construção de um trabalho, porque na realidade concreta das
relações socioespaciais contemporâneas, rede e território constituem um par
dialético, indissociável, interdependente. Ele sugere ainda ser necessário
diferenciar redes desterritorializantes (que ignoram ou destroem fronteiras e
territórios), de redes re-territorializantes (de caráter mais introvertido) que
estruturam novos territórios e fortalecem os processos socioespaciais dentro
dos limites de suas fronteiras.
A busca da compreensão e explicação desses significados coloca-se,
portanto, como relevante tarefa, que pode e deve ser desenvolvida no contexto
da análise espacial, no âmbito da qual se empreende um esforço de considerar
a dimensão têmporo-espacial, as conexões interescalares e a interrelação
sociedade / natureza, algumas das exigências necessárias para a realização
de um trabalho efetivamente geográfico. Necessariamente, como observou
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Haesbaert (2002b, p. 29), a rede se coloca como um referencial teórico
fundamental neste debate, na medida em que ela é o veículo portador da maior
fluidez que atinge o espaço geográfico e, no entender de muitos dos autores
consultados, o componente mais importante da territorialidade contemporânea.
Considero mesmo que na contemporaneidade o conceito de redes vem somarse àqueles cinco conceitos-chave (região, espaço, território, paisagem e lugar)
imprescindíveis para a construção de uma análise e um discurso efetivamente
geográficos.

1.4 Das abordagens clássicas aos estudos mais recentes sobre a rede
urbana
Passemos então da análise em torno do conceito de rede para a
discussão acerca da rede urbana, que é para autores como Corrêa (2005,
2006) e Spósito (2008) a manifestação mais contundente do conceito de rede,
porque através da rede urbana todas as demais articulações em rede
(transportes, comunicações, informações, finanças etc.) são viabilizadas. Se as
cidades – especialmente as grandes e médias – ampliam progressivamente
suas funções como centros de gestão do território, como nós de redes urbanas
cada vez mais mundializadas, então, é possível apreender que por intermédio
da rede de cidades as conexões se estabelecem e os fluxos de todas as
naturezas circulam, constituindo-se assim em elementos essenciais à análise
espacial contemporaneamente.
O conceito de rede urbana foi bastante discutido em obras pretéritas da
Geografia Urbana, contudo, faz-se necessário recuperar algumas definições
sobre ele, desde abordagens clássicas aos atuais pressupostos teóricoconceituais, para que seja possível compreender o seu desenvolvimento ao
longo do século XX e, mais que isso, para que se possa entender porque neste
início do século XXI, revisões, atualizações e novas concepções teóricometodológicas são adotadas no âmbito dos estudos sobre a rede urbana.
De acordo com Clark (1985, p. 127-128), os geógrafos, tradicionalmente,
explicaram a distribuição dos centros urbanos em termos do sítio e da situação.
A partir de meados do século XX há ênfase na construção de modelos sobre as
relações e processos sociais e econômicos que determinam o padrão urbano
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de localizações. Para este autor, entre os modelos teóricos de localização
urbana devem ser destacados:
a) a análise das cidades como centros de manufatura (A. Weber, 1909;
Losch, 1954; Isard, 1956);
b) a análise das cidades como centros de gestão (Tornqvist, 1970;
Goddard, 1973);
c) e a análise das cidades como centros de serviços (Christaller, 1933).
O autor considera não haver dúvidas que, entre esses modelos, aquele que
mais se sobressaiu entre os estudos geográficos foi mesmo o modelo clássico
de localidades centrais proposto por Walter Christaller em 1933. Mesmo que
não se adote a Teoria das localidades centrais como suporte teóricometodológico no desenvolvimento de pesquisas sobre a rede urbana nos dias
atuais, ainda assim, é necessário considerá-la, pois se trata de um modelo
explicativo que serviu como base para muitas análises urbanas ao longo do
século XX. Além disso, muito do que se produziu depois dela, mesmo que a
refutando,

frequentemente

considerou

as

proposições

elaboradas

por

christaller, avançando-se em busca de explicações ou modelos que dessem
conta das transformações socioespaciais que envolveram o processo de
urbanização após a 2ª guerra mundial.
A Teoria das localidades centrais do sul da Alemanha (Central places in
southern Germany) contém um enunciado abrangente sobre o tamanho, o
espaçamento e as funções dos centros de mercado; os princípios básicos para
sua compreensão são os seguintes:
- delimitação de uma planície isotrópica ilimitada, dotada de recursos uniformes
e no formato de um hexágono;
- distribuição igual da população e do poder de compra dentro da área
delimitada;
- liberdade equivalente de movimento em todas as direções;
- custos de transportes proporcionais à distância percorrida;
- que as mercadorias e serviços tenham o mesmo preço básico em qualquer
centro em que sejam oferecidas para venda.
Na avaliação de Beaujeu-Garnier (1997, p. 429) a Teoria dos lugares
centrais, formulada em 1933 numa obra em alemão, e traduzida para o inglês
em 1966, foi estabelecida com base no estudo de cidades pequenas do sul da
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Alemanha, tendo exercido desde então forte influência sobre os trabalhos dos
geógrafos anglo-saxões. Considera mesmo que “há bem poucos trabalhos
sobre as cidades, a organização do espaço, o comércio, que não se lhe
referiram explícita ou implicitamente” (Ibidem).
Os pressupostos básicos para entendimento da Teoria das localidades
centrais podem ser sintetizados de acordo com a análise de Corrêa (1989,
p.21):
Segundo Christaller existem princípios gerais que regulam o
número, o tamanho e a distribuição dos núcleos de
povoamento, grandes, médias e pequenas cidades [...] todas
são dotadas de funções centrais, isto é, atividades de
distribuição de bens e serviços para uma população externa,
residente na região complementar (hinterlândia, área de
mercado, região de influência) em relação à qual a localidade
tem uma posição central.

Para justificar como essas relações se dão, Christaller definiu dois conceitos
explicativos:
a) O alcance espacial máximo: que seria uma área determinada por um
raio a partir da localidade central. Dentro dessa área os consumidores
deslocam-se para a localidade central, a fim de adquirirem bens e
serviços. Para além dessa área os consumidores buscam outros centros
que estejam localizados mais próximos, implicando assim em menos
custos de transportes.
b) O alcance espacial mínimo: que compreende a área em torno de uma
localidade central que possui um número mínimo de consumidores que
são suficientes para que uma atividade comercial ou de serviços possa
se instalar e ser viável economicamente. (Ibidem).
Sendo assim, para cada produto ou serviço haveria, portanto, um
alcance espacial específico, estabelecendo-se, então, uma hierarquização da
oferta de bens e serviços que estaria relacionada, por sua vez, a uma rígida
hierarquia urbana.
De acordo com Berry há uma similaridade entre o sistema de Christaller
e o de Losch, na medida em que,
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Tanto Christaller como Losch afirman que la ordenación
triangular de los centros de producción o de los
estabelecimientos comerciales, y las áreas de mercado
hexagonales, son el esquema óptimo para una sola mercancia
o serviço, en el supuesto básico de que la población se
distribuya de un modo uniforme sobre un territorio llano
ilimitado, con igual acceso en todas direcciones. (BERRY,
1971, p. 93).

O princípio de hierarquia urbana, utilizado amplamente nos estudos sobre
redes urbanas em todos os continentes, caracterizou, ao longo do século XX,
um modelo explicativo de como as relações entre os centros urbanos
acontecem, em torno de níveis de oferta de bens e serviços extremamente
rígidos, das cidades locais às metrópoles nacionais, segundo um modelo
hierárquico, como sugere o esquema:

F

→

E

→

D

→

C

→

B

→

A

Quando se transferia tal princípio de hierarquia para a análise da rede
urbana brasileira, por exemplo, encontrava-se um reduzido número de centros
mais especializados e complexos (São Paulo e Rio de Janeiro), uma
quantidade um pouco maior de capitais regionais dotadas de uma gama de
bens e serviços para atender a sua região de influência (como Vitória, Bauru,
Aracaju, Florianópolis e Itabuna – Ilhéus) e uma quantidade numerosa de
centros locais constituída pela maior parte das cidades de pequeno porte no
território brasileiro, com nenhum ou inexpressivo poder de polarização regional.
A Teoria das localidades centrais foi, porém, bastante criticada.
Conforme Clark (1985, p.146-147) as ressalvas mais comuns dizem respeito ao
caráter restritivo das condições topográficas e das restrições quanto ao
comportamento dos consumidores, pois “poucos lugares no mundo exibem o
alto nível de uniformidade topológica requerida pelo modelo [...] o que significa
que a facilidade de movimento em todas as direções não é possível” (Ibidem,
p.147). Também considerando que a Teoria não escapa de múltiplas críticas,
Pumain observa que,
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A disposição espacial das cidades num determinado território
nunca obedece a uma distribuição rigorosamente geométrica e
a distribuição espacial está longe de ser homogênea [...] o
comportamento do consumidor, dado como perfeitamente
racional, aparece cada vez mais imprevisível. Enfim, ela não
considera uma série de serviços especializados – serviços às
empresas, turismo, defesa, transportes etc. – às vezes motor
do desenvolvimento regional (PUMAIN apud EGLER, 2001, p.
30).

Apesar das críticas, entretanto, é inquestionável a contribuição de
Christaller para a análise acerca da regularidade na distribuição dos centros de
mercado e das funções que exercem em sua hinterlândia. Obviamente que a
Teoria não conseguiria, contemporaneamente, elucidar a teia de relações que
articulam os centros urbanos entre si, dada à complexidade crescente que
caracteriza essas interrelações atualmente. Como delimitar um alcance
espacial máximo

à

escala

regional

se

alguns

serviços

estritamente

especializados atingem hoje a escala de influência planetária, a partir das
cidades globais? O que seria hoje a hinterlândia de um lugar como São Paulo
ou Frankfurt, se sua capacidade de influência econômica extrapola os limites
da contiguidade territorial? Como manter os princípios rígidos da hierarquia
urbana se através dos meios técnico-informacionais os centros menores
podem conectar-se diretamente com as grandes metrópoles?
Santos (2003, p. 134) sugere que é preciso entender o hexágono de
Christaller de uma forma diferente e que a realidade espacial é bem mais
complexa, sendo necessário um esforço maior para compreendermos como as
relações entre os centros se dão, o que implica em inserir mais profundamente
a política e a economia na análise que se faz. O mesmo autor, em uma de suas
obras que mais aborda a teoria das localidades centrais (O espaço dividido: os
dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos, 1979), afirma
que cada cidade, especialmente nos países periféricos, possui duas áreas de
mercado, correspondendo cada uma delas a um dos circuitos da economia
urbana – o circuito superior e o inferior – funcionando lado a lado. Isso impõe a
necessidade de se questionar a validade de aplicação da teoria das localidades
centrais em situações como esta, pois as noções de limiar e de alcance são
subvertidas em decorrência do predomínio do circuito inferior. Por isso,
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Perguntamo-nos se é possível identificar um único limiar,
quando se admite que a economia da cidade é formada por
dois subsistemas estreitamente associados a dois setores de
população. Isso parece tanto mais difícil, pois que, de um lado,
os dois subsistemas se comunicam por intermédio das classes
médias, ou seja, da parte da população capaz de consumir
frequentemente ou ocasionalmente nos dois e, de outro lado,
os dois circuitos econômicos têm interações. (SANTOS, 1979,
p. 279).

Em um estudo recente Corrêa propõe que os centros urbanos não
podem mais ser classificados com base em suas funções centrais, definidoras
da posição de cada cidade na hierarquia de lugares centrais, porque
especializações produtivas emergiram recentemente conferindo às cidades
funções especializadas, muitas das quais as definindo melhor (CORRÊA, 2006,
p. 324). Mas ainda assim o autor pensa que a consideração da teoria das
localidades centrais ainda é válida, pois ela trata da organização espacial da
distribuição de bens e serviços, portanto, de um aspecto da produção e de sua
projeção espacial; por isso é possível recuperá-la, mesmo a partir de sua
negação, mas tentando recuperá-la em um nível de análise mais elevado e
contextualizado (CORRÊA, 2005, p. 16-17). E finalmente, é necessário lembrar
que essa teorização proposta por Christaller,
Foi fundamental para a disseminação do neopositivismo na
Geografia, fundado numa linguagem matemática, que deveria
ser universal para os estudos geográficos. Houve um
movimento de disseminação dessa linguagem, que se
propunha o caminho mais científico para a Geografia, para
superar o empirismo dos estudos anteriores, a partir do mundo
anglo-saxônico, que foi adotado no Brasil pelo IBGE e por
geógrafos que trabalhavam na UNESP de Rio Claro – SP, e
nas universidades federais do Rio de Janeiro e da Bahia
(SPÓSITO, 2004, p. 183).

Em um dos trabalhos mais atuais e completos sobre a rede urbana
brasileira (IBGE, Regiões de influência das cidades, 2008), realizou-se o
levantamento das ligações entre as cidades, com o objetivo de delinear suas
áreas de influência e explicar a articulação das redes no território. Ainda que
metodologicamente se tenha privilegiado a função de gestão do território, a fim
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de avaliar níveis de centralidade administrativa, jurídica e econômica, é
interessante observar que foi mantido o princípio de classificar as cidades
brasileiras dentro de um modelo de hierarquia urbana. Neste sentido, as
cidades foram classificadas em cinco grandes níveis, por sua vez subdivididos
em dois ou três sub-níveis (IBGE, 2008, p. 11-13), a saber:
1. Metrópoles: são os 12 principais centros urbanos do país, de grande
porte e com extensa área de influência direta.
a) Grande metrópole nacional – São Paulo;
b) Metrópole nacional – Rio de Janeiro e Brasília;
c) Metrópole – Belém, Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo
Horizonte, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre.

2. Capital Regional: integram este nível 70 centros cujas áreas de
influência são de âmbito regional.
a) Capital regional A – 11 cidades;
b) Capital regional B – 20 cidades;
c) Capital regional C – 39 cidades.

3. Centro Sub-regional: são 164 centros com atividades de gestão menos
complexas e com área de atuação mais reduzida.
a) Centro sub-regional A – 85 cidades;
b) Centro sub-regional B – 79 cidades.

4. Centro de Zona: nível formado por 556 cidades de menor porte e com
atuação restrita à sua área imediata.
a) Centros de zona A – 192 cidades;
b) Centros de zona B – 364 cidades.

5. Centro Local: nível constituído pelas demais 4.473 cidades brasileiras
cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu município,
servindo apenas aos seus habitantes. Têm população dominantemente
inferior a 10.000 habitantes.
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1.5 Uma discussão geográfica mais recente sobre a rede urbana

Segundo Corrêa (2006, p. 17) o tema rede urbana tem sido estudado
pelos geógrafos em diferentes perspectivas, dentre as quais se destacam as
análises das cidades em termos de funções, relações entre tamanho
demográfico e desenvolvimento, hierarquia urbana e relações entre cidade e
região. Tais abordagens não seriam excludentes entre si, pois se interpenetram
mutuamente de diferentes formas. O autor propõe, a priori, uma definição para
o conceito de rede urbana, que seria “um conjunto de centros urbanos
funcionalmente articulados entre si” no bojo do qual “produção, circulação e
consumo se realizam efetivamente” (Ibidem, p. 15-16). Considera ainda que “a
rede urbana constitui-se simultaneamente em um reflexo da e uma condição
para a divisão territorial do trabalho” (CORRÊA, 1989, p. 48).
De fato, diferentes atividades produtivas se distribuem sobre o território
nacional, originando redes de produção, circulação e distribuição de insumos e
mercadorias. No bojo dessas redes,

A articulação resultante da circulação vai dar origem e reforçar
uma diferenciação entre núcleos urbanos no que se refere ao
volume e tipos de produtos comercializados, às atividades
político-administrativas, à importância como pontos focais em
relação ao território exterior a eles, e ao tamanho demográfico;
esta diferenciação traduz-se em uma hierarquia entre os
núcleos urbanos e em especializações funcionais. (CORRÊA,
1989, p. 7).

Essa hierarquia urbana persiste num contexto econômico globalizado
que transforma a qualidade das relações entre as cidades e suas hinterlândias,
entre as cidades de mesmo nível e entre os centros urbanos de diferente
importância. No entanto a estrutura da rede urbana aparece menos piramidal
devido ao incremento das relações de complementaridade e às sinergias que
se desenvolvem entre aglomerações do mesmo nível. Às vezes elas se tornam
mais significativas que as relações tradicionais entre os centros e suas
periferias, mesmo porque o progresso dos transportes e das comunicações
ajudou cidades intermediárias a produzir novas estratégias de desenvolvimento
fora do esquema clássico centro/periferia (EGLER, 2001, p. 34).
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Quando se pensa na configuração territorial de um país com as
dimensões do Brasil, necessariamente a ideia de diferenciação socioespacial
vem à tona. A rede urbana é construída ao longo do tempo – de um longo
tempo – por isso mesmo ela incorpora rugosidades de tempos pretéritos à sua
constituição atual. As diferenciações socioespaciais – ou regionais – emergem
no contexto da divisão territorial do trabalho, que cria uma hierarquia entre
lugares e redefine, a cada momento, a capacidade de agir das pessoas, das
firmas e das instituições (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 21).
Neste contexto socioespacial do início do século XXI vê-se que “a
sociedade está sendo construída em torno de fluxos: fluxos de capital, de
informação, de tecnologia, de interação organizacional, de imagens, sons e
símbolos” (CASTELLS, 1999, p. 436), que transformam radicalmente os
lugares impondo novos conteúdos nas suas articulações com o mundo. O
mundo contemporâneo tornou-se bem mais complexo. A economia, a política,
a cultura, todas as instâncias da sociedade, enfim, foram afetadas pelas
transformações técnicas das últimas décadas. A rede urbana, como parte
integrante desse contexto, pode expressar o movimento das transformações
ocorridas, especialmente em um país como o Brasil,
Que apresenta, no alvorecer do século XXI, numerosos e
complexos ciclos de reprodução do capital, geradores de
interações multifacetadas, multidirecionadas e de intensidades
variadas que geram uma rede urbana cada vez mais complexa
[...] entender a lógica de redes urbanas cada vez mais
complexas é uma tarefa que se torna fundamental para
compreender a sociedade brasileira e o seu território.
(CORRÊA, 2006, p. 326).

Em um passado não muito distante era comum se fazer uso de
tipologias para diferenciar as redes urbanas; havia redes axiais, solares,
christallerianas, dendríticas, entre outras. Mesmo que se deseje considerar
uma tipologia tradicional qualquer, é imprescindível considerar que na
contemporaneidade as redes urbanas participam de múltiplas relações, de
interações que são simultaneamente locais, regionais, nacionais e mundiais,
sendo, portanto, difícil aprisioná-las dentro de uma tipologia específica. É
preciso compreender que,
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O fato de que a rede é local e global, una e múltipla, estável e
dinâmica, faz com que a sua realidade, vista num movimento
de conjunto, revele a superposição de vários sistemas lógicos,
a mistura de várias racionalidades cujo ajustamento, aliás, é
presidido pelo mercado e pelo poder público, mas, sobretudo,
pela própria estrutura socioespacial. (SANTOS, 1999, p. 222).

Na realidade, as cidades podem ser identificadas como nós de redes,
especialmente as cidades médias e grandes, lugares de conexão entre as
diferentes escalas através das quais os fluxos de toda natureza circulam. Para
Santos e Silveira (2001, p. 280), “as cidades são os pontos de interseção e
superposição entre as horizontalidades e as verticalidades”. E nesse
movimento as cidades vão estabelecendo uma ponte entre o global e o local,
em vista das crescentes necessidades de intermediação e da demanda
também crescente de relações; além disso, como vivemos imersos no bojo da
aceleração contemporânea, há que se considerar a necessidade permanente
de informação de toda ordem, e este é um dado a mais a ser considerado no
momento de explicar a teia de relações que articulam as cidades entre si, no
contexto da região que integram e, simultaneamente, as relações estabelecidas
com cidades de outras regiões do país e do mundo. O geógrafo precisa ter em
mente que
O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e
também contraditório, entre sistemas de objetos e sistemas de
ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro
único no qual a história se dá. Sistemas de objetos e sistemas
de ações interagem. De um lado, os sistemas de objetos
condicionam a forma como se dão as ações, e, de outro lado,
o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se
realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço
encontra sua dinâmica e se transforma. (SANTOS, 1994, p.
111).

No bojo dessas transformações engendradas pelos sistemas de objetos
e de ações, há que se compreender que a rede urbana funciona como um
conjunto de aglomerações produzindo bens e serviços junto com uma infraestrutura de suporte, e com fluxos que, por meio desses instrumentos de
intercâmbio, circulam entre as aglomerações (SANTOS, 2005, p. 89). Para que
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as conexões se estabeleçam é necessário que existam objetos instalados no
território, especialmente objetos técnicos que já são projetados para atender as
demandas recentes de aceleração, fluidez e instantaneidade. Tais objetos
podem ser inseridos no conjunto daquilo que Santos denomina de fixos, ou
seja,
Os fixos são os próprios instrumentos de trabalho e as forças
produtivas em geral, incluindo a massa dos homens. Os fluxos
são o movimento, a circulação e assim eles nos dão, também,
a explicação dos fenômenos da distribuição e do consumo.
Desse modo, as categorias clássicas, isto é, a produção
propriamente dita, a circulação, a distribuição e o consumo,
podem ser estudados através desses dois elementos, fixos e
fluxos. (SANTOS, 1996a, p. 77).

Para Santos a análise dos fluxos é às vezes difícil, pela ausência de
dados. Mas o estudo dos fixos permite uma abordagem possível, através dos
objetos localizados: agências de correio, sucursais bancárias, escolas,
hospitais, fábricas etc. Cada tipo de fixo surge com suas características, que
são técnicas e organizacionais. E desse modo a cada tipo de fixo corresponde
uma tipologia de fluxos. Fixos e fluxos interagem e se alteram mutuamente
(Ibidem, p. 78).
Seguindo esta linha de análise, podemos então definir para o estudo das
redes urbanas, contemporaneamente, essa orientação teórico-metodológica
que considera os fixos e os fluxos como categorias de análise espacial; eles
ajudam a compreender a interdependência entre o território em si e todo um
séquito de movimentos que a sociedade estabelece com o mesmo. Neste
sentido, a rede urbana enquanto expressão de interesses e intenções da
sociedade (Estado, empresas, organizações civis etc.) pode ser compreendida
através da análise de fixos e de fluxos que constroem sua dinâmica, integrando
assim o espaço geográfico, constituído, sob esta perspectiva, por um sistema
de objetos e um sistema de ações. Dessa forma entende-se que,
A rede urbana tem um papel fundamental na organização do
espaço, pois assegura a integração entre fixos e fluxos, isto é,
entre a configuração territorial e as relações sociais. Seu
estudo é fundamental para a compreensão das articulações
entre as diversas frações do espaço. (SANTOS, 1996a,
p.112).
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Essas articulações conectam os centros urbanos em todas as escalas
geográficas, da local à mundial, sem necessariamente precisarem submeter-se
a uma hierarquia rígida, como a existente em períodos anteriores, quando
foram elaboradas tipologias para demonstrar as formas das redes urbanas.
Neste contexto têmporo-espacial do início do século XXI, mais do que
demonstrar formas de redes urbanas, deve-se buscar entender como as
interações se dão, na medida em que,
As interações espaciais, a despeito de sua efetiva importância
para diferenciar os centros urbanos, são mais difíceis de ser
produzidas, estando, em regra, sob severo controle, tornandose informações menos acessíveis [...] porém, mais reveladoras
da natureza e magnitude dos centros urbanos. (CORRÊA,
2006, p. 291).

Interações espaciais constituem um amplo e complexo conjunto de
deslocamentos de pessoas, mercadorias, capital e informação sobre o espaço
geográfico, no âmbito das quais estamos todos envolvidos. Elas podem ser
simultaneamente intra-urbanas e interurbanas, sendo fundamentais na análise
da dinâmica das redes urbanas. Por exemplo,
As interações espaciais envolvem os deslocamentos aos
centros intra-urbanos de compras (núcleo central de negócios,
centros de bairro, shopping centers etc.) e localidades centrais
na hinterlândia das metrópoles. A circulação de ônibus
urbanos ou entre cidades, assim como de veículos individuais,
está em parte associada a essas interações. (CORRÊA, 1997,
p. 292).

Ou seja, este movimento está associado às interações espaciais nas escalas
local e regional. Como já foi discutido anteriormente, é preciso avançar também
na direção de escalas mais amplas – nacional e mundial – que certamente
mantêm conexões com os fluxos que circulam na rede urbana “regional”.
Enfim, a partir dessas reflexões, podemos concordar com a ideia de que
não devemos mais nos limitar à clássica noção de rede urbana, assim também
como não podemos mais referir-nos às clássicas noções da relação cidadecampo. Não é que não existam ainda hoje essas relações, mas mudaram de
conteúdo e de forma. Hoje, uma cidade pode não manter intercâmbio
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importante com sua vizinha imediata e, no entanto, manter relações intensas
com outras muito distantes, mesmo fora de seu país (SANTOS, 1996a, p. 4849).
1.6 A Rede urbana no contexto da aceleração contemporânea
Quisera abranger tudo, e tudo me convida;
mas o tempo é fugaz, e curta e incerta a vida
Antonio Feliciano de Castilho

Essas palavras do escritor português Feliciano de Castilho foram
escritas na segunda metade do século XIX, época marcada pelas inovações
técnicas provenientes da revolução industrial inglesa. A locomotiva a vapor era
o ícone de um tempo em que a distância terrestre entre um lugar e outro, no
espaço, era vencida após horas e até mesmo dias de viagem. O automóvel
ainda não existia e as viagens marítimas, cansativas e monótonas “duravam o
tempo de uma vida” e constituíam-se em verdadeiras aventuras ainda que por
terras cartografadas e conhecidas. E ainda assim, o poeta considerava o tempo
fugaz para se viver tudo o que a vida oferecia.
O que dizer então desse início do século XXI? Desse período onde,
envoltas por um séqüito de objetos, inovações e informações, muitas pessoas
são levadas a perderem suas referências de tempo – e de espaço –
desconstruindo identidades territoriais tecidas no decorrer de um longo tempo.
O efêmero e o fugidio são características desse momento em que
vivemos. O tempo do relógio digital está em toda parte, lembrando a todo
instante que é preciso ter pressa! O trabalho, o lazer, o ócio, o consumo e a
guerra. Tudo parece ser milimetricamente cronometrado para que não se perca
tempo. Essa exacerbação da técnica no contexto do mundo atual e sua relação
inexorável com a ideia de aceleração do tempo vêm, na verdade,

Implicando em profundas transformações no processo
produtivo; as mudanças nos meios de comunicação ligando os
espaços em redes de fluxos cada vez mais densas,
ultrapassando fronteiras, colocam uma necessidade de
repensar a natureza do espaço num momento em que a
relação espaço / tempo se transforma de modo incontestável
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[...] o que se busca é a diminuição do tempo do percurso e não
do espaço do percurso que continua sendo um dado
inquestionável [...] (CARLOS, 1996, p. 28).

Neste sentido, portanto, o local se transforma mais rapidamente, na medida em
que está exposto a todo o movimento e fluidez existente na sua relação com o
mundo. E no bojo dessas relações torna-se necessário repensar a rede urbana,
sua forma, seu conteúdo e seu papel no contexto desse movimento alucinante
que caracteriza as relações espaciais contemporaneamente.
Na sua tese de que o mundo hoje é plano, Friedman (2007, p.63)
considera que a Terra deixou de ser redonda e se achatou, pois, “para onde
quer que olhemos, vemos hierarquias sendo desafiadas de baixo para cima ou
deixando de ser estruturas verticais e se horizontalizando”. A plataforma desse
mundo plano, para o autor, seria então produto de uma convergência entre o
computador pessoal (que subitamente permitiu que cada indivíduo tivesse mais
autonomia e se tornasse autor de seu próprio conteúdo em forma digital), o
cabo de fibra ótica (que possibilitou o acesso cada vez maior ao conteúdo
digital disponível no mundo e a um custo reduzido) e o aumento dos softwares
de fluxos de trabalho (que possibilitou às pessoas de todo o mundo colaborar
com

aquele

mesmo

conteúdo

digital

estando

em

qualquer

lugar,

independentemente da distância – geográfica ou cultural – entre elas).
No contexto dessa discussão o que seria então uma aceleração? A
priori, é possível fazer uso da definição de Santos (1994, p. 29), quando
considera que “acelerações são momentos culminantes na história, como se
abrigassem forças concentradas, explodindo para criarem o novo”. Ao recuarse para tempos pretéritos provavelmente encontraríamos alguns momentos /
eventos, a partir dos quais o mundo sofreu grandes e radicais transformações:
a invenção da escrita (na antiguidade), a queda do império romano (século V),
as cruzadas (séculos X – XII), as navegações marítimas (séculos XV – XVI), e
a revolução industrial inglesa (século XVIII).
Esses

momentos

de

“aceleração”

mudaram

radicalmente

a

compreensão acerca das noções de tempo e espaço. Deram novas
significações às relações sociais, políticas, econômicas e culturais, impondo
novas formas de inter-relacionamento dos homens entre si e com a natureza.
Daí, a sensação de que,
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A cada época, malgrado a certeza de que se atingiu um
patamar definitivo, as reações de medo ou de admiração
diante do inusitado e a dificuldade para entender os novos
esquemas e para encontrar um novo sistema de conceitos que
expressem a nova ordem de gestação (SANTOS, 1994, p. 29).

Muito

frequentemente

períodos

de

aceleração

estão

relacionados

à

emergência de inovações e objetos que acabam por interferir na organização
da sociedade; alguns exemplos são elucidativos: a invenção da roda, a
invenção da escrita, o surgimento da estrada de ferro e do navio a vapor; e
mais recentemente, a invenção do automóvel, do avião, o surgimento do cabo
de fibra ótica, da televisão, do cartão magnético, da leitora eletrônica de
códigos de barras, dos caixas eletrônicos, do GPS, do telefone celular, do
computador. Talvez a diferença entre a aceleração contemporânea e aquelas
de tempos pretéritos, seja a criação de objetos em um tempo bastante curto e
sua rápida disseminação por todo o mundo, ou seja, o caráter de
instantaneidade e de simultaneidade relacionado à criação desses objetos e
sua imediata utilização em escala planetária. Para Santos,
A aceleração contemporânea é, por isso mesmo, um resultado
também da banalização da invenção, do perecimento
prematuro dos engenhos e de sua sucessão alucinante. São,
na verdade, acelerações superpostas, concomitantes, as que
assistimos hoje (Ibidem, p.30).

Não restam dúvidas de que esse movimento incessante teve início por volta de
1970, quando se tornou possível a geração, o processamento e a transmissão
de dados em tempo real através dos objetos técnico-informacionais,
caracterizando a gênese desse período de “revolução da tecnologia da
informação” (CASTELLS, 1999), onde,
Cada grande avanço em um campo tecnológico específico
amplifica os efeitos das tecnologias conexas. Assim, a
telefonia móvel, contando com a capacidade dos
computadores para o envio das mensagens, fornece, ao
mesmo tempo, a base para a computação ubíqua e para a
comunicação eletrônica interativa e ininterrupta em tempo real
(Ibidem, p. 63-64).
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Os efeitos de tudo isso sobre a rede urbana foram significativos, na
medida em que relações de compra e venda, transações financeiras e
conexões interurbanas, entre outras ações, tornaram-se muito mais rápidas
naqueles espaços dotados da infra-estrutura de suporte necessária para a
difusão daquelas inovações. Lévy (2007) considera que essas relações
contemporâneas se dão em um “espaço-movimento”, onde se usufrui da
rapidez, da aceleração, da ubiquidade e dos contatos instantâneos. Nesse
espaço-movimento, as malhas das redes circulam através de outras redes:
A televisão no bolso, os fones nas orelhas, o notebook, que
pode ser conectado em qualquer lugar a outros computadores,
o fax portátil, o telefone no carro ou no trem. Os móveis nos
automóveis combinam suas velocidades, trocam suas
mensagens, entrecruzam-se em um espaço também móvel,
relativo, no qual tudo se mexe em relação a tudo, no qual a
distância não é nada e a velocidade, tudo. (LÉVY, 2007,
p.152).

É preciso lembrar, no entanto, que o movimento e a fluidez não são os mesmos
para todos os lugares nem para todas as pessoas; sendo assim, a distância a
ser vencida por alguém que tenha acesso a certas inovações tecnológicas será
infinitamente menor do que aquela a ser percorrida por quem não tenha acesso
às mesmas. Nunca é demais atentar para o fato de que a sociedade –
especificamente a brasileira – é constituída por pessoas de diferentes classes
sociais, e que os objetos recentemente criados, aqueles que possibilitam maior
fluidez no espaço e diminuição do tempo gasto, são acessíveis a uma parcela
ainda pequena da população. No âmbito da rede urbana pode-se considerar
que “são as telecomunicações e o transporte aéreo que exercem papel
decisivo, atualmente, na concentração metropolitana e na configuração das
conexões globais em redes altamente seletivas de seus usuários” (SPOSITO,
2008, p.122).
A relação tempo-espaço adquire um novo significado, pois os
deslocamentos materiais e os fluxos imateriais imprimem outra lógica ao
funcionamento da rede urbana, onde há uma seletividade no uso das
inovações técnicas e informacionais. Por isso mesmo,
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O tempo que está em todos os lugares é o tempo da
metrópole, que transmite a todo o território o tempo do Estado
e o tempo das grandes empresas. Em cada outro ponto, nodal
ou não, da rede urbana, temos tempos subalternos e
diferenciados, marcados por dominâncias específicas [...] Está
aí o novo princípio da hierarquia, pela hierarquia das
informações (SANTOS, 1996b, p.91).

Os fluxos de informação são hoje imprescindíveis para garantir a fluidez
do território, e devem ser tratados simultaneamente aos demais fluxos
materiais e imateriais de circulação. Os movimentos de mercadorias, de
capitais, de serviços e de pessoas estão vinculados, inexoravelmente, às redes
de informação. Os meios técnico-informacionais, através das redes de
computadores, permitem hoje a conexão entre diferentes tipos de relações
reticulares, algo impossível de acontecer há cerca de 30 anos. Os sistemas
técnicos, assim, “foram e são suportes para o desenvolvimento das atividades
econômicas e, por conseguinte, para a ampliação da circulação e do consumo”
(BESSA e SOARES, 2003, p.21).
No bojo da organização espacial, redes de telecomunicações e rede
urbana são, assim, instâncias interligadas. Para Dias (1995b, p.103) as redes
de informação, com equipamentos de “solidariedade urbana”, são os vetores
por excelência de integração territorial, na passagem do século XX para o XXI.
Segundo a autora,
Le développement des moyens de communication a joué un role
essential, tant sur
la croissance des villes, que sur la
configuration du système urbain [...] il n‟est pás surprenant que
les techniques de communication exercent une influence sur le
réseau urbain, car la communication elle-même en est la
condition première (DIAS, 1995b, p.15).1

Dias considera que a história da rede urbana brasileira a partir de 1960,
coincide em grande parte com a história das redes de telecomunicações. A
dispersão das atividades industriais no território e a concentração das funções
de comando e controle só são possíveis a partir do momento em que as
1

O desenvolvimento dos meios de comunicação teve um papel essencial, tanto no crescimento
das cidades, quanto na configuração do sistema urbano [...] não é surpreendente que as
técnicas de comunicação exerçam uma influência sobre a rede urbana, porque a comunicação
é sua primeira condição.
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relações espaciais tornam-se fluidas, e isso só é de fato possível a partir
daquela década, quando,
L‟organisation urbaine du Brésil présente une nouvelle
dynamique liée aux processus de modernisation par lesquels
passe le pays. L‟apparition de nouvelles stratégies techniques
et économiques – financières et industrielles – a engendré un
remodelage territorial sans lequel elles ne pourraient se
développer totalement. Toutes ces stratégies, qui se
rencontrent, se combinent ou s‟affrontent, manipulent la même
matière douée d‟energie motrice – l‟information – dont elles
vont dessiner et réguler les flux. Les forces et les intérêts qui
les mettent en oeuvre – Etat, entreprises publiques ou privées
– vont trouver dans les réseaux d‟information l‟outil
incomparable de contrôle et de „surveillance‟ des unités
territoriales et économiques (DIAS, 1995b, p.103). 2

Depreende-se assim que as redes de informação passam a ser
consideradas elementos de análise indispensáveis à compreensão do
funcionamento da rede urbana. Gradativamente, a incorporação das redes
técnicas passa a ser exigência nas pesquisas sobre as interações espaciais.
Ao longo da década de 90 foram produzidos muitos trabalhos geográficos que
fizeram uso do conceito de redes para explicar questões territoriais.
Frequentemente, tais trabalhos fizeram uso da discussão teórica em torno das
redes, dos fixos e fluxos geográficos, contribuindo assim com a incorporação
desse conceito entre aqueles considerados essenciais para uma análise
espacial que dê conta das transformações ocorridas no mundo a partir de
1970. No entanto, entre aqueles trabalhos, foram raros os que consideraram a
discussão teórico – prática em torno das redes de suporte (ou redes técnicas),

2

A organização urbana do Brasil apresenta uma nova dinâmica ligada aos processos de
modernização pelos quais passa o país. O surgimento de novas estratégias técnicas e
econômicas – financeiras e industriais – gerou uma reconfiguração territorial sem a qual elas
não poderiam se desenvolver totalmente. Todas essas estratégias, que se encontram, se
combinam ou se chocam, fazem uso do mesmo material dotado de energia motriz – a
informação – onde elas vão aparecer e regular os fluxos. As forças e os interesses que as
aplicam – Estado, empresas públicas ou privadas – vão encontrar nas redes de informação
uma ferramenta incomparável de controle e de „monitoramento‟ das unidades territoriais e
econômicas.
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materialidade essencial à circulação dos fluxos entre os diversos lugares no
espaço.
Ao longo do século XX a rede urbana brasileira foi estudada
simultaneamente à difusão e consolidação de outras redes – viária, bancária,
telefônica, elétrica – a ela vinculadas. A partir de 1970 emergem novas redes
de infra-estrutura técnica que vêm somar-se àquelas; são as redes de
comunicação eletrônica – uma inovação que surgiu da associação das
telecomunicações com a informática – que, de acordo com Benakouche (1995,
p.227), permitiram o aumento da capacidade e da velocidade de transmissão
de informações no território nacional, como também multiplicaram os modos de
realizá-la. Como no Brasil este tema não recebeu muita atenção, o que pode
ser comprovado pela falta de estudos empíricos que avaliem a presença
dessas redes no território e seus usos efetivos, é urgente que essas redes
técnicas sejam consideradas nos estudos atuais sobre a rede urbana brasileira.
Inicialmente, a fim de identificar as implicações socioespaciais dessas
novas redes sobre o território, faz-se necessário que se diferencie as “redessuportes” das “redes-serviços”. Dessa forma,
As redes-suportes são as redes técnicas, ou seja, os fios, os
cabos, os feixes de microondas, os terminais, as centrais de
comutação etc., por onde circulam e são processadas as
informações; as redes-serviços dizem respeito aos serviços
ofertados, isto é, às relações que as redes-suportes permitem
estabelecer entre seus usuários, estando nesta categoria o
processamento remoto de dados, o correio eletrônico, a
consulta a bancos de informação etc. A necessidade desta
distinção justifica-se pelo fato de que as repercussões das
redes-suportes sobre o espaço são determinadas pela
intensidade dos usos das redes-serviços (BENAKOUCHE,
1995, p. 228).

Em função desses usos, não é surpresa verificar que desde a década de 70, o
Sudeste brasileiro foi privilegiado e, dentro dele, o estado de São Paulo, como
local prioritário para instalação de redes-suportes. Basta lembrar que a região
metropolitana de São Paulo ainda concentra a maior parte das sedes das
grandes empresas – nacionais e transnacionais – e das agências bancárias
que atuam no território brasileiro. Por isso mesmo é possível afirmar que “a
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localização das matrizes, das direções dos grandes bancos e das empresas
industriais ou terciárias que funcionam à escala mundial, confere a um pequeno
número de grandes cidades um papel fundamental na nova organização dos
territórios” (ROCHEFORT, 2002, p.8).
Apesar das tendências recentes da urbanização brasileira, que apontam,
entre outros fatores, para o crescimento e a importância das cidades médias, é
inquestionável que São Paulo continua comandando as ações não somente
sobre a região concentrada (SANTOS, 1996b, p.40), como sobre toda a rede
urbana brasileira. No entanto, nas escalas regional e sub-regional as relações
entre os centros urbanos tendem a conservar certos atributos de hierarquia,
pois,
Apesar de as redes técnicas possibilitarem maior flexibilidade
nas relações interurbanas, aquelas cidades cujas interações
são meramente regionais, dadas pela proximidade geográfica
contígua, acabam perdendo parte de sua importância na
hierarquia regional em favor daquela cidade que, além de
assegurar o comando regional por meio de um conjunto de
funcionalidades que atende à sua área de polarização,
garante, através das especializações, interações importantes
no plano nacional e até mesmo mundial (BESSA e SOARES,
2003, p.30).

A discussão em torno das redes-suportes e das redes-serviços, aos
poucos, vai ganhando espaço no âmbito das ciências sociais e da Geografia
em particular. Uma das abordagens mais recentes trata das telecomunicações
e uso do território brasileiro (TOLEDO JÚNIOR, 2003), onde se analisa a forma
como as empresas de telecomunicações se distribuem no território brasileiro e
o modo como se dão as implicações do uso do território sobre as estratégias
dessas empresas, especialmente após 1995, quando o monopólio estatal das
telecomunicações foi flexibilizado no país. O autor considera que,
A existência das redes-suportes está diretamente relacionada
com as redes-serviços, e sua localização evidencia a
existência ou não de serviços que dependem da existência de
redes. A concentração das redes em determinados pontos do
território normalmente irá indicar lugares que são bem servidos
por diversos tipos de infra-estruturas, que se dão através de
investimentos públicos ou privados, mas que servirão
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preferencialmente a determinadas parcelas do território e da
sociedade (TOLEDO JÚNIOR, 2003, p.95).

Nesse contexto, o controle das empresas de telecomunicações que atuam no
Brasil não só deixa de pertencer ao Estado como, em muitos casos, passará
para a gestão de empresas mundiais que atuam neste setor. A telefonia fixa se
expande e a telefonia móvel se dissemina de maneira surpreendente no Brasil,
incorporando progressivamente uma parcela cada vez maior de usuários.
Todo esse movimento relaciona-se, portanto, a este período de
aceleração, onde os objetos – cada vez mais, objetos técnicos – são
incorporados ao território, passando a ser elementos fundamentais para a
difusão

dos

fluxos

contemporaneamente.

e

da

Através

própria
das

existência
redes

da

técnicas

rede
–

urbana,
vinculadas

inexoravelmente à dinâmica da rede urbana – diversos serviços modernos são
prestados às empresas e às pessoas de um modo geral: transações
financeiras, comércio e correio eletrônicos, tele-conferências, tele-medicina e
educação à distância (EAD), transmissão de imagem, som e dados os mais
variados, entre tantos outros serviços.
Em um espaço e em um tempo assim definidos parece evidente que os
estudos urbanos e regionais têm que incorporar esses novos elementos às
suas análises; além de questionar conceitos e teorias historicamente
constituídos e trazê-los à luz das transformações radicais que ocorreram
recentemente sobre a organização espacial. No caso da rede urbana,
especificamente, é preciso estar ciente de que “o que ocorre numa vizinhança
local tende a ser influenciado por fatores – tais como dinheiro mundial e
mercados de bens – operando a uma distância indefinida da vizinhança em
questão” (GIDDENS, 1991, p.70).
A rede urbana, frequentemente tratada em função de suas relações
regionais, através de modelos hexagonais, concêntricos ou axiais, deve
incorporar, necessariamente, neste início do século XXI, novos conteúdos de
análise relacionados à prevalência da técnica e da informação. Rede urbana,
rede técnica e rede de informação constituem, neste momento, categorias de
análise interdependentes, através das quais as interações espaciais adquirem
maior inteligibilidade.

74

Através delas, como observou Santos (1999), o próximo e o distante
podem ser articulados, a ordem do mundo e a ordem do lugar emergem na
análise, reunindo numa mesma lógica de compreensão todos os elementos em
interação – homens, técnica, paisagens, empresas, Estado, instituições,
atributos sociais, culturas. Hoje, por meio dos estudos sobre a rede urbana e
de metodologias apropriadas para a sua análise, talvez seja possível consolidar
efetivamente a noção de que “cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma
razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente” (SANTOS,
1999, p.273).
Quanto à controvertida questão da hierarquia urbana em pleno período
técnico-informacional, deve-se entender que as razões que explicam a
coexistência assimétrica entre os centros regionais e as pequenas cidades
devem ser buscadas no contexto histórico-geográfico de constituição da rede
urbana. Sejam essas razões de ordem política (decisões do Estado em
priorizar alocação de recursos em uma dada cidade; dinamismo ou não dos
grupos políticos locais etc.), econômica (escolha de uma grande empresa em
se instalar em um dado território; crise no sistema produtivo regional etc.) ou
cultural (absenteísmo das elites econômicas e políticas), que produzem ao
longo do tempo uma interdependência assimétrica entre as cidades.
Dessa forma, é nesse contexto que a questão da hierarquia urbana pode
continuar mantendo algum sentido. Permanecem relações de dependência das
pequenas cidades em relação aos centros regionais, especialmente ligadas
aos fluxos para consumo de bens mais especializados do comércio e de
serviços como saúde, educação e finanças, indisponíveis – ou disponíveis
precariamente – nas pequenas cidades. Por outro lado, em virtude da
emergência dos meios informacionais e das redes de computadores, muitas
interações que até pouco tempo exigiam a presença “face a face”, podem ser
feitas hoje de forma virtual, desde que essas cidades tenham em seus
territórios a base técnica necessária à realização dessas conexões. Além disso,
é preciso que as pessoas estejam preparadas, econômica e cognitivamente,
para utilizarem com eficácia esses meios modernos de conexão.
Esse é um nível de hierarquia diferente daquele considerado em
modelos teóricos tradicionais, como o da Teoria das Localidades Centrais.
Pois, além das transformações radicais nas relações de tempo e espaço
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provocadas pela disseminação das redes de informação em todos os setores
da sociedade e em quase todos os lugares, ainda que de formas diferenciadas,
há que se considerar também a subjetividade que existe nos indivíduos. As
pessoas se movem hoje no espaço e na rede motivadas por circunstâncias,
condições, valores e desejos os mais díspares e multifacetados.
Exatamente por isso seria possível considerar que a rede urbana
constitui-se hoje em uma espécie de “geometria variável” (SANTOS e
SILVEIRA, 2001, p. 281), porque as diversas aglomerações participam de
formas diferenciadas do jogo entre o local e o global, em virtude das crescentes
necessidades de intermediação e da demanda também crescente de relações
de todos os níveis. O desafio é buscar compreender como isso se dá
empiricamente no âmbito das articulações entre as pequenas, médias e
grandes cidades da rede urbana. Neste estudo específico, conclusões mais
abrangentes devem explicar se este movimento de fato existe, e se existe
como está se processando no contexto da região influenciada por Itabuna e
Ilhéus.
Entende-se que é possível empreender uma orientação metodológica
que apesar de enfatizar o movimento e a celeridade dos fluxos em rede deste
momento, também considere as rugosidades, as disparidades, as conexões
ainda lentas, que coexistem com a “aceleração contemporânea”. A técnica é
instalada seletivamente no território – nem todas as pessoas e lugares têm
acesso a ela – e esse dado deve ser considerado pelos que decretam o fim da
hierarquia urbana. A menos que se deixe de considerar as pequenas cidades
que participam da rede urbana. Neste caso, seriam elas, então, as “cidades
invisíveis” (CALVINO, 1990)?
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CAPÍTULO 2
A GÊNESE DA REDE URBANA NA REGIÃO DE INFLUÊNCIA DE
ITABUNA – ILHÉUS
A realidade em si mesma é inapreensível, pela sua infinitude
no presente, pelo seu movimento na história, entretanto isso
não nos autoriza a desistir de sua análise global. Cada
momento histórico produz uma extensão dos fenômenos e,
assim, um conjunto de eventos, técnicas e normas chega
diferentemente aos lugares.
Maria Laura Silveira, 2010, p. 132.

O processo histórico – geográfico de constituição da região outrora
identificada como região cacaueira está relacionado de forma indissociável à
produção e exportação de cacau, commoditie responsável pela construção de
paisagens urbanas e rurais singulares. Ao mesmo tempo, a cacauicultura
viabilizou o desenvolvimento de uma rede urbana que, aos poucos, articulou as
áreas produtoras na zona rural às cidades de pequeno e médio porte e,
consequentemente, aos centros de importação e consumo, em diferentes
partes do mundo.
Associada ao desenvolvimento da cacauicultura e ao incremento das
atividades comerciais, toda uma rede de fluxos intra e inter-regionais passa a
se estabelecer. Os núcleos do povoamento inicial se expandem e passam a
adquirir o status de cidades, mesmo que inseridas em um contexto
socioespacial ainda eminentemente rural. Na primeira metade do século XX,
Itabuna e Ilhéus já detêm a primazia como centros regionais, em virtude do
conjunto de funções que engendram: centros do comércio atacadista e
varejista, locus de centralização das atividades financeiras e das firmas
exportadoras de cacau, centros da decisão política, entroncamento rodoviário
(Itabuna) e base portuária para o escoamento da produção de cacau (Ilhéus).
Além dos fluxos relacionados à cacauicultura – responsáveis pela
gênese da rede urbana regional – devemos considerar, hodiernamente, todo
um séquito de fluxos estabelecidos no bojo da controvertida globalização,
responsáveis pela articulação entre lugares e regiões e pela ampliação de suas
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relações endógenas e exógenas. No caso específico da microrregião Itabuna Ilhéus é possível destacar:
a) O recrudescimento dos fluxos informacionais, a partir da década de
1990 e o incremento do turismo e da sua cadeia produtiva, em Ilhéus,
Itacaré, Comandatuba e Canavieiras;
b) A expansão das atividades produtivas ligadas ao setor secundário,
como a instalação de novas indústrias em Itabuna, Ilhéus e, até
mesmo, em cidades de pequeno porte;
c) A ampliação da oferta de serviços ligados ao ensino superior público e
privado, e a instalação de novos equipamentos urbanos que fazem
emergir novas centralidades, como o shopping center em Itabuna;
d) A modernização da malha rodoviária litorânea e a redefinição dos
fluxos de transportes aéreos, principalmente para atender aos
negócios do turismo em Comandatuba (aeroporto privado) e em
Itacaré e Ilhéus (aeroporto Jorge Amado);
e) Refuncionalização do Porto do Malhado, que passa a atender à
demanda de exportação de soja e outros produtos provenientes do
Oeste baiano.
A rede urbana apresenta uma dinâmica cujo fermento é a própria divisão
social e territorial do trabalho. Os interesses capitalistas selecionam lugares e
regiões em que a possibilidade de criação e ampliação do lucro se apresenta
como dado concreto. Nesses espaços, o Estado e as empresas promovem a
alocação da infra-estrutura necessária à reprodução do capital, privilegiando
alguns poucos lugares em detrimento de muitos outros. Conforme observa
Becker (1997, p. 17), a economia não é uma abstração, mas sim uma relação
social materializada no espaço, sendo assim, os negócios, as empresas, os
bancos e os fluxos de informação só se instalam em uma dada região em
função da conjunção de interesses historicamente constituídos. Em outras
palavras, “a forma e o próprio nível de integração física e de relações espaciais
é fruto da interação dos centros de comando e dos interesses e iniciativas
políticas regionais e locais” (idem).
Assim, no âmbito de um dado sistema produtivo emerge uma rede
urbana constituída por um centro que estrutura a economia regional e por
várias pequenas cidades que orbitam em torno dele. Para Egler (1995, p. 216),
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“o próprio estágio de desenvolvimento da rede urbana revela os níveis de
integração produtiva e financeira de uma região”; por esta razão, para a
compreensão do estágio atual de funcionamento da rede urbana é necessário
conhecer seu processo de desenvolvimento ao longo do tempo, as
transformações ocorridas e o desempenho dos papéis dos centros regionais
nas suas articulações com as demais cidades da rede.
No contexto da aglomeração Ilhéus – Itabuna as atividades relacionadas
à produção e comercialização do cacau provocaram, em diferentes fases, ao
longo do século XX, inúmeras consequências sobre a forma e a dinâmica da
rede urbana, exigindo a instalação de equipamentos e de uma infra-estrutura
indispensável ao escoamento da produção regional. Essa infra-estrutura e o
conjunto das determinações sociais e políticas que as engendram serão
considerados como um sistema de objetos e de ações, intrinsecamente
relacionado à reprodução do espaço geográfico. Sendo assim, aceitando a
ideia de que a rede urbana é um dado indispensável para compreensão do
espaço geográfico nos dias atuais, em virtude dos inúmeros fluxos que através
dela circulam, é possível inseri-la em um contexto de análise que considera
que,

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e
também contraditório, entre sistemas de objetos e sistemas de
ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro
único no qual a história se dá. Sistemas de objetos e sistemas
de ações interagem. De um lado, os sistemas de objetos
condicionam a forma como se dão as ações, e, de outro lado, o
sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza
sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra
sua dinâmica e se transforma (SANTOS, 1994, p. 111).

No bojo dessas transformações engendradas pelos sistemas de objetos e de
ações, há que se compreender que a rede urbana funciona como um conjunto
de aglomerações produzindo bens e serviços junto com uma infra-estrutura de
suporte, e com fluxos que, por meio desses instrumentos de intercâmbio,
circulam entre as aglomerações (SANTOS, 2005, p. 89).
Nas abordagens tradicionais referentes às redes urbanas, “a história é
colocada de lado, não havendo preocupação com a gênese e a dinâmica da
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rede urbana” (CORRÊA, 1989, p. 48). O que não ocorrerá neste estudo, pois
se considera que para se compreender as relações atuais viabilizadas pela
rede urbana, faz-se necessário conhecer os elementos pretéritos responsáveis
por sua gênese e evolução. Na realidade, “o passado comparece como uma
das condições para a realização do evento, mas o dado dinâmico na produção
da nova história é o próprio presente, isto é, a conjunção seletiva de forças
existentes em um dado momento” (SANTOS, 1999, p. 265).
Para se compreender a constituição da rede urbana no sul da Bahia,
mais precisamente na região dedicada à produção de cacau, faz-se necessário
considerar como ponto de partida a influência desse produto como elemento de
fomento da organização desse espaço regional (Figura 2). Um espaço que
passou por significativas transformações ao longo do século XX, em virtude de
a cacauicultura ser uma atividade produtiva vulnerável a sucessivos ciclos de
crises provocadas por fatores tanto endógenos quanto exógenos, naturais e
econômicos.
Figura 2 – Produção de cacau na região Itabuna - Ilhéus

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Quando se considera a teia de ações emanadas e de objetos instalados
para fomentar a cacauicultura na região cacaueira, percebe-se que a criação
de fixos produtivos levou ao surgimento de fluxos que, por sua vez, exigiram
novos fixos para viabilizar o seu próprio desenvolvimento ao longo do tempo.
Segundo Santos,
Os fixos são os próprios instrumentos de trabalho e as forças
produtivas em geral, incluindo a massa dos homens. Os fluxos
são o movimento, a circulação e assim eles nos dão, também,
a explicação dos fenômenos da distribuição e do consumo.
Desse modo, as categorias clássicas, isto é, a produção
propriamente dita, a circulação, a distribuição e o consumo,
podem ser estudados através desses dois elementos, fixos e
fluxos (SANTOS, 1996a, p. 77).

Portanto, de acordo com as concepções teórico-metodológicas do autor vê-se
que é possível explicar o funcionamento de uma rede urbana tendo por base o
interrelacionamento entre fixos e fluxos, entre verticalidades e horizontalidades;
uma vez que a rede urbana é a materialidade que viabiliza as interações
promovidas no espaço por essas “categorias clássicas” às quais ele se refere:
a produção, a circulação, a distribuição e o consumo.
Para Santos a análise dos fluxos é, às vezes, difícil, pela ausência de
dados. Mas, o estudo dos fixos permite uma abordagem possível, através dos
objetos localizados: agências de correio, sucursais bancárias, escolas,
hospitais, fábricas etc. Cada tipo de fixo surge com suas características, que
são técnicas e organizacionais. Desse modo, a cada tipo de fixo corresponde
uma tipologia de fluxos. Fixos e fluxos interagem e se alteram mutuamente
(Idem, p. 78).
Em um passado já um pouco distante, entre fins do século XIX e início
do XX, época de “tempos lentos” (SANTOS, 1999), não havendo no interior da
zona cacaueira outro meio de transporte, além do fluvial, era natural que os
plantadores preferissem a vizinhança dos rios, espraiando-se, timidamente,
pelo interior, onde, por motivos idênticos, se fixavam nos vales dos afluentes e
subafluentes. Disso se beneficiavam os caminhos abertos nas matas, pelos
quais, em tropas de burros, escoava o produto, em demanda dos rios. Na foz,
ou perto dela, saída única para o mar, vale dizer para os mercados
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compradores, as cidadezinhas ganhavam em animação, à sombra do comércio
cacaueiro (SANTOS, 1957, p. 58).
De acordo com Domingues e Keller (1958, p. 69), até 1910, os únicos
meios de transporte utilizados pelo cacau eram a canoa e a tropa de burros. De
alguns povoados que se estabeleceram às margens dos rios3, utilizados como
vias fluviais de escoamento do produto, irradiavam-se as estradas, muitas
vezes, simples picadas, para as plantações de onde saía o cacau seco
carregado pelas tropas; e assim os portos marítimos, estabelecidos na
embocadura dos rios cacaueiros, tinham suas funções desdobradas pelos
pequenos portos fluviais localizados rio acima.
Entre o final do século XIX e o início do século XX não existia
efetivamente uma rede urbana nesta região produtora de cacau. O que havia
era o predomínio de dois núcleos demográficos que aos poucos construíam as
bases para se transformarem de fato em núcleos urbanos – Ilhéus e Itabuna –
e alguns pequenos povoados e roças de cacau situadas às margens dos rios
Almada, Cachoeira, Fundão, Pardo, rio de Contas e seus afluentes; lugares de
onde o cacau era recolhido e transportado de barco e no lombo de burros e
conduzido aos portos para escoamento.
Aceitando-se então a ideia de que “a rede urbana pode ser considerada
como uma forma espacial através da qual as funções urbanas se realizam”
(CORRÊA, 1989, p. 70), e por onde circulam fluxos de diferentes naturezas e
origens, pode-se então afirmar que, de fato, não existia uma rede urbana
constituída na região cacaueira do sul da Bahia naquele período. Aquele
contexto era ainda predominantemente rural e as conexões intra-regionais que
aconteciam não articulavam efetivamente os lugares, apenas fortaleciam a
concentração das atividades mais importantes, inicialmente em Ilhéus, e
posteriormente em Itabuna, centros demográficos que estavam começando a
construir as bases necessárias ao desenvolvimento da forma e das funções
urbanas que se consolidariam até meados do século XX.

