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RESUMO 
 
 
 
 
A presente dissertação faz uma análise geográfica do sistema de transporte urbano 

e interurbano na microrregião do Planalto de Vitória da Conquista. É o resultado de 

uma pesquisa realizada em órgãos públicos do setor, empresas privadas de 

transporte, bem como do levantamento da opinião dos usuários através de 

questionário aplicado em trabalho de campo. 

Foi abordado o surgimento e evolução dos diversos meios de transporte na 

microrregião estudada, bem como sua inserção no contexto do estado da Bahia, 

destacando-se o papel atual dos transportes alternativos. Neste ponto, merecem 

atenção as implicações decorrentes do advento desta nova modalidade de 

transporte de passageiros para a evolução do sistema. 

Constata-se a ausencia de um plano governamental que promova uma melhor 

integração da microrregião, e se tem um sistema de transportes que acaba por não 

atender as necessidades da população dos diversos municípios. Temos assim um 

sistema paralelo, alternativo, que simultaneamente concorre e complementa o 

sistema oficial, mas não se constitui em alternativa adequada para o devido 

atendimento aos usuários. 

 

 
 
 

 

Palavras-Chave: Fluxo/  Configuração territorial/  rede/  globalização                                                       
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                                                  ABSTRACT 

 

The present dissertation does a geographic analysis on the urban and interurban 

transport system in the microregion of the Plateau of Vitória da Conquista. It is the 

result of a research which was carried out in public organs of the sector, transport 

private companies, as well as of the survey of users’ opinions by means of a 

questionnaire applied on field work. 

The emergence and evolution of the diverse means of transportation in the studied 

microregion were discussed, as well as their insertion in the context of the State of 

Bahia, with a focus on the current role played by alternative transports. At this point, 

the implications due to the advent of this new modality of passengers’ transportation 

to the evolution of the system are worthy of attention. 

The absence of a governmental plan to promote a better integration of this 

microregion is evidenced, and so there is a transport system which ends up not 

fulfilling the needs of the population in the diverse municipalities. Therefore, we 

have a parallel, alternative system which simultaneously competes and 

complements the official one, but does not constitute an adequate alternative to 

render the proper service to users. 

 

 

 

 
 

 

Key-Words: Flow/ Territorial configuration / net/ globalization. 
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RESUMEN 
 
 
 
 
La presente disertación hace un análisis geográfico del sistema de transporte 

urbano e interurbano en la microrregión del Altiplano de Vitória da Conquista. Es el 

resultado de una investigación realizada en órganos públicos del sector, empresas 

privadas de transporte, así como de la encuesta de la opinión de los usuarios a 

través de un cuestionario aplicado en trabajo de campo. 

Fueron abordados el surgimiento y evolución de los diversos medios de transporte 

en la microrregión estudiada, así como su inserción en el contexto del estado de 

Bahia, destacándose el papel actual de los transportes alternativos. En este punto, 

merecen atención las implicaciones debidas al advenimiento de esta nueva 

modalidad de transporte de pasajeros para la evolución del sistema. 

Se constata la ausencia de un plano gubernamental que promueva una mejor 

integración de la microrregión, y se tiene un sistema de transportes que acaba por 

no atender a las necesidades de la población de los diversos municipios. Tenemos 

así un sistema paralelo, alternativo, que simultáneamente concurre y complementa 

el sistema oficial, pero que no constituye una alternativa adecuada para la debida 

asistencia a los usuarios. 

 

 

 

 

 

Palabras-clave: Flujo/ Configuración territorial/ red/ globalización.                                                      
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1.0. INTRODUCÃO 

 

                                     Transportar é conduzir pessoas ou cargas, dentro da própria mobilidade 

espacial a que objetos e seres estão submetidos. Partindo desse pressuposto, 

conceitua-se o sistema de transportes como uma atividade que liga pontos 

geograficamente espaçados, que propiciam ao atendimento das diferentes necessidades 

que estão intimamente relacionadas com o agrupamento dos seres humanos em 

sociedade. 

Convém destacar que a ação de transportar, é uma atividade-meio que dá 

suporte à realização de outras tantas atividades como: estudo, lazer, trabalho, indústria e 

comércio, sendo que pesquisas sobre o seu funcionamento e estrutura, só vêm a 

beneficiar o usuário e os estudiosos sobre a temática.  

Quanto a sua classificação em relação ao objeto a ser transportado, têm-se 

dois tipos distintos: O Transporte de Cargas que viabiliza o meio pelo qual se transporta 

mercadorias ou bens que possuem um valor material e o Transporte de Passageiros que 

é o tema a ser destacado aqui, fonte principal dessa pesquisa, margeando 

considerações que desencadeiam na formação da rede urbana e a configuração 

territorial na microrregião do planalto de Vitória da Conquista- BA. 

É importante salientar que o transporte de pessoas na atualidade, ocupa um 

importante papel dentro da estrutura social e urbana por diversos motivos, como: 

viagens, trabalho, lazer e estudo, que propiciam um processo de diferenciação modal, ou 

seja, na própria identificação do meio ou modalidade de transporte e nas características 

do veículo para deslocamento. Nesse sentido, o Sistema de Transportes evidência 

quatro grandes grupos: 

-Transporte terrestre: deslocamento por meio de automóveis, caminhões, ônibus, trens e 

dutos. 
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-Transporte hidroviário: deslocamento por meio de embarcações nos mares, oceanos, 

rios e lagos. 

-Transporte aeroviário: deslocamento por meio de aviões, balões, helicópteros 

-Transporte especiais: deslocamento de uso restrito, como por exemplo: elevadores de 

transporte vertical ( Elevador Lacerda em Salvador), Plano Inclinado de Salvador,  

bondes etc. 

 Os grupos acima apresentados compõem a classificação dos transportes na 

atualidade, que foram se modernizando ao longo dos anos. O transporte terrestre, foco 

desse trabalho, expressa um resultado sobre a expansão dessa atividade e dos reflexos 

do mesmo sobre a configuração territorial das cidades em torno do Planalto de