3

Embora as áreas ocupadas pelo cacau estivessem restritas, até fins do século XIX, aos vales dos rios, em
decorrência da necessidade de adaptação da árvore aos terrenos mais úmidos, outro fator foi
preponderante para a restrição espacial da produção de cacau: o aproveitamento dos rios como vias
naturais de escoamento da produção das roças para o litoral e daí para Salvador, de onde era exportado
para a Europa. (FREITAS e PARAÍSO, 2001, p. 88).
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A configuração do espaço tradicionalmente identificado como região
cacaueira já estava sendo representada nos mapas, e a força do seu
simbolismo estava sendo internalizada pela população que ali vivia.
Gradativamente, Itabuna e Ilhéus iam atraindo para seus territórios a maior
parte da renda decorrente da produção de cacau. É assim que, segundo Egler
(2001, p. 28),

As aglomerações urbanas mantêm e reforçam laços de
interdependências entre si e entre elas e as regiões que elas
polarizam dentro de um dado território. A expressão de rede
urbana é mais usada para evocar os fluxos que existem entre
os pontos desse território.

Fluxos que conectam os lugares da rede privilegiando os centros da decisão
política e da instalação dos objetos necessários à reprodução econômica.
Sendo assim, safra após safra de cacau, esses lugares vão consolidando seu
comando por toda a hinterlândia produtora, estabelecendo uma função bem
definida no bojo da divisão territorial do trabalho. Como observou Corrêa (1989,
p.49), através das funções articuladas de suas cidades – comércio atacadista e
varejista, bancos, indústrias e serviços de transporte, armazenagem,
contabilidade, educação, saúde – a rede urbana passa a ser uma condição
para a divisão territorial do trabalho.
Os

dois

principais

centros

urbanos

da

zona

cacaueira

são,

incontestavelmente, Ilhéus e Itabuna. Ilhéus, no litoral, é o grande centro
exportador de cacau, enquanto Itabuna, entroncamento rodoviário, mais
interiorizado, tem como atividade precípua a concentração da produção de
vasta área, canalizada para o porto marítimo de Ilhéus.

Ainda se lhe

acrescentava uma função de distribuição de produtos importados para uma
vasta hinterlândia, dela dependente economicamente. Esta função, até 1940,
esteve ligada quase com exclusividade ao porto de Ilhéus, pelo qual Itabuna
recebia as mercadorias, porém, a partir de então, apresenta-se mais
independente, graças ao desenvolvimento da circulação rodoviária. No entanto,
ainda hoje, as funções das duas cidades se completam. Por essas razões,
pode-se considerar que,
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A articulação resultante da circulação vai dar origem e reforçar
uma diferenciação entre núcleos urbanos no que se refere ao
volume e tipos de produtos comercializados, às atividades
político-administrativas, à importância como pontos focais em
relação ao território exterior a eles, e ao tamanho demográfico.
Esta diferenciação traduz-se em uma hierarquia entre os
núcleos urbanos e em especializações funcionais. (CORRÊA,
1989, p. 7).

Itabuna e Ilhéus concentram os equipamentos e serviços que lhes
possibilitam polarizar os municípios da região cacaueira, na medida em que
drenam

a

renda

regional

proveniente

da

produção

de

cacau,

e

simultaneamente, constroem interações que não permitem que esses
municípios fujam de sua dependência político-econômica. Nesse sentido,

As interações espaciais caracterizam-se, preponderantemente,
por uma assimetria, isto é, por relações que tendem a
favorecer um lugar em detrimento de outros, ampliando as
diferenças já existentes. (CORRÊA, 1997, p. 280).

No âmbito dessas assimetrias os centros urbanos vão definindo seus
papéis no contexto do espaço regional do qual fazem parte. Entretanto, devese considerar que a organização do espaço por uma cidade resulta de sua
capacidade, num dado momento, de exercer influência sobre determinada
porção do território. Isso conseguido pela conjugação de dois fatores: a
presença de serviços e funções que garantam à aglomeração a possibilidade
de atender as necessidades de certa porção da área que a circunda; e a
existência de uma rede de transportes destinada a permitir que a primeira
influência se exercite e através da qual a cidade estabelece relações com o
meio rural e põe a sua área de influência em relação com o exterior (TRICART
e SANTOS, 1958, p. 22-23).
Atualmente, para analisar uma cidade qualquer já não basta situá-la
em sua rede regional; faz-se necessário compreender os laços de estrutura
que subordinam esta a uma unidade mais vasta, formada pelo Estado ou
mesmo

pela

área

de

influência

de

algumas

grandes

corporações

(ROCHEFORT, 1998, p. 18). Apesar disso, o autor também considera que, no
estado atual da organização dos transportes e da distribuição, a rede urbana
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constitui-se ainda em uma indispensável estrutura técnica da organização
espacial que tem que ser considerada na pesquisa urbana e regional.
Até a década de 80, era possível se referir à região comandada pelas
cidades de Itabuna e Ilhéus através da denominação região cacaueira. A partir
dos anos 90, alguns acontecimentos resultaram em mudanças de conteúdos
geográficos que exigiram atualização do discurso regional, uma vez que novos
vetores

econômicos,

políticos

e

culturais

modificaram

as

relações

socioespaciais na região. Essas transformações implicaram em mudanças
também na forma/conteúdo da rede urbana, em virtude do declínio de alguns
fluxos relacionados à comercialização do cacau e do recrudescimento de fluxos
geográficos de outras naturezas.
Apesar das transformações verificadas em toda a região, as cidades de
Itabuna e Ilhéus, mantiveram seu predomínio sobre o espaço regional,
principalmente porque a década de 1990 correspondeu também ao período de
instalação de novos equipamentos industriais em ambos os municípios, de
incremento do comércio em Itabuna, inclusive com a instalação de um
shopping center, e do revigoramento do turismo em Itacaré, Canavieiras e
Ilhéus. No caso do shopping center, relacionado ao comércio varejista de
Itabuna e seu entorno, verifica-se aquilo que fora apontado por Corrêa (2006,
p. 322) em seu estudo, ou seja, que este equipamento urbano tem o poder de
alterar padrões de deslocamentos para compras já solidamente estabelecidos
no âmbito da rede urbana. Mas, antes de analisar esses movimentos mais
recentes na rede urbana, faz-se necessário conhecer esse espaço regional e
as transformações que sofreu ao longo do século XX.

2.1 O espaço regional de desenvolvimento da rede urbana

Neste período da história marcado pela globalização, mais que em
qualquer outro tempo pretérito, a região não se explica por si só, pode-se até
dizer que nem mesmo cabe dentro dos limites fixados institucionalmente. Em
decorrência do funcionamento das redes e das conexões que elas possibilitam,
fronteiras regionais são subvertidas, exigindo-se uma nova definição acerca do
que seja um espaço regional, ou, pelo menos, exigindo-se que ao se
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considerar uma dada região não se negligencie que ela participa de um espaço
cada vez mais exposto a uma ampla gama de conexões que articulam o
particular e o universal, o endógeno e o exógeno, o próximo e o distante. Por
esta razão, o uso da expressão rede urbana regional nada mais é que uma
licença poética, ou, melhor dizendo, uma licença geográfica.
Portanto, trata-se apenas de reforçar a ideia de que entre aqueles
municípios que integram uma dada região existem complementaridades tecidas
ao longo da história, articulações, interconexões, e mesmo relações
assimétricas de interdependência. Em um espaço regional como este em
estudo, constituído no decorrer de um longo processo histórico-geográfico e
baseado em uma atividade econômica específica – a cacauicultura – cujo
destino da produção sempre foi o mercado externo, as veleidades regionais
são ainda mais contundentes.
Além disso, como integrar regionalmente espaços (municipais) que
apesar de coexistirem em função da produção de cacau, participam do
processo de formas diferenciadas? Pois, ao longo do tempo, a posição
privilegiada dos centros regionais – Itabuna e Ilhéus – foi progressivamente
ampliada em detrimento dos demais municípios da região; eles contribuíram
com a produção de cacau (e com a consolidação da própria região enquanto
espaço diferenciado nos territórios baiano e brasileiro), mas, não receberam a
contrapartida de investimentos e infra-estrutura – alocados de forma seletiva
em Ilhéus e Itabuna.
Ao longo do tempo as regiões se transformam, mudam de forma e de
conteúdo espacial em decorrência das metamorfoses provocadas pelas ações
sociais, políticas e econômicas, mudando, assim, seus atributos, seus limites e
até mesmo suas denominações. Porém, sem perderem aquilo que está
subjacente à ideia mesma de região, ou seja, “o fundamento político de
controle e gestão de um território” (GOMES, 1995, p.73).
Ao desenvolver-se uma análise de como foi considerado o espaço
relacionado à produção e comercialização do cacau no sul da Bahia, ao longo
do século XX, em função de seus atributos regionais, observa-se, de imediato,
que ocorreram significativas transformações. Entretanto, desde a zona do
cacau, passando pela região cacaueira e pela microrregião Itabuna – Ilhéus,
até a atual aglomeração de Ilhéus/Itabuna, um atributo permaneceu constante
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ao longo do tempo e, em muitos aspectos, praticamente imutável: o predomínio
das cidades de Itabuna e de Ilhéus sobre o espaço regional concebido /
produzido em função da cacauicultura.
A partir da década de 1950, de forma mais incisiva, a região em questão
passou a ser objeto de estudo de economistas, sociólogos, historiadores,
geógrafos e pesquisadores ligados a instituições estaduais e federais. As
análises desenvolvidas por representantes desses dois últimos segmentos são,
neste momento, mais relevantes, em virtude de seus estudos serem fundados
em um tratamento teórico-conceitual e metodológico acerca da região
cacaueira e do próprio significado da região, nos contextos espaço-temporais
em que foram produzidos.
O geógrafo Milton Santos foi pioneiro na análise da região cacaueira. No
seu clássico estudo, Zona do cacau, o autor delimita a porção do território
baiano que mais se presta à produção do cacau e quase confunde os seus
limites com os do sul do estado, estendendo-se desde as proximidades do
Recôncavo até áreas do extremo-sul da Bahia. Para enfatizar a importância
das condições edafoclimáticas para a produção de cacau, o autor apresenta as
características dos fenômenos naturais na zona cacaueira, observando que,

Se as condições de solo influem na sua produção,
determinando maior ou menor rendimento, são as condições
de clima as preponderantes [...] gostando de umidade, tanto
do ar, quanto do solo, ambos os requisitos são aí satisfeitos,
pela abundância das chuvas [...] Quando, após uma fase de
estiagem, o céu começa a carregar-se de nuvens cor de
chumbo, que logo se desfazem em grossas bátegas de chuva
dadivosa, é a própria fortuna a escorrer do céu em forma
líquida. (SANTOS, 1957, p. 17-19).

Apesar de considerar a classificação do IBGE na definição de uma zona
cacaueira, o autor opta por suprimir, no seu estudo, três dos municípios que
integravam a região oficial, além de inserir municípios que apesar de
integrarem outras regiões, tinham áreas ocupadas com a produção de cacau
àquela época. Em virtude desses desencontros, o autor questiona: “como,
então, para fins de estudo ou com objetivos práticos, estabelecer limites à zona
cacaueira da Bahia?” (Idem, p. 10). Dessa forma, estabelece a definição de
uma zona cacaueira com limites ampliados para além daqueles fixados

87

institucionalmente, constituindo assim o espaço regional de análise em seu
livro Zona do cacau. Um estudo geográfico considerado pioneiro por avançar
rumo a uma análise contextualizada e integrada de uma região singular, por
identificar a zona cacaueira como uma unidade sócio-econômica bastante
específica na totalidade do território baiano.
Pela classificação oficial do IBGE os municípios integrantes da zona
cacaueira eram 20: Belmonte, Cairu, Camamu, Canavieiras, Coaraci, Ibicaraí,
Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Itacaré, Itajuípe, Ituberá, Maraú, Nilo Peçanha, Taperoá,
Ubaitaba, Ubatã, Una, Uruçuca e Valença. Da classificação oficial Cairu foi
retirado por não produzir cacau e os municípios de Valença e Taperoá por
produzirem menos de 25 mil arrobas. Por outro lado, foram considerados como
da zona cacaueira, por apresentarem colheitas consideráveis de cacau, os
municípios de Alcobaça, Boa Nova, Caravelas, Jequié, Mucuri, Porto Seguro,
Prado e Santa Cruz de Cabrália (SANTOS, 1957, p. 11-13).
Sendo assim, na definição sobre o que seria a zona cacaueira, o autor
considera que existe, na verdade, uma região cacaueira, isto é, uma área maior
da qual faz parte a zona cacaueira e que a ela estaria íntima e funcionalmente
ligada. Essa região cacaueira seria constituída pela própria zona cacaueira
(formada por Itabuna e Ilhéus e suas hinterlândias imediatas) e mais duas
subzonas que abrangeriam municípios do extremo-sul e do entorno de Jequié.
A região cacaueira foi tema de muitos estudos produzidos pelos técnicos
da CEPLAC, a partir de 1970, que construíram também vasta documentação
estatística e cartográfica sobre a região. Muitos desses estudos auxiliaram as
análises desenvolvidas sobre a região, especialmente por trazerem dados
atualizados sobre a produção e comercialização do cacau na Bahia. Entretanto,
naqueles estudos, percebe-se a ausência da discussão teórico-conceitual
acerca da definição do que seja a região cacaueira e mesmo acerca de sua
delimitação geográfica.
O estudo de Diniz e Duarte (1983) sobre a região cacaueira da Bahia é
bastante significativo, entre outras razões, por ter sido o que produziu as
maiores contribuições teórico-conceituais e metodológicas na definição do que
seja a região cacaueira, e mesmo sobre a revisão do conceito de região na
pesquisa geográfica. Inicialmente, os autores concordam que as condições de
clima e solo foram importantes para o desenvolvimento da monocultura de
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cacau no sul da Bahia, entretanto, consideram que elas não explicam por si sós
todo o processo da economia regional baseada na produção e comercialização
do cacau, pois,

Outros fatores, quer internos, ligados a processos sociais do
Brasil, quer, sobretudo, externos, como o aumento do
consumo mundial de cacau, permitiam explicar, com mais
objetividade, o desenvolvimento da lavoura do cacau no sul da
Bahia e a formação da região cacaueira. É evidente que as
condições naturais favoreceram a implantação da cultura e
sua expansão espacial, mas as determinantes econômicas
foram mais diretas na organização da monocultura. (DINIZ e
DUARTE, 1983, p. 26).

Por outro lado, consideram que a realidade empírica demonstrava que alguns
municípios produtores de cacau não se integravam efetivamente ao espaço
regional. Pode-se até incluí-los como partes da região homogênea instituída
pelo IBGE, quanto à forma de produção, mas não são elementos espaciais da
formação regional, quando se considera a região como um produto da
sociedade. Para Diniz e Duarte, o contato com a realidade mostrou que se
deveria avançar para além das relações simplificadoras entre natureza e
estrutura sócio-econômica, e que deveria se ultrapassar o conceito de região
como um espaço homogêneo (Idem).
A divisão regional do Brasil, elaborada pelo IBGE na década de 40,
definiu o espaço geográfico cacaueiro como “zona fisiográfica” caracterizada
pela monocultura do cacau e pelas condições ambientais associadas a esta
atividade. Nisto estava implícito o conceito de homogeneidade do espaço, que
já era utilizado para a definição de região na prática da Geografia mundial. Em
1968, ao elaborar nova divisão regional do país para fins estatísticos, o IBGE
incorporou o conceito de homogeneidade, substituindo o de “zona fisiográfica”.
Considerou-se homogeneidade “em torno das formas de organização da
produção, denominando-se as regiões de microrregiões homogêneas. A
cacaueira era homogênea pela presença da monocultura do cacau”. (DINIZ e
DUARTE, 1983, p. 33).
Como considerar homogêneo um espaço que, mesmo na escala
regional, apresenta-se contraditório e diferenciado? De acordo com os autores,
as relações sociais existentes na região cacaueira dizem respeito à
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apropriação, uso e controle da terra para fins agrícolas em mãos de alguns
poucos produtores e exportadores de cacau, definindo-se uma divisão social do
trabalho e a formação de classes sociais bastante hierarquizadas. Para a
organização do espaço da produção foram criadas instituições estatais e
privadas para garantir a reprodução da região produtora de cacau.
Os agentes institucionais definiram estratégias e ações de poder na
economia,

na

sociedade,

gerando, nas relações sociais, conflitos e

contradições. Para a manutenção e ampliação da ordem econômica, a
sociedade criou a ideologia de que a lavoura cacaueira, seus problemas e sua
política eram um bem que interessava à sociedade como um todo, tanto aos
que mantinham os meios de produção e controlavam a comercialização do
produto, como àqueles que trabalhavam na “roça de cacau”, vendendo sua
força de trabalho e vivendo marginalizados das vantagens e do poder que a
monocultura propiciava. (DINIZ e DUARTE, 1983, p. 35).
Para analisar a região em questão, Diniz e Duarte estabelecem uma
periodização que abarca todo o período de desenvolvimento da cacauicultura,
desde o início do século XX até a década de 70, identificando períodos de
afirmação, de crise e de recuperação regional. Além disso, analisam a estrutura
espacial vigente em cada período e destacam, finalmente, Ilhéus e Itabuna
como centros hegemônicos que comandam a região e concentram seus
recursos. A contribuição desses autores aos estudos sobre a região cacaueira
é inquestionável, sendo este trabalho considerado por muitos como o mais
importante estudo realizado sobre esta região. A definição que constroem
sobre a região cacaueira é certamente a mais expressiva entre todas aquelas
que já foram formuladas para tentar explicá-la:

No desenrolar das relações que definem os processos sociais
ocorridos no espaço cacaueiro, há um “momento” da formação
da região. Este se dá quando a estrutura social está definida,
quando existe uma totalidade cujos interesses entram em
contradição com os interesses de outros espaços e, por
conseguinte, de outro conjunto de relações sociais. Explicita-se,
assim, que o espaço cacaueiro não existe isoladamente e, como
espaço regional, insere-se em um conjunto espacial maior.
Considera-se também que não é um produto sócio-espacial
acabado no “momento” da formação da região, pois o espaço
regional é continuamente produzido, está sempre em
transformação e em interação com outros espaços e outras
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relações sociais. A região cacaueira interage com processos
sociais desenrolados não só na Bahia, que é a formação social
com a qual mantém maior interação, através da estrutura
política, mas no Brasil como um todo, onde o sistema social
geral é moldado. Igualmente, é influenciada pelo sistema
mundial, através do consumo e comercialização do cacau, isto
é, pela política do cacau. (DINIZ e DUARTE, 1983, p. 35-36).

A região cacaueira da Bahia também foi analisada enquanto um
subsistema urbano-regional que tem em Itabuna e Ilhéus seus centros de
polarização. Trata-se do trabalho de Mello e Silva, Silva e Leão (1987), cuja
orientação teórico-metodológica baseia-se na Teoria das localidades centrais
(Christaller, 1933), buscando explicar este espaço sob uma perspectiva de
hierarquia urbana, das relações entre os centros urbanos no âmbito da região e
dos problemas e perspectivas de desenvolvimento regional.
Para os autores, “o espaço organizado por um determinado sistema de
cidades, sobretudo a partir de seu centro mais importante, é a região, ou seja,
um espaço funcionalmente integrado e delimitado pelo conjunto de suas
relações” (SILVA et al. 1987, p. 33). Neste sentido, a cidade é compreendida
como uma localidade central na região, que estabelece relações com as
demais cidades da hinterlândia regional, constituindo assim uma espécie de
sistema dentro de um sistema mais amplo de cidades.
Na análise do espaço regional que tem Ilhéus e Itabuna como centros de
influência, dois fatores integrados foram destacados para explicar o predomínio
das duas cidades: o primeiro refere-se à homogeneidade da estrutura produtiva
relacionada à lavoura cacaueira; e o segundo, diz respeito à associação entre
este espaço produtivo e o espaço funcional comandado pelas duas cidades;
isto quer dizer que “estes espaços coincidem significativamente formando uma
unidade econômica funcionalmente integrada” (Ibidem, p. 337).
Mais uma vez o predomínio de Itabuna e Ilhéus sobre o espaço regional
foi destacado, pois os autores consideram que se num passado não muito
distante foi possível falar em separado das duas cidades, valorizando aspectos
específicos de cada uma delas, atualmente, é mais oportuno tratar os dois
centros como “unidade urbana”, responsável pela condução do espaço
regional. Portanto, ao longo do tempo foi se construindo e se consolidando uma
crescente interdependência entre as duas cidades.
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Em virtude de ser uma análise baseada nos princípios da hierarquia
urbana, destacou-se o papel de Itabuna e Ilhéus como os centros da região,
com uma posição bem superior a do centro imediatamente inferior (Ipiaú). A
distribuição dos demais centros segue também uma hierarquização e os que
estão situados nos níveis inferiores são bastante frágeis em termos de oferta
de bens e serviços.
Para chegar aos resultados que a análise apresenta os autores
realizaram vasta coleta de dados sobre comércio, indústria e serviços públicos
e privados nos municípios da região, classificando então as cidades de acordo
com a oferta (ou a ausência) desses bens e serviços (saúde, educação,
comércio, transportes, bancos, lazer, infra-estrutura urbana e viária etc.) em
seus territórios. Dessa forma, foi então possível identificar os níveis de
dependência que essas cidades têm em relação à Itabuna e/ou Ilhéus.
Mais recentemente, Oliveira (2001, 2009) realizou estudos sob a
perspectiva da Geografia urbana e regional, nos quais também se preocupou
em definir o que seja a região cacaueira da Bahia. Para a autora, ao longo da
história a região foi se constituindo com base na produção e exportação de
cacau, uma atividade que representa seu sustentáculo econômico, fundamento
da produção de um território cujas singularidades permitem diferenciá-lo do
restante da Bahia e do Brasil.
Após desenvolver uma análise acerca do conceito de região, a partir de
diferentes correntes do pensamento geográfico, Oliveira propõe uma definição
sobre a região cacaueira baseando-se em Diniz e Duarte (1983):

O entendimento é de que a região cacaueira, onde se inserem
as cidades de Itabuna e Ilhéus, se define como produto de
uma sociedade que foi se estruturando ao longo do tempo, à
medida que formava a sua base econômica. Uma estrutura
montada basicamente a partir da monocultura do cacau,
possibilitando a formação de uma sociedade que para manter
os seus interesses e suas estruturas política, econômica e
ideológica, formou uma classe dominante de produtores,
grandes comerciantes e de trabalhadores, os quais
engendraram o processo histórico de formação e afirmação da
região. (OLIVEIRA, 2001, p. 14).
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Apesar de adotar esse conceito de região que se aproxima bastante das
concepções da Geografia Crítica, em outros momentos, a autora parece aceitar
também a contribuição da Geografia Humanística ou mesmo da Geografia
Cultural, quando afirma que “a região cacaueira é símbolo e como todas as
regiões, identifica aqueles que nela nasceram ou a escolheram como seu
habitat – os grapiúnas” (Idem, p. 18). Além disso, observa que a região recebeu
diferentes nomenclaturas, propostas por diferentes órgãos e para atender a
diferentes finalidades (Quadro 1).
Nos primeiros anos do século XXI surge novo estudo sobre a região de
influência das cidades brasileiras (IBGE, 2008) no qual se insere a região de
influência de Itabuna e Ilhéus, onde as duas cidades aparecem como uma
aglomeração urbana com centralidade sobre um vasto território que extrapola
os limites da antiga região cacaueira.
O principal objetivo desse estudo do IBGE foi apresentar um quadro
atualizado da rede urbana brasileira na passagem do século XX para o XXI, em
decorrência das transformações radicais promovidas no território pelas novas
tecnologias, pelo aprofundamento da globalização da economia brasileira e
pelo avanço da urbanização. Para a investigação acerca da hierarquia dos
centros urbanos e suas regiões de influência privilegiou-se a função de gestão
do território, considerando que um centro de gestão do território,

É aquela cidade onde se localizam, de um lado, os diversos
órgãos do Estado e, de outro, as sedes de empresas cujas
decisões afetam direta ou indiretamente um dado espaço que
passa a ficar sob o controle da cidade através das empresas
nela sediadas. (CORRÊA, 1995, APUD IBGE, 2008, p. 131).

A partir de informações secundárias, tanto em órgãos estatais quanto
em empresas privadas, o estudo do IBGE foi concluído com a apresentação de
níveis de centralidade administrativa, jurídica e econômica para todo o território
brasileiro. Ainda que metodologicamente se tenha privilegiado a função de
gestão do território, é interessante observar que foi mantido o princípio de
classificação das cidades brasileiras dentro de um modelo de hierarquia
urbana. Neste sentido, as cidades foram classificadas em cinco grandes níveis,
por sua vez subdivididos em dois ou três subníveis (IBGE, 2008, p. 11-13).
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Quadro 1 – Diferentes proposições para uma mesma região

Nomenclatura
Zona

do

Cacau

Instituição

Ano

IBGE

1940

IBGE

1966

Cacaueira

elemento principal as condições ambientais

humanos e econômicos constituindo espaços
regionais com prevalência interna de um
conjunto desses atributos
Delimitação do território de predomínio da

Região

IBGE

Cacaueira
Sudeste

Divisão do espaço em zonas fisiográficas sendo

Expressar a combinação de elementos físicos,

Microrregião
Homogênea

Fundamento

1968

cacauicultura, articulando a dimensão espacial
com a área de produção

da

Bahia
Microrregião
Litoral Sul

CEPLAC

1970

Definir uma região do polígono do diagnóstico
da produção de cacau
Definição de uma região para aplicação de

SEI / BA

1971

políticas sociais e econômicas do Estado da
Bahia

Grande

Inserção de espaços incorporados em virtude

Região

CEPLAC

1974

da expansão da produção de cacau

Cacaueira
Microrregião
Itabuna-

Divisão regional com base no predomínio de
IBGE

1990

Ilhéus
Costa

espaço regional
do

cacau 4
Região

uma cidade (ou aglomeração urbana) sobre o

CODETUR/
SUDETUR/

Regionalização do território baiano para fins de
1995

BA

gestão e investimentos ligados ao setor do
turismo

de

Atualizar os estudos sobre a rede urbana

Influência da

considerando as transformações recentes da

Aglomeração
Ilhéus
Itabuna

–

IBGE

2008

urbanização

brasileira

decorrentes

globalização da economia e dos impactos da
tecnologia no território

Elaboração: TRINDADE, G. 2010.
Fonte: Parcialmente adaptado de Oliveira (2009, p. 41-42).

4

da

A costa do Cacau, em princípio, era composta apenas por cinco municípios litorâneos (por isso a
denominação “Costa”) da antiga região cacaueira: Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Una e canavieiras.
Posteriormente outros municípios foram integrados em função de suas particularidades como espaços de
Ecoturismo, turismo rural ou de negócios, como Santa Luzia e Itabuna.
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A intensidade das ligações entre as cidades foi utilizada para definir as
regiões de influência dos centros e identificar a articulação das redes no
território. A coleta e o cruzamento dos dados serviram como base para a
definição dos centros de gestão do território e suas respectivas regiões de
influência. Neste sentido, Itabuna e Ilhéus são consideradas em conjunto, como
alguns estudos anteriores já haviam apontado, como uma só unidade urbana,
agora identificada como a aglomeração Ilhéus – Itabuna5, hierarquicamente
considerada no âmbito do território brasileiro como uma capital regional B.
Na definição da região de influência de Ilhéus – Itabuna6 (como de todas
as outras) não existe um desenho de limites fixados geometricamente e
associados ao princípio da contiguidade espacial. As cidades que formam esta
região de influência são 53, e algumas delas historicamente não integravam a
tradicional região cacaueira, como Iguaí, Ibicuí, Eunápolis e Itagimirim, por
exemplo. Eunápolis e seu entorno estão inseridos em função da ampliação das
suas conexões com Itabuna, nas últimas décadas (Figura 3).
Em linhas gerais pode-se considerar este estudo sobre a rede urbana
brasileira e as regiões de influência das cidades, como um dos mais completos
apresentados recentemente. Ainda que existam algumas lacunas quanto às
relações horizontais, ou seja, os movimentos mais banais realizados pelas
populações no contexto das regiões ou dos territórios em que vivem, ou ainda
quanto às conexões através da rede de computadores, que hoje movimentam
mercadorias, serviços e informações, esse estudo oferece subsídios relevantes
para a análise da rede urbana brasileira neste início do século XXI, dados a
partir dos quais se pode avançar e aprofundar os estudos regionais
contemporâneos. Esses estudos regionais / locais podem demonstrar se, de

5

O conceito de aglomeração urbana vem sendo adotado recentemente pelo IBGE. Embora semelhante ao
de região metropolitana, ele serve para designar outros espaços urbanos situados em nível
submetropolitano, que congregam mais de uma cidade, notadamente cidades que começariam a
experimentar o processo de conurbação. (MATOS, 2000, p. 2).
6 Os municípios da região de influência de Ilhéus – Itabuna são 53: Ipiaú, Camacan, Gandu, Ibicaraí,
Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Canavieiras, Coaraci, Firmino Alves, Floresta
Azul, Ibicuí, Ibirapitanga, Iguaí, Itacaré, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Itororó, Jussari,
Maraú, Mascote, Pau Brasil, São José da Vitória, Ubaitaba, Una, Uruçuca, Itamari, Nova Ibiá, Teolândia,
Piraí do Norte, Wenceslau Guimarães, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, Barra do Rocha, Dário Meira,
Gongogi, Ibirataia, Itagibá, Ubatã, Eunápolis, Porto seguro, Santa Cruz de Cabrália, Belmonte, Itapebi,
Itagimirim, Guaratinga, Itabela , Salto da Divisa e a própria aglomeração Ilhéus – Itabuna. (IBGE, 2008,
p. 113).
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fato, redes hierárquicas e não-hierárquicas coexistem no território brasileiro,
com suas especificidades e conexões.
Figura 3 – Região de Influência de Ilhéus – Itabuna

Fonte: IBGE/REGIC, 2008.

Além desse estudo do IBGE produzido em escala nacional, outra
proposta surgiu, na escala estadual, ainda que seguindo uma orientação do
Governo Federal, no sentido de fragmentar o território em unidades de
planejamento para fins de gestão. Trata-se da iniciativa do Estado da Bahia em
estabelecer os territórios de identidade, no âmbito dos quais as ações
governamentais – como saúde, educação, política agrária e cultura – serão
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aplicadas, ou seja, as políticas públicas estaduais – com ênfase para o
desenvolvimento rural – passariam a ser implantadas na escala dos territórios
de identidade e não dos municípios ou de outra regionalização vigente.
A proposta não deixa de ser uma forma de regionalização do espaço
baiano, optando-se, metodologicamente – apesar disso não estar explicitado –,
pela substituição do conceito de região pelo de território. Os territórios de
identidade foram elaborados pela SEPLAN – Secretaria de Planejamento do
Estado da Bahia, em 2007, levando-se em consideração os aspectos sociais,
econômicos e culturais. Neste sentido, a Bahia foi dividida em 26 territórios de
identidade estando a região de Ilhéus e Itabuna inserida no Território de
Identidade do Litoral Sul (Figura 4).
O Território de Identidade do Litoral Sul da Bahia é composto por 27
municípios: Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema,
Camacan, Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ibirapitanga, Ilhéus,
Itabuna, Itacaré, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú,
Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una e
Uruçuca.
A passagem do século XX para o XXI foi marcada, no bojo da Geografia
e ciências afins, por uma crise teórico-metodológica envolvendo o conceito de
região.

Ao

longo

do

desenvolvimento

da

Geografia,

desde

sua

institucionalização em 1870, o conceito de região teve sua aplicabilidade
questionada por inúmeras vezes. Recentemente, em decorrência dos efeitos
da globalização (internacionalização do capital, maior fluidez econômica e
financeira através das redes informacionais, desterritorialização de empresas e
serviços,

instantaneidade

e

simultaneidade

nos

contatos

pessoais

e

empresariais, entre outros), os fundamentos da região e da divisão regional
tornaram-se de fato sujeitos a questionamentos, em especial naqueles
paradigmas que aprisionavam o espaço regional dentro de limites e fronteiras
regidos pela contiguidade espacial. No entanto, de acordo com Santos,
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Figura 4 – Territórios de Identidade do Estado da Bahia7
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Elaboração: TRINDADE, G. 2010.
Digitalização: CADS Cópias Ltda.
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Fonte: SEPLAN/BA, 2009.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.
Digitalização: CADS Cópias Ltda.

7

Neste Mapa, onde se lê Elaboração, leia-se Adaptação.
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Da mesma forma como se diz hoje que o tempo apagou o
espaço, também se afirma que, nas mesmas condições, a
expansão da presença do capital hegemônico em todo o
espaço teria eliminado as diferenciações regionais e, até
mesmo, proibido de prosseguir pensando que a região existe.
Quanto a nós, ao contrário, pensamos que o tempo acelerado,
acentuando a diferenciação dos eventos, aumenta a
diferenciação dos lugares [...] Agora, exatamente, é que não
se pode deixar de considerar a região, ainda que a chamemos
por outro nome. (SANTOS, 1994, p. 97).

Esse “outro nome” seria então território? Parece ser ainda prematuro responder
de forma afirmativa a esta questão. Nesta primeira década do século XXI, os
conceitos de região e de território continuam sendo utilizados para expressar
diferentes espacialidades e nas escalas mais distintas de análise. Alguns
autores

chegam

mesmo

a

propor

o

uso

do

termo

“território-rede”

(HAESBAERT, 2002a), pois consideram que não seria possível separar
território de rede, a não ser como instrumentos analíticos. Na verdade,

Como no mundo contemporâneo vive-se concomitantemente
uma multiplicidade de escalas, numa simultaneidade atroz de
eventos, vivenciam-se também, ao mesmo tempo, múltiplos
territórios. Ora somos requisitados a nos posicionar perante
uma determinada territorialidade, ora perante outra, como se
nossos marcos de referência e controle espaciais fossem
perpassados por múltiplas escalas de poder e de identidade.
(HAESBAERT, 2002a, p. 121).

Tudo está a indicar que o uso simultâneo dos conceitos de região e de
território continuará expressando, ainda por algum tempo, a representação de
práticas espaciais nas diversas escalas entre o local e o mundial. Mesmo que
esses recortes não sejam reconhecidos como regiões em sentido estrito, é de
regionalização que se está tratando quando o espaço é fragmentado, seja para
análise ou gestão (HAESBAERT, 1999, p. 30).
No interior da Geografia, muitas vezes, as opções por este ou aquele
conceito não são acompanhadas da correspondente explicitação teóricometodológica. Por isso, muitos estudos não contribuem de fato com o campo
disciplinar da Geografia e passam a se constituir mais em recuos do que
avanços diante do caráter científico da disciplina. Por esta razão, é importante
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observar que novas concepções, como a de território-rede e de redes regionais
indicam não a simples superação de velhas realidades e dos conceitos que as
traduziam, mas, a emergência concomitante de situações mais complexas e,
até mesmo, ambivalentes, nas quais o controle e os enraizamentos coexistem
em uma mesma unidade com a mobilidade, a fluidez e os desenraizamentos.
(HAESBAERT, 2002a, p. 137).
Portanto, o que diferencia um conceito do outro, é apenas uma questão
de foco, uma vez que eles incidem sobre uma mesma base, que no caso da
Geografia, é a dimensão espacial da sociedade. Haesbaert (2009)8 considera
que a discussão acerca do uso dos conceitos não se trata apenas de definir o
que é território ou região, mas de ter clareza quanto à problemática que se
analisa, para, então, ser possível definir mais concretamente qual a concepção
de território ou de região que se pretende adotar.
Portanto, a divisão do espaço baiano em 26 territórios de identidade
relaciona-se aos interesses do Estado em aplicar, segundo sua ideologia,
estratégias e ações de fomento ao desenvolvimento regional, ainda que não
tenha sido feito um levantamento minucioso das disparidades socioespaciais
entre esses 26 territórios. Além disso, em muitos deles, a aglutinação dos
municípios integrantes segue – quase que integralmente – propostas de
regionalizações pretéritas, como a das 32 microrregiões geográficas da Bahia
(Figura 5).

8

“A região está mais ligada a um instrumento de análise, no campo metodológico, e o território mais ao
campo das práticas sociais efetivas. Entretanto, nenhum dos dois pode ser reduzido a estas dimensões,
como se um se restringisse a uma “categoria de análise”, e o outro a uma “categoria da prática”. O que
define cada conceito, em primeiro lugar, é a problemática à qual está ligado: a região respondendo a uma
questão da ordem mais teórica, a análise da organização e diferenciação do espaço geográfico (mas que
inclui, obviamente, a própria natureza “prática” dessa diferenciação); o território, a questão das relações
entre espaço e poder, em suas diversas dimensões. Por fim, o que permite conceber a distinção entre dois
conceitos como território e região é a perspectiva teórica em que eles se inserem, dentro de uma
“constelação” filosoficamente coerente. Assim, cabe a cada um, diante da problemática que se pretende
dar conta em uma pesquisa, optar pelo melhor sistema conceitual, consciente das implicações deste na
imbricação (ou dissociação, dependendo da corrente de pensamento) entre conceitos como território e
região”. (HAESBAERT, 2009, p. 633).
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Figura 5 – Bahia: Microrregiões Geográficas

101

A implantação dos territórios de identidade do estado da Bahia ainda
encontra-se em andamento e envolve não apenas as equipes de planejamento
do governo, mas também diferentes segmentos da sociedade civil organizada
que é representada territorialmente. Após a determinação dos territórios de
identidade, muitos membros das Instituições baianas de ensino superior –
inclusive dos cursos de Geografia – teceram críticas a esta proposta de
regionalização elaborada pelo governo estadual, enfatizando uma provável
inconsistência teórico-metodológica; no entanto, é preciso reconhecer que ao
longo do processo de estabelecimento desses territórios muitas discussões
abertas ao público foram realizadas, tanto em Salvador como em outras
cidades em diferentes regiões / territórios da Bahia, e nelas, a presença dos
representantes da universidade baiana foi de fato pequena.
Ao longo dessa análise de como a região sob o predomínio de Itabuna
e Ilhéus foi tratada em alguns estudos realizados por geógrafos e por órgãos
do Estado, pretendeu-se identificar e caracterizar o espaço regional de
desenvolvimento da rede urbana através de uma perspectiva cronológica.
Apesar de a região em si não ser o objeto de estudo da pesquisa, mas sim a
sua rede urbana, é evidente que se fez necessário considerá-la temporoespacialmente, pois a rede urbana se expressa em uma base material,
ajudando a construir ou consolidar uma ideia de recorte espacial – quer seja
ele uma região ou um território – no qual relações sociais, culturais e
econômicas de caráter específico, particular, se realizam. Foi o que aconteceu
ao longo do tempo com a microrregião Itabuna – Ilhéus (Figura 6), em
decorrência do predomínio da cacauicultura como atividade produtiva.
Sendo assim, apesar de considerar que a rede urbana não é um dado
isolado, independente, pois se articula em diferentes escalas geográficas – do
local ao mundial –, sempre que o termo rede urbana regional for empregado
neste trabalho, trata-se apenas de demonstrar a área de abrangência mais
imediata dos centros Itabuna e Ilhéus que, como já foi dito, construíram essa
relação no decorrer de um longo tempo.
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Figura 6 – Microrregião Itabuna – Ilhéus
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2.2 O predomínio da cacauicultura e o papel dos agentes sociais que
abriram caminho para a produção da rede urbana regional
A partir de meados do século XVIII, a produção socioespacial da área
situada entre 14º e 16º S e entre 39º e 40º W do território baiano começa a ser
bastante influenciada por uma nova atividade econômica, a cacauicultura
(Figura 7). Segundo Santos (1957, p. 44) atribui-se ao francês Louis Warneaux
a introdução do cacau na região. Em 1746 as sementes foram trazidas do Pará
e plantadas na Fazenda Cubículo, às margens do rio Pardo, no atual município
de Canavieiras, àquela época território sob jurisdição da Capitania de São
Jorge dos Ilhéus.
Figura 7 – Bahia: Região Cacaueira

N
W

E
S

-46°

-45°

-44°

-43°

-42°

-41°

-40°

-39°

-38°

-37°

-9°

-9°

-10°

-10°

-11°

-11°

-12°

-12°

-13°

-13°

-14°

-14°

-15°

-15°

-16°

-16°

-17°

-17°

-18°

-18°
-46°

-45°

-44°

-43°

REGIÃO CACAUEIRA
0

80

160

Elaboração:

240

320

400km

TRINDADE, G. 2010.

Digitalização: CADS Cópias Ltda.

-42°

-41°

-40°

-39°

-38°

-37°

104

Em fins do século XVIII (1783), a plantação de cacau já se constituía
em importante atividade econômica da região, atingindo naquela época o
entorno da cidade de Ilhéus. A partir de então, a produção do cacau
desenvolveu-se rapidamente, fazendo do sul da Bahia um dos primeiros
lugares produtores desse fruto no mundo.
A partir daquele momento têm início os fluxos migratórios oriundos de
outras regiões da Bahia e mesmo de outros estados do Brasil (especialmente
de Sergipe) em direção à nascente região do cacau. Tais fluxos iniciaram o
processo mais acelerado de povoamento da região, que se acentua durante o
século XIX, contribuindo, então, com o surgimento de pequenos núcleos e
povoados às margens dos rios que, com o passar dos anos, se transformaram
nas atuais cidades do sul da Bahia.
Por exigir umidade climática e pedológica para o seu florescimento, o
cacau passou a conquistar os terrenos próximos às margens dos rios (Pardo,
Cachoeira, Almada, Jequitinhonha, de Contas) e seus tributários, e foi
justamente ali que foram instaladas as primeiras fazendas dedicadas a essa
atividade (Figura 8).
Aos poucos, estradas e caminhos rurais foram abertos, interligando os
lugares da região (em constituição) e possibilitando o transporte e escoamento
do produto. Em algumas décadas, a paisagem foi profundamente alterada,
ganhando novos conteúdos em função do contato daqueles colonos com a
natureza. Naquele momento histórico, a ação daquela sociedade sobre a
natureza desse território do sul da Bahia, erigiu uma nova paisagem.
Em determinados trechos, as plantações de cacau conviviam com a
mata atlântica (o que passou a ser denominado sistema de cabruca), em outros
trechos, porém, vastas áreas de mata foram devastadas para plantio do cacau
e para assentamento de vilas e povoados que, com o passar do tempo, foram
se expandindo espacial e demograficamente. A abertura de estradas e a
construção da ferrovia de Ilhéus provocaram ainda mais alterações na
paisagem. A cultura do cacau ia, de forma lenta e gradual, produzindo uma
enorme força simbólica, retirada da materialidade do espaço, passando a ser
responsável pela definição de um caráter regional particular, específico, próprio
do sul da Bahia.
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Figura 8 – Rede hidrográfica da região cacaueira
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Em decorrência da expansão da área de produção de cacau, ao longo
das últimas décadas do século XIX, as relações sociais, políticas e econômicas
foram se complexificando. A importância econômica da região cacaueira para o
estado da Bahia tornou-se cada vez maior, “a partir de 1904, quando (o cacau)
suplantou o valor das exportações de fumo, assumiu a condição de principal
produto baiano de exportação, posição que manteve até os anos setenta do
século XX” (FREITAS e PARAÍSO, 2001, p. 100).
Ilhéus e Itabuna beneficiaram-se bastante dessa nova condição
econômica propiciada pelo aumento da produção de cacau, pois se reforçou a
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posição de Ilhéus e, gradativamente, criaram-se as condições que fizeram
crescer a cidade de Itabuna, em virtude de sua posição geográfica privilegiada,
entre o litoral e a zona interiorana produtora de cacau.
Nesse contexto regional engendrado pela produção e comercialização
do cacau, mas partícipe, na escala mundial, do sistema capitalista de
produção, diferentes atores sociais participaram de um mesmo processo, ainda
que em posições diametralmente opostas: de um lado, a nascente burguesia
comercial, produtora de cacau, constituída pelos grandes proprietários de
terras, pelos comerciantes e exportadores, e pelos membros da administração
político-administrativa regional, oriundos desses segmentos sociais; e de outro
lado, trabalhadores rurais com remunerações precárias, administradores das
fazendas e até mesmo jagunços, contratados para proteger as propriedades e
seus proprietários.
Diante de tal contexto, fez-se necessário criar um aparato institucional
que apoiasse os produtores e exportadores de cacau e que os representasse
frente aos poderes estadual e federal. Nesse sentido, a partir de 1908, foram
criadas associações, sindicatos, cooperativas e fundações, que passaram a
exercer o poder local / regional, concentradas evidentemente nas cidades de
Ilhéus e Itabuna (OLIVEIRA, 2001, p. 14). Nas primeiras décadas do século XX
surgiram por iniciativa das lideranças locais, a ABC (Associação brasileira de
Cacauicultores), a ACI (Associação Comercial de Itabuna e Associação
Comercial de Ilhéus), os Sindicatos Rurais de Itabuna e Ilhéus, a Cooperativa
Central do Cacau Ltda., e a FUNDECAU (Fundação para o Desenvolvimento
do Cacau), sendo esta última um órgão ligado à Secretaria de Agricultura do
Estado da Bahia, responsável pelo repasse de recursos para a cacauicultura.
A partir de 1930, foram criados outros órgãos fundamentais ao
desenvolvimento da cacauicultura, responsáveis por ações políticas que
fortaleceram a ideia de que havia uma região cacaueira que estava
contribuindo com o crescimento econômico da Bahia e do Brasil, e que,
portanto merecia uma atenção recíproca por parte dos governos estadual e
federal, especialmente quanto à instalação, ampliação e modernização de
equipamentos e objetos (como estrada de ferro, porto e rodovias) que
possibilitassem uma maior fluidez da produção, da circulação e da distribuição
do cacau (Tabela 1).
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De fato, os dados da tabela são incontestáveis quanto à contribuição das
receitas provenientes da exportação de cacau para economia baiana. Se em
1944 cerca de 50% do total do valor exportado pelo estado correspondia ao
cacau e seus derivados, dez anos depois, em 1954, as exportações de cacau
corresponderam a quase 82% do total de produtos exportados pela Bahia; um
volume excepcional de crescimento da participação da região cacaueira na
economia baiana (e brasileira) naquele período. Justificando, assim, os
protestos de diferentes segmentos da cacauicultura quanto ao tratamento
recebido do governo baiano em relação aos problemas regionais. Ao longo do
século XX, em determinados momentos de efervescência política, algumas
lideranças regionais chegaram mesmo a propor o desmembramento da região
cacaueira

do

território

baiano,

justamente

por

causa

do

tratamento

desproporcional que consideravam receber do governo estadual.
Tabela 1 – Estado da Bahia: Exportação de Cacau e de Outros Produtos
(1944 – 1955)

Ano

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

Cacau
e
Derivados
Cr$1.000,00

Outros
Produtos
Cr$1.000,00

Total
Cr$ 1.000,00

348.113
252.307
727.814
1.132.801
1.142.044
1.048.479
1.576.852
1.407.740
848.102
1.805.709
4.338.890
4.083.420

328.921
419.421
605.062
584.865
484.775
464.276
538.299
526.467
495.139
524.678
956.342
1.212.432

677.034
671.728
1.332.876
1.717.666
1.626.819
1.512.755
2.115.151
1.934.207
1.343.241
2.330.387
5.295.232
5.295.852

% do cacau
e derivados
no total

51,42
37,56
54,60
65,95
70,20
69,31
74,55
72,78
63,13
77,48
81,93
77,11

Fonte: Bureau de Estatística da Bahia. In: SANTOS, 1957, Anexos.
Adaptação: TRINDADE, G. 2010.
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Quanto ao incremento das ações relacionadas ao desenvolvimento da
cacauicultura, os órgãos mais importantes criados a partir de 1930 foram:
a) o ICB – Instituto de cacau da Bahia, criado em 19319;
b) a CEPLAC – Comissão Executiva do Plano de Recuperação da Lavoura
Cacaueira, criada em 1957 (Figura 9);
c) e o CCPC – Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau, criado em 1963.
Figura 9 – Sede regional da CEPLAC na BR-415, entre Itabuna e Ilhéus

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

A participação de órgãos como o ICB e a CEPLAC na organização do
espaço regional demonstra que o papel do Estado, ainda que tardiamente, foi
decisivo na montagem do sistema de objetos e ações necessários ao
desenvolvimento da cacauicultura, até mesmo porque era ele o maior
beneficiário com o aumento das exportações, através do recolhimento de
9

Apesar de a ação do poder estadual se fazer sentir forte, através da atuação do ICB, a região se afirmou e
as elites locais / regionais, pelo seu poder, dominaram o espaço como totalidade social. É necessário
lembrar que, de forma estratégica, o Governo da Bahia, sob os auspícios do poder central, deu a
presidência do ICB a um líder da região cacaueira, profundo conhecedor de sua problemática, Ignácio
Tosta Filho. No momento interessava ao governo federal aproveitar, ao máximo, o apoio das lideranças
regionais [...] Após a implantação do Estado Novo, com uma política mais forte e centralizadora, a
solidariedade regional cacaueira tornou-se prescindível e, mesmo, incômoda. (DINIZ e DUARTE, 1983,
p. 42).
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impostos aos seus cofres. Nos limites do estudo acerca da rede urbana
regional interessa, em particular, a identificação do papel desses órgãos no
aprimoramento dos meios de circulação que possibilitaram uma maior fluidez
entre as áreas de produção e de distribuição do cacau.
Até a década de 1930, as estradas eram escassas e precárias na região,
sendo a maior parte da produção transportada pela estrada de ferro de Ilhéus,
que tinha um alcance espacial bastante limitado.
A partir da criação do ICB verifica-se um grande impulso na definição de
trajetos e na construção de estradas vicinais e rodovias. Todos os esforços
eram feitos a fim de por a produção em movimento, a fim de fazer circular os
sacos de cacau desde as fazendas até as estradas e ferrovias, e daí para os
portos escoadores no litoral. Neste contexto, então,

A articulação resultante da circulação vai dar origem e reforçar
uma diferenciação entre núcleos urbanos no que se refere ao
volume e tipos de produtos comercializados, às atividades
político-administrativas, à importância como pontos focais em
relação ao território exterior a eles, e ao tamanho demográfico.
Esta diferenciação traduz-se em uma hierarquia entre os
núcleos urbanos e em especializações funcionais (CORRÊA,
1989, p. 7).

Em função das ações do ICB10 as estradas foram melhoradas,
permitindo um acesso mais rápido às principais áreas produtoras de cacau,
especialmente àquelas mais distantes do eixo de circulação da estrada de ferro
de Ilhéus. Assim, tanto Ilhéus se beneficiava por receber em seu porto os
carregamentos de cacau em um espaço de tempo menor, como também
Itabuna levava vantagens porque construía e ampliava sua função de
entroncamento rodoviário. Favorecida pela sua posição geográfica privilegiada
– entre o litoral e o interior – Itabuna tirava proveito do seu contato mais
10

Em 1932, o plano rodoviário do Instituto de Cacau da Bahia consistia em traçar e executar estradas para
vencer distâncias de até 60 km, visando interligar os centros de produção com os pontos de embarque
marítimo, fluvial ou ferroviário. Em 1932, foram entregues 310 km de novas estradas de rodagem recémconstruídas, além de 16 pontes de concreto armado e a restauração de 90 km de vias antigas, garantindo
tráfego ininterrupto durante todo o ano. Dentro das ações deste plano foram construídos mais 800 km, até
1940. Ainda foi criada a Viação Sul Bahiano, uma empresa de transporte rodoviário subsidiária do
Instituto, mantendo linhas de passageiros nas quais circularam 200.000 passageiros ao ano, segundo
dados de 1936. Além dos ônibus e dos caminhões introduzidos nos serviços, foram usados e divulgados
equipamentos rodoviários quase totalmente desconhecidos até então, como tratores e escavadeiras
mecânicas (ZORZO, 2000, p. 112-113).
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próximo com as vilas e povoados da hinterlândia produtora de cacau. Assim,
ao longo das décadas seguintes, já consolidada como centro regional do
comércio varejista e de prestação de serviços, Itabuna vai ampliando sua
influência sobre um espaço regional outrora vinculado à influência isolada de
Ilhéus.
2.3 As articulações intra-regionais: o período marcado pelas conexões
estabelecidas pela estrada de ferro de Ilhéus
Em virtude do crescimento da produção de cacau e da necessidade de
seu escoamento, fazia-se necessário o incremento dos meios de circulação.
Neste sentido, a introdução da estrada de ferro, fator novo do arcabouço
regional, elemento modificador da organização espacial então vigorante, traria,
para a região cacaueira, algumas modificações. Partindo de Ilhéus, a estrada
de ferro contribuiu para o fortalecimento de vários núcleos populacionais no
interior da zona produtora de cacau (SANTOS, 1957, p. 63).
No início do século XX, a zona cacaueira da Bahia era servida por três
estradas de ferro: a E.F. Ilhéus – Conquista a E.F. de Nazaré e a E.F. da Bahia
– Minas (Figura 10). Esta última, a estrada de ferro que começava em
Caravelas, quase nenhum serviço prestou ao cacau. A E.F. de Nazaré ligava o
porto baiano de São Roque à cidade de Jequié e só servia ao escoamento da
pequena produção do sudoeste baiano, não podendo ser especificamente
considerada como ferrovia do cacau.
A E.F. Ilhéus – Conquista, embora o seu traçado não lhe justifique a
denominação, pois, partindo de Ilhéus, alcançava apenas as cidades de
Ubaitaba e Itabuna, é a estrada de ferro que bem merece o nome de estrada
do cacau: tinha 127 km de extensão, havendo em seu percurso cerca de 30
paradas com 13 estações; eram vários os seus ramais, um que chegava à
cidade de Itabuna, o que alcançava a cidade de Itajuípe e outro que ia até a
vila de Poiri (atual Aurelino Leal), defronte da cidade de Ubaitaba (SANTOS,
1957, p. 86-87). Portanto, apesar da intenção inicial de construir a estrada de
ferro ligando Ilhéus (no litoral) à Vitória da Conquista (no planalto do sudoeste
baiano), seus trilhos nunca alcançaram tal distância (Figura 11). Oficialmente,
entretanto, as duas denominações costumam ser usadas para referir-se a ela:
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estrada de ferro Ilhéus – Conquista ou, apenas, estrada de ferro de Ilhéus,
denominação que será utilizada neste trabalho.
Figura 10 – As estradas de ferro que serviram ao escoamento do cacau
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Figura 11 – Estrada de ferro de Ilhéus e o projeto que não se concretizou
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A construção de uma ferrovia na região cacaueira da Bahia resultou da
conjugação de interesses da burguesia comercial local e do capital
transnacional, representado pelas firmas importadoras na Europa e na América
do Norte11. A implantação de uma estrutura moderna de transporte que
aumentasse a velocidade da circulação, desde as áreas produtoras até os
portos escoadores, era necessária. O desenvolvimento rápido da lavoura
cacaueira não teria sido possível, naquele período, sem a construção da
estrada de ferro, porque o sistema de transporte em lombo de mulas não
conseguia escoar grandes quantidades de cacau, que naquele momento já se
espalhava por uma vasta área situada a várias dezenas de quilômetros do
litoral (AZEVEDO JR., 2007, p. 69).
Apesar da necessidade da construção de uma estrada de ferro para
escoamento da produção de cacau, em ritmo crescente entre o final do século
XIX e início do século XX, seu funcionamento só acontece a partir de 1907 e
ainda assim, restrito a uma extensão territorial de apenas 16 km, entre Ilhéus e
Aritaguá. Apenas em 1913 a rede foi ampliada em direção a Itabuna e Uruçuca
(antiga Água Preta) (Figura 12). Na avaliação de Vianna (1986, p. 115), o
funcionamento tardio da ferrovia no sul da Bahia é decorrência da falta de
vontade política do governo estadual – mais preocupado em atender a regiões
com vínculos econômicos mais estreitos com Salvador, como o Recôncavo –
como também em virtude da fraca atuação dos representantes da região
cacaueira junto ao governo do estado. Essas elites dirigentes regionais não
teriam tido força suficiente para pleitear, em Salvador, a alocação dos recursos
para instalação dos equipamentos e objetos necessários à plena fluidez da
produção de cacau.
A ferrovia de Ilhéus imprimiu um novo movimento aos lugares
conectados, alterou, em algum sentido, a relação tempo – espaço e inseriu a
região no contexto mundial da internacionalização do capital. Naquele período
as ferrovias foram construídas no Brasil através de maciços investimentos do
capital britânico. No estado da Bahia, entre 1904 e 1905, o governo assinou um
11

Nesse período, o mais importante investimento externo – a construção das ferrovias – que tinha como
pano de fundo o setor financeiro inglês, atendia aos objetivos e interesses da DIT, integrava o interior dos
países latino-americanos à economia mundial, barateava os custos de produção de alimentos e das
matérias-primas exportadas e aumentava a escala de produção, permitindo, por isso, a mobilização de
maiores excedentes para a crescente exportação britânica, principalmente as de bens de capital.
(VIANNA, 1986, p. 26).
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decreto concedendo à iniciativa privada o direito de construção da ferrovia
Ilhéus – Conquista. De acordo com Azevedo Jr. (2007, p. 72), os trabalhos
seguiram em ritmo bastante lento e somente em 1907 foi inaugurado o primeiro
trecho, entre Ilhéus e o distrito de Aritaguá (Água Branca), com um percurso de
16 km. Em virtude da escassez de capital disponível, a empresa privada
passou para o controle do capital britânico, sendo fundada em Londres, em
1908, a The State of Bahia South Western Railway Company Limited, para a
qual o contrato de concessão estadual foi transferido. A partir de então, as
obras prosseguiram e a estrada de ferro teve seu traçado ampliado e
modificado, em virtude da necessidade de alcançar as propriedades de cacau
situadas às margens dos rios de Contas e Almada12.
Figura 12 – A antiga Estação da estrada de ferro em Uruçuca abriga hoje a
Câmara de vereadores

Fonte: pesquisa de campo, 2010.

A partir da consolidação da ferrovia como meio de circulação privilegiado
para o transporte do cacau aos portos escoadores, entre as décadas de 1920 e
1930 é possível identificar, com efeito, a gênese das interações espaciais mais
12

Os trechos construídos posteriormente à Aritaguá foram divididos em estações principais (E) e paradas
de estribos (P) – locais geralmente localizados nas grandes fazendas de cacau da região: Urucutuca (P),
Sambaituba (P), Baleia (P), Almada (P) e Lava-Pés (P), inaugurados em 1910; Rio do Braço (E) e Mutuns
(E), em 1911; e Itabuna (E) e o ramal de Água Preta (atual Uruçuca), em 1913. Seguindo em direção ao
norte, atingiu a localidade de Poiri (E) em 1931. Ao final de sua implantação total, em 1934, a ferrovia de
Ilhéus contava com 127 km de trilhos, incorporando grande parte da região produtora ao predomínio de
seus fluxos relacionados ao transporte de cacau. (AZEVEDO JR., 2007).
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significativas e o processo embrionário da própria rede urbana na região
cacaueira; não apenas em virtude das conexões entre as estações principais
(Ilhéus, Rio do Braço, Itabuna, Uruçuca, Poiri, Itajuípe etc.), que se tornavam
mais regulares, como também pela ampliação do número de paradas entre as
estações e do número de passageiros transportados. A economia ascendente
da região começava a atrair a atenção de comerciantes e empresários de
outros lugares da Bahia, do Brasil e mesmo do mundo que passaram a instalar
empresas de negócios variados em Ilhéus e Itabuna, ampliando assim as
assimetrias já existentes entre esses dois centros e os demais lugares da
hinterlândia regional. Como observou Corrêa (1997, p. 280), “as interações
espaciais caracterizam-se, preponderantemente, por uma assimetria, isto é, por
relações que tendem a favorecer um lugar em detrimento de outros, ampliando
as diferenças já existentes”.
A burguesia comercial da região se fortalecia, na medida em que o
comércio acumulava lucros tanto pela exportação de cacau quanto pelo
abastecimento regional, já que a monocultura exigia que viesse de fora todo
tipo de mercadoria, da necessária à supérflua. Como a região só produzia
cacau, os demais produtos vinham de outras regiões do Brasil e mesmo do
exterior, como demonstra o relatório fiscal (1933) da lista de mercadorias
transportadas pela estrada de ferro de Ilhéus: feijão, arroz, farinha de trigo,
milho, sal, bebidas alcoólicas, bacalhau, charque, café, tecidos, querosene,
material de construção (FREITAS e PARAÍSO, 2001, p. 144).
Os tempos ainda eram lentos, mas estavam, aos poucos, adquirindo
certa fluidez intra-regional e um pouco mais de velocidade nas articulações da
região com outros lugares da própria Bahia e do mundo, em função do maior
movimento de exportação de cacau, mas, também, da circulação e distribuição
de mercadorias para uma parcela privilegiada da população regional que
possuía condições econômicas para consumi-las.13
Quanto à comercialização do cacau, é importante registrar que já na
década de 1920 as empresas exportadoras de cacau eram, em sua maioria,
13

Para a manutenção e ampliação da ordem econômica, a sociedade criou a ideologia de que a lavoura
cacaueira, seus problemas e sua política eram um bem que interessava à sociedade como um todo, tanto
aos que mantinham os meios de produção e controlavam a comercialização do produto, como àqueles que
trabalhavam na “roça de cacau”, vendendo sua força de trabalho e vivendo marginalizados das vantagens
e do poder que a monocultura propiciava. (DINIZ e DUARTE, 1983, p. 35).
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estrangeiras: Hugo Kaufmann & Cia., Herbert Rodenburg, Hans Stoltenberg,
Wildberg & Cia., Sabach & Cia., Berhmann & Cia., Bahia Cocoa Company;
para citar apenas algumas. Não existindo condições políticas nem técnicas
para industrialização do cacau na própria região produtora – fato que se
perpetuou ao longo do tempo – o produto recolhido das fazendas era
transportado pela estrada de ferro em direção ao porto de Ilhéus, de onde era
escoado para o porto de Salvador e, depois, exportado para a Europa e
América do Norte. Destarte, “não se pode compreender o fenômeno urbano na
zona cacaueira baiana, sem lembrar que esse produto e a sua economia se
voltam, desenganadamente, para o exterior” (SANTOS, 1957, p. 57).
A ferrovia de Ilhéus cumpre na região cacaueira o mesmo papel
observado em outras regiões da periferia do capitalismo, ou seja, o de
transportar para o porto a matéria-prima a ser industrializada nos países
centrais. O mesmo acontecia com a produção de café do sudeste brasileiro e
de cana-de-açúcar da zona da mata nordestina, entre o período colonial e a
instalação da República. Desse modo,

Intensifica-se a condição da economia baiana de fornecedora
de matéria-prima na divisão internacional do trabalho e
aprofunda o caráter dependente da nossa economia, pois a
lavoura de cacau era a principal atividade econômica da Bahia
e passou a ser, na região, a única atividade agro-exportadora
(VIANNA, 1986, p. 178).

A maior importância do transporte ferroviário perdurou até a implantação
da política rodoviária do Instituto de Cacau da Bahia, no início da década de
1930. A partir de Itabuna, foram abertas estradas de rodagem em direção aos
mais importantes centros cacaueiros da região. O estabelecimento da rede
rodoviária trouxe modificações nas relações comerciais das zonas de influência
estabelecidas, dando origem a numerosos núcleos de população, nascidos
como entrepostos, sobretudo, nos entroncamentos rodoviários14.

14

Como a estrada de ferro não avançasse, os núcleos melhor colocados começaram por exercer o papel de
entreposto. É, sobretudo, o caso de Itabuna, situada bem no meio da zona produtora. Isso lhe outorgou
uma posição de verdadeiro “doublet” de Ilhéus, estendendo a uma área mais vasta as influências do porto.
Disso se serviu para uma organização do espaço em seu derredor, canalizando os produtos recebidos
através da estrada de ferro [...] Assim, Itabuna não tardou a deixar de utilizar o trem como meio de
transporte. Para os passageiros é muito mais rápido e cômodo viajar de ônibus. Para o transporte de
cargas, em tão pequena distância, o caminhão oferece as clássicas vantagens. (SANTOS, 1997a, p.32).
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A presença da estrada de ferro foi causa de uma primeira revolução no
transporte de cacau. Entretanto, enquanto a área produtora se expandia para o
norte, para o oeste e para o sul do eixo Ilhéus - Itabuna, a estrada de ferro
continuava praticamente imóvel. A partir da década de 1930, com a ampliação
da rede de estradas de rodagem, na região cacaueira da Bahia o que
aconteceu é um bom exemplo da competição que o transporte rodoviário pode
fazer a outros, no caso, a ferrovia e o transporte fluvial (Tabela 2).
Os dados da tabela revelam que houve predomínio do transporte
ferroviário no escoamento do cacau da região até o ano de 1945. A partir de
1946 cerca de 50% da produção regional de cacau foram escoados pelas
rodovias, e desde então o transporte rodoviário tornou-se mais relevante que
as ferrovias e os rios, para promover a circulação do cacau. Os dados
demonstram que em 1954, do total de cacau produzido na Bahia, 81% foram
transportados pelas estradas, e aproximadamente 10% e 9%, respectivamente,
pelas ferrovias e através dos rios.
A estrada de ferro de Ilhéus teve sua decadência ligada a um processo
com aspectos variados, jamais conseguiu ultrapassar a zona do cacau e,
simultaneamente, as rodovias passavam a integrar a região produtora para
além dos limites circunscritos a Itabuna e Ilhéus, além de ser um meio de
transporte mais rápido. O antigo projeto de estender a ferrovia até o planalto foi
logo abandonado, perdendo ela até mesmo seu nome de batismo: estrada
Ilhéus-Conquista. Assim, por permanecer com a mesma extensão enquanto as
rodovias se expandiam, do mesmo modo que se espalhava a produção de
cacau por um território mais vasto, a estrada de ferro não conseguiu competir
com o transporte de porta em porta (SANTOS, 1997, p. 32-33), sendo, então,
desativada em 1964.
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Tabela 2 – Estado da Bahia: Escoamento da Produção de Cacau (Sacos)
Tipos de Transporte (1944 / 1954)
Ano

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

Rodovias

548.669
765.070
936.408
1.381.857
1.054.520
1.401.243
1.873.179
1.495.858
1.444.415
1.562.666
2.146.936

Ferrovias

880.930
789.089
550.193
189.002
224.799
494.318
320.888
202.284
147.020
163.610
260.687

Transporte
Fluvial
432.820
352.630
406.546
268.313
257.064
251.022
266.460
215.424
220.881
236.024
229.835

Produção
de Cacau
do Estado
1.862.419
1.906.789
1.848.147
1.839.172
1.536.383
2.146.583
2.460.527
1.913.566
1.812.316
1.962.300
2.637.458

Fonte: Bureau de Estatística da Bahia. In: SANTOS, 1997a, p. 38.
Adaptação: TRINDADE, G. 2010.

De acordo com Azevedo Jr. (2007, p. 84), a partir de 1948, a ferrovia de
Ilhéus passou a apresentar déficits nos resultados de suas operações, em
virtude, especialmente, da concorrência com o transporte rodoviário, cuja
implantação foi incentivada pelo ICB, “atendendo aos interesses do capital
norte-americano que ávido para criar mercados para vender o produto de sua
gigantesca indústria automobilística, financia a implementação de rodovias no
país” (Idem, p. 85). De fato, faz-se necessário atentar para o contexto histórico
em que essas mudanças se processaram, pois as questões locais / regionais
são relacionadas com as transformações políticas e econômicas verificadas no
Brasil e no mundo naquele período, imediatamente posterior à Segunda Guerra
Mundial. Se no final do século XIX a Inglaterra detinha um papel ainda decisivo
na organização do espaço mundial, exercendo influência econômica, política e
tecnológica que ultrapassava os limites da Europa, em direção à América, Ásia,
África e Oceania; por volta de 1950 o cenário geopolítico e econômico, na
escala planetária, estaria bastante transformado15. É neste contexto de

15

No mundo capitalista dava-se o deslocamento definitivo do poder, da Europa para os Estados Unidos.
As grandes potências européias (Inglaterra, França, Alemanha e Itália) desgastaram-se com a guerra, e
seu poderio e sua influência no mundo entraram em declínio, enquanto, por outro lado, aproveitando as
circunstâncias favoráveis do conflito, ocorria a emergência e projeção dos Estados Unidos como potência
mundial, assumindo o comando do mundo capitalista e liderando a segunda fase da Revolução Industrial,
marcada (não mais pelo carvão mineral e pela ferrovia), mas pelo petróleo, pelo automóvel e pelo avião.
O Brasil transitava da órbita da Inglaterra para a órbita dos Estados Unidos, estreitando progressivamente
seus vínculos com os interesses do novo centro de poder mundial. (BRUM, 1999, p. 171).
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preponderância da influência norte-americana, especialmente sobre os países
da América Latina, que a opção pelo transporte rodoviário se consolida no
Brasil em detrimento das ferrovias, que aos poucos passam a ser desativadas
ou entram em estado de obsolescência, saindo da agenda política dos
governos que se sucedem desde então, como opção de transporte de carga e
de passageiros no território brasileiro.
A partir de 1940 a ampliação das estradas e a intensificação do
transporte rodoviário – que conduziria ao seu predomínio a partir dos anos 50 –
transferiram, pouco a pouco, para Itabuna, a condição de centro econômico
regional, lugar de

passagem

obrigatório

de

pessoas e mercadorias

provenientes ou destinadas ao sul, sudoeste e extremo-sul da Bahia. Ilhéus e
seu porto passaram a ter uma importância relativa nesse novo contexto, pois
se consolidava a posição estratégica de Itabuna, ampliada pelas novas
interações promovidas pelas estradas.
Na década de 1960, Itabuna é mais uma vez beneficiada com a melhoria
das articulações viárias com Salvador, Vitória da Conquista e Jequié e, na
década de 1970, monta-se o arcabouço final com a ligação, via BR-101, entre o
Centro-sul e o Nordeste. Não é demais lembrar que “os objetos que constituem
o espaço geográfico são intencionalmente concebidos para o exercício de
certas finalidades, intencionalmente fabricados e intencionalmente localizados;
a ordem espacial assim resultante é, também, intencional” (SANTOS, 1999, p,
267).
A fluidez estava garantida e Itabuna já apresentava capacidade plena
para se tornar um centro moderno de recepção de mercadorias produzidas em
outras regiões do país, o que lhe permitiu tornar-se um centro também de
comércio e serviços de apoio a uma rede de cidades a ela mais facilmente
articulada. Esse novo contexto das relações socioespaciais na região
cacaueira, marcado pelo predomínio do transporte rodoviário, merece uma
atenção especial, pois, com o desenvolvimento das rodovias as conexões se
ampliam e se expandem, fazendo emergir uma nova dinâmica na rede urbana.
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CAPÍTULO 3
DESENVOLVIMENTO TÊMPORO – ESPACIAL DA REDE URBANA
Tudo neste panorama nos fala de circulação, de
caminhamento e de viagem. Os pássaros e os outros animais,
os barcos, os veículos, os pedestres e os cavaleiros, são todo
um povoamento que se dispersa sobre a superfície da Terra.
O mundo é um espaço onde se circula.
Jean-Marc Besse

A rede urbana depende de algumas condições mínimas para que seu
dinamismo seja perene. O movimento e a fluidez relacionam-se a um processo
contínuo de intercâmbio entre os lugares, por meio das “transações comerciais
envolvendo bens produzidos localmente e bens produzidos externamente”, o
que pressupõe “uma mínima divisão territorial do trabalho” (CORRÊA, 2005, p.
84). Deve haver pontos fixos no espaço – cidades, vilas, aglomerações – onde
essas transações são realizadas, apresentando atividades variadas que
garantam a convergência de fluxos os mais diversos. Além disso, tem que
existir algumas interações entre esses pontos fixos, interações que ratificam
uma diferenciação hierárquica ou mesmo em termos de especialização
funcional entre as cidades (Idem).
Neste sentido é fundamental compreender os processos de articulação
intrarregional e interregional possibilitados pela rede urbana. Tais processos
vinculam-se à produção regional que deve ser posta em circulação, como
também à produção exógena que abastece as localidades regionais com
mercadorias e serviços indisponíveis na região. Portanto, os sistemas técnicos
de transporte e circulação – como os portos e as rodovias – são
imprescindíveis para que as interações espaciais se realizem no âmbito da
rede urbana, onde fixos e fluxos dão sentido à ideia de conexão que a rede
encerra.
Em função do dinamismo do espaço geográfico ao longo do tempo, as
transformações suscitadas pela sociedade produzem efeitos sobre o padrão, a
forma e o conteúdo da rede urbana. Isto significa que as funcionalidades dos
centros urbanos e suas articulações internas e externas podem ser alteradas
com o passar dos anos, tornando-se geralmente mais complexas. Portanto, é
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neste contexto que a circulação emerge como elemento importante para
análise do desenvolvimento têmporo-espacial de uma rede urbana.

3.1 Consolidação dos centros regionais: o porto de Ilhéus, a região e o
mundo
A função portuária foi certamente a mais importante que Ilhéus
desenvolveu a partir dos anos de 1920. Através do porto, a maior parte da
produção regional de cacau é escoada, canalizando para aquele município
parcela significativa dos fluxos da hinterlândia e submetendo os demais centros
produtores de cacau à sua influência direta.
O porto de Ilhéus escoava a produção regional de cacau para Salvador,
que recebia também o cacau produzido no entorno de Jequié, sendo
transportado pela estrada de ferro de Nazaré até a capital do Estado.
A competição entre os portos de Ilhéus e de Salvador se explica pela
necessidade da capital baiana em ampliar sua influência política sobre o
sudeste da Bahia, por duas razões que se interrelacionam: por um lado, a
condição do cacau como principal produto de exportação do Estado àquela
época; e por outro lado, o declínio da produção de café e de fumo provenientes
do Recôncavo, produtos que até então contribuíam com a maior parte da
receita do estado da Bahia.
Em decorrência do incremento da produção de cacau no sul da Bahia e
da consolidação do produto como matriz econômica da região, as casas
exportadoras sediadas em Salvador passaram a abrir filiais em municípios da
região cacaueira, privilegiando-se Ilhéus e Itabuna. No entanto, somente depois
da abertura do porto de Ilhéus à exportação de cacau, em 1926, é que
aconteceu a instalação definitiva das firmas exportadoras na região. Convém
lembrar que,
A reaparelhagem do porto foi lenta. As casas exportadoras
(sediadas em Salvador) perceberam que poderiam perder o
controle quando Ilhéus exportasse diretamente para a Europa
e os Estados Unidos da América. As elites de Ilhéus tiveram
que se empenhar junto ao governo federal e, através do
Ministério da Viação, conseguiram que as obras se iniciassem
em 1923, e, três anos depois, Ilhéus passou a ter condições
de receber navios de maior calado, fazendo as exportações
diretas. (DINIZ e DUARTE, 1983, p. 54).
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Naquele contexto da primeira metade do século XX, o “porto internacional do
cacau” se constituía no fixo geográfico mais significativo para Ilhéus, pois, em
função dele, a cidade mantinha sua influência sobre toda a hinterlândia
produtora de cacau. Existia uma nítida hierarquia urbana que subordinava as
demais cidades – inclusive Itabuna – ao predomínio exercido por Ilhéus, que
canalizava para seu território o cacau a ser escoado através do porto16.
O porto ocupava uma localização inconveniente, posto que os navios de
maior calado não tivessem acesso a ele em virtude de os materiais de aluvião
trazidos pelo rio taparem o canal de acesso entre o oceano e a baía. De acordo
com Santos (1957, p. 82) “os navios de carga ficavam ao largo, onde recebiam
o cacau que até eles era levado pelo caríssimo e inconveniente sistema de
alvarengagem”. A alvarenga era um tipo de balsa ou chata que transportava o
cacau do cais aos navios, que aguardavam fora da baía, em mar aberto. Tudo
isso tornava os embarques mais demorados, além de onerarem bastante os
custos com o embarque do cacau.
Apesar de conseguir embarcar diretamente pelo porto, Ilhéus e a região
não se desvencilharam da influência de Salvador que continuava exportando a
maior parte da produção de cacau do Estado, inclusive a produção proveniente
das áreas mais ao norte da região cacaueira (Tabela 3).
Tabela 3 – Cacau Exportado pelos Portos de Salvador e Ilhéus
(em sacos com 60 kg)
Ano
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
Total

Salvador
1.112.520
967.599
1.531.776
1.572.747
1.303.478
1.636.211
2.002.705
1.834.675
2.259.434
2.236.854
16.457.999

Ilhéus
684.649
562.305
942.333
1.039.651
836.761
995.765
1.285.971
1.097.700
1.420.874
1.408.081
10.274.090

Fonte: Banco de Dados Porto do Malhado, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.
16

Convém esclarecer que aqui se trata do antigo porto, localizado próximo à foz do rio Cachoeira, na baía
do Pontal (local compreendido atualmente entre o terminal central de transportes urbanos e a Avenida
Dois de Julho).
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Em meados do século XX, os principais importadores do cacau
produzido na Bahia eram os Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Argentina,
Grã-Bretanha, Itália e França. Em decorrência da segunda guerra mundial,
cujas consequências foram mais graves nos países da Europa, as relações
comerciais entre a região cacaueira e os países importadores foram afetadas.
O comércio que era estabelecido em maior intensidade com os países
europeus passou a ser realizado em maior parte com os Estados Unidos,
voltando a se normalizar somente após 1955.
A economia da região era assim dependente das determinações
exógenas, da conjuntura internacional. Tanto o resultado da produção era
quase que destinado com exclusividade aos mercados externos, como também
o produto mantinha-se vulnerável às oscilações de preços decorrentes da
barganha internacional envolvendo a oferta e a procura do cacau. Já em
meados do século XX, ao passo em que a produção brasileira de cacau
aumentava, crescia também o volume da produção dos países africanos –
Gana, Costa do Marfim e Nigéria – o que interferia na cotação mundial do
preço do produto.
A necessidade de construção de um porto para o escoamento do
cacau explica-se mais a partir das conveniências externas que dos interesses
internos. Certamente, o externo e o interno estão articulados, mas em uma
relação assimétrica em que os ganhos e as vantagens dos importadores são
bastante superiores aos das regiões que exportam commodities tropicais.
Neste contexto em que as atividades produtivas se dão no bojo do capitalismo
mundial, é oportuno que a análise incorpore a ideia de totalidade, na medida
em que os objetos criados na montagem de uma infra-estrutura de apoio ao
desenvolvimento das atividades econômicas atendem às ações dos atores
hegemônicos envolvidos no processo. Neste caso, certamente, não são os
agentes locais / regionais. Segundo Santos,
A formação socioeconômica é realmente uma totalidade. Não
obstante, quando sua evolução é governada diretamente de
fora, sem a participação do povo envolvido, a estrutura
prevalecente – uma armação na qual as ações se localizam –
não é a da nação, mas sim a estrutura global do sistema
capitalista. As formas introduzidas deste modo servem ao
modo de produção dominante em vez de servir à formação
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socioeconômica local e às suas necessidades específicas.
(SANTOS, 2003, p. 202).

Essas formas instaladas no território, ou, melhor dizendo, esses fixos,
são imprescindíveis para por a produção em movimento, viabilizando, através
de seu intermédio, a circulação, a distribuição e o consumo. Tais fixos são
instalados seletivamente no território e têm a função de atender, do modo mais
racional possível, às necessidades da acumulação capitalista. Por esta razão é
que se faz necessário incorporar a análise desses fixos articulada à análise dos
fluxos que integram as ações de uma determinada atividade produtiva, no
contexto da rede urbana. Fixos e fluxos são elementos interdependentes no
bojo da divisão territorial do trabalho, é por isso que estradas de ferro, portos e
rodovias são infra-estruturas que devem ser incorporadas à análise das
atividades produtivas relacionadas a determinadas unidades territoriais
especializadas, como é o caso da cacauicultura no sul da Bahia.
A modernização dessas infra-estruturas possibilita a diminuição do
tempo de transporte do produto, das regiões produtoras aos lugares de
transformação e do consumo final. Desse modo,
A lógica capitalista de acumulação, caracterizada pela
minimização dos custos e maximização de lucros e apoiada no
progresso técnico, suscita o aumento da escala de produção
assim como da área onde esta se realiza. Amplia-se também a
circulação, e a acessibilidade é redefinida em função dos
novos modos de circulação. (CORRÊA, 1991, p. 48).

Em decorrência dos inconvenientes locacionais e financeiros que
envolviam o embarque do cacau pelo antigo porto de Ilhéus 17, fez-se
necessário a projeção de um novo porto que passou a ser construído a cerca
de apenas 3 km ao norte daquele. Trata-se do Porto do Malhado (Porto de
Ilhéus), localizado na enseada das Trincheiras, tendo comunicação direta com
o oceano e permitindo o atracamento de navios de maior calado (Figuras 13 e
14).
17

Apesar de a região cacaueira dispor de outros pequenos portos para escoamento do cacau (Alcobaça,
Belmonte, Canavieiras, Camamu, Caravelas, Porto Seguro, Prado e Santa Cruz de Cabrália, entre outros
ainda menores), o porto de Ilhéus centralizava a maior parte da exportação do produto. O aumento do
volume de cacau escoado por este porto deveu-se às facilidades de circulação intrarregional possibilitadas
pela estrada de ferro de Ilhéus que articulava a região produtora ao porto. (SANTOS, 1957, p. 81).
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Figuras 13 e 14 – O Porto de Ilhéus na Enseada das Trincheiras

Fonte: CODEBA, 2010.

As operações portuárias tiveram início em 1971, período a partir do qual
houve uma maior diversificação das cargas transportadas pelo porto. Além da
exportação de cacau, outros tipos de granéis – líquidos e sólidos – passaram a
ser movimentados, como a importação de derivados de petróleo, fertilizantes e
agrotóxicos (para as lavouras de cacau da região e de café do sudoeste
baiano) e trigo. Desse período até meados da década de 1990, a importação
de derivados de petróleo (gasolina, querosene e óleo diesel) pela Petrobrás e
pela Brasilgás (GLP) foi sempre superior ao movimento com cacau e seus
derivados (Tabela 4).

126

Tabela 4 – Porto de Ilhéus: Movimento de Cargas (t) – 1986 / 1996
Ano
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Total

Cacau
121.650
143.191
125.032
103.648
114.918
86.825
78.574
90.026
81.494
12.120
26.344
983.822

Derivados Derivados Fertilizantes Soja
Madeira Trigo
de Cacau Petróleo
79.079
438.453
40.903
64.325
419.148
22.238
53.476
427.031
14.540
38.426
446.401
2.599
75.686
440.484
4.501
64.523
370.351
52.588
303.734
22.253
56.128
349.119
88.433
41.952
54.889
344.318
- 172.928 234.719
40.773
23.116
378.988
68.808 259.146
54.231
23.263
184.700
40.317
55.982
83.461
585.499 4.102.727
84.781 392.739 591.799
178.465

Fonte: CODEBA, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.

No período 1986/96 o movimento com os granéis líquidos superam em
quase 300% a movimentação com cacau e seus derivados. A partir de 1990, a
situação se mantém, em decorrência do grande declínio da exportação de
cacau por causa da drástica diminuição da produção regional afetada pela
doença vassoura-de-bruxa e por outros fatores de ordem interna e externa.
Em 1996, a pequena tonelagem de cacau exportado pelo porto corresponde
também a diminuição da importação dos derivados de petróleo, cuja última
movimentação acontece naquele ano.
O porto de Ilhéus mantém conexões que articulam o espaço regional a
outras regiões da própria Bahia e a outros lugares do Brasil e do mundo. Existe
uma área de influência imediata constituída pelo sul e sudoeste da Bahia e
norte de Minas Gerais que foi ampliada no início dos anos 1990 em direção ao
oeste baiano em função da exportação de soja. Essas articulações entre as
regiões produtoras e o porto são viabilizadas através do transporte rodoviário,
realizado especialmente via BR-101 e BR-415 que atravessam o território da
região Itabuna – Ilhéus, nos sentidos norte-sul e leste-oeste, respectivamente.
O reaparelhamento do porto e a ampliação da rede rodoviária na região
constituem-se em ações articuladas, a fim de promover a circulação mais
eficaz entre as áreas de produção e de distribuição do cacau. Como a
produção e a exportação dessa commoditie vincula-se aos circuitos espaciais
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que atuam em escala planetária, envolvendo grandes corporações econômicas
– como a Cargill, Chadler, ADM e Coprodal / Nestlé – torna-se essencial que a
fluidez para a plena realização das transações econômicas seja garantida.
Assim, a rede de transportes é uma infra-estrutura indispensável à articulação
entre fixos e fluxos, constituindo-se mesmo em uma das bases da realização
dos circuitos espaciais de produção. Neste sentido, pode-se considerar que,

As especializações regionais produtivas levaram a que, com o
passar do tempo, os sistemas de transportes para o
escoamento da produção fossem se aperfeiçoando e se
adequando às necessidades do mercado mundial, levando a
um adensamento técnico das redes de transportes entre as
regiões produtoras e os portos exportadores. (TOLEDO, 2006,
p. 431).

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, ocorreram importantes
transformações no perfil operacional do porto; sendo que tais transformações
colocaram em xeque a ideia de que Ilhéus seria um porto regional, no sentido
de atender os interesses econômicos da própria região cacaueira. Naquele
contexto, três fatores contribuíram para ressignificar as atividades portuárias
em Ilhéus:


A crise da cacauicultura, identificada, entre outros fatores, com a
disseminação da vassoura-de-bruxa, uma doença que dizimou mais de
80% da lavoura de cacau, a partir de 1989;



O início das exportações de soja provenientes do oeste baiano a partir
de 1992;



E o encerramento das operações do terminal de granéis líquidos da
Petrobrás, em 1996.
A última grande crise da cacauicultura no sul da Bahia costuma ser

associada à doença vassoura-de-bruxa, um fungo que se disseminou pela
região entre o final da década de 1980 e início de 1990. Apesar de a vassourade-bruxa ter de fato dizimado grande parte da lavoura cacaueira em todos os
municípios produtores, outros fatores devem ser associados ao período de
crise que se acentuou na década de 1990, como a queda do preço do cacau
em decorrência da grande oferta do produto no mercado mundial, motivada
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pelo aumento da produção dos países africanos (Costa do Marfim, Gana e
Nigéria) e asiáticos (Malásia e Indonésia) (Figura 15).
Figura 15 – Principais Países Produtores de Cacau

Fonte: CEPLAC, 1992.

Entretanto, é indiscutível que a disseminação da vassoura-de-bruxa,
entre os fatores que explicam a crise, foi o problema mais grave que os
produtores de cacau enfrentaram naquele momento.
Houve um empobrecimento generalizado na região. Grandes, médios e
pequenos produtores se descapitalizaram, sendo obrigados a demitirem
grandes levas de trabalhadores rurais; muitos produtores abandonaram a
cacauicultura; muitos trabalhadores desempregados emigraram para outras
regiões da Bahia e de outros estados. As cidades de pequeno porte tiveram
suas periferias expandidas e nos centros regionais, Itabuna e Ilhéus, houve o
crescimento dos problemas urbanos relacionados aos efeitos de um período de
crise: desemprego, subemprego, favelização e violência.
De acordo com Gramacho (2009, p. 172), quando uma região mergulha
em uma crise, como aconteceu com a região cacaueira, a realidade sofre um
processo de ruptura, a tradição é perturbada e os acontecimentos acarretam
mudanças desestabilizadoras que se encadeiam, se sobredeterminam e se
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sobrepõem umas às outras. A sociedade regional precisa buscar outros meios
de sobrevivência socioeconômica, uma vez que sua matriz produtiva encontrase em processo acelerado de declínio. Portanto,

A cacauicultura, tradicional força motriz da economia regional,
parece perder a capacidade de ser o princípio regulador de
processos sociais e econômicos que antes regulava. Tudo que
depende do cacau é afetado; define-se uma realidade que
passa a exigir a busca de novas alternativas econômicas
(turismo, ampliação da atividade industrial, incremento do
comércio e dos serviços, incorporação de novos cultivos,
ampliação da atividade pecuária etc.), de sorte que, de forma
consorciada, estas possibilidades econômicas passam a
concorrer, conjuntamente, como forças de novas articulações
socioeconômicas no âmbito da microrregião Itabuna - Ilhéus
(OLIVEIRA, 2009, p. 33-34).

No âmbito da rede urbana regional ocorre, por um lado, o fortalecimento
dos centros Itabuna e Ilhéus que construíram, ao longo do tempo, outras
interações relacionadas a diferentes atividades produtivas (comércio, serviços,
indústria, turismo etc.). Por outro lado, ocorreu a marginalização espacial de
muitas das pequenas cidades da região que sobreviviam exclusivamente do
comércio relacionado à lavoura de cacau.
O valor atribuído a um dado lugar pode variar ao longo do tempo.
Razões de ordem econômica, política ou cultural podem modificar a sua
importância e, no limite, marginalizá-lo, deixando-o à margem da rede de
cidades a que se vincula. A marginalização espacial tem impactos diversos,
afetando, por exemplo, o nível de empregos e de impostos via fechamento das
unidades das corporações, das agências bancárias, dos órgãos públicos
federais e daquelas atividades direta e indiretamente ligadas à matriz
econômica da região (CORRÊA, 1995, p. 40-41).
Os fluxos que circulavam entre os municípios produtores de cacau
diminuíram muito; a exemplo do movimento das carretas e caminhões que
antes circulavam pelas estradas vicinais e rodovias (BR-101, BR-415, BR-330)
carregadas com toneladas de cacau em amêndoas a serem escoadas pelo
porto de Ilhéus. Os fluxos de exportação e importação através do porto
sofreram alterações tão radicais que, para humilhação dos produtores
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regionais, o porto do Malhado passou a importar cacau proveniente da África
Ocidental (Tabela 5).
Tabela 5 – Porto de Ilhéus: Principais Produtos Movimentados (2000 – 2008)
PRODUTOS 2000
(t)
Importação
Derivados de
Petróleo
Fertilizantes

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trigo
58.936
53.612
54.728
96.705
27.450
Cacau
em
71.733
34.314
61.491
51.736
42.029
amêndoas
Exportação
Cacau
e
22.747
20.924
8.586
4.379
1.894
derivados
Madeira
299
Óxido
de
Magnésio
Soja
585.932 664.217 524.745 745.807 947.421
Fonte: CODEBA, 2010; Gestão Portuária Ilhéus, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.

60.984

61.610

95.283

91.383

-

-

-

-

-

-

-

19.100

914.280

711.921

660.963

137.000

Os fluxos financeiros, presentes em todas as etapas do processo
produtivo, sofreram perdas tão significativas que muitos bancos – públicos e
privados – foram levados a fechar inúmeras agências nas pequenas cidades da
região como Jussari, Pau Brasil, Barra do Rocha, Itaju do Colônia, São José da
Vitória, Arataca, Mascote, entre tantas outras. Em muitas cidades e distritos
municipais,

antigos

fixos

cujas

funções

estavam

relacionadas

à

comercialização de cacau (armazéns, empresas exportadoras, órgãos de
fomento à cacauicultura) foram desativados, abandonados ou passaram a
servir a outras funções sociais.
Essa relação entre fixos e fluxos articulados à cacauicultura será
analisada mais detidamente, buscando-se, inclusive, identificar como todas
essas transformações decorrentes da crise regional repercutiram sobre a rede
urbana na microrregião Itabuna – Ilhéus. De fato, constata-se uma grande
instabilidade na movimentação de produtos através do porto. A importação de
derivados de petróleo e fertilizantes não mais ocorre entre 2000/2008 e a
importação de trigo proveniente do MERCOSUL se encerra em 2004.

A
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madeira teve sua exportação paralisada ao longo do período, e o óxido de
magnésio, proveniente do sudoeste baiano, passou a entrar para a pauta de
exportação do porto no final da década.
Porém, o que mais chama a atenção nesses dados são duas
informações: a presença da soja como produto exportado ao longo de todo o
período, apesar de uma significativa diminuição ao final dessa década; e a
importação de cacau em amêndoas, cujo volume aumentou 50% entre
2005/2008; período em que não há nenhum movimento de exportação de
cacau pelo porto de Ilhéus, para humilhação dos produtores regionais.
Portanto,

quase

que

simultaneamente

ao

declínio

dos

fluxos

relacionados à exportação de cacau através do porto de Ilhéus, houve o
recrudescimento de fluxos econômicos de outras naturezas, que extrapolaram
– e muito – os limites da região produtora de cacau. Em 1992, tem início o
movimento de exportação de soja produzida no oeste baiano.
Desde o início da década de 1980 que o Oeste da Bahia vem passando
por uma grande transformação. A expansão das fronteiras agrícolas contribuiu
com a concentração fundiária na região em virtude da introdução da agricultura
moderna representada pelo cultivo de grãos – arroz, milho, café e soja (Figuras
16 e 17). A produção de grãos nos cerrados baianos colocou a cidade de
Barreiras – e o oeste baiano – em destaque no mapa econômico do Brasil.
Figuras 16 e 17 – Produção Mecanizada de Soja em Barreiras / BA

Fonte:www.barreiras.ba.gov.br.2010.
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Técnicas modernas de produção, maciça mecanização da agricultura e
grandes volumes de investimentos na produção de grãos passaram a conviver,
lado a lado, com a expropriação do pequeno produtor local, o êxodo rural e o
crescimento desordenado de muitas cidades do oeste da Bahia. Segundo
Haesbert (1997), chegou-se mesmo a considerar que a região passava por
uma “modernização desterritorializadora”, onde as relações capitalistas se
caracterizaram basicamente pela subordinação da agricultura local à indústria e
pela lógica financeira dirigindo o movimento do capital – sem preocuparem-se
com as consequências sociais (os aglomerados de exclusão) no campo e na
cidade, decorrentes da forma como o novo sistema produtivo foi implantado.
Na avaliação de Toledo (2007, p. 7), é preciso compreender os
mecanismos de produção e movimento de mercadorias de grande importância
no mercado mundial, assim como eles estão relacionados à formação de
regiões especializadas, à complementaridade entre regiões e à seletividade
espacial no âmbito do território brasileiro18.
Em Ilhéus, as corporações Cargill Agrícola e Bunge Alimentos, em
parceria com a CODEBA, inauguraram, em 2003, um novo terminal para o
escoamento de grãos no porto do Malhado, visando maior fluidez nas
exportações do farelo de soja produzido nas duas unidades das empresas na
região. Esse investimento é vantajoso para as empresas, pois, em
contrapartida, recebem redução significativa das tarifas portuárias exigidas pela
exportação da mercadoria (TOLEDO, 2007, p. 14).
A fim de viabilizar a infra-estrutura necessária à exportação da soja pelo
porto de Ilhéus, o Estado (através da CODEBA) investiu ainda na engenharia
de um sistema automatizado para o embarque do produto em grãos ou farelo.
Tal sistema é composto por um carregador de navios –o shiploader– interligado
por correias portáteis que conectam os armazéns ao cais, possibilitando
otimização do tempo gasto com o embarque.

18

Atualmente, os lugares escolhidos para produzir commodities que interessam às grandes empresas são
modernizados em detrimento de outras grandes porções do território nacional. As relações de produção
são em grande parte determinadas pelo mercado internacional que dita as regras e impõe suas normas.
Partes do território brasileiro tornam-se especializadas no cultivo de produtos em grande parte destinados
à exportação. Entretanto, além de produzir, é necessário colocar a produção em circulação e, dessa forma,
as grandes empresas, com a cooperação do Estado, investem cada vez mais em sistemas de engenharia
capazes de cumprir tal tarefa. (TOLEDO, 2007, p. 7).
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Assim, o Estado atua em benefício das grandes corporações envolvidas
com o agronegócio19. O porto de Ilhéus, tradicional “porto internacional do
cacau”, foi rapidamente transformando-se no “porto do oeste baiano” em pleno
litoral sul da Bahia. A rede urbana conectada em torno das atividades
portuárias de Ilhéus sofreu, assim, um expressivo alargamento, passando a
integrar fluxos perenes relacionados à produção e exportação da soja de
Barreiras, São Desidério e Luis Eduardo Magalhães, entre outros municípios do
oeste baiano, distantes de Ilhéus cerca de 1.200 km (Figura 18).
Figura 18 – Carreta de Soja Saindo de Barreiras para Ilhéus via BR-242

Fonte: www.barreiras.ba.gov.br. 2010.

O encerramento das atividades de importação de granéis líquidos –
derivados de petróleo – pelo porto de Ilhéus, em 1996, contribuiu para ampliar
os contornos da crise econômica regional, relacionada, equivocadamente,
apenas à queda da produção de cacau, no início dos anos 1990. O porto do
Malhado recebia e distribuía, por meio de caminhões, os derivados de petróleo
(desde 1968) ao sul e sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais e Espírito
Santo.
19

Eis porque os territórios nacionais se transformam num espaço nacional da economia internacional e os
sistemas de engenharia mais modernos, criados em cada país, são mais bem utilizados pelas firmas
transnacionais que pela própria sociedade nacional. Em tais condições, a noção de territorialidade é posta
em xeque e não falta quem fale em desterritorialização. (SANTOS, 1999, p. 194).
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Para a Petrobrás, a distribuição dos combustíveis através do sistema de
polidutos é bem mais eficaz que por meio de caminhões, tanto financeiramente
quanto técnica e ambientalmente. De acordo com Vinháes (2001, p. 179), no
início dos anos 1990, a Petrobrás passou a estudar a viabilidade de mudança
do abastecimento de derivados de petróleo, abandonando o terminal portuário
em Ilhéus e projetando a construção do poliduto, que partiria de Madre de
Deus, na região metropolitana de Salvador, e chegaria a Itabuna, passando por
Jequié. Após a construção do poliduto, o terminal de granéis líquidos foi
desativado, em 1996, o que representou um déficit superior a 50% nas receitas
do porto de Ilhéus, contribuindo para o agravamento da crise econômica na
região.
As conexões de Ilhéus com outros lugares do Brasil e do mundo, através
das operações de seu porto, ganharam novos conteúdos neste início do século
XXI, em razão do movimento de navios de turismo com paradas em Ilhéus
(Quadro 2). Apesar de apresentar reduzido aporte financeiro, se comparado
com aquele proveniente do movimento de granéis líquidos e sólidos, a chegada
desses navios nas temporadas de verão pode incrementar os negócios
relacionados ao comércio e aos serviços, inserindo a cidade em uma rede de
turismo (marítimo) cuja tendência é aumentar, em virtude da inclusão de
parcelas significativas da classe média como novos consumidores desse tipo
de serviço.
Os navios de turismo chegam entre os meses de novembro e março e
ficam na cidade por apenas um dia, quando os turistas aproveitam para
consumir – ainda de forma bastante comedida, segundo a Secretaria de
Turismo local – produtos da cultura regional (incluindo artesanato, chocolates,
doces e alimentos da culinária baiana). Na avaliação de um taxista que atua na
Praça Dom Eduardo, no centro da cidade, o movimento de passageiros
aumenta em 100% nos períodos em que os navios de turismo estão atracados
em Ilhéus.
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Quadro 2 – Porto de Ilhéus: Fluxos de Navios de Turismo – 2009 / 2010
Nº.

Navio

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MSC Ópera
MSC Ópera
Costa Mágica
Costa Concórdia
MSC Música
Zenith
MSC Orchestra
Costa Concórdia
Grand Celebration

Costa Concórdia
Costa Concórdia
Grand Celebration

Costa Concórdia
Costa Concórdia
Grand Celebration

MSC Orchestra
MSC Lírica
Delphin Voyager
Costa Concórdia
Costa Mágica
Veendam
MSC Ópera
Grand Celebration

Capacidade / Chegada
Passageiros
2.099
21/11/09
2.099
26/11/09
3.470
02/12/09
3.780
06/12/09
3.013
09/12/09
1.800
23/12/09
3.173
29/12/09
3.780
29/12/09
1.896
04/01/10
3.780
05/01/10
3.780
12/01/10
1.896
18/01/10
3.780
19/01/10
3.780
26/01/10
1.896
02/02/10
3.173
15/02/10
2.099
16/02/10
650
03/03/10
3.780
14/03/10
3.470
21/03/10
2.246
28/03/10
2.099
01/04/10
1.896
09/04/10

Origem
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Maceió
Maceió
Búzios
Búzios
Ilhéus
Rio de Janeiro
Ilhéus
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Búzios
Rio de Janeiro
Rio de janeiro
Búzios
Santos
Rio de Janeiro
Ilhéus
Ilhéus
Ilhéus
Ilhéus
Rio de Janeiro
Ilhéus

Destino
Ilhéus
Ilhéus
Ilhéus
Ilhéus
Ilhéus
Ilhéus
Rio de Janeiro
Ilhéus
Santos
Ilhéus
Ilhéus
Ilhéus
Ilhéus
Ilhéus
Ilhéus
Ilhéus
Ilhéus
Recife
Recife
Maceió
Maceió
Ilhéus
Maceió

Fonte: CODEBA, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.

Entretanto, muitos turistas têm reclamado da falta de infra-estrutura
turística na cidade, da ociosidade de muitos espaços culturais no “Quarteirão
Jorge Amado”, do abandono da principal avenida litorânea na área central da
cidade, a Avenida Soares Lopes e, também, da violência (Figuras 19 e 20).
Então, os fluxos de turismo marítimo, em Ilhéus, podem ser ampliados ou
podem declinar, a depender da forma como os poderes públicos locais
assumirão esta questão: se de maneira eficiente e bem administrada ou de
forma displicente, negligenciando os potenciais naturais e culturais existentes
no lugar.
O turismo, o comércio e a prestação de serviços, atividades
características do setor terciário, põem o interno em contato com o externo,
articulando os espaços intra-urbano e interurbano, no âmbito da dimensão
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regional da rede urbana. Nessas interrelações, a área central da cidade se
sobressai na medida em que,
Constitui-se no foco principal não apenas da cidade, mas
também de sua hinterlândia. Nela concentram-se as principais
atividades comerciais, de serviços, da gestão pública e
privada, e os terminais de transportes interregionais e intraurbanos. (CORRÊA, 2003, p. 38).

Sendo assim, a perspectiva de análise do funcionamento da rede urbana impõe
que se considerem essas interconexões que articulam o espaço urbano com o
espaço regional, pois as cidades que são nós de redes urbanas possuem uma
infra-estrutura de suporte à demanda sempre crescente por bens e serviços
inexistentes nas demais cidades da região. Certamente, por esta razão é que
ainda é possível encontrar determinados níveis de hierarquia no bojo da rede
urbana regional, mesmo considerando-se o momento atual marcado pelo
predomínio do meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 1994, 1999).
Figura 19 – Teatro Municipal de Ilhéus no “Quarteirão Jorge Amado”

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Figura 20 – Avenida Soares Lopes: que deveria ser um cartão postal de Ilhéus

Fonte: pesquisa de campo, 2010.

A análise das operações portuárias de Ilhéus, ao longo do tempo,
permite estabelecer um paralelo com a rede urbana em questão. Se
inicialmente o porto canalizava para Ilhéus o resultado de uma produção
regional, colocando-a em contato com o mundo através da exportação de
cacau, atualmente, pode-se considerar que o porto estabelece conexões que
extrapolam os limites da região, ampliando o espaço de abrangência da rede
urbana em que Itabuna e Ilhéus estão inseridas, colocando-as em um nível de
análise que não deve ser o da escala regional, mas sim o do território nacional
com suas interações com o mundo (Tabela 6).
Tabela 6 – Porto de Ilhéus: Rotas de Navegação dos Navios (2000 – 2006)
Rota
2000
MERCOSUL
11
África / Sudeste Asiático
18
Atlântico Norte
08
Mediterrâneo/Oriente Médio
10
Costa Leste da América do
20
Norte
Fonte: CODEBA, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.

2001
09
08
23
04
15

2002
09
09
17
03
10

2003
13
07
30
02
04

2004
05
04
38
02

2005
07
24
05
-

2006
07
20
01
-

Total
47
60
160
25
51
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De acordo com informações concedidas pelo Coordenador da gestão
portuária em Ilhéus (2010), o cacau representa atualmente 30% da
movimentação geral do porto, sendo que a importação do produto (vindo da
Indonésia e Costa do Marfim) ocorre para complementar a produção interna e
atender a demanda das fábricas de processamento, instaladas em Ilhéus e
Itabuna. Quanto à soja, o entrevistado esclarece que,
Podemos considerar três momentos diferenciais: o início
progressivo em 1992, o auge em 2004 e o decréscimo a partir
de 2005, chegando agora a tão somente 170 mil toneladas/ano.
Isto porque o surgimento de um terminal privativo especializado
na movimentação de grãos, na baía de Aratu em Salvador,
passou a oferecer uma logística mais conveniente aos
exportadores maiores, Bunge e Cargill.

Portanto, tornou-se mais vantajoso para essas empresas exportadoras
transferirem de Ilhéus para Salvador a maior parte do escoamento da produção
de soja do Oeste baiano, uma vez que agindo assim estariam diminuindo os
custos com a exportação, ao mesmo tempo em que auferiam ganhos que
possibilitam a ampliação do seu capital.
Essa prática é cada vez mais frequente em um mundo globalizado, onde
a competitividade e a busca incessante pela ampliação do capital ignoram as
especificidades de lugares e regiões. O lucro e a possibilidade de reprodução
ampliada do capital das empresas devem estar em primeiro plano,
independente dos prejuízos econômicos e sociais causados aos lugares que
deixam de receber aqueles investimentos. Sendo assim, Ilhéus deixou de ser
vantajosa para aquelas empresas exportadoras de soja, pois outros lugares –
como o Porto de Aratu – passaram a oferecer melhores vantagens
comparativas de localização. Nesse sentido,
Assim como se fala de produtividade de uma máquina, de uma
plantação, de uma empresa, podemos, também, falar de
produtividade espacial ou produtividade geográfica, noção que
se aplica a um lugar, mas em função de uma determinada
atividade ou conjunto de atividades [...] Na medida em que as
possibilidades dos lugares são hoje mais facilmente conhecidas
à escala do mundo, sua escolha para o exercício dessa ou
daquela atividade torna-se mais precisa. Disso, aliás, depende o
sucesso dos empresários. É desse modo que os lugares se
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tornam competitivos. O dogma da competitividade não se impõe
apenas à economia, mas, também à geografia. (SANTOS, 1999,
p. 197-199).

O Coordenador da gestão portuária, em Ilhéus, considera que o porto
tem um papel fundamental no Sul da Bahia, pois está localizado em uma
“posição de meio” na costa baiana, o que possibilita integrar outras regiões
interioranas com diferentes países do mundo, através da importação e
exportação de produtos (Figura 21). Para ele o Estado sempre esteve omisso
e por muito tempo ignorou a importância dos portos como infraestrutura
indispensável ao suporte do crescimento econômico da Bahia, como vetor de
desenvolvimento ao colocar a produção regional em contato com o mundo, e
vice-versa. Também critica as lideranças políticas do sul da Bahia, ao afirmar
que “nossos políticos, que representam esta região, são apáticos e míopes em
relação à questão portuária na Bahia, apesar de serem bastante provocados
pela comunidade portuária local”.
Portanto, existe uma série de fatores que interferem na articulação entre
fixos e fluxos no âmbito de uma rede urbana. Porque não basta que os fixos
sejam instalados no território, é necessário haver uma conjugação de ações
políticas, sociais e econômicas que assegurem a manutenção das funções que
eles exercem na região.
No caso de um porto, como o de Ilhéus, a manutenção de suas funções
fica ainda mais comprometida, pois depende das determinações gerais da
política portuária brasileira, das deliberações estaduais oriundas da CODEBA e
das articulações políticas locais e regionais – nem sempre eficazes. Além
disso, em função dos imperativos da globalização, não se deve negligenciar o
papel das grandes empresas como agentes também responsáveis pela
ampliação – ou pelo declínio – de fluxos geográficos relacionados à dinâmica
da rede urbana nas diversas frações do território.
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Figura 21 – Principais conexões mundiais estabelecidas pelo Porto de Ilhéus

Exportação de Soja em grãos e farelo
( para França, Inglaterra, Marrocos,
Austrália e Japão).
Exportação de Óxido de magnésio
( para EUA e Canadá).
Importação de Cacau em amêndoas
( da Indonésia e Costa do Marfim).
Fonte: CODEBA, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.
Digitalização: CADS Cópias Ltda.

3.2 Condições internas e externas das mudanças processadas na rede
urbana (1960 / 1990): as ações do Estado na ampliação das rodovias
Entre 1920 e 1940, a construção de estradas, a introdução do
transporte rodoviário e sua importância crescente que conduziria à sua
predominância, a partir dos anos 1950, transferiram pouco a pouco para
Itabuna, a condição de centro econômico regional, lugar de passagem
obrigatório de pessoas e mercadorias provenientes ou destinadas ao sul,
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sudoeste e extremo-sul da Bahia. Ilhéus e seu porto passariam a ter uma
importância relativa; privilegiava-se a posição espacial de Itabuna, reforçada
pela nova espacialização introduzida pelas estradas.
A primeira rodovia (ainda não pavimentada) da região cacaueira foi a
estrada Ilhéus – Itabuna, inaugurada em 1928 (Figura 22). Construída
praticamente pela iniciativa privada, em tempos bastante lentos, quando o
tráfego entre as duas cidades era realizado através de uma trilha dentro da
floresta, usada por tropas de animais de carga ou montarias de coronéis,
mascates e trabalhadores rurais (SILVEIRA, 2002, p. 172).
Figura 22 – A antiga estrada Ilhéus – Itabuna no início do século XX

Fonte: SILVEIRA, A.K. 2002.

Muita coisa mudou desde então e, na década de 1960, Itabuna foi
beneficiada com o incremento das conexões rodoviárias com Salvador, Vitória
da Conquista e Jequié e, na década de 1970, ampliou-se a ligação, via BR-101,
entre o Centro-sul e o Nordeste. Não é demais lembrar que “os objetos que
constituem o espaço geográfico são intencionalmente concebidos para o
exercício de certas finalidades, intencionalmente fabricados e intencionalmente
localizados; a ordem espacial assim resultante é, também, intencional”
(SANTOS, 1999, p, 267).
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A estrada de ferro já não dava conta da velocidade necessária para o
escoamento do cacau, nem chegava a todos os lugares de produção. Através
da maior fluidez possibilitada pelas rodovias as articulações intra-regionais se
ampliaram. Nesse contexto Itabuna amplia sua capacidade para se tornar um
centro importante de recepção de mercadorias produzidas em outras regiões
do país, o que lhe permite tornar-se um centro também de comércio e serviços
de apoio a uma rede de cidades a ela mais facilmente articulada.
A modernização da rede rodoviária, incluindo a ampliação da
pavimentação asfáltica das rodovias estaduais de acesso às cidades de menor
porte, foi responsável por uma série de transformações relacionadas às
articulações intra-regionais, dentre as quais é possível destacar:


A reconfiguração das relações hierárquicas regionais, acentuando-se o
predomínio de Itabuna, e não mais de Ilhéus, sobre a hinterlândia
regional;



A ampliação dos problemas ambientais de projeção nacional, pois a
expansão da rede rodoviária tornou mais fácil o acesso a áreas outrora
recônditas no interior da região, o que significou aumento drástico do
desmatamento da mata atlântica e da caça e coleta ilegal de espécies
da fauna e da flora típicos desse bioma;



O aumento dos problemas ambientais urbanos relacionados a uma
maior pressão antrópica sobre os recursos hídricos, tanto para consumo
doméstico quanto industrial e o despejo irresponsável dos dejetos sem
tratamento no leito dos rios, especialmente sobre o rio Cachoeira, que
atravessa os territórios mais densamente urbanizados de Itabuna e
Ilhéus;



O recrudescimento dos fluxos de turismo rodoviário oriundos da própria
Bahia e dos estados de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal, em
direção a Ilhéus, Itacaré e Canavieiras;



O desenvolvimento das conexões intra-regionais e interregionais com a
ampliação dos fluxos de passageiros transportados pela empresa de
transportes interurbanos SULBA – Viação Sul Bahiano, subsidiária do
Instituto de Cacau da Bahia que tinha sede em Itabuna e a partir desta
cidade mantinha ligações diárias com Ilhéus, Salvador e com grande
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parte dos municípios da região cacaueira e mesmo externos a ela, como
Jequié;


E

o

incremento

da

urbanização,

inclusive

relacionada

aos

desmembramentos territoriais e à emancipação de muitas das atuais
cidades da região, em meados do século XX. .
A importância da expansão da malha rodoviária não se limita apenas ao
aumento dos fluxos de veículos de passeio, ônibus e caminhões, mas também
à instalação de redes suportes que contribuem para densificar as conexões
que ampliam o sentido da rede urbana, como as redes de energia elétrica, de
telefonia, de comunicação, de correios e telégrafos.
Esses sistemas técnicos que são implantados no território atendem à
necessidade precípua de, por um lado, fazer circular o que é produzido
regionalmente, e por outro lado, atender à demanda regional por produtos
industrializados de outras regiões do país e do mundo. Portanto, é no âmbito
dessas interrelações entre o interno e o externo, entre o regional e o mundial,
que a rede urbana coexiste em diversos níveis de análise, em escalas
geográficas que se sobrepõem e se justapõem, por meio do intercâmbio
contínuo que conecta pessoas, empresas e cidades. Para Santos e Silveira,

Se outrora havia a necessidade de implantar sistemas de
objetos que assegurassem a produção e, por conseguinte, seu
escoamento para o estrangeiro, hoje os sistemas de
engenharia devem garantir primeiro a circulação fluida dos
produtos, para possibilitar a produção em escala comercial. É
a circulação, em sentido amplo, que viabiliza a criação e a
continuidade das áreas de produção. Mas a densificação da
malha rodoviária responde, outrossim, a uma demanda de
rápido deslocamento no território nacional, criada pela
unificação dos mercados, que se acompanha de maior
abrangência de ação das firmas. (SANTOS e SILVEIRA, 2001,
p. 64).

As redes são o suporte do desenvolvimento socioeconômico, são elas
que viabilizam concretamente a circulação, a distribuição e o consumo. No
caso da microrregião Itabuna – Ilhéus, além de viabilizar a circulação de
milhares de toneladas de cacau das áreas de produção até o local de
escoamento no porto do Malhado, a rede rodoviária ampliou a circulação das
atividades relacionadas ao setor terciário, fortalecendo a função comercial e de
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prestação de serviços dos centros regionais em detrimento dos demais
municípios da região. Na realidade,
A localização geográfica de Itabuna, às margens da BR-101 e
no eixo viário central da interligação com os municípios dessa
zona, possibilitou-a de exercer com maior intensidade que
Ilhéus, o papel de concentrador da oferta terciária de toda a
área de influência regional. Atendendo a uma ampla parcela
da demanda regional por comércio e serviços, Itabuna
ultrapassou Ilhéus na recepção de um percentual maior do
total de depósitos efetuados no estado. (SEI, 1997, p.59).

A rodovia BR-101 é a principal via de articulação da região com outros
lugares do Brasil. Sua pavimentação, na década de 1970, contribuiu para o
desenvolvimento econômico e para a expansão urbana de muitas cidades
baianas localizadas às suas margens, como Teixeira de Freitas e Eunápolis (no
extremo-sul baiano), Itabuna (na região cacaueira), Santo Antonio de Jesus (no
Recôncavo) e Alagoinhas (no nordeste da Bahia). Trata-se de uma rodovia
longitudinal com extensão de 4.620 km, que interliga a cidade de Touros (RN) à
cidade de Rio Grande (RS), atravessando, mais litoraneamente, os territórios
de 12 estados brasileiros.
Se a BR-101 tem importância nacional como via de conexão litorânea
entre o sul e o nordeste brasileiros, a BR-415 interligando Ilhéus ao sudoeste
baiano, com 201 km de extensão, é uma rodovia de importância regional, mas
não deixa de ser instrumento de conexão do território, pois como rodovia de
ligação articula a BR-101 com a BR-116, conectando, assim, o litoral com o
interior do território brasileiro (Figuras 23 e 24). Ambas, BR-101 e BR-415 são
fundamentais como redes de articulação rodoviária na microrregião Itabuna–
Ilhéus, tanto no período de grande produção e comercialização de cacau,
quanto atualmente, onde outros fluxos geográficos circulam por elas, dando
sentido à rede urbana.
A análise das posições geográficas de Itabuna e de Ilhéus no território
baiano, enfatizando-se os eixos de articulação rodoviária, ajuda a compreender
porque a maior parte dos fluxos regionais e nacionais relacionados ao
transporte rodoviário de carga e de passageiros privilegia a cidade de Itabuna,
tornando-a um centro regional mais importante que Ilhéus, se considerado este
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caráter de centralidade associado aos fluxos em torno do comércio e dos
serviços oferecidos por Itabuna (Figura 25).
Figura 23 – Rodovia BR-101 em Itabuna: principal via de articulação regional

Figura 24 – Rodovia BR-415: conectando redes entre Itabuna e Ilhéus

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Figura 25 – Localização Geográfica Estratégica de Itabuna no Território Baiano
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Fonte: DNIT, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.
Digitalização: CADS Cópias Ltda.
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A organização interna das cidades de Itabuna e Ilhéus apresenta uma
estrutura urbana de média complexidade, apesar da paisagem urbana, por si
só, revelar este dado apenas na aparência (Figuras 26 e 27). O centro
comercial

e

financeiro

de

Itabuna

oferece

uma

maior

gama

de

estabelecimentos comerciais varejistas, localizados ao longo da Avenida do
Cinquentenário e das ruas transversais. Lojas especializadas no comércio de
peças e serviços automotivos concentram-se no eixo especializado nesses
serviços, situado na Avenida J.S. Pinheiro, principal vetor de expansão da
cidade, o sudoeste. Em Ilhéus, o centro comercial e financeiro está localizado
no Calçadão da Rua Marquês de Paranaguá e entorno; o setor especializado
em serviços e produtos automotivos concentra-se na Avenida Itabuna.
Figura 26 – Paisagem urbana na área pericentral de Itabuna

Fonte: pesquisa de campo, 2010.
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Figura 27 – Paisagem da estrutura urbana na área central de Ilhéus

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Para consolidar ainda mais a posição central de Itabuna em relação à
hinterlândia regional, entrou em funcionamento, no ano 2000, um shopping
center, o primeiro e ainda único do sul e extremo-sul da Bahia, este
equipamento urbano identificado como espaço moderno de consumo e lazer. O
shopping ajudou a ampliar a função comercial que Itabuna historicamente
exerce sobre a região, atraindo milhares de consumidores oriundos das
cidades circunvizinhas (Buerarema, Itajuípe, Uruçuca, Itapé, Floresta Azul,
Ibicaraí, Jussari, Ilhéus, entre tantas outras).
A rede rodoviária na região também foi beneficiada a partir da década de
1990, em função das ações do Governo Estadual relacionadas à ampliação e
asfaltamento da BA-001, rodovia estadual litorânea que na microrregião
Itabuna – Ilhéus aperfeiçoou a acessibilidade de Ilhéus com Itacaré (ao norte) e
com Canavieiras (ao sul). A rodovia visa atender especialmente aos negócios
do turismo no litoral baiano, conectando Salvador (via ferry-boat) ao extremosul da Bahia. Atualmente já estão construídos os trechos Bom Despacho –
Nazaré – Valença – Camamu – Itacaré – Ilhéus – Canavieiras; faltando apenas
a construção do trecho Canavieiras–Belmonte, para que se concretize a
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articulação rodoviária litorânea de Salvador com Porto Seguro, no extremo-sul
baiano.
Ao longo da BA-001, na região de influência de Ilhéus, os fluxos de
turismo foram ampliados nos balneários e locais de veraneio, quando o tráfego
via BR-415 e BA-001 atinge níveis de fluxos de grande intensidade, formando,
muitas vezes, quilômetros de engarrafamentos entre os meses de dezembro e
fevereiro (Figura 28).
A paisagem sofre rápidas transformações em função da construção de
resorts, pousadas, hotéis, restaurantes e outras modalidades de infraestruturas, incluindo redes suportes, para atender ao crescimento da demanda
pelos lugares de turismo no entorno de Ilhéus. Há aumento da especulação
imobiliária e muitos casos de danos ao meio ambiente, decorrentes da
ocupação desordenada e ilegal de áreas de praias, restingas e de vegetação
litorânea, principalmente em Itacaré e no trecho Ilhéus – Olivença.
Figura 28 – Rodovia BA-001 no trecho Ilhéus – Olivença, no Réveillon 2011

Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

A rodovia BA-001, no entorno de Ilhéus, amplia a centralidade
relacionada à indústria do turismo e, quando associada a outros fixos
existentes em Ilhéus – e inexistentes em Itabuna – como o porto e o aeroporto,
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consolida algumas funções que Ilhéus, ao longo do tempo, também vem
exercendo regionalmente: funções portuária, aeroviária, histórica e turística.
Portanto, se Itabuna exerce funções relevantes sobre a hinterlândia
regional, Ilhéus também possui atributos que lhe permitem influenciar parcelas
significativas da região. Ilhéus e Itabuna necessitam uma da outra, são os nós
da rede urbana na região, são mesmo interdependentes e já há muito tempo
esse fato foi considerado, pois,

Ambas podem, sem exagero, ser consideradas um único
organismo urbano uma vez que funcionalmente se completam.
Enquanto Itabuna olha mais para dentro, Ilhéus olha mais para
fora da zona do cacau. (SANTOS, 1957, p. 64).

Infelizmente, ao longo do tempo, apenas os gestores urbanos dos dois
municípios não têm tido a sensibilidade de atentar para esse fato incontestável,
já identificado em outros estudos pretéritos, uma vez que Itabuna e Ilhéus
parecem coexistir de costas uma para a outra. Complementando a
representação metafórica que Milton Santos fez, em 1957, espera-se que as
duas cidades façam uso da BR-415, batizada neste trecho de Rodovia Jorge
Amado, para enfim se encontrarem, e não está aqui se referindo apenas a um
processo de conurbação.
3.3 A crise da cacauicultura (1989) e os efeitos sobre a rede urbana

No último quartel do século XX a região cacaueira da Bahia passou a
conviver com mais um elemento complicador para a sua economia, que foi a
contaminação em grande parte da área produtora por uma doença conhecida
como vassoura de bruxa (fungo cientificamente denominado crinipellis
perniciosa). Proveniente da região amazônica, a vassoura de bruxa instalou-se
de forma mais severa na região em 1989. O fungo é facilmente disseminado
através da ação dos ventos, e isso explica a extrema rapidez de sua
proliferação em todos os municípios produtores de cacau no sul da Bahia.
Ainda hoje não se sabe como chegou à região, apesar de existirem
versões que afirmam que teria sido trazido em meio às cargas de caminhões
oriundos da região norte do Brasil; e até mesmo versões mais polêmicas,
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veiculadas nas mídias regionais e nacionais, de que a disseminação da
vassoura de bruxa na região cacaueira foi causada por uma ação criminosa de
políticos – da própria região – interessados em desestabilizar seus opositores
destruindo a matriz econômica da região. No entanto, nada existe até o
momento que possa elucidar de maneira definitiva esta questão.
A partir de 1989 e ao longo da década de 1990 a cacauicultura ficou
bastante comprometida. A região “que sempre se comportou como se bastasse
a si mesma” (TRINDADE, OLIVEIRA e GRAMACHO, 2006, p. 27), defrontou-se
com uma realidade difícil de grande competição no mercado internacional,
longas estiagens, endividamento dos produtores rurais e sua consequente
descapitalização, queda do preço internacional do cacau, desemprego em
massa dos trabalhadores da lavoura cacaueira, êxodo rural e aumento da
favelização nas periferias das pequenas “cidades do cacau” e não apenas em
Ilhéus e Itabuna (Figura 29). Para Couto (2000, p. 40),
Os baixos preços e a produtividade declinante formam um novo
perfil de produtor, que mal consegue cobrir seus custos com a
receita da sua produção. Como conseqüência, ele é levado a
se desfazer de seu patrimônio e a reduzir os tratos culturais
nas fazendas, causando o desemprego de mais da metade da
mão-de-obra que trabalha com o cacau. Ocorre também o
fechamento de muitas empresas e tem início a importação de
cacau africano (COUTO, 2000, p. 40).

Figura 29 – Expansão das periferias urbanas em Camacan – BA

Fonte: TRINDADE, G. 2009.
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A crise que se estendeu ao longo dos anos 1990 na região cacaueira –
cujos efeitos persistem ainda hoje – deve ser compreendida a partir da
conjugação de uma série de fatores e não apenas em virtude da disseminação
da vassoura de bruxa. De acordo com Couto (2000, p. 42), a convergência de
diferentes fatores repercutiu simultaneamente sobre o rendimento físico, a
produtividade do trabalho, a renda, o emprego e a dinâmica demográfica. Tais
fatores teriam sido provocados por causas tanto exógenas quanto endógenas:


Fatores de ordem externa: a queda dos preços do cacau devido aos
grandes estoques internacionais do produto; a substituição e/ou
diminuição do cacau nos chocolates e afins; a entrada de novos
concorrentes da Ásia meridional e Oceania, com inovações tecnológicas
e redução de custos; reestruturação da lavoura e da indústria
processadora, especialmente na Costa do Marfim, maior produtor
mundial (Tabelas 7 e 8).
Tabela 7 – Produção de cacau em amêndoas na Bahia – 1980/1989
Ano agrícola brasileiro
(maio/abr.)

Produção total
(ton.)

Preços internacionais
(US$/ton.)

1980/81

302. 481

2 098,00

1981/82

276. 558

1 868,00

1982/83

317. 052

1 949,00

1983/84

352. 572

2 412,00

1984/85

301. 787

2 222,00

1985/86

361. 608

2 149,00

1986/87

397. 362

2 023,00

1987/88

299. 591

1 707,00

1988/89

314. 600

1 344,00

Fonte: OLIVEIRA, C. G. S., 2009, p. 34.
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Tabela 8 – Produção de cacau em amêndoas na Bahia – 1990/2000
Ano agrícola brasileiro
(maio/abr.)

Produção total
(ton.)

Preços internacionais
(US$/ton.)

1989/90

321 966

1 193,00

1990/91

356 327

1 193,00

1991/92

253 798

1 166,00

1992/93

254 464

1 051,00

1993/94

278 280

1 370,00

1994/95

238 886

1 440,00

1995/96

160 390

1 438,00

1996/97

185 247

1 556,00

1997/98

152 381

1 711,00

1998/99

134 383

1 372,00

1999/00

96 039

925,56

Fonte: OLIVEIRA, C. G. S. de, 2009, p. 35.



Fatores de ordem interna: doenças do cacaueiro, principalmente a
rápida disseminação da vassoura de bruxa (Figura 30); prolongadas
estiagens ao longo dos anos 90, em decorrência das interferências
climáticas provocadas pelo el niño e la niña; gestão regional ineficiente,
conservadora e clientelista; quedas do rendimento e da produtividade do
trabalho; redução dos preços e da produção; baixo nível de escolaridade
na zona rural; reduzida inversão de técnicas modernas de produção
agrícola.
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Figura 30 – Cacaueiro infectado pela vassoura de bruxa: galhos e frutos secam

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
Fonte: GRAMACHO, M.H. 2009.

Os dados permitem fazer uma análise que associa os fatores de ordem
interna e externa como causadores da crise. Se ao longo da década de 1980 a
média da produção de cacau na região foi de 324.846 toneladas, na década de
1990, a média cai para 221.105 toneladas. Por outro lado, quanto à cotação do
produto no mercado mundial, a média da década de 1980 foi de US$ 1.975,00
enquanto a média de preços da década seguinte caiu para US$ 1.310,00. Ou
seja, declínio significativo da produção associado à queda progressiva do preço
internacional do cacau. Tal conjuntura provocou transformações marcantes nas
zonas rural e urbana da região, redimensionando fluxos relacionados à
cacauicultura, ao mesmo tempo em que fez emergir fluxos de outras naturezas,
provocando mudanças na forma e no sentido da rede urbana.
Nota-se que um conjunto complexo de fatores responde pelas causas da
crise mais recente da cacauicultura na região Itabuna – Ilhéus. Se a esses
fatores forem associadas algumas características históricas dessa atividade
produtiva na região (sistema monocultor, concentração de terras, distribuição
desigual da renda, absenteísmo dos grandes produtores, transferência de
recursos para aplicação em outras regiões do país) desenha-se um quadro
mais amplo que possibilita captar a gravidade da crise para a economia e a
sociedade regionais.
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Na escala local sofreram impactos menores aqueles municípios onde a
área e a produção de cacau foram reduzidas nos últimos anos, dando espaço a
outras atividades produtivas como a pecuária, o turismo e a policultura. Os
municípios com maior redução da área de cacau são aqueles com tendência
recente à policultura, como Itamari, Teolândia, Ilhéus, Una e Gandu
(Superintendência de Estudos Econômicos e sociais da Bahia, 1997b, p. 13).
Por outro lado, a maior concentração das perdas de produção está na área
centro-sul da região, coincidindo com as áreas de maior incidência da vassoura
de bruxa (Uruçuca, Ibicaraí, Camacan, Jussari, Santa Luzia, Mascote, Arataca,
Buerarema, entre outros).
Em um contexto de crise é possível compreender melhor os efeitos das
interações espaciais assimétricas que caracterizam um espaço regional,
inclusive no que diz respeito às interrelações entre os centros regionais e os
demais espaços derivados. Itabuna é o centro do comércio diversificado na
região – como já foi discutido; e Ilhéus tem no turismo a possibilidade de
produzir receita municipal a ser somada às receitas decorrentes das atividades
agroindustriais. Mas, e

as pequenas cidades sedes dos municípios

dependentes apenas da produção de cacau, como sobreviver econômica e
socialmente? Porto e Carvalho (1993, p. 77) são incisivos ao afirmarem que,
Se nestes municípios, assim estruturados, a atividade de longe
principal, a do cacau, entra numa depressão aguda, ampla e
prolongada, a crise é neles potenciada e, o que é pior, agride
fortemente, também e como reflexo, o restante da atividade
comercial, a qual, ao contrário de Itabuna, é tributária
exclusivamente da atividade cacaueira, ou seja, da sua massa
de renda e de salários em depressão. Em muitos municípios
da região várias unidades comerciais fecharam suas portas.
Todavia, essa demanda remanescente, destinada a cobrir
necessidades fundamentais de consumo (medicamentos,
tecidos e confecções, alimentos, artigos manufaturados
diversos para uso pessoal, material de construção, autopeças,
serviços de saúde etc.), que foi, mesmo a um nível reduzido,
reprimida pela retração da oferta, esta demanda foi
naturalmente desviada para o comércio de Itabuna, que desta
forma, tal como uma espécie de “supermercado” regional, foi
beneficiada por sua estrutura de oferta (mais elástica e
vantajosa), por seu porte e efeito polarizador.
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Vê-se, dessa forma, que Itabuna sofre também os efeitos da crise, mas
de maneira diferenciada que a maior parte dos municípios da região. A cidade
beneficia-se de seus atributos funcionais, de sua localização geográfica e de
sua pujança comercial para atrair para o seu território recursos que poderiam
estar sendo investidos nos próprios municípios de onde provêm, se aqueles
dispusessem em seus territórios de uma gama de produtos e serviços que são
disponíveis apenas nos centros regionais.
Neste início do século XXI, os produtos e serviços relacionados aos
meios técnico-informacionais (hardwares e softwares) vêm somar-se àqueles
tradicionalmente disponíveis nas capitais regionais, ampliando ainda mais a
capacidade de influência e polarização de Itabuna e de Ilhéus sobre as cidades
de pequeno porte do seu entorno regional.
Ao se analisar o desenvolvimento da cacauicultura ao longo do tempo,
nota-se que esta atividade sempre esteve vulnerável a oscilações, marcada por
sucessivas crises relacionadas a fatores internos e/ou externos, cujos efeitos
foram mais drásticos que em outras culturas de exportação (Quadro 3).
Por se tratar de uma atividade agrícola praticada sob a forma de
monocultura, a lavoura de cacau no sul da Bahia, ao longo do tempo, manteve
a sociedade regional refém dos meandros políticos (as ações governamentais),
econômicos (as oscilações de preços no mercado externo) e até mesmo
naturais (as variações climáticas) relacionados ao seu sistema produtivo.
O enfrentamento dessa crise mais recente prolongou-se nas duas
últimas décadas, invadindo o século XXI. Aconteceram transformações radicais
no espaço regional, pois a busca de soluções para os efeitos da crise exigiu
mudança de mentalidade e reestruturação produtiva, que conduziu – após mais
de um século – à ruptura com a monocultura do cacau, pela diversificação das
atividades

econômicas.

A

comercialização

do

cacau

continua

tendo

participação importante no PIB regional, mas não é mais a única atividade
econômica realizada na região, que deixa de ser “refém do cacau” e passa a
dedicar-se a outras atividades produtivas agrícolas e não – agrícolas, como a
indústria, o turismo e a prestação de serviços.
Assim, a região “cacaueira” transforma-se em um território vinculado a
cadeias produtivas que extrapolam os limites regionais, inserindo-se no
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contexto global de forma mais competitiva, ou, em outras palavras, tendo
maiores possibilidades de inserção competitiva no mercado mundial.

Quadro 3 - As grandes crises da cacauicultura regional ao longo do tempo
Crise

Causas

Desdobramentos

1930

Queda abrupta dos preços das
commodities
internacionais,
inclusive o cacau e seus derivados,
decorrente da depressão que
atingiu a economia mundial após o
crack da bolsa de valores de New
York em 1929.

Para superar os baixos resultados da
lavoura, o governo criou o ICB, que
investiu em inovações nos transportes
(construção
e
recuperação
de
rodovias) e no processamento,
armazenamento e embarque das
amêndoas de cacau.

1957

Queda mundial dos estoques de
cacau e consequente aumento dos
preços, que não foi aproveitado
pelos produtores brasileiros em
virtude dos baixos níveis de
produtividade,
pois
viviam
basicamente do extrativismo sem
investir
na modernização da
produção. Por outro lado, os países
africanos, que produziam com base
em sistema de produção familiar
apoiados por políticas públicas
específicas,
aumentaram
sua
produção.

Implantação da CEPLAC e do seu
“pacote tecnológico”, que levou à
integração produtiva da lavoura e a
melhorias no processo produtivo do
cacau. Construiu-se uma estrutura
técnica e de serviços que melhorou a
infra-estrutura e a imagem do
cacauicultor.

1989

Forte queda do preço do cacau no
mercado internacional, decorrente
da participação de novos países
produtores na Ásia, África e
Oceania, com aumento da área
plantada e do rendimento físico do
cacaueiro, o que levou a uma
superprodução.
Quase
que
simultaneamente chegou à Bahia a
doença vassoura de bruxa, fazendo
cair drasticamente o rendimento
físico e a produtividade da lavoura
de cacau.

O Estado renegocia dívidas dos
produtores e investe em pesquisas –
enxertias e clonagem de cacau.
Alguns produtores adotam inovações
tecnológicas,
diversificando
a
produção inclusive com princípios da
agroecologia, com a finalidade de
reduzir o uso de agroquímicos e de
custos operacionais. Por outro lado,
muitos
produtores
passaram
a
substituir
completamente
suas
lavouras de cacau por pastos, por
outras culturas e até por atividades
não-agrícolas.

Fonte: Adaptado de COUTO, 2000, p. 39-41.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.
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A crise na microrregião Itabuna – Ilhéus provocou transformações na
configuração urbano-regional da própria região e de outras regiões da Bahia.
Redefiniu novas relações e novos conteúdos no espaço rural; alterou as
articulações entre o rural e o urbano; exigiu novas leituras acerca de
paradigmas tradicionalmente estabelecidos – a região cacaueira; obrigou os
atores sociais envolvidos a reverem os seus papéis e redimensionarem suas
ações com relação às atividades associadas à cultura do cacau.
Os efeitos de uma crise prolongada alteram as interações entre os
centros urbanos e redimensionam os papéis das pequenas e médias cidades
na rede urbana. Se Itabuna e Ilhéus, como centros regionais, têm atributos que
lhes permitem influenciar grande parte da região, mesmo em um período de
crise, os centros de zona que detêm uma gama de serviços e atividades
comerciais capazes de atender aos municípios do seu entorno imediato,
também sobrevivem à crise com menores prejuízos que as pequenas cidades
desprovidas desses atributos.
O exemplo de Camacan pode ser ilustrativo (TRINDADE, 2009), pois foi
a única cidade da zona da qual é centro a ter três agências bancárias
funcionando, enquanto Jussari, Mascote, Itaju do Colônia, Arataca, Pau Brasil e
Santa Luzia tiveram suas agências bancárias fechadas após 1990. Este dado
confirma o papel relevante do setor financeiro/bancário como elemento de
adensamento de fluxos no contexto da rede urbana. Mas, também revela a
relação assimétrica da cobertura da rede bancária no território baiano, que,
como observou Kraychete (2009, p. 89) caracteriza-se hoje pela alta
concentração de agências bancárias em algumas praças e, por outro lado, pelo
expressivo número de municípios onde essas agências são inexistentes.
Algumas questões mais abrangentes acerca das interações urbanas em
torno da oferta de serviços essenciais encontrados nos centros regionais, como
saúde e educação, podem esclarecer como essas interconexões acontecem
atualmente, e se, de fato, Itabuna e Ilhéus continuam mantendo condições
plenas de exercerem sua influência sobre a rede urbana regional. A análise
dessa questão pode indicar ainda se uma cidade, mais que a outra – mesmo
se consideradas em um contexto de aglomeração urbana –, detém o
predomínio sobre esta rede urbana que outrora funcionou apenas vinculada
aos movimentos da produção de cacau.

159

A tendência de análise acerca de Ilhéus e Itabuna será considerá-las
como uma aglomeração urbana, como um espaço em processo de conurbação
que exerce influência sobre um vasto território no sul da Bahia. Entretanto,
ainda é possível individualizá-las, por causa dos papéis regionais que
historicamente exerceram em torno da produção de cacau e, mais que isso, em
virtude de como cada uma delas fez uso desses atributos para construir e
ampliar outras interações espaciais com os municípios da região. Portanto,
mesmo considerando a existência de uma aglomeração urbana, é necessário
entender os papéis individuais que essas cidades exercem nesse espaço
aglomerado; até mesmo porque no âmbito da circulação e do consumo
intrarregional essa individualidade aparece ainda com bastante significado.
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CAPÍTULO 4
A REDE URBANA ATUAL: MUTAÇÕES ESPACIAIS RECENTES E A
HIERARQUIA URBANA EM PLENO PERÍODO TÉCNICO-CIENTÍFICOINFORMACIONAL
O tempo que está em todos os lugares é o tempo da
metrópole, que transmite a todo o território o tempo do Estado
e o tempo das grandes empresas. Em cada outro ponto, nodal
ou não, da rede urbana, temos tempos subalternos e
diferenciados, marcados por dominâncias específicas [...] Está
aí o novo princípio da hierarquia, pela hierarquia das
informações.
Milton Santos, 1996b, p.91.

As cidades de Itabuna e de Ilhéus foram beneficiadas ao longo de todo o
século XX, em detrimento das demais cidades da região, como os lugares de
instalação de fixos imprescindíveis para a manutenção de seu status quo na
rede urbana e, consequentemente, para a manutenção das assimetrias entre
elas e as demais cidades da rede regional.
Se houvesse, de fato, “democracia urbana” ter-se-ía igualdade entre os
lugares e a participação igual nas trocas globais. Se há centralidade, há
hierarquia, portanto, desigualdade (LEFÉBVRE, 2008, p. 114). Neste sentido,
percebe-se que as grandes narrativas e discursos pós-modernos preocupados
em definir as condições atuais de Paris, Tóquio, Londres, Frankfurt, Nova York
ou São Paulo na rede urbana mundial, geralmente consideram a fluidez da
circulação no território apenas sob a perspectiva do circuito superior da
economia urbana (SANTOS, 1979) entre aqueles lugares considerados cidades
globais, lugares estratégicos que representam as novas formas da globalização
econômica (SASSEN, 1998a, p. 34). As interações existentes entre as
inúmeras pequenas e médias cidades em diferentes lugares do mundo, e suas
conexões, em diversos níveis, entre si e com os centros da rede urbana
mundial, não aparecem de fato nesses estudos. Seriam essas então as
“cidades invisíveis” (CALVINO, 2001)?
Esses lugares existem concretamente, mas funcionam em um ritmo mais
lento, em outra medida de tempo, em um tempo subalterno (SANTOS, 1996b,
p. 91), se comparados com as grandes cidades mundiais, representadas no
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território brasileiro pelas metrópoles São Paulo e Rio de Janeiro. As pequenas
cidades da rede urbana participam do movimento do mundo contemporâneo,
mas não com a mesma celeridade que as médias e grandes cidades providas
dos atributos técnicos que potencializam a plena fluidez sobre o território. Na
realidade é preciso enfatizar que,

Hoje, vivemos um mundo da rapidez e da fluidez. Trata-se de
uma fluidez virtual, possível pela presença dos novos sistemas
técnicos, sobretudo os sistemas da informação, e de uma
fluidez efetiva, realizada quando essa fluidez potencial é
utilizada no exercício da ação, pelas empresas e instituições
hegemônicas. A fluidez potencial aparece no imaginário e na
ideologia como se fosse um bem comum, uma fluidez para
todos, quando, na verdade, apenas alguns agentes têm a
possibilidade de utilizá-la, tornando-se, desse modo, os
detentores efetivos da velocidade. (SANTOS, 2000, p. 83).

Velocidade esta que depende das disponibilidades materiais e técnicas
existentes nos lugares, bem como das possibilidades de ação política. A
própria infra-estrutura de acesso a determinados lugares no âmbito da rede
urbana revela, de imediato, as dificuldades de conexão com o resto do mundo
em um ritmo mais acelerado; como também deixa patente a debilidade da ação
política local/regional que não consegue dispor o território das condições
mínimas de fluidez para articulação com as redes regionais, nacionais e
mesmo mundiais (Figuras 31 a 34).
A pequena cidade precisa ser analisada no contexto da rede urbana da
qual participa mais intimamente. Se em um passado recente isso se constituía
em uma necessidade para o desvendamento das interações urbanas e
regionais em uma dada fração do território, como na “antiga” região cacaueira;
nos dias de hoje, em decorrência das exigências de um tempo e espaço
globalizados, isso se torna ainda mais necessário. Como advertiu Singer (1975,
p. 144), é impossível compreender a economia de uma cidade sem situá-la no
âmbito da rede urbana à qual pertence e sem determinar as funções que ela
exerce regionalmente. Porque, mesmo em relação às pequenas cidades, é o
número e a importância dessas funções que irão determinar o tamanho da
cidade, o vigor de sua economia e suas possibilidades de crescimento e
ascensão na rede urbana regional.
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Figura 31 – Acesso rodoviário via BR–330 à cidade de Ibirapitanga, localizada
a cerca de 90 km de Itabuna

Figura 32 – Acesso rodoviário via BR – 101 à cidade de Ibirataia, localizada a
cerca de 150 km de Itabuna

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Figura 33 – Terminal rodoviário de Ubatã, cidade localizada a cerca de 100 km
de Itabuna, desativado (os ônibus interurbanos não param mais aqui)

Figura 34 – Terminal rodoviário de Barra do Rocha, cidade localizada a cerca
de 100 km de Itabuna, semi-desativado (não há guichês para venda de
passagens, mas os ônibus interurbanos ainda param aqui)

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Essa distinção entre as grandes e as pequenas cidades tende a ampliarse geometricamente, pois os investimentos privados e a alocação dos grandes
equipamentos do Estado continuam priorizando os nós das redes urbanas,
geralmente grandes e médias cidades, que se enriquecem, atraem para si a
maior parte das riquezas, monopolizam a cultura e concentram o poder
(LEFEBVRE, 2008, p. 87).
Portanto, se na escala planetária é possível encontrar cidades como
Nova York, Londres ou Tóquio que desempenham papéis centrais na condução
da economia, das finanças e da cultura, em todo o mundo; se na escala
nacional existem duas metrópoles que influenciam todo o território brasileiro,
São Paulo, com maior relevância, mas também o Rio de Janeiro; e se na
escala regional existe atualmente a emergência de cidades médias, nós de
conexões entre o local, o nacional e o mundial, como Itabuna – Ilhéus; então,
continua fazendo sentido falar de hierarquia urbana, ainda que se considere a
existência de redes justapostas, superpostas e sobrepostas entrecruzando-se
entre todas essas diferentes cidades, com ritmos, densidades e volumes
bastante múltiplos e diferenciados.
A fim de apresentar alguns dados recentes que confirmam o predomínio
de Itabuna, mais que de Ilhéus, sobre a rede urbana regional, optou-se por
selecionar algumas cidades onde os dados foram coletados e agrupá-las de
acordo com os seguintes parâmetros: cidades localizadas até 40 km de
Itabuna, cidades localizadas entre 41 – 100 km de Itabuna, cidades localizadas
a mais de 100 km de Itabuna, e cidades que ocupam uma posição privilegiada
na rede regional, pois são consideradas centros de zona.
Antes disso, porém, faz-se necessário esclarecer alguns elementos
acerca da configuração urbano – regional da área em estudo, com alguns
dados atuais sobre a microrregião Itabuna – Ilhéus, para que se possa ter uma
ideia mais abrangente sobre os municípios e cidades que integram essa rede
urbana no sul da Bahia.
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4.1 A rede de cidades articuladas aos centros Itabuna e Ilhéus

A princípio, o que está definido como uma região de influência de
Itabuna – Ilhéus é o conjunto dos 41 municípios que integram a microrregião
Itabuna – Ilhéus, apesar de a rede urbana não respeitar esses limites regionais.
A quase totalidade desses municípios fazia parte da antiga região cacaueira e
por esta razão construíram ou foram submetidos a vínculos bastante estreitos
com os dois centros regionais.
As interações que essas cidades mantêm com Ilhéus e Itabuna são
bastante heterogêneas. A influência exercida pelos centros regionais é maior
quanto menor for a distância entre eles e as demais cidades da região. Essa
influência também diminui se a pequena cidade localiza-se no entorno de
subcentros regionais, cidades consideradas mais recentemente pelo IBGE
(2008) como centros de zona (Ipiaú, Camacan, Gandu e Ibicaraí), classificação
que deveria ter incluído também a cidade de Ubaitaba, como se verá em
seguida.
Itabuna ocupa uma posição geográfica centralizada no espaço da
microrregião, essa posição privilegiada lhe favoreceu em detrimento de Ilhéus,
cuja situação litorânea impôs maiores dificuldades de conexão com as cidades
do interior da região. Além disso, Itabuna exerce a função de entroncamento
rodoviário no território baiano, o que lhe permite estabelecer interações mais
densas e constantes com as demais cidades da rede urbana, através dos
fluxos, via rede de transportes rodoviários.
A rede urbana do sul da Bahia, como parte integrante e indissociável da
rede urbana brasileira, reproduz, regionalmente, algumas características que
são comuns a grande parte do território brasileiro. Ela é formada por centros
urbanos novos e antigos, desde aqueles criados no período colonial (como
Ilhéus e Belmonte), àqueles criados entre final do século XIX e início do século
XX (como Itabuna, Ubaitaba e Ipiaú), e até mesmo centros urbanos sedes de
municípios emancipados após 1960 (como Camacan, Teolândia, Floresta Azul
e Barra do Rocha), desmembrados dos territórios de municípios mais antigos
(Quadro 4). A consideração do tempo histórico é fundamental para se
compreender muitas das assimetrias existentes entre essas cidades nos dias
de hoje; desde diferenças quanto à estrutura intra-urbana, aos aspectos
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econômicos e demográficos, e mesmo quanto às funções que exercem
regionalmente.
Quadro 4 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: Emancipação Política dos Municípios
Emancipação política

Municípios

Antes de 1890

São Jorge dos Ilhéus (atual Ilhéus); Barra do rio de
Contas (atual Itacaré); São Pedro do Belmonte (atual
Belmonte); Imperial Vila de Canavieiras (atual
Canavieiras).
Una; Itabuna; Itapira (atual Ubaitaba); Ipiaú.
Coaraci; Ibicaraí; Itajuípe; Ubatã; Uruçuca; Gandu;
Itagibá; Itapebi; Buerarema; Ibirataia; Itapitanga; Aurelino
Leal; Barra do Rocha; Camacan; Ibirapitanga; Itapé;
Almadina; Barro Preto; Firmino Alves; Floresta Azul;
Gongogi; Itaju do Colônia; Itamari; Mascote; Pau Brasil;
Teolândia; Santa Cruz da Vitória; Wenceslau Guimarães;
Arataca; Jussari; Nova Ibiá; Santa Luzia, São José da
Vitória.

1890 – 1950
1951 – 1980

1981 – 1990

Fonte: SEI. Evolução territorial e administrativa da Bahia, 2001.
Elaboração: TRINDADE, G.A. 2010.

O município de Ilhéus pode ser considerado uma espécie de território –
mater na região. Por ter sido sede da Capitania de São Jorge dos Ilhéus teve
seu extenso território fragmentado ao longo dos últimos dois séculos em vários
municípios, que, por sua vez, também foram fragmentados em outros tantos ao
longo do século XX, como é o caso de Itabuna (Figura 35).
Ainda

que

naquelas cidades

–

sedes dos municípios

recém-

emancipados – predominassem relações sociais prenhes de ruralidade,
convém considerar que eram lugares que passavam a se constituir em
mercados consumidores para os produtos e serviços disponíveis nos centros
regionais. Como a posição estratégica de Itabuna como entroncamento
rodoviário mais importante da região foi consolidada entre os anos 1960/70,
não é difícil imaginar que a maior parte dos municípios emancipados àquela
época passou a orbitar em torno de sua influência política e econômica. Vê-se
que Itabuna se beneficia de sua posição geográfica na rede urbana, traduzida
em melhor acessibilidade para os fluxos rodoviários provenientes da BR – 101
norte e sul e da BR – 415 oeste.
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Figura 35 – Desmembramentos territoriais a partir de Ilhéus

ILHÉUS

1832

1906

Desmembramento
de Canavieiras

Desmembramento
de Itabuna
(Posteriormente
fragmentado em
Ibicaraí – 1952*
Buerarema – 1959*
Itapé – 1961
Itaju Colônia– 1962
Firmino Alves–1962
Jussari – 1986)

(Posteriormente
fragmentado em
Camacan – 1961
Mascote – 1962 e
Pau Brasil – 1962)

1890
Desmembramento
de Una

1952
Desmembramentos
de Itajuípe (que deu
origem a Barro
Preto – 1962);
de Coaraci ( que deu
origem a Almadina –
1962);

1960
Desmembramento
de Itapitanga

e de Uruçuca.

* Ibicaraí deu origem a Floresta Azul e Santa Cruz da Vitória (1962); Buerarema deu origem a
São José da Vitória (1989).
Elaboração: TRINDADE, G.A. 2010.

Esses municípios adquiriram emancipação política em virtude do
aumento e da expansão da produção de cacau ao longo do século XX, e seu
consequente desdobramento em alianças políticas na busca por novas
territorialidades (CORRÊA, 1994, p. 255). Muitas das cidades, sedes desses
municípios, são lugares que possuem apenas uma incipiente estrutura urbana,
caracterizada pela presença de um centro bem definido – onde funcionam o
comércio local, a prefeitura, a câmara de vereadores e as poucas repartições
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públicas. No centro também estão a Igreja Matriz, a(s) agência(s) bancária(s)
ou, na sua inexistência, a casa lotérica e a agência de Correios, que assumem
algumas funções da Caixa Econômica e do Banco do Brasil; o hospital ou
posto de saúde; e em algumas delas ainda há firmas compradoras de cacau.
Esses são basicamente os equipamentos das áreas centrais das pequenas
cidades, localizadas sempre no entorno da praça principal (Figuras 36 e 37).
Figura 36 – Centro da cidade de Itajuípe

Figura 37 – Centro da cidade de Itapé

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010.
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Para a área central dessas pequenas cidades convergem os fluxos da
zona rural, dos distritos e povoados, e mesmo das cidades circunvizinhas. Os
parcos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços atendem a
uma demanda de consumidores locais que não dispõe de tempo ou de
recursos para se deslocar até os centros regionais.
Nessas pequenas cidades, os estabelecimentos comerciais encontrados
mais frequentemente nas áreas centrais são: as lojas de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos, farmácias, lojas de tecidos e confecções, lojas de calçados,
de materiais de construção e de brinquedos, pequenas lojas de produtos
importados geralmente da China (as chamadas “lojas de 1,99”), óticas e
pequenos armazéns e mercados (Figura 38).
Também é interessante verificar que por menor que seja a cidade, há
sempre uma pequena loja de pelo menos uma empresa de telefonia móvel. As
livrarias são raras e os pequenos bares se espalham por toda a cidade. Há
sempre um pequeno hotel ou pousada no centro da cidade. Os restaurantes
são de pequeno porte e costumam servir “comida caseira”, sendo bastante
comum que o melhor restaurante da cidade seja o que funciona em um posto
de combustível, geralmente às margens da rodovia.
Figura 38 – Área comercial de Gandu

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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A organização interna dessas pequenas cidades sofreu algumas
transformações significativas ao longo da década de 1990, em virtude dos
efeitos econômicos e sociais da última crise da cacauicultura. Como
dependiam basicamente da venda do cacau produzido na zona rural de seus
municípios, sofreram um grande impacto pela diminuição da circulação de
capital em seus territórios. Agências bancárias e firmas compradoras de cacau
foram fechadas, assim como empresas de insumos agrícolas e agências do
governo estadual e federal relacionadas ao fomento à cacauicultura.
No entorno das cidades houve incremento da periferização, o que
significou aumento da pobreza urbana, ocupação desordenada do solo urbano
e crescimento dos índices de violência, com ênfase para aqueles associados
ao consumo de drogas como o crack. Portanto, características que, até então,
estavam relacionadas à urbanização nas cidades médias e grandes. Para
Santos (1996b, p. 95) “quanto maior a cidade, mais visíveis se tornam essas
mazelas. Mas essas chagas estão em toda parte”. Principalmente naquelas
regiões e lugares que passaram por crises relacionadas à sua matriz
econômica, como é o caso de Camacan, na região Itabuna – Ilhéus (Figura 39).
Figura 39 – Camacan: expansão das periferias urbanas (1990 – 2010)

Fonte: TRINDADE, G. 2009.
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4.2 Urbanização e rede urbana: questões recentes para análise

A urbanização da região de Itabuna – Ilhéus passou por algumas
transformações recentemente, os centros regionais continuam concentrando os
maiores contingentes demográficos (com cerca de 400.000 habitantes nos dois
municípios), mas, também se destacam os municípios de Ipiaú, Gandu,
Camacan e Canavieiras, que têm entre 30.000 a 50.000 habitantes (Figura 40).
Na região em estudo, os municípios menos populosos são Firmino
Alves, Santa Cruz da Vitória, Itaju do Colônia, Jussari, São José da Vitória,
Almadina, Barro Preto, Gongogi, Barra do Rocha, Nova Ibiá e Itamari. Firmino
Alves e São José da Vitória são os menos populosos, com 5.385 hab. e 5.715
hab., respectivamente. Apenas quatro municípios têm entre 30.000 a 50.000
habitantes, Gandu, Ipiaú, Camacan e Canavieiras, sendo os três primeiros
considerados centros de zona por atenderem aos municípios vizinhos na oferta
de determinados bens e serviços.
Pela primeira vez em várias décadas, a população do município de
Itabuna (204.710 hab.) superou a de Ilhéus (184.231 hab.), o que gerou
bastante polêmica nesta cidade, inclusive com declarações de que a prefeitura
homologaria junto ao IBGE uma solicitação de recontagem da população do
município de Ilhéus.
O censo 2010 demonstrou ainda que houve variação demográfica
negativa em 75% dos municípios da região no período 2000/2010. Na década
anterior as perdas significativas de população na região explicam-se pelos
efeitos da crise da cacauicultura, que expulsou milhares de trabalhadores das
zonas rurais desses municípios. O predomínio da população urbana se
mantém sobre a população rural na quase totalidade dos municípios da região.
Apenas 10 municípios apresentaram variação demográfica positiva no período
2000/2010: Belmonte, Firmino Alves, Gandu, Ibirapitanga, Ipiaú, Itabuna,
Itacaré, Ubatã, Teolândia e Camacan, tendo este último se recuperado das
perdas líquidas de população ocorridas na década de 90, em função da
significativa emigração rural e urbana provocada pela crise da cacauicultura
(Tabela 9).
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Figura 40 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: população municipal
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Tabela 9 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: Dinâmica Populacional (1991 – 2010)
Continua
MUNICÍPIO
1991
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Almadina
Arataca
Aurelino Leal
Barra do Rocha
Barro Preto
Belmonte
Buerarema
Camacan
Canavieiras
Coaraci
Firmino Alves
Floresta Azul
Gandu
Gongogi
Ibicaraí
Ibirapitanga
Ibirataia
Ilhéus
Ipiaú
Itabuna
Itacaré
Itagibá
Itaju do Colônia

10.004
13.594
15.737
9.690
10.601
22.070
20.839
37.023
33.019
31.064
5.523
13.940
26.461
8.951
30.560
26.784
22.694
223.750
45.245
185.277
18.431
19.916
9.773

POPULAÇÃO
2000
7.862
11.218
17.149
8.074
8.602
20.032
19.118
31.055
35.322
27.852
5.170
11.614
27.160
10.522
28.861
22.177
24.741
222.127
43.621
196.675
18.120
17.191
8.580

2010
6.360
10.403
13.599
6.336
6.453
21.838
18.622
31.468
32.331
20.964
5.385
10.660
30.329
8.344
24.241
22.610
18.946
184.231
44.430
204.710
24.340
15.210
7.278

Variação Absoluta
1991/2000
2000/2010
-2.142
-2.376
1.412
-1.616
-1.999
-2.038
-1.721
-5.968
2.303
-3.212
- 353
-2.326
699
1.571
-1.699
-4.607
2.047
-1.623
-1.624
11.398
- 311
-2.725
-1.193

-1.502
- 815
-3.550
-1.738
-2.149
1.806
- 496
413
-2.991
-6.888
215
- 954
3.169
-2.178
-4.620
433
-5.795
-37.896
809
8.035
6.220
-1.981
-1.302

Variação Relativa (%)
1991/2000
2000/2010
-21,41
-17,48
8,97
-16,68
-18,86
- 9,23
- 8,26
-16,12
6,97
-10,34
- 6,39
-16,68
2,64
17,55
- 5,56
-17,20
9,02
- 0,72
- 3,59
6,15
- 1,69
-13,68
-12,21

-19,10
- 7,26
-20,70
-21,52
-24,98
9,01
- 2,59
1,33
- 8,47
-24,73
4,16
- 8,21
11,67
-20,70
-16,01
1,95
-23,42
-17,06
1,85
4,08
34,33
-11,52
-15,17
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24
Itajuípe
24.931
25
Itamari
8.831
26
Itapé
15.644
27
Itapebi
11.078
28
Itapitanga
10.474
29
Jussari
8.470
30
Mascote
20.178
31
Nova Ibiá
10.502
32
Pau Brasil
16.179
33
Santa Cruz da Vitória
6.653
34
Santa Luzia
16.319
35
São José da Vitória
8.768
36
Teolândia
12.433
37
Ubaitaba
21.062
38
Ubatã
25.900
39
Una
23.757
40
Uruçuca
30.763
41
Wenceslau Guimarães
17.254
Fonte: IBGE Censos 1991; 2000; 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.

22.511
8.347
14.639
11.126
10.382
7.556
16.093
7.166
13.048
7.025
15.503
6.210
12.572
23.854
21.803
31.261
20.323
23.926

21.094
7.904
10.986
10.497
10.207
6.467
14.640
6.648
10.853
6.673
13.332
5.715
14.850
20.697
25.015
24.106
19.840
22.181

-2.420
- 484
-1.005
48
- 92
- 914
-4.085
-3.336
-3.131
372
- 816
-2.558
139
2.792
-4.097
7.504
-10.440
6.672

-1.417
-443
-3.653
- 629
- 175
-1.089
-1.453
- 518
-2.195
- 352
-2.171
- 495
2.278
-3.157
3.212
-7.155
- 483
-1.745

- 9,71
- 5,84
-6,42
0,43
-0,88
-10,79
-20,24
-31,76
-19,35
5,59
-5,00
-29,17
1,12
13,26
-15,82
31,59
-33,94
38,67

-6,29
-5,31
-24,95
- 5,65
- 1,68
-14,41
- 9,03
- 7,23
-16,82
- 5,01
-14,00
- 7,97
18,12
-13,23
14,73
-22,89
- 2,38
- 7,29
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De acordo com a SEI (2003b, p. 220), 75% dos municípios da região
passaram entre 1991 e 2000 por alterações em sua base espacial, pois, áreas
anteriormente consideradas rurais passaram à condição de urbanas,
aumentando, assim, a área e a população urbanas.
Ao se comparar os resultados dos censos 2000 e 2010, verifica-se que
alguns municípios sofreram alterações demográficas significativas no período,
merecendo destacar o caso de Ilhéus, que entre 2000/2010 teve uma
diminuição de 37.896 habitantes, correspondendo a 17% de perdas
populacionais.
Além de Ilhéus, outros municípios apresentaram variação relativa
negativa no período 2000/2010, destacando-se os que tiveram perdas
demográficas acima de 20%: Coaraci, Barra do Rocha, Barro Preto, Gongogi,
Ibirataia, Itapé, Aurelino Leal e Una. Convém lembrar que perdas populacionais
acima de 1.000 habitantes para municípios com contingentes demográficos
abaixo de 20.000 habitantes significam prejuízos consideráveis para as receitas
municipais, entre outras razões, porque os governos federal e estadual se
baseiam no total da população por município, para repasse de verbas ligadas a
programas sociais e de recursos do F.P.M.
Por outro lado, alguns municípios da região apresentaram ganhos de
população, entre os quais os mais expressivos, acima de 10%, foram
encontrados em Gandu, Itacaré, Teolândia e Ubatã. Já Itabuna, que passou de
196.675 habitantes em 2000 para 204.710 em 2010, registrou ganhos líquidos
de 8.035 habitantes, que corresponde a 4,08% de acréscimo populacional. No
caso de Itacaré houve uma surpreendente variação relativa de 34% de
contingente populacional entre 2000/2010, o que representa de fato um índice
elevado de crescimento demográfico. Índices bastante superiores ao do estado
da Bahia que apresentou taxa de crescimento populacional de 0,70% neste
período.
Quanto à relação entre população urbana e rural o censo revelou que
40% dos municípios da região apresentaram índices de urbanização abaixo
dos verificados na Bahia, no Nordeste e no Brasil (Tabela 10).
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Tabela 10 – Índices de urbanização em três escalas geográficas

População Urbana
População Rural

Bahia
72,07%
27,93%

Nordeste
73,13%
26,87%

Brasil
84,35%
15,65%

Fonte: IBGE, Censo 2010.
Elaboração: TRINDADE, G.A. 2011.

Os municípios com grande predomínio de população rural são
Ibirapitanga (72,74%), Wenceslau Guimarães (66,13%), Teolândia (65,87%) e
Nova Ibiá (57,87%). Também com expressiva população rural são os
municípios de Belmonte, Arataca e Itacaré. Na classe entre 30 a 40% de
população rural estão os municípios de Barra do Rocha, Santa Luzia, Una,
Itagibá, Gongogi, Itapé, Pau Brasil e Floresta Azul.
As sedes desses municípios são cidades prenhes de ruralidade (Figura
41). Os modos de vida da população denunciam comportamentos típicos de
espaços rurais, baseados em fortes laços de parentesco e de vizinhança,
ligações estreitas com o mundo rural do entorno da pequena cidade e baixa
especialização funcional (BERRY apud CLARK, 1985, p. 103.). Além disso, a
paisagem urbana confunde-se com a paisagem rural, revelando uma estreita
interação entre esses dois espaços (Figura 42).
Para Lencioni (2003, p. 42), “uma pequena cidade que ficou ao largo do
processo de metropolização pode apresentar de forma mais visível os vestígios
de um passado, como a presença de aspectos da vida rural na vida urbana”; é
este o caso de Barra do Rocha e São José da Vitória, como de outras tantas
cidades dessa rede urbana. Em alguns casos, a distância entre o centro da
cidade e as propriedades rurais, no seu entorno, não chega a 1 km, podendo
ser vencida a pé em alguns poucos minutos. Por esta razão, em grande parte
dessas pequenas cidades, não é comum ver os automóveis dos moradores
trafegando por suas ruas, já que tudo é muito perto e a distância “não é nada”.
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Figura 41 – São José da Vitória: uma manhã de sábado no centro da cidade

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 42 – Barra do Rocha: paisagem da cidade... entre o urbano e o rural

Fonte: pesquisa de campo, 2010.
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A microrregião Itabuna – Ilhéus conta com 1.020.793 habitantes,
concentrando 7,28% da população do estado da Bahia. Regionalmente, há
uma grande concentração em Itabuna e Ilhéus que detêm 38% da população
da região, e nos demais 39 municípios vivem 631.852 habitantes, que
correspondem a 62% do contingente demográfico regional (Figura 43).

Ilhéus

Itabuna

39 Demais
Municípios

Elaboração: TRINDADE, G. 2010.
Fonte: IBGE, 2010.

Figura 43 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: Concentração demográfica nos
centros regionais (2010).

4.3 As interações espaciais nas pequenas cidades da rede urbana
Em seu clássico estudo sobre a economia política da urbanização,
Singer (1975, p. 148) afirmou que “a vocação de uma área metropolitana
depende de sua história, de seus recursos naturais, de sua localização e da
vontade política de quem dirige os seus destinos”. Mesmo considerando que
uma metrópole, por sua dimensão e complexidade, possuindo até mais de uma
vocação econômica, diferencia-se das pequenas e médias cidades, acredita-se
que também essas últimas dependem de atributos particulares que constroem
ao longo do tempo uma vocação, um lugar específico na rede urbana regional.
Ilhéus pode ser um exemplo concreto de como essa relação se dá, pois
nasce como núcleo político de uma capitania hereditária, desenvolve-se ao
longo do período colonial beneficiando-se de sua posição estratégica litorânea,
consolida no início do século XX sua vocação de porto marítimo que conecta a
região ao mundo, e mantém, no início do século XXI, essa vocação de articular
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o espaço regional com lugares mais distantes do Brasil e mesmo do mundo,
através dos fluxos dos transportes aéreo e marítimo.
A vocação de Itabuna, por sua vez, sempre foi a de centro do comércio
regional, entreposto e entroncamento rodoviário que se beneficia de sua
situação geográfica no território baiano para construir e ampliar suas conexões
com as cidades da rede urbana, da qual se torna o nó mais importante.
Portanto, como sentenciou, há bastante tempo, Santos (1957, p. 64), “enquanto
Itabuna olha mais para dentro, Ilhéus olha mais para fora da zona do cacau”.
Atualizando a assertiva de Singer, seria possível considerar que além
daqueles atributos necessários à construção de uma vocação econômica para
cada cidade, ter-se-ia hoje a necessidade de considerar a densidade técnica
instalada em seu território, pois são essas redes técnicas que possibilitam
atualmente a plena fluidez de tudo o que circula no território, ampliando assim
as conexões com as cidades da própria rede urbana, como também com as
cidades médias e metropolitanas de outros espaços.
Entretanto, as pequenas cidades também estão credenciadas a
construírem e desenvolverem suas vocações; ainda que em uma escala mais
reduzida que as médias e grandes cidades, elas também possuem atributos
que podem lhes diferenciar do conjunto de cidades de uma região. Além disso,
tanto quanto as médias e grandes cidades, elas dependem “da vontade política
de quem dirige os seus destinos”, portanto, do empenho e compromisso da
gestão

urbana

local

em

promover

as

condições

necessárias

ao

desenvolvimento econômico e social do município.
Como todas elas, grandes, médias e pequenas cidades fazem parte de
uma totalidade espacial representada pelo território brasileiro e suas interações
com o mundo, dependem também das determinações exógenas provenientes
das ações do Estado e das empresas para desenvolverem sua vocação
econômica. No caso da rede urbana em estudo, suas interações espaciais
foram construídas no bojo da divisão territorial do trabalho, e nesse sentido,
como territórios vinculados à produção de produtos tropicais (cacau) e sua
exportação aos países industrializados da Europa e América do Norte.
Sendo assim, cabe indagar “em que medida uma rede urbana é
efetivamente condição para a divisão territorial do trabalho ou uma rede de
pura intermediação de decisões externas à rede” (CORRÊA, 2006, p. 28), já
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que as cidades que surgem no contexto de uma dada atividade produtiva
passam a servir quase que exclusivamente à produção de valor que será
aplicado fora do local de produção. Na realidade, “sua singularidade só se
verifica em razão de sua inserção em uma parte específica do território
submetido ao processo de criação, apropriação e circulação do valor
excedente” (Idem, p. 30).
Ao longo dos capítulos 2 e 3 foram postas em evidência as práticas que
viabilizaram a articulação entre os centros regionais Itabuna e Ilhéus e suas
hinterlândias, bem como definiu-se a inércia que, ao longo de quase todo o
século XX, cristalizou um determinado padrão espacial de funcionalidades
urbanas, em que Ilhéus, inicialmente, e Itabuna, em seguida, exerceram
predomínio sobre a rede de cidades na região.
Nas duas últimas décadas (1990 / 2010) muitas transformações
ocorreram, e a ênfase foi mesmo a crise generalizada provocada ao longo dos
anos 1990 em decorrência do declínio da produção de cacau. Como as
pequenas cidades da região sobreviveram à crise, quais papéis passaram a
desempenhar no âmbito da rede urbana e o que caracteriza atualmente suas
interações espaciais com Itabuna e Ilhéus?
A fim de tentar elucidar esses questionamentos foram selecionadas 17
cidades que integram a rede urbana regional para coleta de dados,
classificando-as de acordo com o parâmetro de distância em relação ao centro
principal da rede, representado pela cidade de Itabuna, por causa da sua
posição geográfica mais centralizada que Ilhéus, em uma rede urbana que se
conecta com mais intensidade através dos fluxos da rede rodoviária.
Os 17 centros urbanos foram assim distribuídos para análise:


Cidades localizadas até 40 km de Itabuna;



Cidades localizadas entre 41 a 100 km de Itabuna;



Cidades localizadas acima de 100 km de Itabuna; e



Cidades centros de zona A e B.

4.3.1 As interações com as cidades localizadas até 40 km de Itabuna
Esse primeiro grupo de cidades localizadas até 40 km de Itabuna é
composto por Itajuípe (a noroeste, acessada via BR-101), Uruçuca (ao norte,
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acessada via BR-101), Itapé (a sudoeste, articulada via BR-415) e São José da
Vitória (ao sul, acessada via BR-101). São pequenas cidades que mantêm
fortes conexões com Itabuna, mas cada uma delas possui especificidades que
permitem o desenvolvimento de relações particulares com os centros regionais
(Quadro 5).
Entre elas, Itajuípe apresenta uma melhor infraestrutura urbana; apesar
de não possuir estação rodoviária, possui um hospital, duas agências
bancárias, agência de correios, uma emissora de rádio AM, uma emissora de
rádio FM, provedores de internet, colégios do ensino fundamental e médio,
além de ter uma ligação direta de transporte interurbano com o centro da
cidade de Itabuna, com intervalos de 30 minutos (Figura 44).
Figura 44 – Paisagem urbana de Itajuípe

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

O centro da cidade apresenta certa organização interna e a paisagem urbana
revela algumas amenidades – como a lagoa Humberto Badaró – que não são
comuns nas “cidades do cacau”, marcadas, em sua maioria, pelo descaso com
a estrutura urbana e pela negligência das gestões municipais para com a
produção de uma paisagem urbana que dignifique os moradores do lugar e
atraia o olhar dos que a visitam pelo seu aspecto positivo.
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Quadro 5: Grau de dependência em relação aos centros regionais – Itabuna e Ilhéus: em cidades distantes até 40 km
(Continua)
Serviços bancários não
atendidos na cidade: para
onde recorre?
Sua cidade depende mais
de Ilhéus ou Itabuna?
De qual setor ou serviço?
A Internet auxilia de que
forma nas atividades de sua
empresa?

Itajuípe
1. – x –
2. – x –
3. – x –
1. Itabuna (Saúde);
2. Itabuna (Saúde);
3. Itabuna (Comércio).
1. Não usamos aqui;
2. Não temos aqui;
3. Não usamos.

Com quais praças sua 1. Itabuna;
empresa mantém relações 2. Pará de Minas (MG);
comerciais?
3. Maringá e Douradina
(PR), Rio Negrinho (SC).
Como vê a participação de 1. Muito pouca porque
sua cidade na região?
Itabuna toma conta de
tudo.
2.
Acho
que
não
representa nada, porque
Itabuna absorveu tudo.
3. Itajuípe faz uma
mediação com Itabuna
em termos comerciais.

Uruçuca
1. Itabuna
2. Ubaitaba
3. – x –
1. Itabuna (Comércio);
2. Itabuna (Comércio);
3. Itabuna (Comércio);
1. Operações de compra e
venda;
2. Consulta ao SPC;
3. Não utilizamos.

1. Ubaitaba e Itabuna;
2. Itabuna;
3. São Paulo, Rio de
Janeiro e Vitória (ES).
1. A cidade tem uma
história ligada ao cacau;
2. É pequena por causa
da queda do cacau,
quando o cacau sobe o
movimento aumenta;
3. A cidade é estagnada,
não cresce.

Itapé
1. Itabuna
2. – x –
3. – x –
1. Itabuna (Comércio);
2. Itabuna (Comércio);
3. Itabuna (Saúde).
1. Consulta à lista do
Ministério da Saúde;
2. Consulta ao SPC e
pesquisa de mercadorias;
3. Não confio na Internet
em operações financeiras.
1. Salvador e Feira de
Santana (BA);
2. São Paulo (SP);
3. Vila Velha e Serra (ES).
1. Tem pouca participação
e cede mão-de-obra;
2. É pouca, pois é uma
cidade
pequena,
tem
poucas empresas;
3. Poderia ser melhor,
mas falta organização
política.

São José da Vitória
1. Buerarema
2. Buerarema
3. Buerarema
1. Itabuna (Saúde);
2. Itabuna (Saúde);
3. Itabuna (Comércio).
1. Pesquisa de mercado e
uso de cartões;
2. Não usamos;
3. Não instalamos ainda.

1. Buerarema e Itabuna;
2. Avaré (MG) e Vitória da
Conquista (BA);
3. Itabuna.
1. Não se inclui no
sistema, tem participação
nula;
2. Não há, está defasada.
3. É pequena, mas vem
gente de cidades maiores
quando tem concursos
públicos da prefeitura.
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E a participação de Itabuna 1. A de Itabuna é mais
e Ilhéus?
intensa, principalmente
no comércio;
2. Acho que Itabuna tem
mais influência;
3. Penso que Itabuna é
mais importante em
termos de expansão e
influência na região.
Por que sua cidade não é 1. As administrações
mais desenvolvida?
que são péssimas;
2. A proximidade com
Itabuna não deixa! Veja
Coaraci, é um pouco
mais distante, por isso
cresceu mais.
3. Porque é muito perto
de Itabuna.
Quais
os
principais
equipamentos que Itabuna
e Ilhéus possuem para
atender à região?

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

1. Itabuna dispõe de
equipamentos melhores
que Ilhéus;
2. Itabuna é o centro da
região e Ilhéus é o porto,
no
mais,
não
se
depende de Ilhéus;
3. Itabuna tem serviços
mais amplos.

1.
Itabuna
é
mais
importante,
tem
mais
opções de tudo, médico,
comércio, informática;
2. Elas são importantes,
são um conjunto.
3. Itabuna é mais evoluída
que Ilhéus, que se
destaca só no turismo.
1. Por causa da má
gestão;
2. Falta administração.
Ficamos cinco meses sem
uma casa lotérica, o
pessoal da “bolsa família”
tinha que ir para Itabuna e
lá mesmo deixava o
dinheiro;
3. Maus governantes.
1. Itabuna tem lojas
diversificadas, o comércio;
e Ilhéus eu não lembro...
2. Itabuna mais a indústria
e o comércio; e Ilhéus o
turismo e o aeroporto;
3. Itabuna tem as fábricas
e os hospitais; e Ilhéus só
o turismo.

1. Itabuna é ótima; e
Ilhéus tem as fábricas de
informática e o porto.
2. Itabuna é maior, tem a
medicina e o comércio;
3. Itabuna na área de
saúde e comércio, tudo é
melhor em Itabuna. Ilhéus
é só o lazer.
1. O governo que não olha
pela cidade, atrapalhando
seu crescimento;
2. Os prefeitos deveriam
trazer mais empresas
para a cidade;
3. Infelizmente a cidade
tem 20 anos de atraso
político e os empresários
não investem na cidade.
1. Itabuna no setor de
transportes e saúde; e
Ilhéus o lazer.
2. Itabuna a indústria; e
Ilhéus, não sei.
3. Itabuna tem o Hospital
de Base e o Shopping; e
Ilhéus a indústria de
informática.

1. Itabuna tem um grande
papel em eventos, ensino,
tem mais estrutura;
2. As duas cidades atraem
juntas, pois oferecem
mais oportunidade de
trabalho;
3. Itabuna é o grande
centro comercial.
1. Por falta de interesse
político;
2. Por causa dos poderes
governamentais;
3. Por falta de interesse
político dos dirigentes
locais.

1. O comércio de Itabuna;
2. Itabuna tem indústria e
Ilhéus o lazer;
3. Ilhéus tem o turismo e
Itabuna o comércio, como
o Atacadão e o Makro que
considero como lojas “em
Itabuna”.
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Do centro da cidade partem os ônibus interurbanos e demais veículos
destinados a Coaraci, Itapitanga e Almadina, cidades situadas a oeste de
Itajuípe. Recentemente, no acesso principal à cidade via BR-101, foi instalada
uma unidade industrial da Penalty, corolário desses tempos de globalização e
de desconcentração industrial, em que as empresas buscam se instalar nos
lugares – inclusive nas pequenas cidades – que ofereçam as melhores
vantagens comparativas e as maiores chances de ampliação do capital no
menor tempo possível (Figura 45). Como observou Carlos (1996, p. 41), neste
contexto do mundo globalizado “o capital migra constantemente em função de
suas necessidades de reprodução, o que se traduz pela busca de novas
vantagens locacionais”. Vantagens essas que Itajuípe deve ter oferecido à
indústria Penalty para que se instalasse em seu território, e não nos territórios
de Coaraci, Almadina ou Itapitanga.
Figura 45 – Instalações da Fábrica da Penalty em Itajuípe

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Uruçuca, Itapé e São José da Vitória dispõem de estrutura urbana
menos equipada que Itajuípe, apesar de Uruçuca contar com uma estação
rodoviária e Itapé dispor de um pequeno terminal rodoviário. Enquanto Uruçuca
tem duas agências bancárias em funcionamento, Itapé dispõe de uma agência
do Banco do Brasil, enquanto São José da Vitória não apresenta esse serviço,
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recorrendo à vizinha cidade de Buerarema. Em nenhuma das três cidades
existe hospital, o que explica a grande dependência em relação à Itabuna na
área da saúde (Figuras 46 e 47).

1a2
3a5
6 a 10
Mais de 10
Nenhuma

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 46 – Quantas vezes por mês se desloca para Itabuna

Educação
Saúde
Comércio

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 47 – Motivo principal do deslocamento para Itabuna

A proximidade geográfica com Itabuna permite que a procura por esta
cidade seja perene ao longo do mês, pois todos os entrevistados afirmaram
que se deslocam para Itabuna mais frequentemente entre 1 a 5 vezes por mês,
apesar de também existirem aqueles (16% dos consultados) que vão a Itabuna
em intervalos menores de tempo. As principais razões do deslocamento para
Itabuna são a procura pelo comércio e pelos serviços de saúde, quer sejam os
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hospitais públicos, as clínicas especializadas, os centros oftalmológicos e
mesmo os laboratórios para realização de exames médicos.
Ao se comparar os dados entre Itabuna e Ilhéus, sob a perspectiva dos
pesquisados nas cidades até 40 km de distância do centro regional, verifica-se
o predomínio absoluto de Itabuna como principal nó da rede urbana, pois 75%
dos entrevistados responderam que não recorrem a Ilhéus nenhuma vez ao
longo do mês. Entre os 25% que recorrem a Ilhéus mensalmente, o motivo que
justifica a procura pela cidade é mesmo o lazer nos finais de semana (Figuras
48 e 49).

1a2
3a5
6 a 10
Mais de 10
Nenhuma

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 48 – Quantas vezes por mês se desloca para Ilhéus

Lazer
Saúde

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 49 – Motivo principal do deslocamento para Ilhéus
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Os consultados nas quatro cidades desse primeiro grupo declararam
que há uma forte dependência em relação aos centros regionais. Em se
tratando dos serviços bancários a cidade de Itajuípe ocupa uma posição mais
confortável, pois os entrevistados afirmaram não precisarem recorrer aos
centros regionais em busca desses serviços; em Itapé e Uruçuca os serviços
bancários atendem à demanda local, mas Itabuna também é procurada para
complementar a oferta desses serviços; em São José da Vitória, como não
existe agência bancária, todos os entrevistados responderam recorrer à vizinha
cidade de Buerarema, localizada a poucos quilômetros de distância.
Questionados sobre como veem a participação de sua cidade na região,
a maior parte deles considera que uma cidade pequena tem participação muito
limitada nas questões regionais, em virtude da influência exercida pelos centros
maiores. Isso pode ser constatado pela resposta de um entrevistado de
Itajuípe, que considera que “Itabuna toma conta de tudo”. Também chama a
atenção a observação feita por um comerciante de São José da Vitória, quando
afirma que apesar de a cidade ser pequena “vem gente de cidades maiores
quando tem concurso público na prefeitura”, especialmente para as vagas de
professores na rede de ensino municipal.
Quando perguntados por que a cidade não é mais desenvolvida, mais de
90% dos entrevistados consideram, paradoxalmente, que a má gestão
administrativa é o que mais atrapalha, pois o descompromisso e a falta de
interesse dos dirigentes locais contribuem com a estagnação econômica e
social do município. Em Itajuípe, localizada a menos de 20 km de Itabuna, dois
comerciantes acreditam que é justamente essa proximidade geográfica com o
centro regional que atrapalha o crescimento da cidade.
Apesar dessas pequenas cidades estabelecerem relações comerciais
com Ilhéus e Itabuna, verificou-se que suas conexões comerciais extrapolam
em muito o espaço regional, atingindo centros urbanos de outros estados
brasileiros, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito
Santo, rompendo assim, aquele modelo piramidal de hierarquia urbana. Por
outro lado, surpreende saber que em pleno período técnico-informacional, mais
de 50% dos comerciantes consultados nas quatro cidades não utilizam a
internet em suas relações comerciais; preferem continuar usando ferramentas
mais “tradicionais”, como o telefone, o fax e os correios.
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Consultados sobre o peso da participação de Itabuna e Ilhéus na rede
urbana regional, a quase totalidade dos entrevistados ratifica o predomínio de
Itabuna sobre Ilhéus, como pode ser resumido através das palavras de um
deles: “Itabuna é mais importante, tem mais opções de tudo, médico, comércio,
informática”. Entretanto, dois dos entrevistados admitiram a existência de uma
relação de complementaridade entre as duas cidades, quando afirmaram que
“elas são um conjunto” e “as duas cidades atraem juntas”.

Sim, plenamente

Sim, em parte

Não

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 50 – Seu município depende dos centros regionais (Itabuna e Ilhéus)?

Para concluir a análise sobre esse primeiro grupo de cidades e suas
relações com os centros regionais, destaca-se que para 92% dos entrevistados
sua cidade depende em parte ou plenamente de Itabuna e Ilhéus (Figura 50);
contudo, para 100% dos comerciantes consultados em Itajuípe, Uruçuca, Itapé
e São José da Vitória a dependência é maior em relação à Itabuna.

4.3.2 As interações com cidades localizadas entre 41 a 100 km de Itabuna

Este segundo grupo de cidades é formado por Ubaitaba, Ubatã, Floresta
Azul e Aurelino Leal (Quadro 6). As duas primeiras são sedes de municípios
vizinhos e têm uma estrutura urbana que permite atender às pequenas cidades
e povoados localizados nos seus entornos (Figuras 51 e 52). Floresta Azul e
Aurelino Leal são de fato duas pequenas cidades dependentes dos centros

189

maiores que elas, especialmente quanto aos serviços bancários, pois não
contam com agências bancárias.
Figura 51 – Ubaitaba: Paisagem urbana

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 52: Ubatã: Paisagem urbana

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Ubaitaba e Ubatã apresentam estruturas urbanas bastante afins: ambas
contam com um hospital, duas agências bancárias, agência de correio,
Instituições de ensino superior à distância (EAD), emissora de rádio FM, dois
provedores de internet e dois colégios do ensino médio. Ubaitaba tem ainda
uma estação rodoviária, agência da Receita Federal e do INSS, além disso,
localiza-se às margens da BR-101, em uma posição geográfica privilegiada
entre Itabuna, ao sul, e Gandu e Santo Antonio de Jesus, ao norte.
Nesse sentido é possível afirmar que Ubaitaba é um centro urbano mais
completo que Ubatã, pois possui um conjunto de funcionalidades que lhe
possibilitam atrair uma demanda regional significativa, proveniente dos
municípios circunvizinhos: Maraú, Gongogi, Ibirapitanga, Aurelino Leal e do
distrito de Travessão. Por isso, com certo orgulho – e algum exagero, um dos
entrevistados considera que Ubaitaba seja uma “micro-metrópole” na região.
Portanto, por sua estrutura urbana e por atrair uma importante demanda
de sua hinterlândia, considera-se que Ubaitaba, tanto quanto Ibicaraí e Gandu,
apresenta os atributos funcionais característicos de um centro de zona B,
apesar de o estudo do IBGE (2008) não tê-la classificado assim (Figura 53).
Figura 53 – Centro de Ubaitaba – seu setor terciário atende às cidades vizinhas

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Quadro 6: Grau de dependência em relação aos centros regionais – Itabuna e Ilhéus: em cidades distantes entre 41 / 100 km
(Continua)
Serviços
bancários
não
atendidos na cidade: para onde
recorre?
Sua cidade depende mais de
Ilhéus ou Itabuna?
De qual setor ou serviço?
A Internet auxilia de que forma
nas atividades de sua empresa?

Com quais praças sua empresa
mantém relações comerciais?

Como vê a participação de sua
cidade na região?

Ubaitaba
1. – x –
2. Itabuna
3. – x –
1. Itabuna (saúde)
2. Itabuna (saúde)
3. Itabuna (comércio)
1. Consulta do mercado
do cacau e do câmbio.
2. Na relação com os
fornecedores.
3. Na divulgação dos
produtos.
1.
Ubatã,
Camamu,
Maraú e Itacaré (BA).
2. Votuporanga (SP) e
Ubá (MG).
3. São Paulo, Recife e
Salvador.
1. O comércio aqui é
importante, pois atende
aos municípios vizinhos.
2. É um pólo da região,
o comércio atende às
cidades circunvizinhas e
está à beira da BR-101.

Floresta Azul
1. Ibicaraí
2. Ibicaraí
3. Ibicaraí
1. Itabuna (saúde)
2. Itabuna (comércio)
3. Itabuna (comércio)
1. Não uso aqui.
2. Não uso.
3. Na área de vendas e na
impressão de extratos e
boletos bancários.

Aurelino Leal
1. Ubaitaba
2. Ubaitaba
3. Ubaitaba
1. Itabuna (Saúde)
2. Itabuna (Saúde)
3. Itabuna (Comércio)
1. Ainda vamos instalar.
2. Não usamos aqui.
3. Pesquisa de preços e
contato com fornecedores.

1. Belo Horizonte e 1. Joinville (SC) e Belo
Aracaju.
Horizonte.
2. São Paulo.
2. Vitória da Conquista,
3. São Paulo, Itabuna e Feira de Santana (BA) e
Ibicaraí.
Aracaju (SE).
3. S. Paulo e B. Horizonte.
1. A cidade praticamente 1. É fraca, pois depende
está morta. Uma cidade de cidades maiores.
sem banco não tem como 2. É muito restrita porque
crescer.
a cidade “injeta” em
2. – x –
outras, no caso, Ubaitaba,
3. Toda cidade contribui que assim cresce mais
um pouco e Floresta Azul que Aurelino Leal.

Ubatã
1. Ipiaú
2. Ipiaú
3. Ipiaú
1. Itabuna (Saúde)
2. Itabuna (Comércio)
3. Itabuna (Educação)
1.Na relação com fornecedores.
2. Consulta de preços e
Compra de equipamentos de
informática.
3. Acessar o sistema on-line
nacional da Honda.
1. Vitória da Conquista, Santo
Antonio de Jesus e Feira de
Santana.
2. São Paulo, Rio de Janeiro e
Ilhéus.
3. S. Paulo e Manaus (AM).
1. O desenvolvimento caiu
depois da crise do cacau.
2. É média, mesmo após a crise
a
situação
está
se
normalizando.
3. Diminuiu um pouco devido à
queda da produção de cacau
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3. Boa, pois Ubaitaba
absorve os municípios
vizinhos menores.
E a participação de Itabuna e 1. Itabuna é mais
Ilhéus?
estruturada em todos os
sentidos, se Itabuna
tivesse uma praia e um
aeroporto Ilhéus estava
acabada.
2. Itabuna tem comércio
mais completo.
3. Itabuna é mais
completa e o acesso é
melhor.
Por que sua cidade não é mais 1. A gestão atrapalha.
desenvolvida?
2. A crise desestabilizou
a cidade.
3. Falta vontade política
e os empresários locais
têm mente pequena.
Quais
os
principais
equipamentos que Itabuna e
Ilhéus possuem para atender à
região?

Fonte: pesquisa de campo, 2010.

1. Itabuna tem o Hospital
e o comércio; Ilhéus tem
o aeroporto.
2. Itabuna tem o Hospital
de Base.
3. Itabuna tem shopping;
e Ilhéus o turismo.

se esforça para manter a 3. O município é grande,
renda.
mas depende dos centros
maiores.
1.
Itabuna
é
mais 1. Itabuna tem mais
importante, tudo que não diversidade de comércio e
se encontra aqui a gente saúde.
“corre” pra lá.
2. Acho Itabuna mais
2. Em Itabuna se compra importante, pois tudo que
de tudo.
a população daqui quer
3. Fundamental por serem recorre a Itabuna.
líderes da região. A 3. Itabuna é um eixo
cidade pequena estaria comercial e ficou como o
perdida não fosse o centro da região.
grande centro.
1. A prefeita tem casa 1. A administração é
aqui, mas reside mesmo ineficiente.
em Itabuna.
2. Os administradores
2. Os prefeitos que não nada fazem.
fazem nada pela cidade.
3. Por causa das últimas
3. A gestão da prefeitura administrações municipais
dificulta o crescimento.
desastrosas
1. Itabuna tem o hospital e 1. Itabuna tem o Shopping
Ilhéus o aeroporto.
e a Cinquentenário; e
2. Os Hospitais em Ilhéus, o turismo.
Itabuna;o porto em Ilhéus. 2. Itabuna tem o Shopping
3. Itabuna tem o comércio 3. Itabuna tem Hospitais e
desenvolvido; e Ilhéus não Ilhéus tem o turismo.
é menos importante.

que impulsionava a cidade.

1. A Importância de Itabuna é
maior, tem tudo, é mais
completa, é o pólo regional.
2. Itabuna tem quase tudo que
se precisa, tem mais variedade
de comércio e mais opções de
ensino superior.
3. Itabuna é mais centralizada e
o acesso é melhor. Itabuna se
destaca no comércio e Ilhéus
em matéria de história.
1. Acredito que por falta de
investimento da administração
pública.
2. Os prefeitos que entram não
sabem organizar a cidade.
3. Por causa dos jogos de
interesse político.
1. Itabuna tem hospitais e
clínicas; e Ilhéus tem o turismo.
2. Itabuna tem o shopping e
Ilhéus, a fábrica de chocolate.
3. Itabuna tem a Avenida
Cinquentenário e Ilhéus os
restaurantes.
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Aurelino Leal é uma pequena cidade separada de Ubaitaba por uma
ponte sobre o rio de Contas, na BR-101. Essa proximidade entre as duas
cidades não é positiva para Aurelino Leal, pois a cidade “injeta” recursos na
sua vizinha, atrapalhando seu próprio desenvolvimento, como sentenciou um
entrevistado. A inexistência de órgãos do governo federal e de agências
bancárias faz com que a dependência seja ainda maior, o que faz de Ubaitaba
um centro de referência mais importante que Itabuna no fornecimento desses
serviços à população de Aurelino Leal.
A cidade de Floresta Azul, localizada a cerca de 45 km de Itabuna, às
margens da BR-415 oeste, integra a área de influência de Ibicaraí, um centro
de zona melhor equipado. Os serviços bancários são buscados em Ibicaraí,
pois Floresta Azul não dispõe de agências bancárias. Também não existem
órgãos federais, hospital, estação rodoviária e provedores de internet; não há
emissoras locais de rádio AM ou FM. A cidade conta com um colégio do ensino
médio e uma pequena agência dos correios. O comércio funciona praticamente
ao longo de uma única rua na área central da cidade. Floresta Azul é mais uma
dessas pequenas cidades típicas da região produtora de cacau, onde o rural e
o urbano são tão interrelacionados que chegam a se confundir, à primeira vista,
na paisagem (Figura 54).
Figura 54 – A pequena cidade de Floresta Azul

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

194

Nesse grupo de cidades observa-se de forma inequívoca o caráter de
prevalência dos centros de zona – Ipiaú, Ibicaraí e Ubaitaba – naquela escala
sub-regional. Entre os comerciantes consultados em Aurelino Leal, 100%
responderam que recorrem a Ubaitaba em busca de serviços bancários
inexistentes em sua cidade; o mesmo aconteceu em Floresta Azul, onde
recorrem a Ibicaraí; e em Ubatã, que apesar de contar com duas agências
bancárias, as pessoas também buscam Ipiaú a fim de complementarem suas
necessidades no setor bancário.
Portanto, vinte e oito anos depois se constata a permanência daquilo
que já fora apontado por Diniz e Duarte (1983, p. 234) em seu estudo sobre a
região cacaueira: que outras cidades de nível hierárquico inferior a Itabuna e
Ilhéus apresentam capacidade de atender a determinadas demandas que
extrapolam os seus limites municipais; é este o caso de Ipiaú, Gandu,
Ubaitaba, Ibicaraí e Camacan.
Contudo, também neste grupo de cidades distantes entre 41 a 100 km
de Itabuna, verifica-se o predomínio desta sobre Ilhéus quanto à oferta de bens
e serviços disponíveis nos centros regionais. Para 33% dos entrevistados há
necessidade de deslocarem-se para Itabuna pelo menos entre 1 a 2 vezes por
mês; enquanto 51% deles vão a Itabuna entre 3 a 5 vezes mensalmente;há
ainda aqueles cuja frequência de viagens para Itabuna ao longo do mês é
maior, pois 16% dos entrevistados vão a Itabuna mais de 6 vezes ao mês
(Figura 55).

1a2
3a5
6 a 10
Mais de 10
Nenhuma

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 55 – Quantas vezes por mês se desloca para Itabuna
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Para os entrevistados em Ubaitaba, Ubatã, Aurelino Leal e Floresta Azul
os motivos principais que justificam a procura por Itabuna são os serviços de
saúde e o comércio. Foi bastante recorrente neste grupo de cidades a
referência ao caráter de centralidade absoluta de Itabuna quanto ao comércio e
à prestação de serviços na área da saúde. Houve menção aos Hospitais de
Base e Calixto Midlej, às clínicas especializadas, ao comércio da Avenida
Cinquentenário, do shopping center e mesmo do Atacadão, que para eles,
localiza-se, de fato, em Itabuna, e não em Ilhéus!
Ao se comparar os dados referentes à Itabuna com os de Ilhéus (Figuras
56 e 57), verifica-se que também para entrevistados em cidades distantes ente
41 a 100 km dos centros regionais, o predomínio de Itabuna é incontestável,
pois, se 50% responderam que se deslocam para Ilhéus entre 1 a 2 vezes por
mês, 42% afirmaram que não vão a Ilhéus nenhuma vez no período de um
mês. Além disso, para a maioria (70%) daqueles que se deslocam para Ilhéus
a razão principal é mesmo o lazer, a procura pelas praias do litoral; enquanto
os 30% restantes buscam os serviços de saúde e o comércio. Um entrevistado
em Ubaitaba chegou a afirmar que “Itabuna é mais estruturada em todos os
sentidos, se Itabuna tivesse uma praia e um aeroporto Ilhéus estava acabada”.

1a2
3a5
6 a 10
Mais de 10
Nenhuma

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 56 – Quantas vezes por mês se desloca para Ilhéus
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Comércio
Saúde
Lazer

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 57 – Motivo principal do deslocamento para Ilhéus

A análise dos questionários evidencia que nas cidades pequenas, onde
a dependência dá-se não apenas diante dos centros regionais, mas também
em relação aos centros de zona, é baixa a auto-estima dos entrevistados
quanto ao lugar que sua cidade ocupa na rede urbana regional. “A cidade
praticamente está morta”, disse um entrevistado em Floresta Azul, ou ainda, “a
participação é fraca, pois depende muito de outras cidades maiores”,
respondeu alguém em Aurelino Leal. Por outro lado, em Ubatã, que dispõe de
estrutura urbana melhor que essas cidades citadas anteriormente, há certo
otimismo com a possibilidade de a cidade recuperar o movimento que possuía
antes da última grande crise relacionada à cacauicultura.
Em Ubaitaba, cidade que pode ser alçada à categoria de centro de zona,
a grande auto-estima dos entrevistados fica patente em respostas como “o
comércio aqui é importante, pois atende aos municípios vizinhos”; ou ainda, “é
um pólo da região e está à beira da BR-101”. Entre os entrevistados que
concordam que seu município depende dos centros regionais, há aqueles que
consideram que depende apenas em parte (67%); mas para 33% deles sua
cidade

depende

plenamente

de

Itabuna

e

Ilhéus.

Todavia,

quando

questionados sobre diante de qual dessas duas cidades há maior nível de
dependência na escala regional, mais uma vez, também neste grupo de
cidades distantes entre 41 a 100 km dos centros regionais, 100% dos
entrevistados afirmaram que sua cidade apresenta mais vínculos de
dependência em relação à Itabuna.
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Quanto às relações comerciais que suas empresas realizam com outras
praças, observa-se que há conexões com cidades pequenas da própria região,
com os centros regionais e com cidades médias e grandes de outros estados
brasileiros, como Manaus, Joinvile, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo;
sendo que esta última é citada por 50% dos entrevistados. Esta situação
confirma assim sua posição como “metrópole onipresente” no território
brasileiro, “capaz, ao mesmo tempo, pelos seus vetores hegemônicos, de
desorganizar e reorganizar, ao seu talante e em seu proveito, as atividades
periféricas, impondo novas questões para o processo de desenvolvimento
regional” (SANTOS, 1996b, p. 92). Se em um passado recente São Paulo,
enquanto metrópole industrial tinha plenas condições de influenciar todo o
território brasileiro; nos dias de hoje, como metrópole informacional, tem essas
condições ampliadas, pois pode estar presente “em todos os pontos do
território informatizado brasileiro, ao mesmo tempo e imediatamente”
(SANTOS, 1996b, p. 93).
Figura 58 – Centro da pequena cidade de Aurelino Leal

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Nesse grupo de cidades a má gestão administrativa é apontada por mais
de 90% dos entrevistados como principal entrave ao desenvolvimento
municipal. Em Ubaitaba, um entrevistado chegou a afirmar que “falta vontade
política e os empresários locais têm mente pequena e não investem no novo,
na cidade”. Enquanto, em Floresta Azul, um entrevistado argumentou que “os
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políticos não fazem nada, a cidade fica abandonada; a prefeita tem casa aqui,
mas ela reside mesmo em Itabuna”. Um comerciante de Aurelino Leal
considera que “a administração é ineficiente, a cidade tem pouca opção de
trabalho e não tem indústria” (Figura 58).
Essa insatisfação generalizada com a gestão urbana demonstra que há
algo errado com a forma como as cidades estão sendo administradas. A
ineficiência urbana atrapalha o desenvolvimento socioeconômico do município,
cristaliza um tipo de gestão corporativa e patrimonialista e estagna a cidade –
principalmente a pequena cidade – em um lugar de permanente dependência
em relação às cidades maiores ou melhor posicionadas na rede urbana. Neste
sentido, a gestão urbana local deve ser de interesse também dos estudos
sobre a rede urbana, pois o interno e o externo, o urbano e o regional, o local e
o nacional são articulados através das ações políticas – do Estado e das
empresas – desenvolvidas em todas as escalas geográficas, do local ao
mundial.

4.3.3 As interações com cidades localizadas a mais de 100 km de Itabuna

Entre as cidades da rede urbana regional localizadas mais distantes de
Itabuna foram selecionadas: ao sul, Itapebi e Mascote (São João do Paraíso),
atravessadas pela BR-101; e ao norte, Barra do Rocha, às margens da BR-330
e Wenceslau Guimarães, cortada pela BR-101(Quadro 7). Itapebi e Wenceslau
Guimarães são cidades equidistantes de Itabuna, localizadas a cerca de 150
km de distância ao norte e ao sul, partindo-se de Itabuna pela BR-101.
Apesar da distância em relação aos centros regionais, ainda há uma
significativa influência de Itabuna sobre as cidades de Barra do Rocha (que
também depende dos serviços oferecidos em Ipiaú e Ubatã), Mascote (onde a
população também recorre a Camacan) e Itapebi (que mantém fortes conexões
com Itagimirim e Eunápolis, mais próximas geograficamente).
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Quadro 7: Grau de dependência em relação aos centros regionais – Itabuna e Ilhéus: em cidades distantes mais de 100 km
(Continua)
Serviços Bancários não
atendidos na cidade: para
onde recorre?
Sua cidade depende mais
de Ilhéus ou Itabuna?
Principalmente de qual
setor ou serviço?

A Internet auxilia de que
forma nas atividades de sua
empresa?

W. Guimarães
1. Gandu
2. Gandu
3. Gandu
1. De nenhuma das
duas, pois recorremos a
Valença, Gandu e Santo
Antonio de Jesus.
2. De nenhuma delas.
3. Depende mais de
Santo Antonio de Jesus.
1. Consulta de preços e
fornecedores.
2. Ainda não uso aqui.
3. Receber pedidos,
pesquisar
preços
e
imprimir boletos.

Mascote
Itapebi
1. Camacan
1. Itagimirim
2. Camacan
2. Eunápolis
3. Camacan
3. Itagimirim e Eunápolis;
1. Itabuna (Comércio e 1. Itabuna (Saúde);
saúde);
2. Itabuna (Saúde);
2. Itabuna (Saúde);
3. Itabuna (Saúde);
3. Itabuna (Saúde).

1. Atualizar o estoque com
fornecedores;
2. Não uso;
3. Uso o telefone, não
tenho
estrutura
para
negociar
através
da
Internet.
Com quais praças sua 1. Feira de Santana, V. 1. Camacan;
empresa mantém relações da Conquista, Salvador 2. Ponte Nova (MG), Feira
comerciais?
e S. Antonio de Jesus.
de Santana e Vitória da
2. São Paulo e Feira de Conquista;
Santana.
3. Itabuna.
3. Feira de Santana,
Salvador e Uberlândia
(MG).

Barra do Rocha
1. Ipiaú
2. Ipiaú
3. Ubatã
1. Itabuna (Saúde)
2. Itabuna (Saúde)
3. Itabuna (Saúde)

1. Não uso;
2. Nenhuma;
3. Substituiu o fax.

1. Não usamos ainda.
2. Na relação com os
fornecedores.
3. Todas as atividades da
empresa
são
hoje
informatizadas.

1. Eunápolis;
2. São Paulo;
3. São Paulo.

1. Itabuna, Ilhéus e Lauro
de Freitas (BA).
2, Salvador.
3. Vitória da Conquista,
Feira de Santana, Ilhéus e
Barra do Choça (BA).
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Como vê a participação de 1. Está diversificando a
sua cidade na região?
produção agrícola.
2. Ela se destaca pela
produção de cacau e
banana.
3. É fraca.
E a participação de Itabuna 1. Itabuna é mais forte
e Ilhéus?
economicamente.
2. Itabuna por ser maior,
é a mais importante.
3. Ilhéus se destaca
mais por causa do
turismo.

1. Pouca participação;
1. Não tem participação;
2. É fraca, mas o cacau 2. Sem importância;
ainda é a grande fonte de 3. Não tem importância.
renda;
3. Já foi importante.
1. É plena, por elas serem
as cidades maiores e mais
importantes;
2. As duas cidades são
compatíveis em nível de
importância;
3. As duas são cidades
importantes para a região.

1. De extrema importância
por serem desenvolvidas;
2. Importante, por serem
as maiores cidades da
região;
3. Muito importante por
serem mais desenvolvidas
economicamente.

1. São João do Paraíso é
distrito de Mascote e
necessita se emancipar
para se desenvolver;
2. Os políticos que não se
interessam;
3. Por falta de gestão.
Quais
os
principais 1. Não sei.
1. O comércio e a saúde;
equipamentos que Itabuna 2. As faculdades e os 2. As fábricas;
e Ilhéus possuem para hospitais.
3. Transportes, saúde e
atender à região?
3. A universidade.
educação.

1. Porque falta melhor
administração;
2.
por
causa
da
administração;
3. Péssima administração
municipal.

Por que sua cidade não é 1. Falta investimento em
mais desenvolvida?
novas empresas.
2. Pela má gestão.
3. A irresponsabilidade
da gestão pública.

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

1. Itabuna o comércio e
Ilhéus o turismo;
2. Itabuna tem a saúde e
Ilhéus, o lazer;
3. Educação e Saúde.

1. Está melhorando um
pouco.
2. É precária, pois ainda
depende muito do cacau.
3. Fraquíssima, a cidade é
pequena.
1. As duas juntas têm
Importância e oferecem
mais opções à região.
2. Acho Itabuna mais
Importante porque sempre
o povo sai daqui em
direção a Itabuna.
3. As pessoas aqui só
recorrem mais a Itabuna.
1. Falta mais comércio,
para não termos que sair
daqui para outras cidades;
o dinheiro ia ficar aqui e a
cidade ia evoluir.
2. A Prefeitura é devagar!
3. Desinteresse do gestor.
1. Itabuna tem o Shopping
2. Itabuna tem o Shopping
e Ilhéus tem o Atacadão e
a Makro.
3. Itabuna tem hospitais.
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Os serviços de saúde também aparecem aqui como principal fator da
centralidade exercida regionalmente por Itabuna. Por sua vez, em Wenceslau
Guimarães a influência de Itabuna não existe, havendo inclusive poucas
informações e alguma imprecisão sobre o significado de Itabuna para a região.
Os dados revelam que Wenceslau Guimarães mantém fortes laços de
dependência em relação à Gandu, e que sua referência de cidade de porte
médio é Santo Antonio de Jesus, no Recôncavo Baiano, com a qual mantém
importantes conexões.
O município de Wenceslau Guimarães conta com 22.181 habitantes,
dos quais 66% vivem na zona rural, um índice elevadíssimo se comparado aos
índices baiano (27,93%) e brasileiro (15,65%). A produção agrícola do
município baseia-se na cacauicultura e no cultivo da banana, cuja área
plantada aumentou bastante na última década. A sede do município é uma
pequena cidade habitada por 7.512 habitantes, localizada às margens da BR101, com uma grande imagem de Nossa Senhora das Graças que domina a
paisagem do lugar, diferenciando-a das demais cidades da rede urbana (Figura
59).
Figura 59 – O simbolismo na paisagem urbana de Wenceslau Guimarães

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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A cidade de Barra do Rocha localiza-se entre Ubatã e Ipiaú, ao longo da
BR-330, que articula a BR-101 com Jequié e com a BR-116. Trata-se também
de uma pequena cidade com 3.814 habitantes, que representam 60% da
população do município. O lugar vive em um ritmo de tempo bastante peculiar
e muito diferente da velocidade que caracteriza a vida urbana neste início do
século XXI. Assim, tem-se “o eixo das coexistências”, onde, segundo Santos
(1999, p. 126) “em cada lugar, o tempo das diversas ações e dos diversos
atores e a maneira como utilizam o tempo social não são os mesmos”. Se a
metrópole e as grandes e médias cidades não podem parar, porque na lógica
do capital “tempo é dinheiro”, em Barra do Rocha, o comércio fecha na hora do
almoço, entre as 12 e as 14 horas, e o centro da cidade fica completamente
vazio (Figura 60). A coexistência de “tempos lentos” em meio à aceleração do
período técnico-científico-informacional se faz presente.
Figura 60 – Barra do Rocha: centro da cidade às 12h30min de um dia útil

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Itapebi e Mascote são duas cidades localizadas numa área de transição
entre a influência de Itabuna e a de Eunápolis, no extremo-sul baiano. Itapebi,
localizada a cerca de 5 km da BR-101, apresenta melhor infra-estrutura urbana,
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aprimorada após a instalação no município de uma hidrelétrica no baixo curso
do rio Jequitinhonha (Figura 61). A cidade conta com estação rodoviária,
hospital, uma agência bancária, agência dos correios, provedor de internet e
um colégio do ensino médio.
Mascote tem uma pequena estrutura urbana, a cidade não dispõe de
hospital nem de agências bancárias; por esta razão a população precisa
recorrer ao centro de zona – Camacan – a fim de satisfazer suas necessidades
bancárias. Por localizar-se a cerca de 15 km da BR-101 divide com o distrito de
São João do Paraíso o status de “espaços urbanos” municipais. O distrito de
Paraíso, por ser atravessado pela BR-101, é bem mais movimentado que a
sede, o que tem suscitado o desejo de emancipação municipal entre muitos
dos seus moradores (Figura 62).
Figura 61 – Centro da cidade de Itapebi

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Figura 62 – Área central do Distrito de São João do Paraíso, em Mascote

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Para os empresários e comerciantes entrevistados nesses centros
urbanos mais distantes de Itabuna, esta cidade tem maior importância para a
região que Ilhéus. Perguntados sobre quantas vezes por mês se deslocam
para Itabuna, 50% deles responderam que vão uma ou duas vezes,
especialmente em busca dos serviços médicos (42%) e do comércio (25%).
Sendo importante esclarecer que essa frequência refere-se mais aos
entrevistados em Itapebi, Mascote e Barra do Rocha; porque para os
entrevistados em Wenceslau Guimarães não há necessidade de ir à Itabuna
com frequência mensal, os 25% que responderam não terem motivo para ir à
Itabuna com essa frequência são todos daquela cidade (Figuras 63 e 64).

1a2
3a5
6 a 10
Mais de 10
Nenhuma

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 63 – Quantas vezes por mês se desloca para Itabuna
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Lazer
Comércio
Nenhum
Saúde

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 64 – Motivo principal do deslocamento para Itabuna

Da mesma forma que nas cidades mais próximas dos centros regionais,
em Mascote, Itapebi, Barra do Rocha e Wenceslau Guimarães a procura por
Ilhéus também é pequena, quando comparada com a de Itabuna; se 42% dos
entrevistados responderam que vão a Ilhéus entre uma a duas vezes por mês,
58% afirmaram que não se deslocam nenhuma vez para esta cidade. Entre
aqueles que procuram a cidade, a razão principal é o lazer nos finais de
semana, o que confirma a importância de Ilhéus como centro de turismo na
região, uma função bem definida desta cidade na rede urbana (Figura 65).

Comércio
Saúde
Lazer
Nenhum

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 65 – Motivo principal do deslocamento para Ilhéus
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Quando questionados sobre se seu município depende dos centros
regionais, 50% afirmaram que depende parcialmente e 25% responderam que
depende plenamente. Também para 25% deles, todos de Wenceslau
Guimarães, o município não depende de Itabuna e de Ilhéus, pois a distância
em relação a essas duas cidades os levam a recorrerem a outras cidades mais
próximas, como Gandu, Valença e Santo Antonio de Jesus (Figura 66).

Sim, plenamente
Sim, em parte
Não

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 66 – Seu município depende dos centros regionais (Itabuna e Ilhéus)?

Confirmando o predomínio de Itabuna sobre Ilhéus no âmbito da rede
urbana regional, também nas cidades mais distantes os entrevistados
consideraram que Itabuna tem mais atributos que permitem atrair para seu raio
de influência as pequenas cidades da região. Verificou-se que 83% dos
empresários responderam que a cidade depende mais de Itabuna como centro
comercial e de serviços. Apesar disso apareceram também algumas
referências ao caráter de complementaridade entre Itabuna e Ilhéus, quando
afirmam, por exemplo, que “as duas juntas têm importância e oferecem mais
opções à região”.
Na avaliação dos empresários e comerciantes entrevistados nas quatro
cidades desse grupo também se destaca a insatisfação com a gestão
municipal; pois, para 75% deles a ineficiência administrativa e a falta de
compromisso dos gestores comprometem o desenvolvimento socioeconômico
do município. Em Barra do Rocha emergiu da fala de um entrevistado a
compreensão de que as relações desiguais entre as cidades da rede urbana
comprometem o desenvolvimento das pequenas cidades, porque “falta mais
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comércio, um mercado melhor, para não precisarmos sair daqui para outras
cidades; o dinheiro ia ficar aqui e a cidade ia evoluir”. Por sua vez, em São
João do Paraíso, um entrevistado considera que para que exista maior
desenvolvimento local faz-se necessário que haja fragmentação territorial do
município de Mascote; para ele, “São João do Paraíso é distrito de Mascote e
necessita se emancipar para se desenvolver”.
Essas cidades mantêm importantes conexões comerciais com cidades
de todos os níveis hierárquicos. Em Wenceslau Guimarães, entre as empresas
consultadas, prevalecem negócios com as cidades médias baianas Feira de
Santana e Vitória da conquista, com Salvador e com a metrópole nacional, São
Paulo. Em Barra do Rocha e Mascote predominam as interações com
empresas localizadas nos centros regionais – Itabuna e Ilhéus – e nas cidades
de Feira de Santana e Vitória da Conquista. Em Itapebi destacam-se as
transações comerciais com Eunápolis e São Paulo, confirmando, mais uma
vez, duas tendências: a de Eunápolis como centro regional do Extremo-sul
baiano, cuja área de influência extrapola os limites regionais; e a de São Paulo,
como a cidade-referência para todo o território brasileiro.
Entre os entrevistados consultados 50% afirmaram que ainda não fazem
uso da internet como instrumento de conexão em suas transações comerciais.
Essa tendência prevaleceu em empresas do comércio varejista voltadas para o
atendimento de uma demanda local – como lojas de roupas, tecidos e
confecções, calçados, presentes e de gêneros alimentícios. Quando um
entrevistado em São João do Paraíso (Mascote) afirma que ainda usa o
telefone, pois não tem estrutura para negociar através da internet, é porque a
quantidade e o volume dos produtos que comercializa não são grandes, e
podem ser repostos através de pedidos feitos pessoalmente ou por telefone,
nos centros de zona e nos centros regionais.

4.3.4 As interações com cidades consideradas como centros de zona

Na região de influência de Itabuna – Ilhéus há cinco cidades que
ocupam uma posição privilegiada na rede urbana, destacando-se em meio às
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pequenas cidades dos seus entornos; elas podem ser consideradas centros de
zona (CORRÊA, 1989 p. 23), cidades que apesar de não possuírem os
atributos funcionais de um centro ou capital regional, oferecem bens e serviços
indisponíveis nas pequenas cidades ao seu redor – os centros locais – atraindo
assim uma importante parcela de consumidores daquela área.
Ao estudar recentemente as regiões de influência das cidades no
território brasileiro, o IBGE (2008, p 11-13) definiu que um centro de zona é
uma cidade de pequeno porte com atuação restrita à sua área imediata,
exercendo funções de gestão elementares. Esses centros de zona podem
ainda ser classificados em A e B, de acordo com a população aglomerada e os
níveis de relacionamento com os centros locais e com as demais cidades da
rede.
Dessa forma, no âmbito da região de influência de Itabuna – Ilhéus
foram identificados os centros de zona A (Camacan e Ipiaú), dotados de uma
melhor infra-estrutura e de atributos em serviços e comércio capazes de atrair
uma significativa demanda regional; e os centros de zona B (Gandu, Ibicaraí, –
e também Ubaitaba, como já fora justificado), que apesar de possuírem
estrutura urbana mais modesta que os anteriores, têm determinados atributos
que os autorizam a influenciarem parcelas importantes dos consumidores
locais (Figura 67).
Essa hierarquia dos centros urbanos – em relação a todos os níveis de
regiões de influência de cidades definidos pelo IBGE – adotou dois critérios
básicos para identificar as funcionalidades da cidade na rede urbana: a
dimensão da região de influência, em termos da população residente nos
municípios para os quais o centro é o foco de atração; e a frequência e
intensidade de articulações, determinadas pelas menções ao centro enquanto
destino para as populações dos municípios da região (Idem, p. 140).
Utilizando-se, em um primeiro momento, dessas proposições de Corrêa
e do IBGE, foram aplicados questionários e realizadas entrevistas informais
com comerciantes desses centros de zona, a fim de confirmar esse caráter de
predomínio sobre as pequenas cidades do entorno, além de definir suas
relações com os centros regionais (Quadro 8).
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Figura 67 – Centros de zona e áreas de influência na rede urbana regional
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Quadro 8: Grau de dependência em relação aos centros regionais – Itabuna e Ilhéus: nos centros de zona A e B
(Continua)
Serviços Bancários não
atendidos na cidade: para
onde recorre?
Sua cidade depende mais
de Ilhéus ou Itabuna? De
qual setor ou serviço?
A Internet auxilia de que
forma nas atividades de sua
empresa?

Com quais praças sua
empresa mantém relações
comerciais?

Como vê a participação de
sua cidade na região?

Gandu
1. Ipiaú
2. Ipiaú
3. Ipiaú e S. A. de Jesus
1. – x –
2. – x –
3. Itabuna (Saúde)
1. Na relação com os
fornecedores.
2. Controle de estoque.
3. Contato com os
clientes e com os
fornecedores.
1. Feira de Santana e
Ipiaú.
2. São Paulo.
3. São Paulo e Feira de
Santana.
1. É importante, pois é
“foco” comercial das
cidades circunvizinhas.
2. Gandu é maior e
concentra o comércio
que atende a Nova Ibiá,
Teolândia e Wenceslau
Guimarães.

Ibicaraí
1. – x –
2. – x –
3. – x –
1. Itabuna (comércio)
2. Itabuna (comércio)
3. Itabuna (comércio)
1. Não uso aqui.
2. Na relação com os
fornecedores.
3. Na busca por novos
materiais e produtos.

Ipiaú
1. – x –
2. – x –
3. Jequié
1. Itabuna (Saúde)
2. Itabuna (Saúde)
3. Itabuna (Saúde)
1. Tudo é informatizado.
2. Em todas as atividades
da empresa.
3. Para baixar fotos e
molduras para os clientes
escolherem.
1. Itabuna e Vitória da 1. São Paulo e Salvador.
Conquista.
2. Jequié e Itabuna.
2. Floresta Azul e Itapé.
3. Ubatã e Jequié.
3. São Paulo e Belo
Horizonte.
1. Caiu muito depois que 1. Ipiaú é importante pois
a Coca-cola fechou uma atende
às
cidades
fábrica que tinha aqui. O menores, como Itagibá,
cacau caiu e hoje se vive Ibirataia, Barra do Rocha,
da aposentadoria dos Ubatã e Dário Meira.
idosos.
2. O comércio atende às
2. – x –
cidades vizinhas.
3. É boa, por ser a única 3. É uma cidade “média”

Camacan
1. – x –
2. Itabuna
3. Itabuna
1. Itabuna (Saúde);
2. Itabuna (Saúde);
3. Itabuna (Tudo).
1. Muitas, mas a principal
é a relação com os
fornecedores;
2. Cadastro, busca de
produtos e SERASA;
3. Não usamos.
1. Itabuna, Pau Brasil e
Santa Luzia;
2. Goiânia e São Paulo;
3. Itabuna.
1. Recuperou o que tinha
perdido com a crise do
cacau, mas ainda tem
dificuldades;
2. É importante, pois o
fluxo de consumidores
aqui é 70% das cidades
circunvizinhas;
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E a participação de Itabuna
e Ilhéus?

Por que sua cidade não é
mais desenvolvida?

Quais
os
principais
equipamentos que Itabuna
e Ilhéus possuem para
atender à região?

3. É Importante, pois o
comércio atende às
cidades vizinhas, como
Teolândia e Wenceslau.
1. Itabuna é um centro
de saúde e educação
regional; e Ilhéus é um
centro de turismo.
2. Não conheço.
3. As duas têm quase a
mesma
importância,
acho que podem ser
consideradas uma só.
1. Pela falta de um
governo municipal sério.
2. A política atrapalha,
os grupos políticos só
pensam em si.
3. A gestão atrapalha
mais que ajuda.
1. Itabuna tem a saúde e
a educação, e Ilhéus o
turismo.
2. Não sei dizer.
3. Itabuna é melhor, pois
as pessoas aqui a
procuram; não ouço falar
que vão a Ilhéus.

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

dessa área a ter três que atende às vizinhas, 3. Não vejo importância,
agências bancárias e principalmente Itagibá e principalmente depois da
algumas lotéricas.
Dário Meira.
crise do cacau.
1. O comércio de Itabuna
é como se fosse “uma
Jerusalém” do passado,
que todos tinham que
passar por lá.
2. Causam dependência
às demais cidades.
3. Itabuna é importante
por ser de grande porte.
1. Os governantes locais
são fracos e não fazem o
que tem de ser feito.
2. Falta de emprego e
oportunidades.
3. Falta educação.

1. Itabuna tem um suporte
maior para o comércio.
2. Itabuna é mais evoluída
e mais desenvolvida, além
de centralizar as questões
do cacau.
3.
Itabuna
é
mais
desenvolvida na saúde
especialmente.
1. Teve até um bom
crescimento ultimamente.
2. Por falta de seriedade
dos administradores.
3.
Por
falta
de
compromisso de quem
administra.
1. O comércio de Itabuna. 1. Itabuna tem hoje o
2. Os transportes em Shopping, e Ilhéus o
Itabuna.
turismo.
3. Itabuna tem o comércio 2.
Itabuna
tem
os
e os transportes, e Ilhéus hospitais.
o turismo.
3.
Itabuna
tem
um
Shopping e Ilhéus o
turismo.

1. São as duas cidades
principais da região;
2. Itabuna atende mais às
necessidades gerais que
Ilhéus.
3. De extrema importância
pela história que carregam
e pelo peso cultural sobre
as cidades menores.
1. Por causa da crise do
cacau na região;
2. Por falta de interesse
da classe política que
governa a cidade;
3. Porque os empresários
não investem na cidade.
1. Na área hospitalar;
2. Acho que em Itabuna
os supermercados de um
modo geral, e em Ilhéus
eu não lembro;
3. Em Itabuna a saúde,
educação e transportes, e
em Ilhéus, eu não sei.
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Entre esses centros de zona pode-se considerar Ipiaú como o melhor
equipado; o município conta com 44.430 habitantes, dos quais 91% vivem na
cidade, localizada nos limites da região de influência de Itabuna (a 115 km de
distância) e às portas da região de influência de Jequié (cuja distância é de
apenas 55 km, ao longo da BR-330), com a qual mantém fortes conexões.
Entre os fixos urbanos que mais diferenciam esses centros das pequenas
cidades da rede urbana destaca-se a estação rodoviária, cuja estrutura mais
ampla atende aos fluxos de maior intensidade e quantidade, que os articula
com cidades de diferentes níveis na rede urbana (Figura 68).
Figura 68 – Estação Rodoviária de Ipiaú

Fonte: pesquisa de campo, 2010.

Ipiaú conta ainda com 4 hospitais, 4 agências bancárias, uma instituição
pública de ensino superior e duas particulares, agência de correios, emissoras
de rádio AM e FM, 5 provedores de internet, agência da Receita Federal e
agência do INSS, e uma empresa de transporte intra-urbano. Essa estrutura
urbana, relativamente complexa se comparada com as pequenas cidades do
entorno, por si só, já justificaria a condição de Ipiaú como um centro de zona na
região de influência de Itabuna – Ilhéus.
O segundo centro de zona de nível “A” é a cidade de Camacan,
localizada 88 km ao sul de Itabuna, em uma posição geográfica privilegiada a
apenas 6 km da BR-101, com a qual se conecta via BA-251. O município foi um
dos grandes produtores de cacau nos períodos de grandes safras, anteriores à
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crise de 1989. Apesar da recente introdução da diversificação produtiva (café,
açaí, palmito, pecuária), o cacau continua tendo participação significativa nas
receitas municipais. Além disso, em 2003 a Malwee Confecções foi instalada
no território de Camacan. Trata-se de uma empresa com sede em Santa
Cantarina, atraída pela mão-de-obra barata e pelos benefícios da isenção fiscal
em tempos de desconcentração industrial: galpão subsidiado pelo governo da
Bahia e construído em terreno cedido pela prefeitura municipal e isenção fiscal
por 15 anos (Figura 69).
Figura 69 – Instalações da Fábrica da Malwee em Camacan

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

O conjunto de equipamentos urbanos que Camacan dispõe explica sua
influência sobre as pequenas cidades do seu entorno: estação rodoviária, 3
agências bancárias, agência da Receita Federal, da CEPLAC e do INSS,
Tribunal do Trabalho, 3 hospitais, agência de correios, uma emissora de rádio
FM, 2 provedores de internet, 3 colégios do ensino médio e uma empresa de
transportes intraurbanos.
Gandu é um centro de zona “B”, o município conta com 30.329
habitantes, sendo que na cidade vivem 82% desse contingente. Localizada a
cerca de 140 km ao norte de Itabuna e atravessada pela BR-101, apresenta
uma área de influência que inclui os municípios de Wenceslau Guimarães,
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Itamari, Nova Ibiá, Piraí do Norte e Teolândia. Sua área comercial no centro da
cidade demonstra – principalmente pelo grande movimento nas manhãs de
sábado, em virtude do volume de pessoas vindas também das zonas rurais e
dos distritos – a atração que Gandu exerce sobre os municípios circunvizinhos
(Figura 70). Também evidencia o caráter da centralidade urbana, associada à
feira e ao comércio, exercida pelos centros de zona sobre seus entornos
espaciais.
Figura 70 – Gandu: centro da cidade em um sábado pela manhã

Fonte: pesquisa de campo, 2010.

Apesar de Gandu dispor de uma gama significativa de equipamentos
urbanos – os fixos – que atendem a uma demanda local e sub-regional, alguns
dos entrevistados na cidade afirmaram ser preciso recorrer a centros maiores,
como Ipiaú (via Ibirataia) e Santo Antonio de Jesus (via BR-101) para consumo
de bens e serviços indisponíveis na cidade. No entanto, sua infra-estrutura
parece atender à demanda do seu entorno territorial: estação rodoviária,
hospital, 3 agências bancárias, 3 instituições privadas de EAD, agência de
correios, Rádio AM e FM, 3 provedores de internet, agência da Receita Federal
e do INSS, 3 colégios do ensino médio.
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Entre os quatro centros de zona da região de influência de Itabuna,
Ibicaraí é o mais próximo, e provavelmente por isso apresenta poder de
influência menor que o dos demais centros de zona. O município possui 24.241
habitantes, dos quais 74% vivem no espaço urbano. Localiza-se a cerca de 40
km de Itabuna, às margens da BR-415, dispondo de uma estrutura urbana em
que se destacam: uma estação rodoviária, um hospital, 3 agências bancárias,
uma instituição privada de ensino superior, agência de correios, 3 provedores
de internet, agência do INSS e 2 colégios do ensino médio.
Ibicaraí conta com um comércio movimentado atendendo a uma
demanda local e sub-regional, constituída por parcelas da população (de
Floresta Azul, Santa Cruz da Vitória e Almadina) que não podem deslocar-se
para Itabuna frequentemente, em função da baixa renda (Figura 71).
Figura 71 – Ibicaraí: centro comercial da cidade

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Apesar de nos centros de zona haver três agências bancárias (Ibicaraí,
Gandu e Camacan) ou quatro (Ipiaú), ainda assim os entrevistados têm
opiniões diferentes acerca da prestação desse serviço na cidade. Em Ibicaraí
os empresários consultados se dizem satisfeitos com o atendimento dos
bancos às demandas locais; Em Ipiaú, apenas um entrevistado afirmou
recorrer à Jequié para ampliação dos serviços bancários dos quais necessita;
por sua vez, em Gandu, todos os entrevistados responderam que a cidade não
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atende às suas necessidades no setor financeiro, sendo preciso recorrer a
Ipiaú e Santo Antonio de Jesus; e para 70% dos comerciantes de Camacan,
ainda é preciso buscar as agências bancárias de Itabuna, como a Caixa
Econômica Federal, inexistente na cidade. Na realidade, esses comerciantes
estão se referindo às suas necessidades pessoais, sem considerarem a
importância desse setor para o comércio de suas cidades que, de fato, se
revigora bastante em função do atendimento que os bancos locais prestam às
hinterlândias desses centros de zona.
A frequência de idas a Itabuna ao longo do período de um mês varia
muito em função da distância geográfica, e não necessariamente pelo melhor
posicionamento socioeconômico dessas cidades na rede urbana regional.
Entre os 33% que responderam não ser preciso ir à Itabuna mensalmente,
verifica-se que a maior parte é de ipiaú e Gandu, cidades mais afastadas de
Itabuna e mais próximas de outros centros regionais. Para as pessoas
consultadas em Ibicaraí e Camacan a necessidade de estar em Itabuna entre
uma a cinco vezes por mês (50%) é maior que nas outras duas cidades (Figura
72). Essas viagens à Itabuna se justificam, para 50% dos entrevistados nos
centros de zona, em função do comércio; e para 17% deles o principal motivo é
a procura pelos serviços na área da saúde (Figura 73).

1a2
3a5
6 a 10
Mais de 10
Nenhuma

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 72 – Quantas vezes por mês se desloca para Itabuna
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Saúde
Nenhum
Comércio

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 73 – Motivo principal do deslocamento para Itabuna
Mais uma vez, também nos centros de zona, verifica-se o predomínio de
Itabuna sobre Ilhéus no âmbito da rede de cidades de sua região de influência.
Para 83% dos entrevistados não há necessidade de ir a Ilhéus mensalmente, e
apenas 17% responderam que recorrem a esta cidade entre uma a duas vezes
por mês; para os quais, o lazer é a razão principal do deslocamento.
Os centros de zona ocupam de fato uma posição privilegiada na rede
regional de cidades. As interações desses centros com as pequenas cidades
dos seus entornos, bem como as interações de todos eles com os centros
regionais, Itabuna e Ilhéus, demonstram, de forma inequívoca, que ainda
existem importantes níveis de relações hierárquicas no âmbito da rede urbana
regional, brasileira e mundial. A emergência dos meios técnico-informacionais
transformou significativamente as relações entre os diferentes lugares, em
todas as escalas; mas esses meios informacionais não chegam a todos os
lugares com a mesma densidade, nem são utilizados por todas as pessoas – e
por todas as cidades – com a mesma intensidade.
A densidade do meio técnico-científico-informacional em alguns espaços
e a sua rarefação em outros tantos (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 260),
impõe que se considere que a noção de desigualdade territorial persiste nas
condições atuais. As interações entre Itabuna, Ilhéus, os centros de zona e as
pequenas cidades da rede urbana, nesta escala regional, são corolários dessas
argumentações de Santos e Silveira, porque, empiricamente, é isso mesmo
que se dá no bojo dessas interrelações:
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O território mostra diferenças de densidades quanto às coisas,
aos objetos, aos homens, ao movimento das coisas, dos
homens, das informações, do dinheiro e também quanto às
ações [...] Nesse caso, encontraremos no território maior ou
menor presença de próteses, maior ou menor disponibilidade de
informações, maior ou menor uso de tais informações, maior ou
menor densidade de leis, normas e regras regulando a vida
coletiva e, também, maior ou menor interação intersubjetiva.
(Idem, p. 260-261).

Sejam equipamentos técnicos como redes de transmissão de dados e
informações, ou mesmo equipamentos sociais para uso das coletividades,
como hospitais, escolas, agências de correios e estações rodoviárias; a análise
da densidade ou rarefação desses objetos nos diferentes lugares permite que
se defina seu papel no âmbito da rede urbana regional e, por conseguinte, na
divisão territorial do trabalho, onde cada fração do espaço assume uma função
no bojo da totalidade socioespacial.
Muitas das pessoas entrevistadas nessas 17 cidades selecionadas têm
com muita clareza essa compreensão acerca das relações assimétricas que
sua cidade desenvolve com os centros regionais e as grandes cidades. A ideia
da escassez de atributos nas pequenas cidades e da pujança desses mesmos
atributos nas cidades maiores; a fraca auto-estima quanto ao lugar em que
vivem, emergindo em palavras como “não vejo importância da cidade,
principalmente depois da crise do cacau”, argumentou alguém em Camacan.
Por outro lado, também há a noção de que a cidade mesmo não sendo
um grande centro de influência, tem alguma importância, pois “é uma „cidade
média’ que atende às vizinhas, principalmente Itagibá e Dário Meira”, orgulhouse um entrevistado em Ipiaú. Também aparece a consciência acerca do papel
de sua cidade na rede urbana e do papel das cidades maiores, como se
verifica quando se considera o que um comerciante afirmou em Ibicaraí:
“Itabuna é um centro onde você acha tudo. O comércio de Itabuna é como se
fosse „uma Jerusalém do passado‟, que todos tinham que passar por lá”.
Itabuna assume mesmo esse significado para grande parte da
população também nos centros de zona; pois, ao serem questionados sobre se
sua cidade depende dos centros regionais, 75% dos comerciantes afirmaram
que sim, em parte ou plenamente; e os 25% que responderam não, são na sua
maioria de Gandu, o mais distante dos centros de zona da região de influência
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de Itabuna – Ilhéus (Figura 74). Porém, quando questionados acerca de qual
entre as duas cidades exerce maior influência regional, mais uma vez,
confirmando o predomínio de Itabuna, 83% dos entrevistados afirmaram que
Itabuna é o principal centro de influência regional.

Não
Sim, em parte
Sim, plenamente

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 74 – Seu município depende dos centros regionais (Itabuna e Ilhéus)?

Nessas cidades muitos dos comerciantes consultados afirmaram que
realizam transações comerciais diretamente com a metrópole nacional – São
Paulo – e também com metrópoles regionais como Salvador, Belo Horizonte e
Goiânia; havendo também fortes conexões com Feira de Santana (em Gandu),
com Jequié (em Ipiaú), com Vitória da Conquista e Itabuna (em Ibicaraí) e com
Itabuna (em Camacan).
Existe também uma relação muito estreita entre o uso dos meios
informacionais (internet) no estabelecimento comercial e as conexões com os
grandes centros econômicos da rede urbana brasileira. Ao mesmo tempo em
que nas pequenas empresas em que esses meios técnico-informacionais não
são utilizados, a tendência que prevalece é a de que as transações
econômicas sejam com as cidades nas escalas local e regional.
Apenas os Centros de Zona – A, Ipiaú e Camacan, dispõem de
transporte coletivo intraurbano para atender à população local. Os Centros de
Zona – B não oferecem esse serviço. A circulação entre as cidades, os distritos
e as zonas rurais é realizada por meio de transportes alternativos (vans,
kombis e mesmo pequenos caminhões). Em alguns casos existe um misto de
transporte alternativo e clandestino que não oferece segurança alguma aos
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passageiros. Por falta de opção a população submete-se ao risco de usar esse
tipo de transporte entre as cidades do entorno e as zonas rurais. Essa situação
foi encontrada com maior intensidade nas articulações de transportes entre
Gandu, Teolândia, Nova Ibiá, Itamari, Wenceslau Guimarães, Piraí do Norte e
Presidente Tancredo Neves, onde pessoas e mercadorias são transportadas
assim (Figura 75).
Figura 75 – Transporte alternativo/clandestino entre Tancredo Neves e Gandu

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Portanto, apesar de os atuais objetos técnicos permitirem conexões
diretas com as metrópoles e com os grandes centros, rompendo grande parte
daquele esquema tradicional de hierarquia urbana, isso não significa que as
relações entre as cidades – nas escalas regional, brasileira e mundial –
tornaram-se homogêneas, pois, como foi discutido até aqui, permanecem
muitas “rugosidades” de tempos pretéritos que ainda não nos autorizam a
deixar de pensar – e de considerar – a questão da hierarquia urbana (Figura
76).
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Figura 76 – Modelo tradicional de relação hierárquica considerando a região de
influência de Itabuna – Ilhéus

METRÓPOLE NACIONAL
São Paulo

METRÓPOLE
Salvador

CAPITAL REGIONAL – B
Itabuna - Ilhéus

CENTROS DE ZONA - A
Ipiaú e Camacan

CENTROS DE ZONA - B
Gandu, Ibicaraí e Ubaitaba

CENTROS LOCAIS
Almadina – Arataca – Aurelino Leal – Barra do Rocha –
Barro Preto – Buerarema – Canavieiras – Coaraci –
Dário Meira – Firmino Alves – Floresta Azul – Gongogi –
Ibicuí – Ibirapitanga – Ibirataia – Iguaí – Itacaré – Itagibá –
Itaju do Colônia – Itajuípe – Itamari – Itapé – Itapitanga –
Itororó – Jussari – Nova Ibiá – Maraú – Mascote – Pau Brasil
– Piraí do Norte – Santa Cruz da Vitória –São José da Vitória
– Santa Luzia – Teolândia – Ubatã – Una – Uruçuca –
Wenceslau Guimarães
Elaboração: TRINDADE, G.A. 2011.
Fonte: IBGE, REGIC – 2008; Pesquisa de campo, 2010.
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4.3.5 As articulações mais constantes da cidade de Una com Ilhéus

Após a análise dos dados referentes à pesquisa realizada nas 16
cidades selecionadas da região de influência de Itabuna – Ilhéus constatou-se
que para 100% dos entrevistados naquelas cidades o predomínio de Itabuna é
maior que o de Ilhéus no contexto regional, uma vez que suas principais
demandas em serviços e comércio são atendidas pela primeira cidade. Além
de Itabuna dispor de uma gama de fixos urbanos que atende a essa população
regional, é inquestionável que sua posição privilegiada como entroncamento
rodoviário contribui para atrair essa grande demanda de consumidores, mais
que sua vizinha Ilhéus.
Sendo assim, foi realizada pesquisa na cidade de Una, localizada 58 km
ao sul de Ilhéus, via BA-001 e 90 km ao sul de Itabuna, a fim de verificar o
sentido das interações espaciais mais frequentes de Una com os centros
regionais (Figura 77).
Figura 77 – Conexão de Una com Ilhéus via BA-001

Fonte: Pesquisa de campo, 2011.
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De acordo com os dados da SEI (2003b, p. 214-215), Una tem uma
extensão territorial de 1.159 km², sendo o 5º município mais extenso da
microrregião Itabuna-Ilhéus, vindo depois de Belmonte (2.010 km²), Ilhéus
(1.841 km²), Canavieiras (1.376 km²) e Itaju do Colônia (1.218 km²). Nesses
territórios de grande extensão as atividades agropecuárias têm grande
importância no PIB municipal e o contingente de população rural costuma ser
expressivo, como em Una, onde 38% da população vivem na zona rural.
A última crise da cacauicultura serviu para dinamizar a policultura, que
sempre foi vocação do município. Atualmente, à estagnação e mesmo
diminuição da área plantada com cacau verifica-se o aumento das áreas
cultivadas com seringueira, palmito, dendê, coco e piaçava, destacadas na
paisagem ao longo da BA-001 no município (Figura 78). Essas novas
atividades

agrícolas

fomentam

fluxos

intrarregionais

e

interregionais

associados à produção, circulação e distribuição desses produtos, ampliando
assim as conexões na rede urbana para além dos contornos regionais.
Figura 78 – Produção de coco- da- baía no município de Una

Fonte: Pesquisa de campo, 2011.

No espaço urbano existem alguns equipamentos cuja clientela é mesmo
a população local: um pequeno terminal rodoviário, uma agência dos correios,
um hospital, uma agência do Banco do Brasil, dois colégios do ensino médio,
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um provedor de internet e uma pequena empresa de transporte intramunicipal.
Não há emissoras de rádio AM e FM, nem agência do INSS e da Receita
Federal, cuja demanda local é atendida pela cidade de Ilhéus. Duas
operadoras de telefonia móvel cobrem o município de Una – Vivo e Claro –
onde, segundo uma entrevistada, “o sinal é péssimo, mas em Comandatuba há
cobertura de todas as operadoras por causa do Hotel Transamérica”.
Quando questionados sobre a importância da cidade para a região os
entrevistados, de forma unânime, revelaram grande auto-estima e todos
destacaram que isso de deve à vocação agrícola de Una, mais forte que em
Itabuna ou Ilhéus. Quanto à relação de dependência diante dos centros
regionais, também houve unanimidade em considerar – ao contrário do
ocorrido nas demais 16 cidades estudadas – que se dá mais em relação a
Ilhéus em virtude da maior proximidade geográfica com esta cidade. Os
deslocamentos são frequentes para Ilhéus e raros para Itabuna, tanto para o
setor de saúde quanto para o setor comercial.
A maior parte dos entrevistados considerou que Itabuna é um centro
mais completo e mais diversificado; mas, houve também quem destacasse
Ilhéus por causa de sua projeção turística nacional e mesmo mundial. Portanto,
verifica-se que em Una existe uma interrelação mais estreita com Ilhéus,
enquanto cidade-nó da rede urbana regional, ao contrário do constatado nas
demais 16 cidades pesquisadas, onde 100% dos entrevistados responderam
recorrerem a Itabuna como centro comercial e de serviços. Esse resultado em
Una explica-se pela maior proximidade com Ilhéus.
Una limita-se com Ilhéus ao sul, enquanto Uruçuca limita-se ao norte, e
ali os resultados acompanharam o das demais cidades analisadas, ou seja,
uma articulação mais intensa e perene com Itabuna. Apesar de os municípios
de Uruçuca e Ilhéus serem vizinhos e também articulados por rodovia
asfaltada, a cidade de Uruçuca encontra-se mais próxima da cidade de
Itabuna, via BR-101, que de Ilhéus.
Mesmo não sendo possível conhecer toda a dinâmica e extensão da
complexidade que caracteriza as interações espaciais em todos os níveis da
rede urbana, a análise aponta que Itabuna soube beneficiar-se mais que Ilhéus
de uma série de atributos que a comercialização de cacau lhes proporcionou
ao longo do século XX. Esses atributos funcionais conduziram Itabuna a
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manter relações mais estreitas com as cidades da rede urbana – e não apenas
da região – tornando-se um centro moderno de comércio e de serviços.
Enquanto isso, Ilhéus passou a se especializar no fornecimento de serviços
associados às funções turística, portuária e aeroviária, cujos atributos
históricos, naturais e geográficos lhe ajudaram a consolidar, e cujo alcance
espacial volta-se mais para fora da região.
A rede urbana pode caracterizar-se por diferentes formas espaciais de
suas unidades funcionais nas diferentes escalas em que se manifesta. Neste
caso em estudo, é possível identificar que o conjunto dessas duas cidades
localizadas tão próximo geograficamente pode ser considerado como uma
aglomeração urbana, ou seja, “pela geminação de duas ou mais cidades do
mesmo porte ou como miniatura de uma área metropolitana” (CORRÊA, 2006,
p. 45). Mas, ainda assim essas cidades podem exercer papéis diferenciados na
rede urbana. Além disso, ao invés de seus gestores fomentarem relações
complementares, reforçam essas individuações em virtude de interesses
políticos dissonantes e pouco comprometidos com o desenvolvimento regional,
retórica tantas vezes presente nos discursos (dos) políticos locais.
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CAPÍTULO 5
REDE E ASSIMETRIAS URBANAS: AS RELAÇÕES DESIGUAIS ENTRE
AS PEQUENAS CIDADES E OS CENTROS REGIONAIS
Essas diferenças se constituem como fragmentos espaciais
que testemunham ritmos diferentes de desenvolvimento do
capital, de organização da vida social e da dinâmica da
natureza. Por isso mesmo é que esses fragmentos são tão
reveladores, pois aí vamos encontrar a possibilidade de
capturar as diferentes temporalidades presentes nos lugares.
Sandra Lencioni, 2003, p. 42

Ao afirmar que a rede urbana – além de reflexo – é uma condição para a
divisão territorial do trabalho, Corrêa (1989, p. 48-49) enfatiza que a lógica
capitalista de acumulação tende a valorizar certas localizações em detrimento
de outras. A acumulação de capital, apoiada pelo suporte técnico, caracterizase pela minimização dos custos e pela maximização dos lucros; para isso
necessita do aumento da escala de produção e da expansão da área onde esta
se realiza.
A análise do processo de desenvolvimento da cacauicultura no sul da
Bahia revela como a lógica capitalista suscitou, na região produtora, padrões
locacionais específicos, responsáveis pela forma da rede urbana, atrelada à
circulação intrarregional e aos fluxos de longa distância relacionados à
comercialização do cacau. Como consequência desse processo muitas sedes
não se desenvolveram – pois seus territórios municipais funcionaram apenas
como áreas de expansão da região produtora de cacau. Enquanto outras –
Itabuna e Ilhéus – foram valorizadas como locus da instalação dos principais
fixos administrativos, econômicos, financeiros e técnicos necessários ao
desenvolvimento da cacauicultura. Eis, portanto, a gênese das assimetrias
verificadas, atualmente, entre as cidades que integram esta rede urbana.
Ainda que se considere a ideia de complementaridade entre o espaço
urbano e o rural, entre a cidade e a região, entre o centro regional e as
pequenas

cidades,

não

se

pode

deixar

de

reconhecer

que

essa

complementaridade se dá no bojo de relações desiguais, onde determinados
espaços são valorizados. Sendo assim, “as relações que se estabelecem no
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âmbito da rede urbana são assimétricas, traduzindo-se na exploração da região
pela grande cidade” (Idem, p. 54).
Essa tendência esteve presente ao longo de todo o século XX na região
produtora de cacau, ampliando-se em diferentes momentos, tanto pela
alocação de recursos e equipamentos nos centros regionais, quanto pela
convergência dos meios de circulação e comunicação para esses centros. Isso
explica, nos dias de hoje, a permanência de disparidades tão acentuadas entre
Itabuna - Ilhéus e as pequenas cidades da rede urbana.
5.1 As assimetrias entre os centros regionais e as pequenas cidades
Os antecedentes históricos relacionados à gênese e ao desenvolvimento
da rede urbana regional demonstraram que a gestão da cacauicultura
concentrou-se, desde o início, nos territórios de Itabuna e de Ilhéus. Esta
cidade foi sede de capitania hereditária, portanto, é uma das mais antigas
cidades baianas e brasileiras. Esta constatação histórica precisa ser enfatizada
em um momento em que alguns estudos urbanos destacam a emergência da
cidade técnica, mas negligenciam seu processo de desenvolvimento, como se
fossem cidades sem história.
A vila de Ilhéus foi sede administrativa de um amplo território no sul da
Bahia, entre os séculos XVI e XVIII, quando a Capitania de São Jorge dos
Ilhéus foi incorporada à Capitania da Bahia na condição de comarca (1753).
Portanto, ao longo desse período, Ilhéus era um espaço urbano coexistindo em
meio a uma paisagem de matas, aldeamentos indígenas e alguns canaviais.
Entretanto, sua importância estratégica consolida-se mesmo no período de
implantação definitiva da monocultura do cacau, identificado por Freitas e
Paraíso (2001, p. 99) entre 1890 e 1920.
Foi um período de transformações significativas marcadas pela chegada
de sucessivas levas de imigrantes, expansão dos desmatamentos da mata
atlântica para plantio do cacau, surgimento dos primeiros comerciantes
exportadores e montagem de uma nova ordem político-administrativa (Idem).
Neste novo contexto Ilhéus encontrou condições para recuperar sua função de
gestão do território no sul da Bahia, ampliada após a instalação de fixos
urbanos que definiram a sua influência regional: a estrada de ferro, as casas
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exportadoras de cacau, as agências governamentais e as associações de
fomento à cacauicultura, o porto e o aeroporto, finalizado em 1950.
Itabuna, por sua vez, consolidou-se como centro de influência da região
produtora de cacau em meados da década de 1950. Desmembrada do território
de Ilhéus em 1906 e alçada à categoria de cidade em 1910, Itabuna é
beneficiada por sua posição geográfica estratégica. Entre 1940 e 1960,
construiu interações importantes com as cidades da região, em virtude de atrair
para seu território grande parte do cacau produzido na região e transportá-lo,
através da estrada de ferro, ao porto de Ilhéus.
Essa situação geográfica privilegiada de Itabuna foi ampliada, a partir da
década de 1970, com o asfaltamento da rodovia BR-101 que consolidou sua
condição de centro comercial e financeiro da região, para onde convergem
intensos fluxos de pessoas provenientes das cidades localizadas na região
produtora de cacau. Alguns fixos mais modernos são, hoje, responsáveis pela
manutenção de sua condição de centro regional, como o shopping Center, as
emissoras de TV, a CEPLAC e ainda a UESC; estes dois últimos, instalados
estrategicamente ao longo da BR-415, entre as duas cidades.
Portanto, as razões que explicam a coexistência assimétrica entre os
centros regionais e as pequenas cidades devem ser buscadas no contexto
histórico-geográfico de constituição da rede urbana, afinal,
O fato de um país ou uma região apresentar numerosas
cidades, a maioria pequenas, um número menor de médias e
apenas algumas grandes, se deve a razões históricas, que
decorrem do processo de povoamento do território. Uma vez
estabelecido certo número de núcleos urbanos, cada um deles
tende a se especializar em uma ou várias funções, em parte
devido à sua localização geográfica em relação à rede de
transportes, em parte devido ao tipo de atividades que se
desenvolvem em seu hinterland, e em parte devido a uma
grande quantidade de razões que desafiam a análise.
(SINGER, 1975, p. 141).

Sejam essas razões de ordem política (decisões do Estado em priorizar uma
dada cidade; dinamismo ou não dos grupos políticos locais etc.), ou,
econômica (escolha de uma grande empresa em se instalar em um dado
território; crises na matriz produtiva regional etc.), que produzem ao longo do
tempo uma interdependência assimétrica entre as cidades (Figura 79).
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Figura 79 – Relações assimétricas entre os centros regionais e as pequenas cidades da rede urbana

Interdependência
Assimétrica
ITABUNA – O CENTRO REGIONAL
Centro do comércio atacadista e varejista
Sede das grandes firmas compradoras e
exportadoras de cacau
Entroncamento rodoviário
Sede das grandes agências bancárias
Possui equipamentos urbanos e serviços
indisponíveis nas pequenas cidades
Produção de uma paisagem urbana
Rede de transportes intra e interurbano

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA – PEQUENA CIDADE DA
REDE URBANA
Pequeno comércio varejista local
Pequena filial de firma compradora de cacau
Pequenas unidades de agências bancárias ou
inexistência delas
Mantém forte socialização com o espaço rural
circundante
Produção de uma paisagem rural-urbana
Inexistência de rede de transportes intraurbanos
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A concentração demográfica nos centros regionais é acompanhada por
concentração de fixos, fluxos e serviços de todas as naturezas. Para os pontos
nodais da rede urbana converge uma grande densidade de informações
econômicas, técnicas e socioculturais, oriundas de todas as escalas espaciais
com as quais a rede se conecta. Essa multiplicidade de fluxos amplia as
assimetrias urbanas, consolidando uma tipologia de rede em que as pequenas
cidades contribuem com o crescimento dos centros regionais, pois, delas
emana grande parte dos fluxos de consumidores que circulam por Itabuna e
Ilhéus, investindo nestas cidades recursos que farão ampliar as assimetrias.
Portanto, os nós da rede urbana concentram equipamentos, capital e serviços
que reproduzem um padrão assimétrico de coexistência com as pequenas
cidades.
A análise dos dados demonstra que Itabuna e Ilhéus são responsáveis
por 90% do consumo de energia elétrica utilizada pela indústria na região; o
consumo geral de energia elétrica em Itabuna e Ilhéus corresponde a 63% do
total da região, enquanto os demais 39 municípios da microrregião consomem
37% daquele total, relacionado ao consumo residencial, comercial e industrial
de energia (Figuras 80 e 81).

Ilhéus

Itabuna

39 Demais
Municípios

Fonte: SEI, 2007.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.

Figura 80 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: consumo industrial de energia
elétrica em Mwh – 2006

.
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Ilhéus

Itabuna

39 Demais
Municípios

Fonte: SEI, 2007.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.

Figura 81 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: consumo total de energia elétrica
(residencial, comercial e industrial) em Mwh – 2006

Quando se analisa os dados referentes aos veículos cadastrados (2006)
constata-se que enquanto Itabuna e Ilhéus detêm 62% do total, os demais 39
municípios da região registram 38% desses cadastros (Figura 82).

Ilhéus

Itabuna

39 Demais
Municípios

Fonte: SEI, 2007.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.

Figura 82 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: veículos cadastrados por município
(2006)
Nesse mesmo ano, o Estado da Bahia repassou 52% do montante das
cotas de IPVA, ICMS e IPI para os dois centros regionais, enquanto os demais
39 municípios receberam 48% do repasse dessas cotas (Figura 83).

232

Ilhéus

Itabuna

39 Demais
municípios

Fonte: SEI, 2007.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.

Figura 83 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: total das cotas de IPVA, ICMS, e IPI
repassadas pelo Estado aos municípios (em R$) – 2006.
Essas disparidades se ampliam com o passar dos anos, pois as grandes
empresas tendem a se instalar em territórios onde há maior oferta de
infraestrutura, Isto é, uma materialidade instalada que possibilite a plena
circulação dos fluxos relacionados às suas atividades produtivas. Os
consumidores das pequenas cidades são atraídos por um comércio mais
intenso, onde há maior variedade de funções e maior oferta de produtos e
serviços, que se traduzem em preços mais acessíveis do que os existentes em
suas cidades. Além disso, a ida à Itabuna ou Ilhéus também pode significar um
momento de lazer na “grande cidade”, onde a paisagem revela movimentos,
cores, formas e volumes inexistentes nos lugares em que vivem (Figura 84).
Figura 84 – Avenida Cinquentenário: o centro comercial de Itabuna

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Existe, portanto, uma série de fatores que atuam em conjunto na
definição do nível de interrelacionamento entre os nós de uma rede urbana e
as demais pequenas cidades tributárias desses centros20. Trata-se de relações
complementares e desiguais, de um jogo de forças nem sempre percebido
pelos sujeitos sociais que circulam, consomem ou vendem produtos e serviços
no âmbito da rede urbana. O desenvolvimento dos centros regionais que se
expandem

horizontal

e

verticalmente,

atraindo

mais

investimentos

e

consumidores, ocorre ao mesmo tempo em que a pequena cidade se estagna
e não consegue crescer, pois, grande parte dos recursos locais é transferida
para o centro regional, neste caso, Itabuna e Ilhéus, através do consumo dos
produtos e serviços no comércio dessas cidades e da transferência de renda
dos profissionais mais especializados que trabalham nos pequenos centros,
mas residem e, portanto, consomem em Itabuna-Ilhéus.

Dessa forma, o

desenvolvimento dos centros regionais contrasta com a estagnação da
pequena cidade e mesmo do centro de zona (Figuras 85 e 86).
Figura 85 – A fluidez e o movimento no centro da cidade de Itabuna

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

20

O espaço regional produzido pela sociedade cacaueira, sempre teve um locus da gênese da totalidade
social, que, atualmente, pode ser o “núcleo regional” e uma vasta área que, produzindo cacau, interagiu
com o locus da totalidade como um espaço tributário. O que ocorreu no tempo foi uma expansão espacial
do local da gênese – o núcleo – e do espaço tributário. Intensificou-se a integração, estabeleceu-se uma
dependência entre essas partes, que podem caracterizar a estrutura espacial atual [...] Esses centros –
Itabuna e Ilhéus – com a posição que têm no espaço regional, passam a desempenhar novas funções, têm
nova forma. Estão superadas suas posições nas formas de litoralização e interiorização. Integrando o
espaço regional como um todo, a função que desempenham é de dominação e de poder. (DINIZ e
DUARTE, 1983, p. 64, 68).
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Figura 86 – Avenida principal no centro da pequena Floresta Azul

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Outra característica que diferencia os centros regionais das pequenas
cidades do entorno é a verticalização, elemento da paisagem urbana associado
ao processo de valorização do solo urbano e à especulação imobiliária. A
grande demanda por espaços de moradia, consumo e lazer nas médias e
grandes cidades provoca a seletividade espacial (CORRÊA, 1995, p. 36). Se
há algumas décadas apenas as áreas centrais das cidades caracterizavam-se
por um grande adensamento de elevados edifícios, nos dias atuais, o processo
de valorização do espaço atinge também as áreas pericentrais e mesmo
periféricas das médias e grandes cidades, atraindo empreendedores
imobiliários que constroem edifícios de apartamentos (em condomínios
fechados) para a classe média / alta e também para as classes mais populares
– neste caso, geralmente em parceria com o Estado.
Em virtude de o solo urbano ser muito mais caro nas cidades de grande
e médio porte, a verticalização tende a ampliar-se nelas (Figuras 87 e 88). Por
outro lado, a cidade pequena e mesmo o centro de zona – no caso específico
da microrregião Itabuna – Ilhéus, tendem a apresentar uma paisagem urbana
em que esses elementos não aparecem; há mesmo casos em que até existem
na paisagem das cidades menores, mas estão inacabados, como é o caso de
Ipiaú, onde o único edifício da cidade encontra-se inacabado há 30 anos
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(Figura 89). Este é o único edifício desse porte encontrado nas 39 pequenas
cidades da região Itabuna – Ilhéus.
Figura 87 – Ilhéus: verticalização na orla da cidade

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 88 – Itabuna: verticalização no entorno do centro da cidade

Fonte: Pesquisa de campo, 2011.
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Figura 89 – Ipiaú: tentativa frustrada de verticalização

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

A grande concentração comercial e industrial nos centros regionais
corresponde também à concentração financeira, em virtude da maior circulação
de capital nas cidades de Itabuna e Ilhéus (Tabela 11). Itabuna e Ilhéus detêm
37% das agências bancárias instaladas na região, enquanto nas demais 39
cidades estão instaladas 63% delas. As agências estatais (60%) são mais
numerosas que as privadas (40%), existindo mesmo o predomínio de agências
do Banco do Brasil nas pequenas cidades da rede urbana (Figura 90).
Ainda assim, é expressiva a quantidade de cidades desprovidas desse
serviço

indispensável

ao

pleno

desenvolvimento

das

atividades

socioeconômicas de um município, posto que em 39% das cidades da região
não há agências bancárias. Nessas cidades alguns desses serviços (pequenas
retiradas, depósitos, consultas, pagamentos de contas e benefícios do Governo
Federal como o “Bolsa Família”) são prestados pelas agências dos Correios e
pelas casas lotéricas.
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Tabela 11 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: agências bancárias (2009)
Município
01 Almadina
02 Arataca
03 Aurelino Leal
04 Barra do Rocha
05 Barro Preto
06 Belmonte
07 Buerarema
08 Camacan
09 Canavieiras
10 Coaraci
11 Floresta Azul
12 Firmino Alves
13 Gandu
14 Gongogi
15 Ibicaraí
16 Ibirapitanga
17 Ilhéus
18 Itabuna
19 Itacaré
20 Itajuípe
21 Itapé
22 Itapitanga
23 Itamari
24 Ipiaú
25 Itagibá
26 Ibirataia
27 Itapebi
28 Itaju do Colônia
29 Jussari
30 Mascote
31 Nova Ibiá
32 Pau Brasil
33 Santa Luzia
34 Santa cruz da Vitória
35 São José da Vitória
36 Teolândia
37 Ubatã
38 Ubaitaba
39 Una
40 Uruçuca
41 Wenceslau Guimarães
Totais Regionais

Estatais
01
01
02
01
01
02
02
01
05
07
01
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
01
37

Fonte: IBGE, 2010; Pesquisa de campo, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Privadas
01
01
01
01
01
01
05
06
01
01
01
01
01
01
01
01
25

Total
01
02
03
02
02
03
03
01
10
13
01
02
01
01
04
01
01
01
01
01
02
02
01
02
01
62
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Figura 90 – Agência do Banco do Brasil no centro da cidade de Itajuípe

Fonte: pesquisa de campo, 2010.

Na avaliação de Becker (1997, p. 15) a distribuição da rede financeira
ainda revela uma grande discrepância no Brasil, pois o Norte-Nordeste
apresenta uma distribuição pulverizada das agências e dos fluxos de
informação, se comparado com o centro-sul brasileiro. As metrópoles regionais
– como Salvador – e as cidades médias são privilegiadas por terem maior
capacidade de fluidez em decorrência das redes técnicas previamente
instaladas em seus territórios. Além disso, as atividades industriais e as
grandes e médias empresas demandam intensa circulação de capital, o que
contribui com a tendência de concentração financeira nos lugares-nós da rede
urbana. As regiões tradicionais não são anuladas, mas novos vetores de
transformação nelas incidem, redimensionando as formas de interações entre
os centros regionais e as pequenas cidades que povoam o território 21.
Nesse sentido, pode-se evocar a ideia primordial de uma região
cacaueira no sul da Bahia, tendo em vista que os fixos e fluxos relacionados à
cacauicultura fizeram de Itabuna e de Ilhéus os centros da região produtora,
21

Alteram-se, assim, as antigas regiões sem que esta alteração signifique a sua dissolução. Pela simples
razão que a economia não é uma abstração e sim uma relação social que se materializa no território: os
negócios, os bancos e os fluxos de informação só se instalam num dado lugar através de agentes e
interesses locais historicamente constituídos. Em outras palavras, a forma e o próprio nível de integração
física e de relações espaciais é fruto da interação dos centros de comando e dos interesses e iniciativas
políticas regionais e locais. (BECKER, 1997, p. 17).
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em cuja hinterlândia dezenas de municípios passaram a manter relações –
mesmo que assimétricas – no bojo de um território integrado à economia
mundial via exportação de cacau. Contudo, essa ideia de uma região cacaueira
não mais corresponde aos conteúdos que lhe originaram, porque outros
vetores econômicos e culturais foram justapostos – e em algumas situações,
sobrepostos – às interações relacionadas à comercialização de cacau.
Sendo assim, ao referir-se a uma região cacaueira no sul da Bahia – e à
rede urbana cuja gênese se explica em função da cacauicultura – é preciso
compreender que as relações sociais, políticas e econômicas foram bastante
transformadas, nas duas últimas décadas (1990 / 2010). Alguns fluxos
relacionados à cacauicultura desapareceram e fluxos de outras naturezas
emergiram em decorrência das atividades produtivas surgidas ou aprimoradas.
Se as interações entre Itabuna – Ilhéus e as demais cidades da rede regional
foram mantidas em um nível de interdependência que continua privilegiando os
dois centros regionais em detrimento das pequenas cidades, isto significa que
os laços engendrados pela cacauicultura foram tão bem atados que mesmo
após tantas transformações, continuam mantendo hierarquias difíceis de serem
superadas.
Por outro lado, essas assimetrias entre os centros regionais e as
pequenas cidades não devem, a priori, condenar Itabuna e Ilhéus como se
fossem “cidades predatórias” (SANTOS, 2008, p. 145); afinal, os verdadeiros
beneficiados são as macroestruturas políticas e socioeconômicas das quais
todos os lugares participam. São essas estruturas – relacionadas às ações do
Estado e das empresas – que decidem, ao longo do processo histórico de
desenvolvimento de um determinado circuito produtivo, quais lugares
assumirão o papel de gestão do território vinculado àquela atividade; neste
caso específico, coube à Itabuna e à Ilhéus esse papel.

5.2 Ampliação dos serviços à região de influência: educação e saúde
Ao analisar o grau de integração e os tipos de relações cidade-região
nos países subdesenvolvidos, Santos (2008, p. 140) observou que “algumas
cidades que comandam uma pequena região agrícola mais ou menos
homogênea polarizam o essencial da atividade produtiva do seu território. É o

240

caso de Ilhéus–Itabuna, centro regional bicéfalo da região produtora de cacau”,
onde as condições históricas desempenharam um papel decisivo na
consolidação de suas funções enquanto centros de prestação de serviços à
sua região de influência.
A relação de complementaridade entre Itabuna e Ilhéus foi ampliada
após a instalação da UESC no Km 16 da BR-415, estrategicamente fixada
entre as duas cidades (Figura 91). Desde meados do século XX as elites
políticas e econômicas locais reclamavam pela instalação de uma unidade de
ensino superior na região cacaueira. A atual UESC resulta da fusão ocorrida,
no início da década de 1960, entre a FAFI, a FACEI (ambas em Itabuna) e a
FDI (em Ilhéus), de cuja reunião criou-se a FESPI, em 1974, uma instituição de
caráter privado. Os movimentos internos pela estadualização da FESPI
redundaram, em 1991, na assinatura da Lei Estadual que oficializou a criação
da Universidade Estadual de Santa Cruz (ANDRADE, 2008, p. 413).
Figura 91 – A UESC: localizada no Km 16 da BR-415, entre Ilhéus e Itabuna

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

A UESC oferece atualmente 33 cursos de graduação (23 bacharelados e
11 licenciaturas), 21 cursos de pós-graduação Lato Sensu (especialização) e
14 cursos de pós-graduação Stricto Sensu, sendo 12 mestrados e dois
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doutorados exclusivos da instituição. Em 2010, a UESC contava com 738
professores e 6.356 alunos matriculados nos cursos de graduação, oriundos da
própria região e de outros lugares da Bahia e do Brasil. Essa população
flutuante contribui com o aquecimento da economia local, enquanto
consumidores de produtos e serviços os mais variados; desde aqueles ligados
às atividades acadêmicas até os produtos e serviços oferecidos pelo comércio
de Itabuna e Ilhéus. Além disso, é preciso lembrar que constituem uma grande
demanda de consumidores para o setor imobiliário que tem se dinamizado
bastante nestas cidades nas duas últimas décadas (Figura 92).
Figura 92 – Condomínio para locação a estudantes, nas imediações da UESC

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Grande parte dos alunos externos à região costuma alugar casas e
apartamentos nas cidades de Itabuna e Ilhéus. Há aqueles que moram em
pensionatos e casas alugadas nas imediações da universidade. Também existe
um grande fluxo diário de ônibus fretados pelas prefeituras de muitos dos
municípios da região de inserção da UESC, meio de transporte de parcela
significativa dos alunos matriculados nos diversos cursos da instituição. A
procedência desses alunos indica que a universidade estadual atende a uma
demanda que extrapola os limites da influência regional.
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Apesar de a maior parte dos alunos matriculados em todos os cursos
residirem em Itabuna ou em Ilhéus, há uma representação significativa de
oriundos das cidades da própria região, como também aparecem registros de
alunos procedentes de outras regiões da Bahia e mesmo de outros estados do
Brasil. Os cursos de licenciatura têm suas vagas preenchidas por uma
demanda local / regional; enquanto os cursos de bacharelado mais concorridos
(Medicina, Direito, Engenharias etc.) têm suas vagas preenchidas também por
alunos externos à região Itabuna – Ilhéus, e mesmo ao estado da Bahia, como
pode se verificar no exemplo dos Cursos de Licenciatura em Geografia,
Pedagogia, e nos Bacharelados em LEA e Medicina Veterinária (Figuras 93 a
96).

Outras Regiões
da Bahia
Outros
municípios da
região
Ilhéus

Itabuna

Fonte: Colegiado de Geografia/UESC, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Figura 93 – Curso de Licenciatura em Geografia/UESC: Procedência dos
alunos matriculados, 2010.

Outros
municípios da
região
Itabuna

Ilhéus

Fonte: Colegiado de Pedagogia/UESC, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Figura 94 – Curso de Licenciatura em Pedagogia/UESC: Procedência dos
alunos ingressos, 2010.
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Outros estados do
Brasil
Outras regiões da
Bahia
Outros municípios
da região
Ilhéus

Itabuna

Fonte: Colegiado de LEA/UESC, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Figura 95 – Curso de Bacharelado em LEA – Línguas Estrangeiras Aplicadas
aos Negócios Internacionais / UESC: Procedência dos alunos matriculados,
2010.

Outros estados
do Brasil
Outros
Municípios da
região
Outras regiões
da Bahia
Ilhéus

Itabuna

Fonte: Colegiado de Medicina Veterinária/UESC, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Figura 96 – Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária / UESC:
Procedência dos alunos matriculados, 2010.

Além da UESC, a região dispõe de outras instituições de ensino superior
– de caráter privado – concentradas nos espaços urbanos de Itabuna e Ilhéus:
FTC, UNIME, Faculdade de Ilhéus, Faculdade Madre Thaís, entre outras, que
ajudam a ampliar o raio de influência de Itabuna – Ilhéus; como demonstram os
dados da FTC, em que cerca de 30% dos alunos matriculados são oriundos de
outros municípios da região Itabuna – Ilhéus ou de outras regiões da Bahia
(Figura 97).
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Outras Regiões
da Bahia

Ilhéus

Outros
Municípios da
própria região
Itabuna

Fonte: FTC, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Figura 97 – FTC/Itabuna: Procedência dos alunos matriculados 2010.2

As faculdades privadas também contribuíram para alterar padrões dos
fluxos intra-urbanos em Itabuna e Ilhéus. Os locais em que foram instaladas
passaram por grande transformação da paisagem, indicando novos usos do
espaço urbano e requalificando espaços que estavam marginalizados durante
a noite, como o entorno da Praça José Bastos (onde está a FTC) e a Avenida
J.S. Pinheiro (onde está a UNIME/FACSUL), em Itabuna. O volume de ônibus
estacionados, provenientes de outras cidades da região, indica como esse
serviço de educação contribui com a densificação de fluxos no âmbito da rede
urbana, articulando assim o intra-urbano ao interurbano.
Em função das possibilidades de conexão permitidas pelo avanço dos
meios técnico-informacionais, também existem diversos núcleos de EAD
instalados nos centros regionais e em grande parte das pequenas cidades da
região. De qualquer forma, pode-se considerar que a aglomeração Itabuna –
Ilhéus é hoje um pólo regional de ensino superior, função que vem se somar
àquelas historicamente consolidadas em torno da cacauicultura, tornando mais
densas e complexas as articulações entre as cidades que integram a rede
urbana.
Os fluxos relacionados aos serviços médico-hospitalares, clínicos e
laboratoriais também aumentaram em função do melhoramento das rodovias e
da ampliação dos meios de transporte. Itabuna e Ilhéus detêm uma rede
hospitalar com serviços especializados que não são oferecidos nas pequenas
cidades. O Estado costuma alocar maiores recursos e equipamentos em
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pontos estratégicos do território, em lugares que concentram população, que
sejam nós de redes urbanas ou centros regionais que possuam uma rede de
transportes para atender a uma demanda regional crescente.
Os dados referentes aos leitos disponíveis nos hospitais conveniados
com o SUS revelam uma relação bastante desproporcional: enquanto Itabuna e
Ilhéus, concentrando 38% da população regional, disponibilizavam 1.788 leitos
em hospitais, isto é, um montante bem superior aquele preconizado pela OMS
que estabelece um leito para cada mil habitantes. Os demais 39 municípios da
região, concentrando 62% da população, ofereciam 1.532 leitos em seus
hospitais (Tabela 12). Portanto, os hospitais de Itabuna e Ilhéus atendem a
maior parte dessa demanda regional, em função dos recursos humanos e
técnicos disponíveis, obedecendo à lógica dos lugares centrais de Walter
Christaller.
Assim, faz-se necessário uma política de ampliação desses serviços nos
cinco centros de zona (Ipiaú, Gandu, Camacan, Ibicaraí e Ubaitaba), além da
dotação de condições mínimas de atendimento hospitalar em pequenas
cidades, pois, em 39% delas não há hospitais com atendimento pelo SUS à
população local. Os dados da tabela confirmam a escassez desse serviço
essencial nas pequenas cidades, ratificam a insatisfação de dezenas de
pessoas consultadas nessas cidades e ajudam a entender as razões que
consolidam as funções de Itabuna e de Ilhéus na rede urbana regional. Ao
mesmo tempo em que definem conteúdos que continuam remetendo a uma
ideia de hierarquia.
Os serviços de saúde e educação oferecidos em maior quantidade e
qualidade nos centros regionais dependem das condições de acessibilidade e
da circulação dos transportes. As cidades situadas às margens das rodovias
transversais ou longitudinais (Ubaitaba, Buerarema, Gandu, Teolândia) são
mais bem posicionadas na rede urbana que aquelas localizadas um pouco
mais distantes das vias de rápido acesso (Ibirataia, Itaju do Colônia, Nova Ibiá,
Itamari, Almadina), dependentes de rodovias – geralmente estaduais – em
estado precário de conservação, o que torna os deslocamentos mais longos e
cansativos.
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Tabela 12 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: Hospitais conveniados com o SUS
segundo a esfera administrativa
Município
01 Almadina
02 Arataca
03 Aurelino Leal
04 Barra do Rocha
05 Barro Preto
06 Belmonte
07 Buerarema
08 Camacan
09 Canavieiras
10 Coaraci
11 Floresta Azul
12 Firmino Alves
13 Gandu
14 Gongogi
15 Ibicaraí
16 Ibirapitanga
17 Ilhéus
18 Itabuna
19 Itacaré
20 Itajuípe
21 Itapé
22 Itapitanga
23 Itamari
24 Ipiaú
25 Itagibá
26 Ibirataia
27 Itapebi
28 Itaju do Colônia
29 Jussari
30 Mascote
31 Nova Ibiá
32 Pau Brasil
33 Santa Luzia
34 Santa cruz da Vitória
35 São José da Vitória
36 Teolândia
37 Ubatã
38 Ubaitaba
39 Una
40 Uruçuca
41Wenceslau Guimarães

Total
01
01
04
01
03
01
01
01
01
02
01
06
07
01
01
03
01
02
01
01
01
02
01
01
01

Estadual
01
01
01
01
01
-

Municipal
01
02
01
01
01
01
01
01
01

Particular
01
02
01
03
01
01
05
06
01
01
02
01
02
01
01
01
01
-

Fonte: Adaptado de SEI, Atlas dos Territórios de Identidade do Estado da Bahia, 2007.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.

Leitos
60
42
58
47
143
65
30
21
80
53
38
759
1.029
28
45
218
40
128
32
30
38
141
100
55
40
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5.2.1 Itabuna- Ilhéus como centro regional de saúde

A análise das informações acerca da disponibilidade de leitos
hospitalares nas pequenas cidades revela que Itabuna e Ilhéus concentram
54% dos leitos, enquanto as demais 39 cidades contam com 46% dos leitos
disponíveis regionalmente, destacando que 16 cidades (39% delas) não
dispõem de nenhum leito hospitalar para atender à população local (Figura
98).

Ilhéus

Itabuna

Demais 39
cidades

Fonte: SEI, Atlas Territórios de Identidade Bahia, 2007.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.

Figura 98 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: leitos disponíveis nos hospitais

Trata-se de uma situação que persiste há longo tempo, apesar das
grandes transformações ocorridas entre 1990 / 2010. O quadro indica que à
tendência do Estado concentrar em alguns pontos selecionados do território as
infraestruturas sociais para atendimento da demanda regional corresponde
uma grande letargia, uma inércia da política local/regional que tem se mostrado
incapaz de oferecer à população as condições mínimas de acesso aos serviços
básicos de saúde.

Desde o início da década de 1980 essa disparidade

intrarregional já havia sido apontada, pois,

A deficiência ou a inexistência do equipamento hospitalar nos
lugares da região provocam a necessidade de deslocamentos
dos residentes destas áreas para Itabuna ou Ilhéus, centros
mais bem aparelhados em hospitais e corpo clínico, originando
uma intensa dependência das áreas carentes, de modo
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particular para com Itabuna, que atende à região não só nos
serviços especializados, mas em clínica geral [...] Mesmo de
cidades que dispõem de hospitais gerais procedem doentes,
porque o número de médicos e enfermeiros daqueles centros é
inferior às necessidades e também porque o equipamento
hospitalar desses lugares é deficiente se comparado com o de
Itabuna e o de Ilhéus. (DINIZ e DUARTE, 1983, p. 251).

Atualmente, Itabuna se constitui como pólo regional de saúde sendo
procurada por um contingente expressivo da população regional (como
demonstraram os dados analisados no capítulo 4), assim como por pessoas
provenientes de outras regiões da Bahia. A localização estratégica de Itabuna
no território sul - baiano e as articulações possibilitadas pelas rodovias que
cortam o município justificam o predomínio dessa cidade, quando comparada a
Ilhéus, no âmbito da rede de serviços regionais relacionados à saúde.
Entretanto, também existe uma significativa demanda regional que
procura pelos serviços de saúde em hospitais de média e alta complexidade de
Ilhéus (Hospital Geral Luiz Viana Filho, Hospital e Maternidade Santa Isabel,
Hospital de Olhos Elclin, Santa Casa de Misericórdia, entre outros) de forma
complementar aos existentes em Itabuna. Essa demanda, em grande parte, é
oriunda dos municípios com os quais Ilhéus se articula mais pelas rodovias
litorâneas, como Una, Itacaré, Uruçuca, Santa Luzia e Canavieiras.
Itabuna dispõe de sete hospitais que prestam atendimento de média e
alta complexidade (Quadro 9). Há um centro de radioterapia para tratamento
dos diversos tipos de câncer, um serviço altamente especializado que no
estado da Bahia é oferecido apenas em Salvador, Vitória da Conquista e
Itabuna. Além disso, há mais de 50 clínicas privadas e públicas nas mais
diversas especialidades, destacando-se as clínicas oftalmológicas, uma
especialidade rara de se encontrar nas pequenas cidades. Ainda dispõe do
Serviço de Atendimento Móvel pré-hospitalar de Urgência, o SAMU, existente
apenas nas médias e grandes cidades. Segundo a SESAB (2010) apenas 11
municípios baianos dispõem dos serviços do SAMU: Salvador, Feira de
Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Camaçari, Jequié, Alagoinhas,
Eunápolis, Barreiras, Ilhéus e Itabuna.
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Quadro 9 – Itabuna: rede de serviço hospitalar

Unidade

Natureza

Tipo

Hospital de
Base Luís
Eduardo
Magalhães

Público
Municipal

Hospital
Geral

Média e alta

Cirurgia geral, Clínica
geral, Obstetrícia
clínica, Pediatria clínica,
Psiquiatria, Tisiologia,
UTI Adulto, Unidade de
Isolamento

Hospital
Filantrópico
Calixto Midlej
Filho

Hospital
Geral

Média e alta

Cirurgia geral,
Oncologia clínica e
cirúrgica, Clínica geral,
UTI Adulto

Hospital
Manoel
Novaes

Filantrópico

Hospital
Média e alta
Especializado

Cirurgia geral, Clínica
geral, Oncologia clínica
e cirúrgica, Ginecologia
cirúrgica, Obstetrícia
cirúrgica, Pediatria
clínica, UTI Neonatal,
Unidade Intermediária
Neonatal

CEMEPI

Privado

Hospital
Média
Especializado

Pediatria clínica

Hospital São Privado
Lucas

Hospital
Geral

Média

Ginecologia Cirúrgica,
Cirurgia geral, Clínica
geral, Obstetrícia
cirúrgica, Pediatria
clínica

Hospital São Privado
Judas Tadeu

Hospital
Psiquiátrico

Média

Psiquiatria clínica

Maternidade
da Mãe
Pobre

Hospital
Média
Especializado

Filantrópico

Fonte: Prefeitura Municipal de Itabuna, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Complexidade

Especialidade

Cirurgia geral,
Ginecologia cirúrgica,
Obstetrícia cirúrgica,
Pediatria clínica
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Desse modo, depreende-se que esses fixos relacionados aos serviços
médicos são responsáveis por muitas das interações espaciais nesta rede
urbana, fazendo circular regionalmente intensos fluxos de pessoas, de capitais,
de transportes e de informação. Na avaliação de Santos e Silveira (2001, p.
229), serviços como os de saúde, mesmo comandados cada vez mais pela
lógica do mercado, “passam a fazer parte de uma vocação de consumo que,
graças à informação e aos transportes, se alastra na sociedade e no território”.
Isso pode ser constatado através da análise da procedência das pessoas
consultadas em serviços especializados, como o das clínicas e hospitais
oftalmológicos, cada dia mais vinculados aos avanços da tecnologia – como o
das cirurgias de excimer laser – disponibilizados apenas nos centros regionais.
Apesar de atender a uma grande demanda (79,9%) proveniente da
própria cidade de Itabuna, um dos principais hospitais de olhos do centro-sul
baiano atendeu a pacientes oriundos de Ilhéus (8%), de outros municípios da
própria região (9%), de outras regiões da Bahia (3%) e mesmo de outros
estados brasileiros (0,1%) no período referenciado, demonstrando um alcance
espacial que extrapola os limites da influência regional (Figura 99).

Municípios de outros
estados brasileiros

Municípios de outras
regiões da Bahia

Municípios da região
Itabuna-Ilhéus

Ilhéus

Itabuna

Fonte: Hospital de Olhos Beira Rio, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Figura 99 – Procedência dos pacientes atendidos no Hospital de Olhos Beira
Rio / Itabuna. Período: 01/01/2010 a 31/10/2010
A função de Itabuna enquanto pólo regional de saúde consolidou-se
após a construção do HBLEM – Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.
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Trata-se do maior hospital público do sul da Bahia que, além de atender aos 41
municípios da microrregião Itabuna – Ilhéus, atende também a 80 municípios
de nove microrregiões baianas (Valença, Porto Seguro, Boquira, Brumado,
Guanambi, Itapetinga, Jequié, Livramento de Brumado e Vitória da Conquista),
ampliando assim os fluxos interregionais na rede urbana (Figura 100).
Figura 100 – Hospital de Base de Itabuna: cidades pactuadas
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Apesar da relevância dos serviços prestados pelo Hospital de Base, as
incongruências políticas comprometem a qualidade desses serviços. No Brasil,
em pleno século XXI, a gestão de grande parte dos municípios ainda
apresenta-se presa a práticas perversas que se caracterizam pela falta de
transparência, pela corrupção quase generalizada, pelo desvio de recursos das
pastas que atendem às demandas sociais e pela ineficácia administrativa.
Itabuna perdeu a gestão plena da saúde, em 2008, e, desde então, os
problemas aumentaram. Segundo o atual diretor-presidente da FASI/HBLEM,
“este é um hospital „porta-aberta‟ 24 horas e todos os municípios pactuados22
são atendidos sem nenhuma contrapartida financeira, o acerto está dentro de
R$ 1.500.000,00 que se recebe do SUS via SESAB; mas esta remuneração
cobre apenas 1/3 das despesas do hospital”. Por outro lado, o Secretário de
Saúde do Estado informa que este é o único hospital municipal da Bahia a
receber este montante de recursos do Estado. Há setores da sociedade civil
organizada, inclusive a representação do Conselho Municipal de Saúde,
considerando que o principal problema do Hospital de Base é justamente a
ausência de uma política pública comprometida com a eficiência e a
transparência administrativa no uso dos recursos destinados à saúde.
Atualmente, os gestores do município de Itabuna insistem junto ao
Governo do Estado pelo retorno da gestão plena, justificando que por ser um
pólo regional de saúde tem condições de gerir esse sistema. Contudo, o
embate político entre as duas esferas administrativas – a estadual e a
municipal – continua sem definição (abril/2011), inclusive porque o Governador

Hospital de Base – 121 Municípios pactuados: Aiquara, Alcobaça, Almadina, Anagé,
Apuarena, Aracatu, Arataca, Aurelino Leal, Barra do Choça, Barra do Rocha, Barro Preto,
Belmonte, Boa Nova, Boquira, Botuporã, Brejões, Brumado, Buerarema, Caatiba, Caetanos,
Camacan, Camamu, Canavieiras, Caravelas, Coaraci, Condeúba, Cordeiros, Cravolândia,
Dário Meira, Encruzilhada, Érico Cardoso, Eunápolis, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu,
Gongogi, Guajeru, Guaratinga, Ibicaraí, Ibicuí, Ibirapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Igrapiúna, Iguaí,
Ilhéus, Ipiaú, Irajuba, Iramaia, Itabela, Itacaré, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itaju do Colônia,
Itajuípe, Itamaraju, Itamari, Itambé, Itanhem, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itaquara,
Itarantim, Itiruçu, Itororó, Ituberá, Jacaraci, Jaguaquara, Jequié, Jitaúna, Jucuruçu, Jussari,
Lafaiete Coutinho, Lajedão, Lajedo do Tabocal, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa
Senhora, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino, Maracás, Maraú, Mascote, Medeiros Neto,
Mirante, Mucuri, Nilo Peçanha, Nova Canaã, Nova Ibiá, Nova Viçosa, Paramirim, Pau Brasil,
Piraí do Norte, Piripá, Planalto, Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente Jânio
Quadros, Ribeirão do Largo, Rio do Pires, Santa Cruz de Cabrália, Santa Cruz da Vitória,
Santa Inês, Santa Luzia, São José da Vitória, Tanhaçu, Teixeira de Freitas, Teolândia,
Tremedal, Ubaitaba, Ubatã, Una, Uruçuca, Vereda, Vitória da Conquista e W. Guimarães.
Fonte: Hospital de Base de Itabuna, 2010.
22
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do Estado já manifestou, por reiteradas vezes, o desejo de estadualização do
Hospital de Base.
O município perdeu a gestão plena da saúde em decorrência da má
gestão dos recursos repassados pelo Estado para este setor, como também
pela repercussão negativa nas mídias nacionais como um dos dez municípios
brasileiros com maior infestação da dengue – doença transmitida pelo mosquito
aedes aegypti – entre 2008 / 2009. Eis aí, então, uma posição desconfortável
para a cidade de Itabuna no âmbito da rede urbana baiana e brasileira.
5.3 A posição de Itabuna e Ilhéus na rede urbana baiana
Tradicionalmente

as

análises

sobre

a

urbanização

brasileira

privilegiaram os espaços metropolitanos. Muitos estudos foram desenvolvidos
em torno da problemática urbana de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, em
um primeiro plano, e também acerca de Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte,
Salvador, Recife, Fortaleza e Belém, metrópoles regionais que se destacam
pelo volume de interações que mantêm com São Paulo, como também pelo
nível de articulação que estabelecem entre si e com as cidades médias e
pequenas de suas regiões de influência.
Essa tendência está se transformando. Isso não quer dizer que os
estudos sobre as metrópoles estão diminuindo, mas sim que simultaneamente
– como era de se esperar em um contexto de fluxos e redes interescalares –
consolida-se a tendência de estudos sobre as cidades médias, e emerge o
interesse – e a necessidade – em torno da compreensão acerca do papel das
pequenas cidades no âmbito das questões gerais associadas à urbanização
brasileira. Dessa forma, acredita-se que o conjunto desses estudos deve
apresentar uma visão mais abrangente e atualizada sobre a totalidade desse
processo no território brasileiro.
Dentre os estudos mais recentes em torno do papel das cidades médias
como elementos de reestruturação urbana e regional, destacam-se: a análise
acerca de Passo Fundo (RS) enquanto cidade média com funções comerciais,
de serviços e de apoio ao agronegócio (SOBARZO, 2010); a consideração de
Mossoró (RN) como um espaço da produção globalizada cujas dinâmicas
socioespaciais constroem-se entre verticalidades e horizontalidades (ELIAS e
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PEQUENO, 2010); as leituras geográficas contemporâneas sobre Uberlândia
(MG), uma cidade média em transição (SOARES et. al., 2010); e a busca do
entendimento sobre cidades médias e pequenas no Nordeste brasileiro (MAIA,
2010); entre outros.
Nos estudos da Geografia urbana brasileira, neste início do século XXI,
emerge uma tendência: a ênfase das cidades médias como instrumentos
analíticos indispensáveis para explicação da urbanização do território e da
sociedade brasileira neste momento. Apesar de identificar, a priori, que existe
certa dificuldade em formular um conceito abrangente de cidade média no
Brasil, é inegável que esses estudos estão preenchendo uma lacuna
importante no bojo das análises sobre a rede urbana brasileira. A consistência
teórico-metodológica está emergindo, ao tempo em que os resultados dos
estudos são apresentados e discutidos.
Quando se trata de definir o que seja uma cidade média, a tarefa tornase complexa, a partir da própria delimitação do que seja “médio” em um
contexto socioespacial onde há várias possibilidades de definição do que seja
uma “pequena” e uma “grande” cidade. Entretanto, os elementos que têm sido
utilizados com mais freqüência na definição do que seja uma cidade média são:
as funções urbanas que exerce regionalmente, o contingente populacional e a
estrutura intra-urbana atrelada aos serviços oferecidos a uma hinterlândia.
Na avaliação de Corrêa (2007, p. 25), há várias dificuldades na
conceituação de cidade média, especialmente aquelas relacionadas ao
tamanho demográfico, que deve ser relativizado, pois 100.000 habitantes têm
sentido diferente quando se consideram, por exemplo, o sertão da Bahia, o
interior de São Paulo e a Amazônia, espaços que passaram por processos
diferenciados de urbanização. O autor ainda lembra que “a cidade média deve
ser pensada segundo uma dada escala espacial em relação à qual pode
adquirir sentido” (idem, p. 26).
Sendo assim, pode-se questionar: Itabuna e Ilhéus são cidades médias
no sul da Bahia, cidades médias baianas, nordestinas ou brasileiras? Em todas
essas escalas de análise ou apenas em uma dentre elas? O que o autor
enfatiza em seu questionamento é, objetivamente: “existe uma escala espacial
para a qual é possível pensar em cidade média?” (Idem).
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Esses elementos, por si só, são insuficientes para se definir o que é uma
cidade média, havendo a necessidade de se construir uma base teóricometodológica que seja mais consistente e que considere as especificidades
regionais e a complexidade têmporo-espacial do território, especialmente ao
tratar-se

de

estudos

urbanos

empreendidos

no

atual

contexto

de

desenvolvimento da urbanização da sociedade.
Inicialmente pode-se pensar na construção de um conceito sobre
cidades médias partindo-se da análise desenvolvida por Corrêa (2007),
destacando alguns elementos que certamente influem na determinação dessas
cidades (Quadro 10).
Quadro 10 – Elementos que influem na definição de uma cidade média

Localização relativa
Cidade média é também
um lugar central na
hierarquia regional;
Dispõe de expressiva
localização relativa;
Constitui-se em foco de
vias de circulação e efetivo
nó de tráfego, envolvendo
pessoas, capitais,
informações, mercadorias
e serviços, em expressiva
quantidade e variedade.

Elite empreendedora
Essa elite estabelece uma
relativa autonomia
econômica e política numa
cidade;
Cria interesses locais e
regionais, competindo em
alguns setores de
atividades com as grandes
cidades e centros
metropolitanos.

Interações Espaciais
Apresentam interações
espaciais intensas,
complexas,
multidirecionais e
marcadas pela multiescalaridade.
Essas interações se
realizam em duas escalas
espaciais gerais, a escala
regional e a escala extraregional, seja ela nacional
ou mundial.
Essas interações extraregionais são decisivas
para a identificação de
uma cidade média,
distinguindo-a, assim, de
uma capital regional.

Fonte: Adaptado de Corrêa, 2007, p. 29-30.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Baseando-se nesta abordagem depreende-se ser possível avançar na
construção de um conceito mais preciso sobre cidades médias, considerando:
o papel (as funções) que os centros urbanos desempenham tanto no espaço
regional do qual participam, quanto na totalidade do território nacional; as
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ações endógenas dos agentes sociais e as articulações (interações espaciais)
mais densas que através da rede urbana conectam essas cidades com outros
centros urbanos nas escalas regional, nacional e mundial.
Amorim Filho e Serra (2001, p. 2-3) ressaltam que não há um consenso
sobre o que seria uma cidade média, mas consideram que o critério de
classificação baseado no tamanho demográfico – pelo menos como primeira
aproximação – tem sido o mais usado para identificá-la. Entretanto, “essa
definição sempre coloca delicados problemas, sobretudo quando se trata de
cidades classificadas no limiar ou faixa de interseção, das médias com as
pequenas cidades, de um lado, e com as grandes, de outro” (Idem, p. 3). Para
esses autores, o critério demográfico é apenas útil para identificar o grupo ou a
faixa que pode conter as cidades médias, pois outros critérios como estrutura
interna e relações externas com outros centros devem ser também
considerados.
Ainda fazendo uso de outros critérios para identificação de uma cidade
média, a maior parte dos estudos publicados entre 1990 e 2005, considerou os
limiares inferior e superior, respectivamente em 100.000 e 500.000 habitantes
(SANTOS, 1996b; AMORIM FILHO e SERRA, 2001; MARICATO, 2001).
Convém lembrar que na década de 1980 com base na experiência acumulada
sobre as cidades médias, especialmente as francesas, já existia a
sistematização de alguns atributos à época necessários para uma cidade
inserir-se na qualificação de cidade média, conforme registraram Amorim Filho
e Serra (2001):


A cidade precisava estabelecer interações constantes e duradouras
tanto com seu espaço regional quanto com centros urbanos de
hierarquia superior;



Ter um tamanho demográfico e funcional suficiente para oferecer uma
gama ampla de bens e serviços ao espaço regional a ela subordinado;



Possuir capacidade de receber e fixar os migrantes de cidades menores
e da zona rural, funcionando como ponto de interrupção do movimento
migratório na direção das grandes cidades, já saturadas;



Ter condições necessárias ao estabelecimento de relações de
dinamização com o espaço rural regional; e

257



Possuir espaço intra-urbano diversificado, com um centro funcional já
bem definido e uma periferia dinâmica e em expansão, inclusive com
novos núcleos habitacionais periféricos.
Ainda é possível avançar-se mais na determinação dos atributos

necessários para definição de uma cidade média, pensando a urbanização
brasileira no contexto deste período técnico-científico-informacional (SANTOS,
1994) e incluir entre eles a investigação da densidade técnica instalada (DIAS,
1995b) e o mapeamento das “redes-suportes” e das “redes-serviços”
(BENAKOUCHE, 1995; TOLEDO JÚNIOR, 2003) disponíveis na cidade e
necessários para conectar esses centros regionais com cidades da própria
rede e de todas as redes urbanas com as quais mantêm conexões.
Em um estudo recente sobre as cidades médias, tratadas como espaços
em transição, Spósito chama a atenção para o fato de que na literatura sobre o
tema, os termos cidade média e cidade de médio porte estão sendo
empregados como sinônimos, por isso a autora sugere algum cuidado quanto
ao uso dessas expressões. Sob seu ponto de vista,
O cuidado refere-se à adoção da expressão “cidade média”,
largamente utilizada na bibliografia brasileira para fazer
referência às cidades que desempenham papéis de
intermediação entre cidades maiores e menores no âmbito de
diferentes redes urbanas e que, portanto, diferem das
denominadas “cidades de médio porte” cujo reconhecimento
advém de seus tamanhos demográficos (SPÓSITO, 2007, p. 9).

Somente estudos empíricos amparados em consistente reflexão teóricometodológica poderão esclarecer questões dessa natureza e evitar o uso
equivocado dos conceitos. Os resultados desses estudos, no território baiano,
devem esclarecer de forma mais precisa acerca da identificação e
caracterização das cidades médias baianas, assim como da definição daquelas
cidades que devem ser consideradas centros regionais, independentemente do
seu peso demográfico. O mapeamento dessas informações pode desvendar
aspectos relevantes sobre a rede urbana baiana, possibilitando a comparação
com redes urbanas de outros estados e, numa visão mais abrangente e
integrada, acerca da rede urbana na totalidade do território brasileiro.
No caso baiano, uma atenção deve ser dada aos estudos sobre Juazeiro
(e Petrolina-PE), Alagoinhas, Barreiras, Vitória da Conquista, Jequié, Feira de
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Santana, Teixeira de Freitas, Eunápolis (e Porto Seguro), Itabuna – Ilhéus e
Santo Antonio de Jesus. Mas, também, sobre alguns centros urbanos situados
em regiões mais interiorizadas do território baiano, localizados um pouco mais
distantes daqueles centros maiores econômica e demograficamente, e que
exercem, em suas regiões, funções relevantes sobre as cidades dos seus
entornos, como Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Jacobina e Irecê (Figura 101).
Figura 101 – Bahia: Centros regionais de gestão do território articulados pela
rede de transportes rodoviários
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Apesar de considerar que o contingente demográfico, por si só, é
insuficiente para definição de uma cidade média, sabe-se que um maior
adensamento populacional em determinados pontos do território relaciona-se a
um processo histórico de ocupação e povoamento, motivado, entre outros
fatores, por ações de natureza política, econômica e cultural, que na prática
das relações socioespaciais são questões entrelaçadas. O exemplo de Ilhéus e
Itabuna, cuja rede urbana foi construída em torno da cacauicultura, é ilustrativo
para corroborar esta assertiva. Da mesma forma, outros municípios em
diferentes regiões da Bahia cresceram econômica e demograficamente na
segunda metade do século XX; algumas de suas cidades ultrapassaram o
montante de 50.000 habitantes e passaram a exercer influência sobre as
pequenas cidades dos seus entornos (Tabela 13).
Tabela 13 – Bahia: Municípios com população entre 60.000 a 100.000 hab.
(2010)
Município
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Stº. Antonio de Jesus
Valença
Candeias
Jacobina
Guanambi
Serrinha
Senhor do Bonfim
Itapetinga
Campo Formoso
Irecê
Dias d‟Ávila
Casa Nova
Brumado
Bom Jesus da Lapa
Itamaraju
Conceição do Coité
Itaberaba
Luis E. Magalhães

População
Total
90.949
88.729
83.077
79.285
78.801
77.285
74.431
68.314
66.638
66.404
66.373
64.944
64.550
63.508
63.355
62.042
61.623
60.179

População
Urbana
79.271
64.401
75.917
55.887
62.534
47.177
57.574
66.329
24.872
61.248
62.417
37.555
45.119
43.111
50.176
36.279
48.470
54.955

(%)
87,16
72,58
91,38
70,49
79,36
61,04
77,35
97,09
37,32
92,24
94,04
57,83
69,90
67,88
79,20
58,47
78,66
91,32

População
Rural
11.678
24.328
7.160
23.398
16.267
30.108
16.857
1.985
41.766
5.156
3.956
27.389
19.431
20.397
13.179
25.763
13.153
5.224

(%)
12,84
27,42
8,62
29,51
20,64
38,96
22,65
2,91
62,68
7,76
5,96
42,17
30,10
32,12
20,80
41,53
21,34
8,68

Elaboração: TRINDADE, G. 2011.
Fonte: IBGE. Censo, 2010.

Dessa relação de municípios é possível destacar algumas cidades
baianas que exercem importante influência regional; para algumas delas
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convergem

fluxos

econômicos

que

se

densificam

em

função

do

desenvolvimento de suas atividades produtivas e mesmo culturais. Santo
Antonio de Jesus, às margens da BR-101, é uma cidade comercial com
funções relevantes no Recôncavo Sul Baiano, integrando uma rede de cidades
situadas entre o predomínio de Salvador, ao norte, e de Itabuna, ao sul (Figura
102). Itapetinga, localizada no sudoeste baiano, ao longo da BR-415, entre
Vitória da Conquista e Itabuna, beneficiou-se recentemente após a instalação
de uma unidade industrial da Azaléia que aumentou bastante os fluxos
comerciais e financeiros relacionados ao movimento de capital na escala
mundial. O caso de Bom Jesus da Lapa, no Médio São Francisco, é
interessante por demonstrar como uma cidade com função religiosa pode
construir interações, ao longo do tempo, que consolidam sua função precípua e
fazem emergir outras funções – como a comercial – no bojo de suas
articulações com a rede urbana regional. Esses três exemplos indicam que o
conjunto dessas cidades deve estimular importantes estudos – acerca de
questões ainda não exploradas em torno delas – que podem explicar bastante
sobre a rede urbana baiana atual.
Figura 102 – Santo Antônio de Jesus: função comercial bem definida na rede
urbana da Bahia

Fonte: Pesquisa de campo, 2011.
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Os dados recentes revelaram que a Bahia possui 16 municípios e 14
cidades com mais de 100.000 habitantes. A distribuição espacial dessas
cidades ainda é desigual, pois há uma grande concentração das maiores
cidades na porção leste do território, enquanto poucas cidades de maiores
dimensões demográfica e econômica localizam-se no centro-oeste baiano
(Tabela 14).
Tabela 14 – Bahia: Municípios com mais de 100.000 habitantes (2010)
Município
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Salvador
F. de Santana
Vitória da Conquista
Camaçari
Itabuna
Juazeiro
Ilhéus
Lauro de Freitas
Jequié
Alagoinhas
Teixeira de Freitas
Barreiras
Porto Seguro
Simões Filho
Paulo Afonso
Eunápolis

População
Total
2.676.606
556.756
306.374
242.984
204.710
197.984
184.231
163.414
151.921
142.160
138.491
137.428
126.770
118.020
108.419
100.246

População
Urbana
2.675.875
510.736
274.805
232.045
199.668
160.786
155.300
163.414
139.452
124.245
129.412
123.734
104.090
105.808
93.457
93.442

(%)
99,97
91,73
89,70
95,50
97,54
81,21
84,30
100,00
91,79
87,40
93,44
90,04
82,11
89,65
86,20
93,21

População
Rural
731
46.020
31.569
10.939
5.042
37.198
28.931
0
12.469
17.915
9.079
13.694
22.680
12.212
14.962
6.804

(%)
0,03
8,27
10,30
4,50
2,46
18,79
15,70
0,00
8,21
12,60
6,56
9,96
17,89
10,35
13,80
6,79

Elaboração: TRINDADE, G. 2011.
Fonte: IBGE. Censo, 2010.

No conjunto dos municípios mais populosos da Bahia, enquanto Itabuna, ao
lado de Salvador e Lauro de Freitas, encontra-se entre os mais urbanizados, com
97,54% de população urbana; Ilhéus, com 84,30% de população urbana, inserese, juntamente com Juazeiro e Porto Seguro, entre os municípios com maior
população rural neste conjunto de municípios baianos com mais de 100.000
habitantes. Também é possível identificar uma grande concentração demográfica
em Salvador, mesmo considerando-se apenas esse conjunto das 16 cidades mais
populosas; enquanto Salvador aparece com 2.675.875 habitantes, as demais 15
cidades mais populosas da Bahia somam 2.610.394 habitantes.
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Quando se relaciona a população de Salvador com a do estado da Bahia,
constata-se que a metrópole baiana concentra aproximadamente 20% da
população do estado, que conta hoje com 14.021.432 habitantes. Como acontece
com outras metrópoles brasileiras, trata-se de uma grande concentração
demográfica em uma área reduzida do território estadual.
A análise da distribuição espacial das maiores cidades baianas permite
fazer algumas observações (Figura 103):


Há um grande adensamento delas na RMS e no seu entorno (Feira de
Santana), provocado, entre outros fatores, pela concentração industrial na
área metropolitana da Bahia;



Algumas se localizam próximo às extremidades do território baiano,
estabelecendo conexões com redes urbanas de outros estados brasileiros:
Juazeiro, ao norte, articulando-se à rede urbana de Pernambuco;
Barreiras, no extremo-oeste, articulando a Bahia à Goiânia, Brasília e ao
restante do Centro-oeste brasileiro; Alagoinhas, no nordeste baiano,
importante ponto de conexão via BR-101 com Sergipe e o restante da
região Nordeste (Figura 104); Vitória da Conquista, no sudoeste baiano,
importante nó das conexões nordestinas com Minas Gerais e o Centro-sul
brasileiro, via BR-116; e Teixeira de Freitas, no extremo-sul, conectando a
rede urbana baiana à do sudeste brasileiro através da BR-101.



Itabuna e Ilhéus se destacam pelo inusitado de serem as únicas cidades
de médio porte da Bahia localizadas tão próximas geograficamente, o que
contribui com a densificação de fixos e fluxos que justificam o caráter de
aglomeração urbana no território.



As regiões mais interiorizadas da Bahia, apesar de constituírem um vasto
território, não contam com nenhuma cidade com mais de 100.000
habitantes. Esse território integra o semi-árido nordestino e abriga grande
parte das pequenas cidades baianas cujas conexões – em virtude das
distâncias geográficas dos grandes centros e da rarefação de objetos
técnicos instalados – tendem a ser bem mais lentas que as existentes em
torno dos nós da rede urbana da Bahia.
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Figura 103 – Bahia: distribuição espacial das maiores cidades na rede urbana
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Figura 104: Alagoinhas: a expansão da atividade industrial ampliou suas funções
na rede urbana do Nordeste da Bahia

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

A rede urbana baiana está se tornando mais complexa em virtude da
diversificação das atividades produtivas nas diferentes regiões. O crescimento
econômico em determinada cidade tende a alavancar o comércio e o setor de
serviços locais, imprimindo um maior movimento nas articulações com as
pequenas cidades da região e com outras cidades brasileiras. A cidade e o campo
tornam-se ainda mais interdependentes, pois os fluxos de capital convergem para
as sedes dos municípios, detentoras dos equipamentos e serviços necessários à
troca das mercadorias por dinheiro e vice-versa. Para as transações mais
volumosas de capital é preciso deslocar-se para o centro regional mais próximo,
mesmo que ele não esteja incluído entre as cidades baianas mais importantes
econômica e demograficamente (Tabela 15).
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Tabela 15 – Bahia: Ranking econômico (municípios mais populosos / 2010)
Município

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Salvador
F. de Santana
Vitória da Conquista
Camaçari
Itabuna
Juazeiro
Ilhéus
Lauro de Freitas
Jequié
Alagoinhas
Teixeira de Freitas
Barreiras
Porto Seguro
Simões Filho
Paulo Afonso
Eunápolis
Stº. Antonio de Jesus
Valença
Candeias
Jacobina
Guanambi
Serrinha
Senhor do Bonfim
Itapetinga
Campo Formoso
Irecê
Dias d‟Ávila
Casa Nova
Brumado
Bom Jesus da Lapa
Itamaraju
Conceição do Coité
Itaberaba
Luis E. Magalhães

Região
Empresas
Pessoal
PIB Municipal % do PIB
Econômica registradas ocupado (R$ Milhões)
Baiano
da Bahia
RMS
59.968
781.497
29.668,44
24,42
Paraguaçu
13.652
98.685
5.263,53
4,33
Sudoeste
8.026
52.521
2.619,94
2,15
RMS
4.576
71.088
10.474,42
8,62
Litoral Sul
5.594
38.819
1.945,41
1,60
BMSF
3.795
27.584
1.451,44
1,19
Litoral Sul
3.682
34.037
1.632,81
1,34
RMS
7.000
86.654
2.300,19
1,89
Sudoeste
2.806
20.611
1.387,79
1,14
Litoral Norte
2.379
17.416
1.155,87
0,95
Extremo Sul
2.891
21.223
906,74
0,74
Oeste
3.446
20.610
1.597,11
1,31
Extremo Sul
3.967
22.249
685,92
0,56
RMS
2.535
33.731
2.771,33
2,28
Nordeste
1.952
12.979
1.975,56
1,62
Extremo Sul
2.411
19.461
1.120,13
0,92
Recôncavo
2.451
15.565
714,76
0,59
Litoral Sul
1.781
10.555
472,71
0,39
RMS
1.241
18.879
3.173,60
2,61
Piemonte
1.725
9.155
458,08
0,37
Serra Geral
2.412
9.505
462,69
0,38
Nordeste
1.595
8.140
319,55
0,26
Piemonte
1.863
8.504
380,51
0,31
Sudoeste
1.407
17.079
555,75
0,45
Piemonte
1.129
4.573
314,92
0,25
Irecê
1.761
8.726
362,01
0,29
RMS
1.795
17.652
1.155,90
0,95
BMSF
562
6.078
273,56
0,22
Serra Geral
1.589
9.127
416,70
0,34
MSF
1.559
6.701
326,74
0,26
Extremo Sul
1.262
7.269
448,99
0,36
Nordeste
1.172
6.582
250,32
0,20
Paraguaçu
1.063
6.717
281,71
0,23
Oeste
1.827
10.546
1.538,97
1,26

Fonte:IBGE, Cidades, 2008. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1.
Acesso em 16/05/2011.
Fonte: SEI, Bahia: PIB 2008. Disponível em:
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=537&Itemid=283
Acesso em 26/07/2011.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.
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O

PIB

Municipal revela

significativa

concentração

de

recursos

econômicos na Região Metropolitana de Salvador em função dos grandes
volumes de capital relacionados à indústria pesada. No Oeste baiano
destacam-se as participações de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras,
municípios cujos incrementos do PIB estão associados aos capitais que
circulam em torno do agronegócio da soja e demais grãos. Paulo Afonso se
destaca em virtude da produção de energia gerada pela hidrelétrica da CHESF,
instalada em seu território. No caso de Eunápolis, no Extremo-sul, o
crescimento do PIB deve-se às atividades ligadas à exploração do eucalipto
por grandes corporações ligadas à indústria de celulose e papel que atuam na
escala mundial.
Feira de Santana, um dos principais nós da rede urbana nordestina,
beneficia-se de sua situação geográfica (entre o litoral e o sertão, além de ser
um dos pontos mais próximos de contato entre as rodovias BR-101 e 116 no
território brasileiro) e consolida-se como a 2ª cidade mais importante da Bahia.
Centro comercial e industrial que apesar de localizar-se relativamente próximo
da Região Metropolitana de Salvador, conseguiu manter e ampliar interações
espaciais que extrapolam o território baiano, estabelecendo conexões que a
priori deveriam ser realizadas por Salvador.
O ranking recente da economia baiana revela de fato uma expressiva
concentração de recursos em Salvador e sua região metropolitana. Os dados
demonstram que no conjunto dos 34 municípios mais populosos da Bahia
apenas seis municípios da RMS concentram 49,16% das empresas
registradas; e que a essa concentração empresarial correspondem 65,52% do
pessoal ocupado com registro em carteira de trabalho. Esses dados indicam o
peso significativo da atividade industrial na geração de postos de trabalho; mas
também põem em xeque os discursos oficiais que defendem a existência de
uma desconcentração industrial no território baiano.
A distribuição do PIB entre os municípios baianos também é reveladora
de um quadro de disparidades socioeconômicas entre a metrópole, as cidades
médias e as pequenas cidades. Enquanto apenas seis municípios da RMS
concentram 40,77% do PIB do estado, os demais 28 municípios baianos
relacionados participam com 24,01% do PIB. A Bahia possui atualmente 417
municípios, portanto, 383 municípios baianos detêm 35,22% do PIB estadual.
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Acontece que essas disparidades socioespaciais resultam do processo
histórico de produção do território. Para Santos e Silveira (2001, p. 273-274) as
ações do presente se dão sobre condições regionais herdadas do passado e
no âmbito da divisão territorial do trabalho que privilegia diferentemente cada
fração em dado momento de sua evolução. A lógica é comum, mas os
resultados regionais e locais são diferentes.
Os dados referentes às empresas registradas em cada município podem
esclarecer melhor acerca da posição de cada cidade na rede urbana, pois
representam a capacidade que as diferentes atividades produtivas têm em criar
postos de trabalho, dinamizando assim a economia local/regional. Entre as
cidades baianas de maior expressão econômica destacam-se dez em cujos
territórios estão instalados os maiores volumes de empresas ligadas às
diversas atividades produtivas relacionadas à agropecuária, indústria, comércio
e serviços (Figura 105).

Salvador
Feira
Conquista
L.Freitas
Itabuna
Camaçari
Porto
Juazeiro
Ilhéus
Barreiras
Fonte: IBGE, 2008.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Figura 105 – Os 10 Municípios baianos com maior número de empresas
registradas (2008)
A RMS concentra a maior parte das empresas do estado, seguida por
Feira de Santana, pela aglomeração Itabuna – Ilhéus e por Vitória da
Conquista. A presença de Porto Seguro neste grupo deve-se à grande
quantidade de estabelecimentos ligados ao turismo – como hotéis, pousadas e
restaurantes.
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Itabuna apresenta melhores indicadores econômicos que Ilhéus,
ocupando assim posição mais vantajosa no ranking econômico da Bahia.
Todavia, como existe a tendência de considerar seus territórios uma
aglomeração urbana, os dados em conjunto reposicionam essas cidades na
rede urbana, tornando-as o 3º centro demográfico do estado, após Salvador e
Feira de Santana, e o 4º centro econômico baiano, após Salvador, Camaçari e
Feira de Santana, por participarem com 2,94% do total do PIB do estado da
Bahia.
Diante do exposto considera-se que Itabuna e Ilhéus construíram
interações espaciais que as mantêm entre as cidades mais importantes da rede
urbana da Bahia. As atividades produtivas que emergiram ou se consolidaram
após a última crise da cacauicultura ampliaram suas possibilidades de
articulação com cidades de outras redes urbanas, fortaleceram funções
regionais que historicamente desempenham e abriram espaço para instalação
de vetores econômicos que devem provocar ainda mais transformações na
região influenciada por essas cidades.
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CAPÍTULO 6
A REDE URBANA E OS NEXOS DO PERÍODO TÉCNICO-CIENTÍFICOINFORMACIONAL
Todas essas inovações, fundamentais na história do
capitalismo mundial, se inscreveram e modificaram os espaços
nacionais, doravante sulcados por linhas e redes técnicas que
permitiram maior velocidade na circulação de bens, de
pessoas e de informações.
Leila Christina Dias, 1995a, p. 142.

A importante posição econômica de Itabuna – Ilhéus na rede urbana
baiana, sua posição geográfica privilegiada no território brasileiro 23, as
condições herdadas de um processo de reprodução espacial vinculado à
cacauicultura, assim como a ampliação dos fluxos materiais e imateriais
relacionados ao período técnico-científico-informacional, são elementos que
devem ser considerados na análise das articulações endógenas e exógenas
estabelecidas atualmente nesta rede urbana.
As transformações verificadas nas duas últimas décadas (1990 –
2010) indicam que a antiga região cacaueira serviu de base para instalação de
fixos geográficos que erigiram uma nova paisagem no sul da Bahia. Se no
início do século XX os objetos instalados no território (porto, estrada de ferro,
fazendas, armazéns, casas exportadoras) serviam prioritariamente aos fluxos
relacionados à cacauicultura; nesse início do século XXI os objetos instalados
(aeroportos, faculdades, shopping center, transmissoras de TV, torres e redes
de telefonia móvel) atendem às mais diversas funções, fomentando conexões
que ampliam bastante os fluxos entre as diversas escalas com as quais a
região interage.
No meio rural, além da produção de cacau – que mantém sua
relevância econômica, apesar dos impactos da última crise –, outras culturas
agrícolas foram introduzidas ou revigoradas (coco, açaí, graviola, eucalipto,
café, piaçava), a pecuária amplia sua área de produção em alguns municípios
e o turismo rural tende a crescer associado às práticas de ecoturismo e turismo
de aventura.
23

Itabuna – Ilhéus situa-se a cerca de 15º de latitude sul, uma posição litorânea central no território
brasileiro ao se considerar as posições de Macapá – AP (0°) e Porto Alegre – RS (30ºS).
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No meio urbano a diversificação dos serviços e do comércio nos
centros regionais e nos centros de zona, a instalação de novas indústrias –
inclusive nas pequenas cidades –, a abertura de um shopping center e de
grandes empresas do comércio atacadista, revelam uma nova dinâmica na
rede urbana, em decorrência dos fluxos que se densificam para atender às
novas funcionalidades. Todas elas demandando novas formas de articulação
com outros centros da rede urbana baiana, brasileira e mesmo mundial. Em
uma “geometria variável” (SANTOS e SILVEIRA, 2001) com numerosas
ramificações que confirmam que as redes – inclusive as urbanas – são mesmo
estruturas abertas capazes de expandirem-se de forma ilimitada.
Entretanto, para que essas articulações sejam possíveis, faz-se
necessário dotar o território das condições materiais e técnicas que viabilizam
as conexões. Essa materialidade técnica, traduzida em termos de torres
metálicas, redes de linhas e fios elétricos e cabos de fibra ótica, transmitem os
dados, as imagens, os sons, os bits e as ondas eletromagnéticas que navegam
através do espaço, ultrapassando fronteiras e rompendo as amarras de
determinadas hierarquias.
Nesse contexto de transformações tão acentuadas algumas situações
devem permanecer, porque uma maior densidade demográfica e econômica
tende a concentrar equipamentos sociais e produtivos em determinados pontos
do território, geralmente nós de redes urbanas. É neste sentido que os objetos
técnicos que caracterizam o período atual também estão mais concentrados
nesses pontos privilegiados da rede urbana. Sendo assim, as cidades de
Itabuna e de Ilhéus, ao longo do século XX tratadas como duas importantes
unidades urbanas do sul da Bahia, encontram hoje as condições ideais para
ampliar suas interações espaciais e consolidarem-se territorialmente enquanto
uma aglomeração urbana (Itabuna – Ilhéus), nesse início do século XXI.
6.1 As redes-técnicas na paisagem: a materialidade que viabiliza todas as
conexões em rede no território
A rede urbana tem sido considerada a mais complexa entre as redes
pelo fato de viabilizar as interações espaciais, pois, é através dela que os
fluxos circulam em torno de nós, pontos, localizações, cidades: são redes
bancárias, redes de comunicações, redes de transportes (rodoviários, aéreos,
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marítimos, fluviais, ferroviários), redes de energia, redes de correios e
telégrafos, redes de empresas, redes de saúde e educação, redes sociais,
redes de informação. Todas as redes coexistem com a rede urbana e através
dela as conexões se realizam. O território ainda é imprescindível enquanto
substrato espacial onde os objetos técnicos que possibilitam as conexões são
instalados (Figura 106). A cidade continua sendo um espaço privilegiado de
interconexão, de interação, de emissão, recepção e distribuição de fluxos os
mais variados.
Figura 106 – Redes de energia no entorno da cidade de Itapebi

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Muitos estudos têm sido realizados acerca das transformações recentes
oriundas da emergência dos meios informacionais – sobretudo a internet –
sobre o trabalho, o comércio e as atividades produtivas em geral, a política, as
comunicações e o lazer. Ainda que análises importantes tenham sido
realizadas em torno do ciberespaço (LÉVY, 2007; CASTELLS, 2003; EGLER,
2007) envolvendo as interações complexas possibilitadas pelos meios virtuais,
não se deve ainda descartar a prevalência do espaço geográfico – na sua
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dimensão simultaneamente física e social – como base concreta de coabitação
dos objetos e dos homens. Mesmo que as conexões virtuais façam supor que
se vive descolado do território, é no território que os objetos técnicos estão
instalados e sem eles, pelo menos até este momento, as conexões não se
realizam.

Os

sujeitos

sociais

quando

conectados

por

esses

meios

informacionais decidem questões que serão concretizadas efetivamente no
espaço, sobretudo no espaço da(s) cidade(s). Mas, nem todas as cidades –
nem todas as pessoas – estão preparadas para realizar essas conexões com a
melhor eficácia possível. Eis, portanto, a necessidade de se considerar tanto a
posição espacial dos lugares na rede urbana (regional, brasileira, mundial)
quanto a posição socioeconômica que cada pessoa ocupa no conjunto da
sociedade, afinal,
Numa economia global e numa sociedade de rede em que a
maioria das coisas que importam depende dessas redes
baseadas na internet, ser excluído é ser condenado à
marginalidade [...] e essa exclusão pode se produzir por
diferentes mecanismos: falta de infra-estrutura tecnológica;
obstáculos econômicos ou institucionais ao acesso às redes;
capacidade educacional e cultural limitada para usar a internet
de maneira autônoma. Os efeitos cumulativos desses
mecanismos de exclusão separam as pessoas por todo o
planeta; não mais ao longo da divisão Norte/Sul, mas dividindo
aquelas conectadas às redes globais geradoras de valor e
aquelas excluídas dessas redes. (CASTELLS, 2003, p. 226227).

Sendo assim é possível considerar que os centros regionais, nós de
redes urbanas, inserem-se nas redes mundiais com mais celeridade que as
pequenas cidades, inseridas parcialmente em função da defasagem que
apresentam quanto àqueles mecanismos de inserção. Até mesmo porque
ainda dependem dos centros regionais dotados de uma maior densidade dos
objetos técnicos que são seletivamente instalados no território (Figura 107).
Nas pequenas cidades ainda há dificuldades para realizar certas
conexões, inclusive aquelas dependentes da rede elétrica (Figura 108) –
especialmente nos distritos e zonas rurais dos municípios – e mesmo aquelas
relacionadas às comunicações por telefonia móvel, nesse momento em que
muitas pessoas usam o telefone celular como se ele fosse uma extensão do
próprio corpo.
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Figura 107 – Redes Técnicas de TV instaladas em Itabuna

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 108 – Homens ampliando a rede elétrica na pequena cidade de Itapé

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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No final da década de 1990 as 28 subsidiárias da Telebrás foram
agrupadas em empresas de telefonia fixa e móvel (TOLEDO JÚNIOR, 2003, p.
97). A região Itabuna – Ilhéus é atendida pela empresa de telefonia fixa
Telemar – responsável pela cobertura de uma área de atuação correspondente
ao Norte, Nordeste e Leste do Brasil.
A telefonia móvel atende a todos os municípios da região Itabuna –
Ilhéus, ainda que de forma diferenciada24, pois há municípios cobertos por
apenas uma empresa do setor e o serviço prestado é considerado insatisfatório
pelos usuários consultados. As quatro principais operadoras de telefonia móvel
(Oi, Claro, Tim e Vivo) cobrem apenas 35% dos municípios da região. Nos 65%
dos municípios restantes há cobertura de uma ou duas dessas empresas,
como é o caso da Operadora Claro, em Barra do Rocha (Figura 109).
Figura 109 – Barra do Rocha: na paisagem, a torre da Operadora Claro elevase mais alto que a torre da Igreja

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

24

As operadoras de telefonia móvel estão obrigadas a cobrir 80% e não todo o território de um município
(ANATEL, 2011). Por esta razão as constantes reclamações de moradores de povoados, vilas, distritos e
zonas rurais em muitos lugares no interior do Brasil.
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Apesar

da

proliferação

da

telefonia

móvel

pela

sociedade

contemporânea, faz-se necessário lembrar que seu uso depende das
condições financeiras dos indivíduos – como, aliás, o consumo e uso de
qualquer mercadoria – e nesse sentido, a noção de que se vive em uma
sociedade ainda bastante desigual vem à tona. A disseminação do uso desses
objetos pode fazer supor que todos os lugares e todas as pessoas estão
conectados, mas, essas conexões podem ser apenas parciais, pois a
possibilidade plena de uso desses objetos técnicos é contrariada pelas
condições sociais precárias em que ainda vive grande parte da população
brasileira e mundial. Por isso, Ueda considera que,

Las nuevas tecnologías, en nuestro caso la de la telefonía
móvil, no atienden a todas las clases sociales, una vez que los
precios aún continúan altos. Para las clases menos
favorecidas, el teléfono móvil permite que el usuario lo utilice
solamente para recibir llamadas, una vez que no se tienen
condiciones económicas para hablar mucho tiempo. Las
inversiones en nuevas tecnologías caminan más rapido que en
la telefonía fija, ya que no son necesarias grandes inversiones
en la red física y sí en otras tecnologías, como los satelites, las
antenas, etc. Apesar de la proliferación de la telefonía móvil en
Brasil, desgraciadamiente esto no se encuentra disponible para
todas las clases, promoviendo una cierta exclusión digital
(UEDA, 2004b, p.10).

A fim de avaliar a influência desses meios técnico-informacionais sobre
as interrelações comerciais entre as cidades na rede urbana, consultou-se
empresários e comerciantes nas 17 cidades selecionadas, questionando: após
a expansão da internet sua cidade passou a depender menos dos centros
regionais?
Para 53% dos consultados a internet permitiu certa independência de
sua cidade quanto ao predomínio de Itabuna – Ilhéus, pois “hoje é possível
realizar transações sem a necessidade da presença física” (entrevistado em
Ubatã); alguém relatou que “nesse momento os bancos estão em greve, mas
as pessoas sacam nos bancos eletrônicos aqui mesmo e há documentos que
era preciso ir a Itabuna para tirar, hoje, se imprime aqui mesmo; então, o que
demorava três dias, demora agora três minutos” (entrevistado em Itapé); ou
ainda, “porque com a tecnologia é mais fácil você resolver através da internet
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questões que antes tinha que recorrer a Salvador, Itabuna ou Santo Antônio de
Jesus” (entrevistado em Gandu).
Por outro lado, para 47% dos consultados, apesar das conexões
instantâneas possibilitadas pela internet, sua cidade ainda depende da
influência dos centros regionais, pois “há ainda muitas coisas que dependem
do contato cara a cara e também nem todos têm acesso aos computadores”
(entrevistado em Ipiaú). Ainda foi lembrado que “aqui não há infra-estrutura por
ser dependente e estar vinculado a Camacan e Itabuna” (entrevistado em
Mascote); também surgiu a opinião de que “continua o mesmo, pois a internet é
pouco usada aqui, só mesmo Orkut, MSN, coisas de jovens” (entrevistado em
Barra do Rocha).
Apesar de ser possível resolver certas questões através da internet,
sem deslocar-se para Itabuna ou Ilhéus, é preciso lembrar que agências de
fomento e órgãos públicos federais e estaduais estão localizadas nestas
cidades; além disso, é necessário ir para Itabuna que tem a rodoviária de onde
partem ônibus para Salvador, Aracaju e São Paulo, por exemplo; ou ir para
Ilhéus, se for preciso fazer uma viagem de avião (entrevistado em Itajuípe).
Verifica-se assim que há uma pluralidade de opiniões acerca da
questão, porque tem a ver com a forma como cada pessoa/usuário faz uso
desses meios informacionais e do tipo de relações que estabelece com os
centros regionais. Entre aqueles que consideraram que houve pouca mudança
na interrelação entre sua cidade e os centros regionais, prevalece os
proprietários/gerentes de pequenos estabelecimentos comerciais, onde,
inclusive, há empresas que apesar de possuírem computador não são
conectadas à internet. Nas médias e grandes empresas, especialmente nos
centros de zona, há uma interação bastante significativa com centros e
metrópoles de outras regiões do país, sobretudo com São Paulo. Dessa forma,
depreende-se que apesar de imersa no contexto da aceleração contemporânea
(SANTOS, 1994), a rede urbana regional se reproduz em torno de relações
tanto hierárquicas quanto não-hierárquicas, simultaneamente.
Os dados revelam que nas pequenas cidades da região a televisão é o
principal meio de informação acerca das questões nacionais e mundiais, citada
por 80% dos consultados. Quanto às questões locais e regionais, a Rádio FM
foi citada como principal veículo de informação para mais de 50% da população
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regional consultada (Figura 110). Nas zonas rurais dos municípios da região as
emissoras de rádio AM e FM continuam exercendo função social importante:
enviam recados dos moradores a parentes e amigos, cobram serviços dos
poderes instituídos, informam sobre a circulação dos transportes intraregionais, divulgam os eventos da cultura regional e incentivam a participação
em festas religiosas e populares, entre tantas outras atribuições.

Rádio AM
Jornal
Internet
TV
Rádio FM

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 110 – Principal fonte de informação sobre questões locais e regionais

A relação entre gestão urbana e redes de informação na microrregião
Itabuna – Ilhéus não pode ser considerada satisfatória. Apesar de em 95% dos
municípios as Prefeituras possuírem computadores conectados em rede e com
acesso à internet, apenas 61% delas possuem página na internet, ou seja, em
16 municípios da região as Prefeituras Municipais não construíram sites com as
informações básicas sobre o município. Além disso, entre os 25 municípios que
possuem esses sites são raros os que disponibilizam todas as informações
indicadas pelo IBGE como necessárias à plena participação dos cidadãos nas
questões locais (Figura 111). Tudo isso é indício da pouca transparência que
ainda caracteriza os expedientes da gestão urbana em muitas regiões do
Brasil.
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Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros, 2009.
Elaboração: TRINDADE, G. 2010.

Figura 111 – Microrregião Itabuna – Ilhéus: a página da Prefeitura na Internet
disponibiliza acesso a documentos e formulários, consulta a processos,
legislação municipal e finanças públicas?

Na região estão instaladas duas emissoras / retransmissoras de TV, a
Santa Cruz (que transmite a Rede Globo) e a TV Cabrália (que transmite a
Record News), além de uma TV por assinatura, a TVI, todas transmitindo a
partir de suas bases em Itabuna.
De acordo com o jornalista G. Lavinscky, a TV Santa Cruz cobre 48
municípios do Sul e Extremo-Sul da Bahia. A cidade de Itabuna foi escolhida,
em 1988, para sede da transmissora por sua posição estratégica e por ser o
centro econômico da região. A emissora transmite apenas 3% de programação
local/regional, pois a maior parte da grade consiste em retransmissão de
conteúdos da TV Globo (Rio – São Paulo) e também da Rede Bahia
(Salvador). Há uma engenharia (técnica) essencial para a transmissão da
programação da TV para a região, sendo necessária a existência na emissora
de um equipamento de codificação e transmissão via satélite; o sinal segue
através de algum meio físico (redes, cabos) e no local onde se deseja
retransmitir deve ter um decodificador, um transmissor e antenas que devem
estar instaladas numa torre, tudo isso operado por meio dos computadores.
Nas torres são instaladas antenas, tanto de recepção como de transmissão. A
altura é uma variável extremamente importante para potencializar o nível do
sinal de recepção e de transmissão nos municípios cobertos pela rede (Figura
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112). Portanto, o território ainda é imprescindível como base para instalação
desses objetos que autorizam as conexões.
Figura 112 – Redes e antenas de recepção e transmissão de TV instaladas no
alto do Morro dos Canecos, em Itabuna

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

A TV Cabrália está em Itabuna desde 1987, já transmitiu
programações de outras emissoras brasileiras (Redes Manchete, SBT, Record,
Família e Mulher) e hoje transmite a Record News; na realidade, desde 2007 a
TV Cabrália tornou-se de fato a Record News Nordeste. Recentemente ganhou
a incumbência de ser “cabeça de rede” para a Bahia e emite seus sinais para
os demais estados do Nordeste e mesmo para o Norte do país (Amapá),
rompendo assim uma velha hierarquia no âmbito da rede de telecomunicações,
já que anteriormente só se gerava e transmitia conteúdos de TV a partir das
metrópoles nacionais. A TV Cabrália foi a primeira emissora regional do interior
das regiões Norte e Nordeste do Brasil.
Em 2010 ocorreu a consolidação da Record News Nordeste, além de
Salvador e região metropolitana, o sinal passa a atingir também Aracaju (SE),
Campina Grande (PB), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN) e Recife (PE).
A cidade de Macapá (AP) tornou-se a primeira do Norte do país a transmitir a
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programação da emissora. Em dezembro de 2010 a TV Cabrália / Record
News Nordeste abrangia uma área de cobertura de 29 cidades brasileiras com
uma população estimada em 12.738.901 habitantes (Record News Nordeste,
2011).
Nesse sentido, também com relação às redes de comunicação,
coexistem relações tanto hierárquicas quanto não-hierárquicas perpassando a
rede urbana regional nos dias atuais. Se no caso da transmissão dos
conteúdos da TV Santa Cruz predomina uma relação piramidal, onde as
informações são geradas nas metrópoles nacionais (São Paulo e Rio de
Janeiro – Rede Globo) e na metrópole regional (Salvador – Rede Bahia) e
retransmitidas por Itabuna à sua região de influência; no segundo caso, a TV
Cabrália / Record News gera conteúdos em Itabuna e os transmite para
cidades e metrópoles de outros estados do Nordeste e Norte do Brasil.
Portanto, esses fluxos de informação “não estão mais sistemática e
monotonicamente organizados de forma hierárquica originando um único
padrão de rede que uniformemente recobria o território” (CORRÊA, 2005, p.
190).

As

interações

espaciais

se

tornaram

bastante

complexas,

compreendendo fluxos os mais variados e multidirecionados, exigindo uma
análise sobre a rede urbana que considere e incorpore esse movimento que
articula o endógeno e o exógeno, o próximo e o distante, o que é fixo (no
território) e o que circula.
Todos esses objetos técnicos através dos quais as redes se conectam
e os fluxos circulam são alimentados pela rede elétrica. Geograficamente essas
redes resultam do interrelacionamento sociedade / natureza, através do uso
que se faz dos recursos hídricos para mover turbinas e acionar geradores nas
hidrelétricas fixadas no território. Desde a geração de energia na usina
hidrelétrica até ela chegar à residência, comércio ou indústria, existe um
processo complexo que envolve as diversas etapas de transmissão,
distribuição e consumo de energia (Figura 113).
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Figura 113 – Redes de Distribuição de Energia

Fonte: http://ciencia.hsw.uol.com.br/redes-eletricas.htm, 2011.

A rede elétrica da região Itabuna – Ilhéus é alimentada pela CHESF a
partir da hidrelétrica de Paulo Afonso e distribuída pela COELBA. Há ainda
duas hidrelétricas instaladas na região: a de Itapebi (cuja barragem se localiza
no baixo curso do rio Jequitinhonha, no município de Itapebi) e a do Funil
(situada no baixo curso do rio de Contas, no município de Ubatã). Essas usinas
de menor porte têm a função de complementar a demanda de energia elétrica,
estando conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de energia elétrica,
controlado pela ANEEL. A usina do Funil faz parte do complexo hidrelétrico da
CHESF e a de Itapebi constitui-se em uma sociedade anônima de capital
aberto controlada pela holding Neoenergia, cuja empresa distribuidora é a
COELBA.
A instalação dessas redes técnicas exige um aparato institucional
complexo, pouco conhecido e cuja gestão da ANEEL delibera acerca do uso do
território para fins de transmissão de energia. Em 2009 essa agência declarou
como de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa,
em favor da COELBA, as áreas de terra situadas numa faixa de 15m de
largura, necessária à implantação da linha de transmissão Funil – Maraú, com
63 km de extensão, a ser localizada nos municípios de Ubatã, Gongogi,
Aurelino Leal, Ubaitaba e Maraú, que interligará a subestação Funil, de
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propriedade da CHESF, em Ubatã (Figura 114), à subestação Maraú, de
propriedade da COELBA (ANEEL, 07/04/2009).
Isso significa que ao longo desses 63 km de extensão da rede elétrica,
entre Ubatã e Maraú, à COELBA pertencerá o controle dos 15m de largura ao
longo de todo o território – ainda que de propriedade privada – atravessado
pelas linhas de energia da rede elétrica e suas torres, que dominam a
paisagem ao “cruzarem os céus” dos espaços rurais entre as cidades.
Figura 114 – Hidrelétrica do Funil no baixo curso do rio de Contas, em Ubatã

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

O aperfeiçoamento das técnicas de geração e transmissão de energia
e a organização centralizada do setor em torno do SIN/ANEEL convergem para
interligar grande parte dos sistemas isolados. Esse caráter de unificação
decorre também de uma tendência à unicidade das técnicas no período atual.
Graças à difusão de objetos e formas de fazer análogos é possível conectar as
linhas através de interfaces e subestações de conversão de energia (SANTOS
e SILVEIRA, 2001, p. 69). Por esta razão não é possível quantificar a
participação da energia gerada pelas usinas de Itapebi e Funil no volume de
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energia consumida na região Itabuna – Ilhéus, uma vez que elas fazem parte
do sistema brasileiro Integrado de energia elétrica.
Essas redes técnicas são cada vez mais necessárias no contexto
dessa

integração

do

território

em

rede,

em

um

momento

onde

progressivamente novos objetos técnicos são incorporados ao cotidiano das
pessoas, ainda que o acesso a eles não seja universalizado, pois persistem as
contradições sociais e as disparidades regionais (Tabela 16). Nesse sentido,
A concentração das redes em determinados pontos do
território normalmente irá indicar lugares que são bem servidos
por diversos tipos de infra-estruturas, que se dão através de
investimentos públicos ou privados, mas que servirão
preferencialmente a determinadas parcelas do território e da
sociedade (TOLEDO JÚNIOR, 2003, p.95).

Todo esse movimento relaciona-se, portanto, a esse período de
aceleração, no qual os objetos – cada vez mais, objetos técnicos – são
incorporados ao território, passando a ser elementos fundamentais para a
difusão dos fluxos e da própria existência da rede urbana nos dias atuais.
Através das redes técnicas – vinculadas, inexoravelmente à dinâmica da rede
urbana – diversos serviços modernos são prestados às empresas e às
pessoas: transações financeiras, comércio e correio eletrônicos, teleconferências, tele-medicina e educação à distância (EAD), transmissão de
imagem, som e dados os mais variados. Os centros regionais e as pequenas
cidades da rede urbana Itabuna – Ilhéus também são beneficiados por esses
processos técnicos recentes, mesmo que de formas diferenciadas.
Em um espaço e em um tempo assim definidos é evidente que os
estudos urbanos e regionais precisam incorporar esses novos elementos às
suas análises; além de questionar conceitos e teorias historicamente
constituídos e trazê-los à luz das transformações radicais que ocorreram
recentemente sobre a organização espacial.
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Tabela 16 – Brasil: proporção de domicílios que possuem equipamentos TIC – Tecnologias da Informação e da Comunicação
(% por Região)
Percentual sobre o total de domicílios*
REGIÃO
TV

Sudeste
Nordeste
Sul
Norte
C. Oeste

98
97
98
96
96

ANTENA
PARABÓLICA

17
19
20
25
27

TV
POR
ASSINATURA

TELEFONE
FIXO

11
1
6
2
7

51
21
40
25
41

TELEFONE
CELULAR**

*Base: 16.808 domicílios entrevistados em área urbana.
**Considerando que ao menos um membro do domicílio possua telefone celular.
Fonte: BRASIL. Comitê Gestor da Internet. 2009.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

78
67
79
73
89

CONSOLE DE
JOGO
(VIDEOGAME)

20
5
14
9
17

COMPUTADOR
DE MESA

33
13
31
16
31

LAPTOP/
NOTEBOOK

3
1
3
3
6

285

6.2 Padrão espacial e as novas funcionalidades instaladas no território
Se, de fato, existe um padrão espacial que possa representar a dinâmica
da rede urbana Itabuna – Ilhéus atualmente, esse padrão envolve elementos
múltiplos, sobrepostos, justapostos, resultando em uma forma espacial que
apesar de possuir uma dinâmica regional abre-se em conexões mais variadas
com todas as escalas geográficas, do local ao mundial.
Essas transformações são recentes e podem ser datadas a partir de
1990, quando a região produtora de cacau passou a sofrer os efeitos da crise
mais devastadora que atingiu sua matriz econômica ao longo de todo o século
XX. A busca de alternativas para a crise econômica redundou na passagem de
um modelo econômico basicamente monocultor para uma economia regional
mais diversificada. Essa diversificação produtiva alterou bastante o padrão
espacial da rede urbana regional.
Até então a produção e comercialização de cacau fomentou um tipo de
rede urbana com características de rede dendrítica – evidenciando a drenagem
de recursos em geral da hinterlândia por parte do principal centro regional – e
de rede christalleriana – onde o nó da rede urbana de maior nível hierárquico
tem uma localização central submetendo centros de níveis hierárquicos
inferiores (CORRÊA, 1997, p.309).
As articulações entre Itabuna – Ilhéus e as demais cidades da rede
urbana regional possuíam essas características, tendo sido responsáveis pela
criação e manutenção de relações hierárquicas bastante assimétricas entre as
cidades da rede urbana, como demonstrou o crescimento e o desenvolvimento
de Itabuna e Ilhéus contrapondo-se à estagnação das pequenas cidades da
região na segunda metade do século XX (Figura 115).
Portanto, “a rede urbana pode ser considerada como uma forma
espacial através da qual as funções urbanas se realizam” (CORRÊA, 1991, p.
70). A cacauicultura engendrou uma série de atividades produtivas nas zonas
rurais e urbanas que fomentaram funções bem definidas para Itabuna e Ilhéus
(como centros regionais) e para as pequenas cidades da hinterlândia produtora
de cacau. Articulando produção, circulação e distribuição, a atividade produtiva
elevou Itabuna-Ilhéus à condição de lugar central na rede urbana em função de
possuírem um conjunto de atributos necessários à gestão da cacauicultura.
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Figura 115 – A rede urbana Itabuna – Ilhéus em uma perspectiva de rede Christalleriana

Elaboração: TRINDADE, G. 2011.
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O período que teve início em 1990 anunciou grandes transformações na
sociedade e no espaço regional, provocando mudanças também na rede
urbana, afinal, é através dela que todas as redes são viabilizadas. Se até 1990
os fixos e fluxos regionais estavam atrelados majoritariamente à produção e
comercialização de cacau, a partir de então, outros fluxos econômicos foram
introduzidos ou potencializados como busca de alternativas à crise regional.
Nesse sentido, entende-se que
Os diferentes fluxos que articulam os fixos socialmente criados
são caracterizados por lógicas que lhes conferem
regularidades espaço-temporais que se reportam à
organização social e a seu desigual movimento de
transformação (CORRÊA, 1997, p. 295).

Assim, quando se analisa o padrão espacial da rede urbana – envolvendo
produção regional voltada aos mercados regional, nacional e mundial, bem
como consumo regional de insumos regionais e extra-regionais – é preciso
considerar, conforme Corrêa (Idem), que envolve tanto interações fortemente
regionais quanto extra-regionais, pois os diversos tipos de interações e de
redes geográficas não são mutuamente excludentes entre si, sobretudo no
âmbito das interações espaciais nos dias atuais (Figuras 116 e 117).
Figura 116 – Padrão de Interações Espaciais fortemente regionais

Elaboração: TRINDADE, G. 2011.
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Figura 117 – Padrão de Interações Espaciais fortemente extra-regionais

Fluxos de
Transportes
Aéreos

Fluxos de
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Fluxos de
Transportes
Marítimos
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Depreende-se, assim, que a rede urbana se transforma continuamente
na

medida

em

que,

ao

longo

do

tempo,

determinadas

demandas

socioeconômicas diminuem ou desaparecem ao mesmo tempo em que novas
demandas

emergem

–

inclusive

aquelas

motivadas

pelas

inovações

tecnológicas que caracterizam o período atual.
O comportamento dos consumidores de bens e serviços mostra-se
também bastante variado, dificultando a construção de modelos monotônicos
como os propostos no passado. A sociedade de consumo suscitou a
exacerbação do individualismo, considerado mesmo como

Um neoindividualismo do tipo opcional, desregulado,
descompartimentado. A vida “à la carte” tornou-se emblemática
desse Homo individualis desenquadrado, liberto das
imposições coletivas e comunitárias. Na escala da história é
uma grande revolução individualista que está em marcha,
instituindo desta vez um individualismo acabado, extremo: um
hiperindividualismo (LIPOVETSKY e SERROY, 2011, p. 48).
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A possibilidade que muitos passam a ter em decidir sobre onde, quando
e como adquirir bens e serviços, nessa (nova) sociedade-rede de consumo,
rompe com padrões ou modelos pré-estabelecidos de comportamento social. O
indivíduo pode decidir – sem mover-se de sua casa – comprar uma geladeira
numa loja virtual, através da rede de computadores e não na capital regional
mais próxima. Isso significa que nesse novo contexto é o indivíduo que decide
onde é o lugar central em que deve consumir, e isso será motivado pelas mais
diversas razões.
Se em um passado recente as interações envolvendo a região Itabuna –
Ilhéus podiam ser enquadradas em um padrão espacial de geometria
relativamente perene e de fácil explicação, atualmente isso não é mais
possível; não apenas por causa das transformações ocorridas na região, mas
também em virtude de o mundo ser hoje muito mais complexo que há trinta
anos.
As interações articulam espaços próximos a distantes e os meios
informacionais possibilitam a ruptura de fronteiras e limites, conectando lugares
e cidades de grandezas variadas. Ainda que a hierarquia persista em certas
situações, é inegável que no entrecruzamento entre verticalidades e
horizontalidades (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 281) esboça-se a
possibilidade de projeção de um padrão espacial de rede urbana cuja
geometria será variável, envolvendo a interconexão entre diversas escalas.
Sendo, portanto, bem mais adequado ao movimento e às mutações espaciais
mais aceleradas que caracterizam esse início do século XXI (Figura 118).
Muitas cidades continuarão desempenhando papel importante em seus
contextos regionais (cidades médias, centros regionais, capitais regionais etc.),
inclusive mantendo determinadas articulações com suas hinterlândias nos
moldes da clássica posição de lugar central da região. As pequenas cidades –
dependendo do lugar espacial que ocupam na rede urbana – podem continuar
mantendo fortes conexões com esses centros regionais, mas, ao mesmo
tempo, podem construir interações com cidades médias de outras regiões, com
metrópoles e mesmo com cidades mundiais. Por causa do uso das redes
informacionais as distâncias geográficas perderam o significado que outrora
tiveram. Assim, hoje, as interações entre os lugares podem ser construídas em
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um espaço muito mais amplo, próximo-distante, mais aberto, como afinal é o
sentido da própria rede.
Figura 118 – A Rede urbana em um padrão espacial de geometria variável

• Cidades Médias
• RIDEs

Cidades
Mundiais
• Centros de Zona
• Capitais
Regionais

Metrópoles
Nacionais

• Pequenas
Cidades
• Cidades-regiões

Metrópoles
Regionais

Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Se a rede urbana no âmbito regional de Itabuna – Ilhéus teve sua forma
transformada nos últimos anos, isso quer dizer que novos conteúdos (e mesmo
antigos conteúdos atualizados) contribuíram com as mudanças, ressignificando
os papéis dos centros regionais e também das pequenas cidades. Novas
atividades produtivas e a ampliação de determinados serviços mais modernos
ajudaram no desenvolvimento de redes geográficas que densificaram fluxos –
materiais e imateriais – no âmbito das conexões regionais e extra-regionais que
tornaram a rede urbana mais complexa (Figura 119).

291

Figura 119 – Itabuna – Ilhéus: espaço das horizontalidades que definem uma
rede urbana regional
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6.2.1 O Shopping Center e a ampliação da centralidade urbano-regional

A instalação de um shopping center na região confirma a tendência que
acompanha o crescimento das cidades médias em diferentes lugares do Brasil,
especialmente quando essas cidades detêm funções comerciais consolidadas
no decorrer do tempo sobre suas regiões. O shopping foi construído próximo
ao centro da cidade de Itabuna, produzindo no seu espaço urbano
metamorfoses características desse tipo de empreendimento comercial, tais
como: ocupação de grande área do espaço urbano; seletividade espacial;
valorização crescente do solo urbano no entorno; especulação imobiliária;
influência sobre os modos de consumo da população; criação de uma nova
centralidade urbana; redefinição dos fluxos de transportes intra-urbanos; e
mudança radical da paisagem, expressa, sobretudo, pela verticalização (Figura
120).
Figura 120 – Verticalização do Bairro Jardim Vitória, no entorno do Shopping

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.

O Jequitibá Plaza Shopping foi inaugurado em maio do ano 2000 e
dispõe de uma Área Bruta Locável de 14.052 m², dentro do padrão
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estabelecido pelo BNDES para esse tipo de empreendimento comercial (ou
seja, possuir uma ABL com no mínimo 10.000 m²). Trata-se de um
empreendimento do Grupo Chaves – mais importante grupo regional ligado
tradicionalmente à exportação de cacau – com projetos na Bahia e em outros
estados, reunindo um conglomerado de empresas que atuam em vários
setores (construção civil, indústria de alimentos, agricultura e varejo).
Desde 2006 o shopping é administrado pela Aliansce Shopping
Centers, constituída em 2004 por meio de uma joint venture com a General
Growth Properties, que administra um portfólio de mais de 200 shopping
centers nos Estados Unidos. A Aliansce participa, hoje, de oito shoppings
centers no Brasil e administra outros sete. Dessa forma, justifica-se o que foi
observado por Santos e Silveira (2001, p. 152): que esses grandes objetos
geográficos geralmente são construídos e administrados por holdings ou
associados ad hoc, cujas políticas territoriais evidenciam uma atuação global e
a preferência por instalarem-se em metrópoles e em cidades médias.
Neste momento, o shopping passa por uma ampliação que resultará em
uma estrutura composta por 12 lojas âncoras (Lojas Americanas, Hiper
Bompreço, Super Insinuante, MC Donald’s, Marisa, Ponto Frio, Zig Zag Lazer,
Starplex Cinemas, C & A, Le Biscuit, Riachuelo e Centauro); 820 vagas no
estacionamento; praça de alimentação com mais de 700 lugares; um mix com
mais de cem lojas-satélites, dentre elas franquias que atuam na escala
nacional e mesmo mundial, como Arezzo, O Boticário, Mr. Cat., Bonaparte,
Mitchell e Zip Náutica; há ainda agência de auto-atendimento do Banco do
Brasil S.A. e caixas eletrônicos do Bradesco, HSBC, Itaú, Real e Caixa
Econômica Federal. Segundo dados da administração, 17.000 clientes/dia
fazem uso do comércio e dos serviços oferecidos no shopping (Figura 121).
(Jequitibá Plaza Shopping, 2010).
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Figura 121 – O Shopping Center na área central de Itabuna

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.

O empresário representante do Grupo Chaves explica que o projeto de
ampliação baseia-se em um estudo feito por uma empresa especializada, que
levou em conta a demanda reprimida de crescimento do shopping, implantado
há dez anos, como também o potencial de Itabuna enquanto pólo regional de
comércio e de serviços (Jornal Agora, 18/10/2010).
O shopping ratifica esse caráter de exterioridade que articula o centro
regional à sua área de influência, pois se transformou no principal ícone pósmoderno que define a expressividade econômica de uma cidade e sua
capacidade de atrair fluxos inclusive aos domingos, feriados e até durante a
madrugada, quando as demais lojas do comércio estão fechadas.
Considerado um “templo sagrado” do consumo ou a “Meca” do
comércio contemporâneo, o shopping center consolida a função comercial de
uma cidade revelando seu poder de atrair capitais interessados em explorar o
mercado regional. Pintaudi (1999, p. 156) considera mesmo que “os shopping
centers se tornaram um lugar central para uma parte da sociedade brasileira”;
provavelmente alçado, por alguns, a um nível de importância igual ou até
superior que a própria cidade (Figura 122).
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Figura 122 – A indicação da centralidade do shopping center na cidade

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.

6.2.2 A instalação de grandes empresas atacadistas no território de Ilhéus

No segundo semestre de 2010 duas grandes empresas do comércio
atacadista abriram unidades na região – o Atacadão Carrefour e a Makro –
ambas instaladas no território do município de Ilhéus, mas, a apenas 2 km do
centro da cidade de Itabuna (Figura 123). Apesar de sua chegada ter sido
festejada pela sociedade local, em função da geração imediata de postos de
trabalho e do revigoramento da economia regional, a instalação das empresas
no município de Ilhéus – mas bastante próximo da cidade de Itabuna – gerou
algum desconforto entre as administrações dos dois municípios, inclusive com
a instalação de uma comissão técnica para confirmar seus limites territoriais.
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Figura 123 – A localização estratégica das empresas atacadistas
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BR-415
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Em março de 2011 um grupo de secretários e técnicos das Prefeituras
de Ilhéus e Itabuna realizou estudos a fim de confirmar o marco oficial dos
limites entre os dois municípios; o trabalho foi acompanhado pela equipe
técnica da SEI e por representante do IBGE. A revisão dos limites territoriais
teve o objetivo de dirimir controvérsias quanto às áreas onde estão localizados
o Atacadão e o Makro, que coincide com a área de expansão da mancha
urbana de Itabuna em direção ao leste, onde, inclusive, estão sendo instaladas
outras empresas e construídos condomínios residenciais (Jornal Diário de
Ilhéus, 19/03/2011).
Para o Secretário de administração de Itabuna, “é preciso ter prudência
e não tirar conclusões precipitadas até que seja feito o pronunciamento oficial
da SEI”; ele considera que a revisão dos limites em favor de Itabuna tende a
corrigir um erro histórico (Idem). Contudo, após os estudos concluídos, a
comissão técnica da SEI confirmou que a área em questão encontra-se de fato
dentro dos limites territoriais do município de Ilhéus.
O Atacadão Carrefour iniciou suas atividades em julho de 2010,
atraindo uma demanda expressiva de consumidores da região (Figura 124). A
empresa conta com 65 lojas atacadistas no Brasil. Na unidade de Ilhéus foram
investidos R$ 42 milhões e criados empregos para 300 adolescentes.
Construída em uma área de 40.000 m² (incluindo área externa

e

estacionamento com 500 vagas), a loja oferece cerca de 10.000 itens e aceita
apenas pagamento à vista pelas vendas realizadas. Segundo seu diretor geral,
“a escolha do eixo Ilhéus – Itabuna não ocorreu por acaso e levou em
consideração sua localização estratégica” (Jornal A Região, 10/07/2010).
A loja Makro Atacadista Costa do Cacau entrou em funcionamento em
outubro de 2010 (Figura 125). De acordo com os diretores de expansão e
marketing o empreendimento demandou investimento de R$ 28 milhões e
criará cerca de 200 empregos diretos e indiretos. A loja tem área total
construída de 7.000 m², devendo trabalhar com 12.000 itens e aceitando
pagamentos em cheque, dinheiro e cartão de crédito próprio. O Makro pertence
ao grupo holandês SHV e é considerado o maior atacadista do Brasil,
possuindo lojas em 25 estados. Segundo seu diretor de expansão, “a decisão
de instalar uma nova unidade em determinado lugar é precedida de quatro a
cinco anos de pesquisas que identifiquem o potencial daquela região”. No caso
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dessa loja recém-instalada, a localização estratégica de Itabuna como entrada
para o Nordeste contribuiu bastante para a escolha do local (Jornal Diário da
Bahia, 04/10/2010).
Figura 124 – O Atacadão Carrefour na saída de Itabuna para Ilhéus

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.

Figura 125 – Instalações da Makro ao longo da BR-415, em frente ao Atacadão

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.
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A instalação dessas duas grandes empresas atacadistas às margens
da BR – 415, entre as cidades de Ilhéus e Itabuna, confirma algumas
tendências que devem ser consideradas:


Somam-se a outros equipamentos urbanos existentes ao longo dos 30
km que articulam as duas cidades, contribuindo com a emergência de
uma conurbação entre Itabuna e Ilhéus;



Consolidam a tendência de aglomeração urbana desse espaço, na
medida em que atraem consumidores de diferentes municípios da região
(proprietários

de

mercados,

armazéns,

hotéis

e

restaurantes,

vendedores ambulantes e pequenos varejistas) que compram em
grandes quantidades e revendem os produtos localmente;


Estimulam a competição com hipermercados já estabelecidos na região,
podendo provocar no médio/curto prazo melhores preços e condições
para os consumidores.
Esses grandes equipamentos instalados no território reordenam os

fluxos na rede urbana e densificam as conexões com o espaço regional e
extra-regional, impondo uma nova lógica nas interações espaciais, cada vez
mais inscritas em escalas mais amplas que articulam o plano regional com o
nacional e o mundial.
Portanto, é nesse contexto que a análise regional e o estudo da rede
urbana assumem importante papel nos dias atuais, pois se tornam categorias
de análise relevantes para explicar como uma mesma forma de produzir se
realiza em partes específicas do mundo ou do país, associando essas novas
dinâmicas territoriais às condições locais / regionais preexistentes (SANTOS,
1996a, p. 47).

6.2.3 Os aeroportos de Ilhéus e Comandatuba e suas conexões em rede
A rede de transportes da região Itabuna – Ilhéus articula-se ao restante
do território brasileiro com maior velocidade através do Aeroporto Jorge
Amado, em Ilhéus. Administrado pela Infraero desde 1981, o aeroporto teve um
aumento de 80% de tráfego de passageiros nas últimas três décadas,
registrando um maior incremento de voos charters entre dezembro e fevereiro,
oriundos, sobretudo de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
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Ilhéus ocupa uma posição importante na rede urbana baiana por ser uma das
poucas cidades do estado a dispor desse serviço especializado. Através do
aeroporto, Ilhéus conecta a região com outros destinos no Brasil e no mundo.
O Aeroporto Jorge Amado dispõe de uma pista com 1.577 x 45 m,
construída entre a foz dos rios Cachoeira, Santana e Fundão e o oceano
Atlântico (Figura 126). Atualmente operam em Ilhéus as empresas TAM, GOL,
TRIP, AZUL e AVIANCA, além de empresas com aeronaves de menor porte
que realizam voos charters. Os voos comerciais destinam-se a Salvador, São
Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Brasília. Desses
destinos são feitas as conexões com diversos aeroportos do Brasil e do mundo.
Figura 126 – Ilhéus: Aeroporto Jorge Amado na zona sul da cidade

Fonte: www.infraero.gov.br. 2011.

Entre 2005 e 2009 houve um aumento de 51% do número de
passageiros transportados através do aeroporto. O declínio que ocorreu entre
2008 e 2009 se relaciona a uma determinação da ANAC que proibiu o
aeroporto de receber pousos ou fazer decolagens com o auxílio de
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instrumentos, impossibilitando voos noturnos e com pouca visibilidade em dias
nublados e chuvosos (Tabela 17). A determinação de 02/09/2008 relacionou 65
obstáculos que dificultavam as operações aéreas, inclusive postes de
iluminação pública, árvores e até mesmo o último pavimento de um hotel
localizado à beira-mar, na cabeceira da pista. Depois de ampla mobilização
política em Ilhéus e na região, envolvendo representantes dos governos federal
e estadual, além de prefeitos e secretários de municípios do entorno, como
Itabuna, Itacaré, Uruçuca, Canavieiras e Una, o aeroporto voltou a operar livre
das restrições impostas pela ANAC – e também livre dos 65 obstáculos
apontados pelos técnicos – em 20/02/2009 (Jornal A Região, 14/02/2009).
Tabela 17 – Ilhéus: Movimento Aeroporto Jorge Amado

Ano

Aeronaves*

Carga Aérea (Kg)

Passageiros

2009

9.810

1.599.242

361.378

2008

9.137

2.483.274

394.435

2007

8.741

2.481.588

397.131

2006

8.440

2.368.031

306.800

2005

7.719

2.383.420

239.193

*Incluindo helicópteros e pequenas aeronaves em pousos e decolagens.
Fonte: BRASIL. INFRAERO. www.infraero.gov.br. 2011.
Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

O incidente serviu para demonstrar que o aeroporto é um fixo
imprescindível para promover conexões da região com outros lugares mais
distantes. Nesse tempo em que a velocidade dos deslocamentos é
fundamental para assegurar o fechamento de bons negócios, as elites políticas
e econômicas da região uniram forças para pressionar o Estado na busca da
resolução do problema. Além disso, o Aeroporto Jorge Amado é essencial para
o turismo na região e para as redes de hotelaria e entretenimento instaladas
em Ilhéus, Itacaré, Canavieiras e Comandatuba.
No caso específico de Comandatuba (que pertence ao município de
Una), há a comodidade de na ilha existir um aeroporto privado para atender
exclusivamente aos hóspedes do hotel da rede Transamérica. O Hotel é o
único resort do país a ter um aeroporto privativo, capaz de receber aviões de
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grande porte, com toda a estrutura de apoio para voos privados e comerciais.
Segundo a administração do Hotel Transamérica, “da porta do avião à
recepção do hotel não são mais do que dez minutos. Sem esteira para pegar
bagagem, sem burocracia nem complicação. Você nem sente que está num
aeroporto” (Hotel Transamérica, 2010).
Verifica-se, então, o uso do território e da paisagem de forma seletiva,
autorizado apenas a alguns poucos consumidores de alto poder aquisitivo, seja
ele de qualquer lugar do mundo. Para Carlos (1996, p. 108), no âmbito do
capitalismo planetário, o turismo usa a paisagem como mercadoria, inserindo
praias, montanhas e campos no circuito da troca, apropriadas, privativamente,
como áreas de lazer para aqueles poucos privilegiados que podem fazer uso
delas.
Contando com uma pista de pouso de dois mil metros de comprimento,
o Aeroporto do Hotel Transamérica oferece uma estrutura completa para
receber aviões comerciais (inclusive Boeing 737 / Airbus 320), executivos e
particulares. Já houve situações em que voos da empresa TAM, partindo de
Ilhéus para São Paulo, tiveram que fazer escala em Salvador, onde
embarcaram passageiros para o Hotel Transamérica. Após a escala, o avião
seguiu para Comandatuba, onde fez o desembarque dos hóspedes do hotel e
aqueles passageiros que decolaram em Ilhéus puderam finalmente seguir para
São Paulo.
A rede de transportes aéreos evidencia a permanência de relações
hierárquicas na rede urbana, pois a maior parte das cidades médias e
pequenas, dotadas de aeroportos, não é articulada diretamente às metrópoles
nacionais e às cidades mundiais, sendo necessário que sejam feitas cansativas
conexões para se chegar a um destino qualquer. No caso do aeroporto de
Ilhéus, com frequência, é necessário voar em direção ao norte (Salvador)
quando na verdade se pretende ir para o sul (São Paulo, Curitiba, Rio de
Janeiro, Porto Alegre).

303

6.2.4 As redes regionais de turismo, as novas atividades produtivas na
zona rural e os conteúdos da atividade industrial na região
A instalação das redes técnicas no território e a ampliação da infraestrutura necessária à circulação dos transportes na região Itabuna – Ilhéus
contribuíram para o surgimento ou ampliação de várias atividades produtivas.
O turismo está entre as atividades beneficiadas no período 1990/2010, até
mesmo porque foi necessário incrementar a renda regional com outras
atividades não-dependentes da cacauicultura – apesar de, enquanto símbolo
regional, o cacau continuar sendo o principal “garoto-propaganda” da região,
utilizado pelo marketing turístico para vender seus pacotes de viagens, sejam
eles relacionados ao turismo urbano, rural, ecológico ou de negócios.
Os fluxos de turistas são importantíssimos na manutenção da
economia de determinados lugares. Algumas cidades da região arrecadam
importantes somas de impostos municipais relacionados ao turismo; como
aqueles provenientes do pagamento de ISS por hotéis, pousadas, restaurantes,
empresas de transportes, lojas de artesanatos e serviços de um modo geral.
Nesse sentido, os turistas fazem parte dos fluxos que circulam entre os fixos
relacionados aos lugares de turismo na região; portanto, eles não devem ser
vistos “como meros observadores desse espetáculo de interações, mas como
parte dele” (CASTROGIOVANNI, 2000, p. 24).
As infraestruturas rodoviária, portuária e aeroviária ampliaram o acesso
de turistas oriundos de várias partes do mundo. Os destinos regionais mais
procurados são litorâneos e conectados pela BA-001: Ilhéus, Itacaré,
Canavieiras e Una (em função de Comandatuba). Todos esses lugares são
facilmente acessados através de rodovias pavimentadas e em bom estado de
conservação. Aqueles que vêm do sul via BR-101 acessam a BA-001 através
da cidade de Santa Luzia; os que vêm do oeste pela BR-415 atravessam a
cidade de Itabuna em direção a Ilhéus; e aqueles que se deslocam do norte
podem vir pela rodovia litorânea, a BA-001, que corta as cidades de Itacaré,
Ilhéus e Canavieiras, ou vir ainda pela BR-101 e acessar a BA-001 via
Uruçuca.
Itacaré, ao norte de Ilhéus, transformou-se de uma pacata cidadezinha
à beira-mar (anos 70/80) distante de tudo, em um dos lugares mais procurados
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do turismo brasileiro. O lugar tem sido escolhido por muitos empresários,
políticos e artistas como local para instalação de casas de veraneio, resorts, e
aparece, hoje, em sites de marketing turístico do mundo inteiro. A Itacaré dos
anos 2010 já não é tão pacata, convivendo com as benesses e os problemas
decorrentes da posição que ocupa no âmbito das redes mundiais de turismo,
especialmente nos meses de verão, quando a população flutuante enche suas
ruas apertadas de um movimento frenético. Através do turismo, Itacaré
construiu importantes interações espaciais na escala mundial, assumindo
funções que a diferenciam das demais pequenas cidades da rede urbana
regional.
Canavieiras, ao sul de Ilhéus, também tem atividades ligadas ao
turismo, entretanto, atende mais a uma demanda de turistas da própria região e
de outras regiões da Bahia e tem procurado profissionalizar mais os setores
envolvidos com a atividade, criando inclusive “produtos-referência”, como o
festival do caranguejo, a fim de somar-se “à sua identidade, à sua alma”
(YÁZIGI, 2001, p. 44), e assim “vender o lugar” como destino de turismo
cultural na era da globalização. Além disso, há um aspecto importante que
posiciona Canavieiras na história regional: o fato de ter sido às margens do rio
Pardo que foram plantadas as primeiras sementes de cacau na região.
O centro funcional e geográfico do turismo regional é mesmo Ilhéus.
“Rainha do Sul”, “Terra de Gabriela”, “Berço de Jorge Amado”, o lugar construiu
uma identidade bastante própria, onde uma integração interessante entre os
atributos da natureza e os culturais erigiu uma paisagem geográfica única que
representa o sul da Bahia no conjunto das redes mundiais de turismo (Figura
127).
Ilhéus beneficiou-se de sua dupla condição histórica; aquela ligada à
gestão da cacauicultura ao longo do século XX, e uma condição bem mais
distante no tempo, o fato de ter sido sede de capitania hereditária durante o
período colonial, resguardando, hoje, muitas marcas em sua paisagem
arquitetônica que remetem àquele tempo (Figura 128). Principal nó regional de
entrada e de saída para o mundo através das redes de transportes marítimo e
aéreo; detentora de fixos geográficos fundamentais ao desenvolvimento da
região, Ilhéus conseguiu superar alguns problemas decorrentes da crise da
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cacauicultura em função dos capitais que atrai oriundos do turismo, pois detém
um conjunto de atributos inexistentes nos demais municípios da região.
Figura 127 – Ilhéus: o centro regional de turismo e cultura

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Figura 128 – Ilhéus: Igrejas de N. Senhora da Vitória e N. Senhora da Piedade

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Novos fluxos relacionados às atividades produtivas na zona rural foram
incorporados aos movimentos na rede urbana regional, nas duas últimas
décadas, inclusive o turismo rural em Ilhéus, Itajuípe, Uruçuca, Una, Santa
Luzia, Canavieiras, Itacaré e Camacan, entre outros. A partir de 1990 alguns
proprietários de fazendas de cacau foram obrigados a buscar outras formas de
capitalização, uma vez que, para muitos deles, as perdas na produção de
cacau foram de quase 100%. Assim, alguns proprietários abriram as porteiras
de suas fazendas à visitação, geralmente incluindo no roteiro de peculiaridades
locais uma visita às áreas de produção de cacau cabruca, de cacau clonado e
mesmo às áreas infestadas pela doença vassoura-de-bruxa. Também há
hotéis-fazendas e pousadas que oferecem a gastronomia associada à cultura
do cacau, assim como pequenos museus (Figura 129).
Figura 129 – Camacan: as iniciativas pioneiras de turismo rural

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

A diversificação produtiva na zona rural – contando mais com as
iniciativas individuais dos produtores da região que com o apoio do Estado –
transformou bastante a paisagem monotônica da região cacaueira em uma
paisagem mais complexa, pois as atividades produtivas implantadas ou
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ampliadas exigiram uma nova rede de relações socioeconômicas que, por sua
vez, construíram conexões endógenas e exógenas diferenciadas daquelas
existentes até o final da década de 1980. Alguns municípios, em função do
incremento da produção agropecuária diversificada (açaí, pupunha, piaçava,
eucalipto, fruticultura, gado etc.), são levados a estabelecer interações com
cidades de outras regiões do Brasil, tornando ainda mais complexos o sentido,
a forma e os conteúdos da rede urbana em questão (figuras 130 e 131).
Figura 130 – Itapebi: expansão da eucaliptocultura no sul da Bahia

Figura 131 – Ibicaraí: incremento dos Investimentos em pecuária

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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O estudo da diversificação produtiva estaria incompleto sem a inclusão
da atividade industrial na região. O Centro Industrial de Itabuna e o Distrito
Industrial de Ilhéus foram instalados entre o final da década de 1970 e o início
da década de 80, período que coincide com o de grandes safras de exportação
de cacau. A posição estratégica de Itabuna e Ilhéus na rede urbana do sul da
Bahia atraiu para seus territórios os equipamentos industriais que, àquela
época, representavam grandes possibilidades de crescimento econômico.
Atrelados às políticas federais de industrialização do território, os distritos
industriais do Nordeste do Brasil foram projetados pela SUDENE, que àquela
época conduzia as políticas de desenvolvimento regional.
Em Itabuna, a princípio, destacou-se a instalação da indústria
multinacional Nestlé em 1980, para a fabricação de leite em pó e outros
derivados. Por muitos anos, a empresa foi um dos principais símbolos do
crescimento econômico de Itabuna. Entretanto, os principais fixos industriais
relacionados ao beneficiamento e à transformação do cacau foram instalados
em Ilhéus, como as indústrias Barreto de Araújo, Itaísa, Cargill Cacau Ltda. e
Chadler Industrial da Bahia. A maior parte dessas indústrias cujas atividades se
baseavam no processamento do cacau foi desativada em decorrência da crise
da cacauicultura, e hoje, seus galpões de produção estão ocupados com
atividades de outros setores produtivos.
Ao analisar as indústrias implantadas entre 1970/80 em Itabuna e
Ilhéus, Oliveira (2001, p 156) considera que as do segmento do cacau e de
fertilizantes não conseguiram superar a crise econômica regional, o que levou à
paralisação de suas atividades, restando apenas a Cargill Cacau Ltda., Joanes
Industrial S/A e Chadler Industrial da Bahia.
Por outro lado, novas indústrias surgiram a partir dos anos 1990,
relacionadas a diferentes segmentos industriais, entre as quais se destacam:
a) Em Itabuna: Cambuci S/A – Penalty (produção de bolas, tênis e material
esportivo); Itabuna Têxtil Ltda. – Tri fill (confecção de meias e peças
íntimas femininas e masculinas); e Indústria de Calçados Itabuna –
Kildare (desativada na década seguinte).
b) Em Ilhéus: indústrias do pólo de confecções e do pólo de informática e
eletroeletrônicos (que são na realidade montadoras de computadores), e
muitas delas foram desativadas na última década. (Idem).
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Seguindo a tendência da desterritorialização da produção em escala
planetária, muitas dessas empresas foram instaladas naqueles lugares que
lhes possibilitaram os maiores lucros com os menores custos de instalação. Os
municípios concederam um conjunto de incentivos fiscais para atrair as
unidades industriais (como isenção de impostos municipais, concessão do
terreno para instalação, concessão de água e de energia). Terminado o
período – geralmente de quinze anos – de vigência do contrato, a empresa
desmonta suas instalações e sai em busca de outro lugar que ofereça
concessões mais vantajosas para a ampliação do seu capital. Para Oliveira
(Ibidem, p. 154) foi exatamente isso que aconteceu na região, “as políticas
nacionais e estaduais, voltadas para o atendimento da globalização,
constituem-se nos principais fatores do processo de desconcentração industrial
no Brasil, origem da implantação de novas indústrias em Itabuna e Ilhéus”.
Ao longo da década atual, novas unidades industriais chegaram à
região, ligadas aos segmentos de roupas e confecções, calçados, produtos
alimentícios, fertilizantes, metalurgia, vidros, refrigerantes, móveis e construção
civil, entre outras. Além de Itabuna e Ilhéus, em algumas pequenas cidades
também foram instaladas indústrias de pequeno porte, como é o caso da
Malwee Confecções, em Camacan e da Penalty, em Itajuípe.
Em 2011, o município de Itabuna recebeu uma central de distribuição
de gás natural do GASENE, construído pela Petrobrás. A rede de dutos levará
o gás natural diretamente a empresas, estabelecimentos comerciais e
industriais, residências e postos de combustível. A Bahiagás – empresa do
governo baiano responsável pela comercialização do produto – fechou
contratos com a Tri fill, a DPA/Nestlé e diversos postos de combustível. Estão
sendo investidos R$ 60 milhões na implantação do gás natural nas regiões sul
e sudoeste da Bahia, com a expansão da rede de dutos até Ilhéus, Vitória da
Conquista e Itapetinga. Somente no sul e extremo-sul da Bahia serão 32
municípios beneficiados com a distribuição de gás natural. No território baiano,
além de Itabuna, o GASENE terá bases de distribuição em Mucuri, Eunápolis e
Catu (Jornal Agora, 28/07/2011).
A atividade industrial na região Itabuna – Ilhéus nunca ocupou um
espaço importante na agenda política regional. As principais iniciativas de
industrialização na região partiram das iniciativas do Governo Federal ou das
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necessidades das corporações ligadas ao processamento de cacau, entre as
décadas de 1980/90. Além disso, convém lembrar que o Estado sempre
priorizou a instalação dos grandes equipamentos industriais na Região
Metropolitana de Salvador, tanto pelas vantagens locacionais relacionadas à
concentração da produção nos centros industriais de Aratu e Camaçari, quanto
pelas dificuldades de interiorização de centros industriais em um estado com as
dimensões territoriais da Bahia. Finalmente, faz-se necessário considerar que é
preciso buscar um melhor equilíbrio entre as demandas da RMS e das demais
regiões do estado, a fim de que os recursos não sejam tão seletivamente
concentrados em apenas 0,5% do território baiano, como demonstram os
dados referentes à distribuição do PIB na Bahia (Figura 132).

RMS
Demais Regiões

Fonte: SEI, 2010.
Elaboração: TRINDADE, G.A. 2011.

Figura 132 – Bahia: Concentração do PIB na Região Metropolitana de Salvador

6.3 A aglomeração Itabuna – Ilhéus: o contexto atual e prospectivo

Ao longo deste trabalho – que percorreu o processo de desenvolvimento
socioespacial da rede urbana sob influência de Itabuna e Ilhéus – as duas
cidades ora aparecem com seus atributos individuais, suas particularidades,
ora emergem conjuntamente, indissociáveis, como se fossem uma só. As duas
cidades, em muitos momentos ao longo do século XX e nesse início do século
XXI, contrariando determinações políticas exógenas e desencontros políticos
locais, se expandiram uma em direção à outra, como se tivessem vontade

311

própria. As cidades não têm vontade própria, mas aqueles que a produzem
sim, e a produção dos espaços urbanos conta cada vez mais com a
participação de diversos agentes sociais, em muitos momentos, mais atuantes
que os próprios gestores que as administram.
Itabuna e Ilhéus, cidades de médio porte distantes entre si em apenas
30 km, são responsáveis pela consolidação de um espaço regional entre os
mais representativos do estado da Bahia. Ainda nos longínquos anos 1950, o
geógrafo Milton Santos afirmava que as duas cidades “podem, sem exagero,
ser consideradas um único organismo urbano uma vez que funcionalmente se
completam” (SANTOS, 1957, p. 64). Esta situação foi ratificada pelo também
geógrafo Sylvio Bandeira, nos anos 1980, quando escreveu que “se até
recentemente foi possível falar separadamente de Ilhéus e Itabuna, hoje é mais
conveniente tratar dos dois centros praticamente como uma só unidade urbana
responsável pela condução da vida regional” (SILVA et al.,1987, p. 407).
De fato, este é o único caso no território baiano em que duas cidades de
médio porte estão localizadas tão próximo geograficamente; no entanto, ao
longo do tempo, as gestões de seus territórios têm se caracterizado mais pelo
distanciamento mútuo que pela busca de diálogo, pela definição de alguns
interesses comuns (Figura 133).
Figura 133 – As relações político-administrativas entre os centros regionais

Elaboração: TRINDADE, G. 2011.
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Essas duas cidades de médio porte do sul da Bahia têm suas redes de
transporte articuladas através da BR-415. São constantes os fluxos entre as
duas cidades. Inclusive, a intensidade dos fluxos de transportes na Rodovia
Jorge Amado tem suscitado – nas duas cidades – a mobilização social e
política pela sua duplicação, várias vezes prometida pelo Governo do Estado.
Em virtude da grande fluidez que há entre os dois centros, tem-se
questionado se já existe, efetivamente, o fenômeno da conurbação no espaço
compreendido entre Itabuna e Ilhéus. Para Silva, “não se pode falar de uma
tendência a uma conurbação do tipo físico-territorial, mas, certamente, já existe
uma conurbação funcional com forte tendência à expansão” (SILVA et al.,1987,
p. 407). De fato, ainda há uma considerável densidade de propriedades rurais
ao longo da Rodovia Jorge Amado, impedindo a instalação de equipamentos
urbanos em determinados trechos e a mudança de conteúdos das paisagens
rurais em paisagens eminentemente urbanas. Entretanto, cada vez mais
rapidamente, são instalados equipamentos urbanos ao longo da rodovia. Além
disso, dois bairros de Ilhéus (Salobrinho e Banco da Vitória) e três grandes
instituições ligadas ao ensino e à pesquisa (UESC, CEPLAC e IFBA) localizamse nesse intervalo. Ao longo da rodovia, novos fixos são instalados e fluxos vão
surgindo ou se intensificando (Figura 134).
Figura 134 – Ampliação de fluxos geográficos entre Ilhéus e Itabuna

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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A instalação dos grandes equipamentos do comércio atacadista
contribuiu bastante para o aumento dos fluxos de pessoas, mercadorias,
serviços e informações entre Itabuna e Ilhéus. Apesar de o município de Ilhéus
ter recebido em seu território esses equipamentos (Makro e Atacadão), a
decisão das empresas, por uma questão estratégica, foi de instalarem-se a 1
km de Itabuna, a fim de fazer uso da atração comercial (Shopping e Avenida
Cinquentenário) que esta cidade exerce sobre o entorno regional (Figura 135).
Figura 135 – Ampliação dos fluxos comerciais na aglomeração urbana

Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Neste início do século XXI surge novo estudo sobre a região de
influência das cidades brasileiras (IBGE, 2008) no qual se insere a região de
influência de Itabuna e Ilhéus, que aparecem como uma aglomeração
urbana com centralidade sobre um vasto território que extrapola os limites da
antiga região cacaueira. O principal objetivo do estudo do IBGE foi
apresentar um quadro atualizado da rede urbana brasileira na passagem do
século XX para o XXI, em decorrência das transformações radicais
promovidas no território pelas novas tecnologias, pelo aprofundamento da
globalização da economia brasileira e pelo avanço da urbanização. Para a
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investigação acerca da hierarquia dos centros urbanos e suas regiões de
influência privilegiou-se a função de gestão do território, considerando que
um centro de gestão do território,
É aquela cidade onde se localizam, de um lado, os diversos
órgãos do Estado e, de outro, as sedes de empresas cujas
decisões afetam direta ou indiretamente um dado espaço que
passa a ficar sob o controle da cidade através das empresas
nela sediadas. (CORRÊA, 1995, APUD IBGE, 2008, p. 131).

A intensidade das ligações econômicas e funcionais entre as cidades foi
utilizada para definir as regiões de influência dos centros e identificar a
articulação das redes no território. A coleta e o cruzamento dos dados serviram
como base para a definição dos centros de gestão do território e suas
respectivas regiões de influência. Neste sentido, Itabuna e Ilhéus são
consideradas em conjunto, como alguns estudos anteriores já haviam
apontado, como uma só unidade urbana, agora identificada como a
aglomeração Itabuna - Ilhéus25 (Figura 136).
Figura 136 – As interações espaciais em um contexto de aglomeração urbana
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Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

25

O conceito de aglomeração urbana vem sendo adotado recentemente pelo IBGE. Embora
semelhante ao de região metropolitana, ele serve para designar outros espaços urbanos
situados em um nível submetropolitano, que congregam mais de uma cidade, notadamente
cidades que começariam a experimentar o processo de conurbação. (MATOS, 2000, p. 2).
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Diante do exposto, espera-se que os gestores municipais absorvam o
sentido dessas informações e ponham em ação práticas mais comprometidas
de administrar esses espaços urbanos. Um comprometimento que abarque a
compreensão da dimensão urbana na sua interação com a região e com outros
espaços do Brasil e do mundo. Neste momento a complexidade da vida faz
com que as cidades coexistam em meio a redes e fluxos que conectam o
próximo e o distante, o rural e o urbano, o que permanece e o que se
transforma continuamente. Ao longo deste trabalho buscou-se apontar os
principais atributos do sentido da complementaridade entre Ilhéus e Itabuna
(Figura 137).
Figura 137 – A Aglomeração Urbana: alguns conteúdos da complementaridade
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Elaboração: TRINDADE, G. 2011.

Os gestores de Itabuna e Ilhéus (ainda) não enxergaram isso, que é um
dado incontestável ao longo do processo histórico de desenvolvimento dessas
cidades. A gestão oficial de Itabuna governa “de costas para Ilhéus” e viceversa. Essa ausência de complementaridade entre as gestões desses
territórios (que são funcionalmente complementares) compromete o próprio
desenvolvimento regional, pois, pelo menos algumas ações que impactam em
ambos os territórios – inclusive a discussão sobre a metropolização – deveriam
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ser assumidas em conjunto, teriam mais respaldo social e maior força política
junto às instâncias estadual e federal.
Antes mesmo de a sociedade regional assimilar a ideia de aglomeração
urbana, já se fala em instituição de uma região metropolitana. Recentemente
tem aparecido nas mídias locais proposições acerca da definição de uma
região metropolitana tendo como núcleos Itabuna e Ilhéus, lideranças políticas
teriam mesmo um projeto de lei pronto para ser enviado à Assembléia
Legislativa Estadual.
No entanto, não há discussão de fato sobre esta questão: o que é e
como funciona um espaço metropolitano? Quais tipos, volumes e intensidades
de fluxos definem uma região metropolitana? Qual a densidade das interações
espaciais existentes entre Itabuna e Ilhéus e os possíveis municípios que
integrariam essa região metropolitana? Quais seriam eles? Qual a magnitude
da população aglomerada e a extensão da área urbanizada? Há integração
econômica e social do conjunto dos prováveis municípios da região
metropolitana? No âmbito metropolitano a centralidade seria exercida pela
cidade de Itabuna? Qual o propósito da criação de uma região metropolitana no
sul da Bahia? Como a sociedade dos demais municípios – cujos territórios
passariam a compor essa região metropolitana – se posiciona acerca desta
questão? Vê-se que ainda há muitos aspectos a serem discutidos e
pesquisados antes de se determinar uma região metropolitana a partir dessas
duas cidades, o que não deve ser fruto de interesses políticos alheios à
realidade socioespacial que existe concretamente (TRINDADE, 2010, p. 180).
Os problemas decorrentes da última crise da cacauicultura deveriam ter
servido como alerta para os gestores municipais na região, pois o que acontece
no território de um município – especialmente os problemas ambientais, sociais
e econômicos – não fica restrito aos limites municipais, extrapolando-os e
provocando efeitos sobre a organização socioespacial de toda a região e
mesmo de outros espaços. Questionado sobre se os gestores de Itabuna e
Ilhéus têm consciência desse caráter de complementaridade entre as duas
cidades, o jornalista M. Leal foi taxativo: “deveriam ter, mas não têm. O
privilégio não é deles. A população das duas cidades também não enxerga
isso, daí a rixa entre elas, que continua. E os dois gestores, por sua formação

317

de trabalho, não têm conhecimento, não têm cultura suficiente para entender
questões mais complexas”.

6.3.1 O que está por vir... Uma visão prospectiva acerca de mutações na
rede urbana da região Itabuna – Ilhéus

O que está por vir ainda encontra-se no campo das ideias, dos projetos
e dos compromissos políticos – que muitas vezes não são realizados. Discutir
sobre o que ainda não existe concretamente pode ser um exercício perigoso,
principalmente quando se pretende apresentar análises baseadas em dados da
realidade, em paisagens que são construídas pela sociedade, indicando
conteúdos das ações políticas, sociais e econômicas que envolvem a produção
do espaço geográfico.
As transformações que estão a caminho no âmbito da rede urbana em
questão se inserem no campo das possibilidades, do devir que se anuncia.
As ações políticas determinam a instalação de objetos no território que
acabam interferindo em todas as relações socioespaciais. No contexto da rede
urbana tais ações podem consolidar o predomínio de algumas cidades sobre
outras, como também podem levar a um processo de marginalização espacial
(CORRÊA, 1995, p. 40) naquelas cidades/regiões que não foram beneficiadas
com a instalação desses objetos. A história está repleta de exemplos em que
ambas as situações ocorreram. Nesse sentido, a ação política – cada vez mais
atrelada a interesses econômicos – é o principal elemento que dá forma e
altera os conteúdos da rede urbana em seu processo contínuo de
transformação. De acordo com Santos,

A história é sem-fim, está sempre se refazendo. O que hoje
aparece como resultado é também um processo. Um resultado
hoje é também um processo que amanhã vai tornar-se outra
situação. O processo é o permanente devir. Somente se
pudéssemos parar a história é que teríamos um estado, uma
situação permanente (SANTOS, 1996a, p. 95).

Assim, como não se pode parar a história, a rede urbana coexiste em meio às
metamorfoses socioespaciais que caracterizam esse momento. No caso
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específico da região Itabuna – Ilhéus uma grande transformação está a
caminho e tende a provocar mudanças radicais na rede urbana. Trata-se do
projeto de construção do Porto Sul, um complexo intermodal (aero-rodoferroviário) que conectará Ilhéus ao Centro-Oeste e Norte brasileiro (Figura
138).
Figura 138 – Traçado da FIOL – Ferrovia de Integração Oeste – Leste

Fonte: VALEC, 2011.

O projeto insere-se nas políticas nacionais do PAC – Programa de
Aceleração do Crescimento, constituindo-se em uma PPP – Parceria Público –
Privado, que prevê a construção de um novo aeroporto, de um porto off-shore
(um retroporto privado) e da ferrovia oeste – leste. Esses fixos seriam
construídos no litoral norte de Ilhéus (a princípio, na Ponta da Tulha, mas, em
função de dissensos envolvendo questões ambientais, definiu-se outro local 5
km ao sul, o distrito de Aritaguá). Os impactos ambientais ocuparam o centro
das divergências em relação à construção do Complexo Porto Sul, em virtude
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de ser uma área no entorno da APA da lagoa Encantada e do rio Almada, com
remanescentes da mata atlântica e presença de corais nas águas do Atlântico.
Além disso, o local inicialmente escolhido abriga pescadores, população nativa
e pousadas instaladas em um lugar de magníficas paisagens naturais (Figura
139).
Figura 139 – Ilhéus / Litoral Norte: local definido para construção do Porto Sul

Fonte: COPPOLA, F. 2010.

A opinião pública na região ficou bastante dividida e o discurso do
desenvolvimento regional voltou à tona, enfatizando que esta seria finalmente a
solução para a recuperação econômica da região cacaueira. Na universidade
houve segmentos científicos favoráveis e contrários ao projeto Porto Sul. ONGs
e organizações da sociedade civil também se manifestaram contrários ao
projeto, defendendo a ideia de que o Estado deveria apoiar o uso sustentável
dessas paisagens – especialmente para fins de turismo – e não insistir em um
projeto cujos interesses externos se sobrepõem aos regionais (INSTITUTO
FLORESTA VIVA, 2008).
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Por outro lado, a maior parte dos empresários, políticos e das mídias
regionais posicionou-se amplamente favorável ao novo empreendimento. Em
algumas mídias escritas e digitais a proposta do Estado foi defendida de forma
incondicional, inclusive, afirmando que aqueles que não aceitam o projeto são
contrários ao desenvolvimento regional. Entre as lideranças políticas regionais
as defesas mais expressivas partiram dos ilheenses. Para o Secretário de
Infraestrutura, Comércio e Mineração de Ilhéus, “esta obra muda todo o
panorama regional, influenciando também o plano nacional; a ferrovia integrada
ao porto sul será um vetor do escoamento da nossa riqueza e da produção dos
nossos estados interiores” (JORNAL A REGIÃO, 04/04/2009).
Se concretizada, a ferrovia oeste – leste percorrerá ao todo 1500 km,
dos quais 1100 em território baiano, atravessando 32 municípios. O eixo de
articulação envolve principalmente os municípios de Ilhéus, Caetité, Correntina,
Luís Eduardo Magalhães e Barreiras (na Bahia) e Figueirópolis (em Tocantins).
A FIOL, no Centro – Norte brasileiro, poderá conectar-se com a Ferrovia Norte
– Sul e com a estrada de ferro Carajás, articulando, dessa forma, o Atlântico ao
Pacífico, através do Peru.
O projeto prevê a circulação de minério de ferro, grãos e farelos, álcool,
açúcar, algodão, celulose, cimento e outros produtos e matérias-primas das
áreas de produção ao longo da ferrovia. Os maiores movimentos previstos são
os do agronegócio do Oeste baiano e da produção mineral da região de
Caetité, cuja exportação para a China está assegurada pela empresa BAMIN –
Bahia Mineração, que tem 50% de suas ações pertencentes à Eurasian Natural
Resources Corporation, empresa do Cazaquistão.
Para o prefeito de Ilhéus, “há 100 anos nossa cidade inaugurou sua
ferrovia, que trouxe o desenvolvimento para Ilhéus e toda a região; essa nova
ferrovia que chega, trará ainda mais desenvolvimento, ligando nossas terras ao
centro do Brasil” (JORNAL AGORA, 13/12/2010). A reflexão em torno do que
foi discutido no desenvolvimento deste trabalho contraria a opinião do prefeito,
pois, concretamente, a estrada de ferro de Ilhéus, desativada nos anos 1960,
contribuiu para a consolidação do poder e do predomínio de Ilhéus – e de
Itabuna – sobre a região.
Quanto às expectativas em torno da FIOL, é possível que a ferrovia
traga mais desenvolvimento econômico - e talvez social – para Ilhéus e, quiçá,
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a região. Mas isso ainda está no campo das conjecturas, das possibilidades, do
devir; posto que a previsão oficial para conclusão do primeiro trecho (Ilhéus –
Caetité) era de julho de 2011, e até este momento (setembro – 2011), os
trabalhos ainda estão parados no canteiro de obras, em Caetité.
Contudo, se a FIOL se tornar real, a rede urbana em questão passará
por uma grande transformação, tornando-se ainda mais complexa pela
inserção de uma lógica axial em um contexto espacial onde as interações são
cada vez mais reticulares.

A posição de Ilhéus na rede urbana será

requalificada em virtude da concentração dos novos fixos em seu território,
principalmente aqueles relacionados ao transporte em longas distâncias. Na
perspectiva do arranjo espacial que tende a emergir a ideia da aglomeração
urbana ganha ainda mais sentido.
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CONCLUSÃO

A realidade é sempre mais rica que as nossas teorias
Roberto Lobato Corrêa, 2006, p. 43.
Não se trata mais da distinção trivial entre o que fica na sombra
e o que é iluminado, mesmo se acrescentarmos que a
“iluminação” intelectual tem limites, afasta ou menospreza isto
ou aquilo, projeta-se aqui e não ali, põe aquilo entre parênteses
e isto em evidência. E isso não é tudo: há o que não se sabe e o
que não se pode elucidar.
Henri Lefébvre, 2008, p. 37.

O estudo acerca da rede urbana da região influenciada por Itabuna –
Ilhéus demonstrou a necessidade de articular o particular e o geral (região –
mundo), a natureza e a sociedade (características edafoclimáticas e produção
de cacau), o presente e o passado (transformações socioespaciais), os objetos
e as conexões (fixos e fluxos), o Estado, a técnica e as empresas (novas
atividades produtivas). Todas essas interrelações expressam o caráter de
geograficidade que o tema da pesquisa encerra.
A rede urbana é um dos temas mais destacados da Geografia Urbana,
considerada como um elemento dinâmico do espaço geográfico por privilegiar
o movimento, a rapidez das transformações, a complexidade das interações e
a multiplicidade das ações que caracterizam as relações espaciais. Se até
recentemente predominaram estudos baseados na noção de hierarquia urbana
– com ênfase na Teoria das Localidades Centrais, de Walter Christaller –,
neste início do século XXI novos modelos de análise estão sendo buscados,
afinal, a influências dos meios técnico-informacionais desvirtuou as relações
entre tempo/espaço, proximidade/distância, centro/periferia.
A referida teoria não conseguiria explicar nos dias atuais o emaranhado
de conexões que articulam os centros urbanos entre si, em virtude da
complexidade crescente que caracteriza essas interrelações. Os meios técnicoinformacionais incidiram sobre o processo produtivo, subvertendo fronteiras e
rompendo hierarquias outrora existentes no âmbito da produção, da circulação,
da distribuição e do consumo.
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Dessa forma, é possível compreender que, atualmente, faz-se
necessário incorporar novos atributos às análises sobre a rede urbana. Por
exemplo, a orientação teórico-metodológica que considera os fixos e os fluxos
(SANTOS, 1996a, 1996b, 1999) como categorias de análise espacial que
ajudam a compreender a interdependência entre o território e todas as ações
que a sociedade estabelece sobre ele, em todos os níveis de escala, da local à
mundial. Essa perspectiva de abordagem pode esclarecer como se dão as
interações espaciais, permitindo uma visão mais global e atualizada sobre o
funcionamento da rede urbana.
Entretanto, faz-se necessário ter alguns cuidados, pois a forma e o
conteúdo da rede urbana são, hoje, bastante complexos e variados; em uma
realidade socioespacial como a brasileira persistem diferenças territoriais que
resultam de um processo histórico concentrador de renda, de equipamentos
técnicos e de poder em determinadas frações do território, em detrimento de
tantas outras.
Nesse sentido, é possível empreender uma orientação metodológica que
apesar de considerar o movimento e a celeridade dos fluxos em rede que hoje
se abrem no plano mundial, também enxergue as rugosidades, as
disparidades, as interações ainda lentas que coexistem com a “aceleração
contemporânea”. A técnica é instalada seletivamente no território e esse dado
tem que ser considerado antes de se decretar o fim absoluto da hierarquia
urbana.
A rede urbana, frequentemente tratada em função de suas relações
regionais, através de modelos hexagonais, concêntricos ou axiais, deve
incorporar, necessariamente, neste início do século XXI, novos conteúdos de
análise relacionados à prevalência da técnica e da informação. Rede urbana,
rede técnica e rede de informação constituem, neste momento, categorias de
análise interdependentes.
Para autores como Dias (1995a, 1995b), Parente (2004), Castells (1999)
e Haesbaert (2002a, 2002b), as redes tornaram-se simultaneamente uma
espécie de paradigma e de elemento principal das transformações recentes,
justamente no momento em que as tecnologias da informação passaram a
exercer um papel estruturante em escala mundial. Enquanto para Corrêa
(2005, 2006) e Sposito (2008), a rede urbana é a manifestação mais expressiva
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do conceito de rede, porque através da rede urbana as demais conexões em
rede são realizadas, como transportes, finanças, comunicações e transações
comerciais.
Quanto à controvertida questão da hierarquia urbana no bojo da
discussão atual acerca da rede urbana, somente os trabalhos empíricos
demonstrarão, de fato, se ainda existe e em quais níveis. Além disso, os
trabalhos empíricos demonstrarão também quais são os tipos de fluxos que
estão relacionados a ações de caráter mais exógeno, que conectam os centros
urbanos em uma rede que progressivamente se afirma no plano do mundial.
A rede urbana Itabuna – Ilhéus passou por várias transformações ao
longo do tempo. Sua gênese está associada à produção e comercialização de
cacau, atividade produtiva responsável pela instalação dos principais fixos
geográficos que conduziram ao predomínio de Itabuna – Ilhéus sobre a região.
A construção da estrada de ferro para servir quase que exclusivamente ao
escoamento de cacau potencializa o caráter regional dessa fração do território
baiano. As conexões intrarregionais estabelecidas pela ferrovia consolidaram
um espaço regional derivado dos centros – Itabuna e Ilhéus –; um espaço
regional cuja existência se justifica em função de atender às necessidades de
expansão da área produtora de cacau.
As pequenas cidades que surgiram a partir dos desmembramentos
territoriais de Ilhéus e de Canavieiras, especialmente após os anos 1950, têm a
função de atender aos interesses da expansão da cacauicultura, de gerenciar a
produção localmente realizada e conduzi-la para exportação no Porto de
Ilhéus. Sendo assim, no período de funcionamento da estrada de ferro de
Ilhéus não existiu de fato uma rede urbana na região cacaueira, mas sim a
articulação de espaços rurais de produção agrícola aos dois centros urbanos
responsáveis pelo escoamento da produção regional – um espaço regional
voltado inexoravelmente ao mercado externo.
Após a década de 1960 ocorreu a desativação da estrada de ferro e a
ampliação da malha rodoviária, inclusive com o asfaltamento da rodovia BR101 que consolida a posição estratégica de Itabuna como o principal
entroncamento rodoviário da região. Essa situação geográfica promoveu uma
maior interação de Itabuna com as pequenas cidades do interior da região
produtora de cacau. Aos poucos, determinados equipamentos urbanos
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(bancos, firmas compradoras de cacau, agências de correios, órgãos dos
governos federal e estadual, hospitais, colégios do ensino médio, rodoviárias,
entre outros) foram instalados em algumas daquelas cidades, promovendo uma
maior circulação de capital, de mercadorias, de pessoas e de serviços. Esses
fluxos intrarregionais fizeram emergir centros de zona – Ipiaú, Camacan,
Gandu, Ibicaraí e Ubaitaba – que assumiram nos seus entornos algumas
funções até então realizadas por Itabuna e Ilhéus. Essa maior complexidade de
interações entre os dois centros regionais, os centros de zona e as pequenas
cidades – associada à ampliação dos fluxos extrarregionais – contribuiu para a
afirmação de uma rede urbana regional.
Entre

as

décadas

de

1980

e

1990

ocorreram

importantes

transformações socioespaciais que alteraram a forma e o conteúdo dessa rede
urbana. A crise da cacauicultura exigiu do Estado e do setor privado a
execução de ações emergenciais de amparo à região. As transformações
engendraram uma nova lógica territorial que incluiu, entre outros fatores: o
redimensionamento das funções de Itabuna e Ilhéus sobre a hinterlândia
regional, a diminuição de fluxos relacionados ao comércio do cacau e o
recrudescimento de fluxos de outras naturezas (comércio, turismo, indústria,
serviços), novas conexões em rede com outras regiões da Bahia e com outros
lugares do mundo, e a consequente reconfiguração da rede urbana sob uma
perspectiva de geometria variável que resguarda certos níveis de hierarquia.
Nesse novo contexto uma pluralidade de atividades definiu a
diversificação produtiva que atualmente caracteriza a região Itabuna – Ilhéus.
Apesar dos novos vetores técnico-científico-informacionais que interferem hoje
nas relações hierárquicas entre as cidades da rede urbana, não se pode ainda
decretar o fim da hierarquia, pois os fixos mais importantes para condução da
vida regional continuam a ser instalados – ou ampliados – nos territórios de
Itabuna e Ilhéus: shopping center, grandes empresas atacadistas, aeroporto,
universidades

e

faculdades,

hospitais

regionais,

concessionárias

de

automóveis, lojas de softwares e hardwares, indústrias, centros de convenções,
teatros, redes de TV, edifícios de apartamento e condomínios verticais etc.).
Portanto, em função de questões dessa natureza, em pleno período
técnico-científico-informacional ainda é possível continuar considerando a
hierarquia urbana, mesmo que em um contexto onde coexistem interações
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contínuas e descontínuas entre as pequenas, médias e grandes cidades que
participam da rede urbana. A técnica permitiu a realização de conexões na
escala do mundo, mas sua instalação ainda é seletiva no território.
As interações espaciais na rede urbana regional são cada vez mais
influenciadas por determinações exógenas que reforçam o entrecruzamento de
escalas. O adensamento dos fixos em Itabuna – Ilhéus continua permitindo que
essa aglomeração urbana influencie o espaço regional historicamente
constituído a partir da cacauicultura. Todavia, as pequenas cidades da região
podem estabelecer suas próprias conexões exógenas – desde que detenham
as infraestruturas técnicas necessárias – a partir das relações sociais, políticas
e econômicas que estabelecem com cidades de outros níveis e de outras
regiões do país. As transações comerciais que realizam diretamente com São
Paulo são um exemplo disso.
As conexões externas movimentam fluxos de pessoas, mercadorias,
capitais, serviços e informações, envolvendo justaposição e sobreposição de
redes cuja viabilidade está atrelada inexoravelmente à rede urbana. Através
dela as infraestruturas – rodovias, redes elétricas, redes de comunicação,
portos e aeroportos, redes de correios e telégrafos, redes de informação – são
articuladas, possibilitando que as interações sejam concretizadas.
Hoje, mais que em qualquer outro período da história, essas
interações dependem das condições técnicas instaladas no território; são elas
que autorizam o alcance espacial das conexões que uma cidade pode
estabelecer no âmbito da rede urbana, definindo, assim, se continuará
submetida a rígidos padrões de relações hierárquicas ou se construirá
interações menos dependentes do comando das capitais regionais e das
metrópoles.
Na região Itabuna – Ilhéus ainda há um grande predomínio de
relações verticalizadas entre o centro regional e as pequenas cidades, com
maior ênfase para aquelas relacionadas ao comércio mais diversificado, aos
serviços de saúde e educação, à centralidade dos meios de transporte e das
comunicações. No contexto atual, a defasagem da infraestrutura técnica de
espaços marginalizados contribui para seu isolamento relativo, mantendo-se
grande parte das redes de relações baseadas no lugar. Afinal, não é fácil
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desvencilhar-se das amarras impostas pela verticalização relacionada à
densificação dos fixos em alguns nós da rede urbana.
Ainda que relações de horizontalidade sejam estabelecidas pelas
pequenas cidades, elas são bastante limitadas, porque detêm pequena parcela
da infraestrutura disponível no território, ou mesmo porque a demanda de
ações locais que depende de conexões exógenas seja pequena. Nesse âmbito,
os centros regionais realizam essas conexões e distribuem regionalmente os
bens e serviços indisponíveis nas pequenas cidades.
Se essas pequenas cidades apresentam níveis de subordinação à
capital regional, Itabuna – Ilhéus, esta, também depende de vetores e normas
externas ao seu território, como é o caso do projeto de implantação do
Complexo Porto Sul, que envolve determinações dos governos federal e
estadual, e até mesmo de corporações que atuam na escala mundial.
As interações entre as pequenas cidades, os centros de zona e Itabuna
– Ilhéus, no âmbito da rede urbana regional, apresentam características que
confirmam a ideia de que a análise de fixos e fluxos e o entrecruzamento entre
horizontalidades

e

verticalidades,

possibilitam

um

entendimento

contextualizado do funcionamento da rede urbana na contemporaneidade. O
levantamento dos objetos – inclusive os técnicos – e das conexões que eles
possibilitam, permitem uma análise mais dinâmica da rede urbana, na medida
em que representam os interesses sociais, políticos e econômicos subjacentes
à produção do espaço geográfico.
Há ainda o imponderável e o subjetivo – coexistindo em meio às normas
e hierarquias – que podem interferir na maneira como cada pessoa realiza suas
conexões na rede urbana. A negação ao tempo hegemônico da metrópole
(SANTOS 1994, SANTOS e SILVEIRA, 2001; CARLOS, 2001a) pode ser uma
opção consciente e deliberada; afinal, mesmo na velocidade do mundo atual,
podem coexistir ritmos diferenciados, mais lentos, outra medida de tempo.
Algumas pessoas podem realizar seus próprios movimentos na rede urbana,
seja por imposição das condições políticas, socioculturais e econômicas a que
estão submetidas, ou mesmo por deliberação pessoal consciente, por se
recusarem a seguir o tempo das metrópoles. Ainda que ele seja o tempo
hegemônico das redes que se abrem hoje na escala mundial numa perspectiva
de geometria – e de geografia – extremamente variável.
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Convém,

finalmente,

ratificar

o

caráter

de

complementaridade

envolvendo Itabuna – Ilhéus: essas cidades se desenvolveram em função de
uma atividade produtiva comum e a proximidade geográfica contribuiu para a
instalação de fixos em ambos os territórios. Esses fixos engendraram um
conjunto de atributos indispensáveis ao desenvolvimento do espaço regional,
além de ampliarem os fluxos responsáveis pela produção de uma aglomeração
urbana com tendência à metropolização.
De fato, essa noção precisa ser assimilada pelos gestores municipais e
estaduais. O entendimento de que é necessário administrar esse território de
forma integrada, com a consciência dos papéis complementares que as duas
cidades têm desempenhado ao longo do tempo. Os gestores urbanos de
Itabuna e Ilhéus precisam assumir a responsabilidade que administram
territórios que só têm sentido se considerados em sua dimensão de
complementaridade e não de isolamento ou individualidade.
Outros tantos aspectos poderiam ter sido destacados neste trabalho, na
medida em que o objeto de estudo priorizado foi de fato a aglomeração Itabuna
- Ilhéus. Existe uma quantidade significativa de dados que poderiam dar
margem a outras abordagens dentro deste mesmo tema, tais como: a análise
das interações espaciais estabelecidas a partir dos centros de zona, definindo
aquelas cinco cidades como objetos de estudo; o grau de dependência
individualizado e detalhado de cada uma das demais pequenas cidades que
integram a rede urbana regional; o peso das atividades agropecuárias no PIB
das pequenas cidades e as interações espaciais decorrentes dessas atividades
produtivas; o mapeamento dos fluxos e redes que conectam essas cidades
com o espaço mundial; o levantamento das redes técnicas e das redes
serviços existentes em cada uma das cidades; as demandas sociais locais e a
ausência do Estado na definição de ações que diminuiriam o poder dos centros
regionais sobre as pequenas cidades; o papel dos agentes sociais locais na
produção de fixos que ampliam os fluxos extra-regionais da cidade na rede
urbana; e tantas outras possibilidades de temas para pesquisa.
Por fim, aludindo-se à epígrafe de Lefébvre anteriormente citada, há
limites em um trabalho científico que devem ser considerados. Existem
aspectos não registrados ou não verbalizados que interferem no processo de
construção de uma tese como esta, que, enfim, nunca serão revelados.
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APÊNDICE A
Pesquisa/Tese desenvolvida na Universidade Federal de Sergipe - UFS
Autor: Gilmar Alves Trindade – Doutorando NPGEO – UFS
Tema: Aglomeração Itabuna – Ilhéus: cidade, região e rede urbana
Questionário: Data ___/___/___ Informante/Função: _____________________
Setor Comercial:_______________________ Cidade: _________________________
Para aplicação na M.R. Itabuna – Ilhéus com empresários dos setores atacadista e
varejista em 4 centros de zona A e B: Gandu, Ibicaraí, Camacan e Ipiaú, e em 13
centros Locais.
01. As agências bancárias existentes aqui na cidade atendem às necessidades
da movimentação financeira de sua empresa? E quantas existem? _____
( ) Sim, plenamente ( ) Sim, em parte ( ) Não
02. Se não, para qual cidade recorre em busca desses serviços? ____________
03. O seu município depende dos centros regionais, Itabuna e Ilhéus?
( ) Sim, plenamente ( ) Sim, em parte ( ) Não
04. Se sim, em quais setores / serviços / atividades? Se não, por quê? ________
05. A dependência maior é em relação à Itabuna ou Ilhéus? Por quê?
( ) Itabuna ( ) Ilhéus ___________________________________________
06. Após o desenvolvimento dos meios informacionais (computador, internet) sua
cidade passou a depender menos dos dois centros regionais?
( ) Sim
( ) Não
07. Por que você afirma isso? _________________________________________
08. A internet auxilia de que forma nas transações comerciais e financeiras de
sua empresa? __________________________________________________
09. Com quais praças comerciais você realiza transações comerciais? Quais
tipos de transações comerciais? ____________________________________
10. Quantas vezes por mês você se desloca para Itabuna?
( ) 1 – 2 ( ) 3 – 5 ( ) 6 – 10 ( ) Mais de 10 ( ) Nenhuma
11. Quais razões justificam esse deslocamento? __________________________
12. Quantas vezes por mês você se desloca para Ilhéus?
( ) 1 – 2 ( ) 3 – 5 ( ) 6 – 10 ( ) Mais de 10 ( ) Nenhuma
13. Quais razões justificam esse deslocamento? __________________________
14. Como você analisa a participação de sua cidade no conjunto da região
cacaueira? _____________________________________________________
15. Como você define a participação de Itabuna e Ilhéus na região cacaueira? __
16. Sua cidade poderia ser mais desenvolvida social e economicamente? Se não
é, quais são as razões que dificultam esse maior desenvolvimento? ________
17. Atualmente quais os principais equipamentos e serviços existentes em
Itabuna e Ilhéus que são importantes para atender à demanda de toda a
região?
Itabuna: _______________________________________________________
Ilhéus: _______________________________________________________
18. Todas as operadoras de telefone celular (telefonia móvel) cobrem a área do
município? ( ) Sim ( ) Não
Quais? ____________________
19. Essa cobertura é satisfatória, eficaz? ( ) Sim ( ) Não
20 Qual a sua principal fonte de informação sobre as questões locais e regionais?
( ) Rádio AM ( ) Rádio FM ( ) Jornais ( ) TV ( ) Internet Outra _________
21 E sobre as questões nacionais e mundiais?
( ) Rádio AM ( ) Rádio FM ( ) Jornais ( ) TV ( ) Internet Outra _________
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APÊNDICE B
Pesquisa/Tese desenvolvida na Universidade Federal de Sergipe - UFS
Autor: Gilmar Alves Trindade – Prof. do Curso de Geografia /UESC
Tema: Aglomeração Itabuna – Ilhéus: cidade, região e rede urbana
Entrevista com Coordenador da Gestão Portuária – Porto de Ilhéus
Entrevistado: ___________________________________
01. ENTREVISTA:
a) O que diferencia o movimento de soja no porto de Ilhéus, atualmente,
daquele que existia entre 1990 / 2000?
b) Qual a participação do cacau e seus derivados no movimento atual do
Porto de Ilhéus?
c) O porto continua sendo instrumento de desenvolvimento regional? Por
quê?
d) Quais os municípios baianos que são origem ou destino das cargas
movimentadas pelo porto e em função de quais produtos?
e) Qual cidade é mais importante / estratégica como centro regional, Itabuna
ou Ilhéus? Por quê?
f) Quais os principais atributos (potencialidades) que as duas cidades
possuem e que lhes permitem influenciar os demais municípios da
região?
Itabuna:
Ilhéus:
g) Qual o papel do Estado quanto à situação atual em que se encontra o
Porto de Ilhéus e como tem sido o comportamento dos segmentos
políticos e econômicos regionais, quanto à conjuntura atual do Porto do
Malhado?

02. Coleta de Dados mais atuais (2009 / 2008) sobre movimento geral de
cargas no porto:
a) Produtos exportados / Local de origem da produção / Destino / volume
exportado.
b) Produtos importados / Local de Origem da produção / Destino da
importação / Volume.
c) Internamente (Bahia, Brasil) com quais lugares ou regiões o porto
mantém conexões.
d) Movimento de exportação de soja – 2009 /2008
e) Movimento de exportação de cacau – 2009 / 2008
f) Movimento de importação de cacau – 2009 /2008
g) Demais cargas movimentadas pelo porto neste período.
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APÊNDICE C
Pesquisa/Tese desenvolvida na Universidade Federal de Sergipe - UFS
Autor: Gilmar Alves Trindade – Prof. do Curso de Geografia /UESC
Tema: Aglomeração Itabuna – Ilhéus: cidade, região e rede urbana
Entrevista com representantes dos meios de comunicação e informação regionais
Entrevistado: ___________________________________
Meio de Informação em que atua: _________________________
1) Ao longo do século XX as cidades de Ilhéus e Itabuna construíram uma série de
interações – tendo por base a produção de cacau – que submeteram as pequenas
cidades da região à sua influência política e econômica. Neste início do século XXI,
em virtude das transformações radicais que ocorreram no sistema produtivo regional...
a) As duas cidades mantêm condições de continuarem influenciando as demais
cidades da região? Por quê?
b) Qual das duas cidades possui maiores – e melhores – atributos capazes de
influenciar as demais cidades da região? Quais são esses atributos?

2) Em 1957 o geógrafo Milton Santos afirmou que Itabuna e Ilhéus formavam “uma só
unidade urbana responsável pela condução da vida regional”; em 1987, Sylvio
Bandeira (UFBA) tratou Itabuna e Ilhéus como um “subsistema urbano-regional”;
atualmente, o IBGE (2008) classificou Itabuna e Ilhéus como “uma aglomeração
urbana”.
Na sua avaliação, os gestores de Itabuna e Ilhéus têm consciência desse caráter de
complementaridade entre as duas cidades? Por quê?

3) Os meios técnico-informacionais (computador, internet, telefonia móvel etc.)
transformaram as relações entre as cidades da rede urbana regional, permitindo que
essas cidades menores passassem a depender menos dos centros regionais (Itabuna
e Ilhéus)? De que forma?
4) Após a última crise da cacauicultura, vinculada, entre outras razões, à disseminação
da vassoura de bruxa, quais as transformações mais importantes ocorridas na região?
5) Qual a importância de Itabuna e de Ilhéus no âmbito das redes urbanas baiana e
brasileira atualmente?
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APÊNDICE D
Pesquisa/Tese desenvolvida na Universidade Federal de Sergipe - UFS
Autor: Gilmar Alves Trindade – Prof. do Curso de Geografia /UESC
Tema: Aglomeração Itabuna – Ilhéus: cidade, região e rede urbana
Entrevista com Gerentes de Jornalismo das Redes de TV regionais
Entrevistado: ___________________________________
Questões referentes à rede urbana e redes de informação na região Itabuna - Ilhéus
01. Qual a engenharia (técnica) necessária para a (re) transmissão da programação
da TV para a região?
02. Há torres de transmissão instaladas para otimizar o sinal da emissora? Em quais
municípios estão instaladas?
03. Qual a abrangência regional (municípios que recebem o sinal) da emissora? E
municípios de outras regiões?
04. Neste mapa da página seguinte, o sinal da TV chega a todos os municípios? (Se
não, favor indicar os municípios que não recebem o sinal).
05. Qual o grau de dependência que as atividades gerais da TV têm atualmente em
relação aos meios informacionais (computação eletrônica)?
06. Por que a emissora foi instalada em Itabuna e não em Ilhéus?
07. De quais municípios da região – e mesmo fora dela – há empresas que divulgam
seus produtos/serviços através dos comerciais que integram a programação da
emissora?
08. Qual a porcentagem dos comerciais no conjunto de programação da emissora?
09. Qual a porcentagem de programação local/regional no conjunto da programação
geral da emissora?
10. Em tempos de globalização uma emissora de TV como a Santa Cruz ajuda no
fortalecimento da identidade cultural regional ou na difusão dos valores mundiais/
globais para as populações locais? De que forma?

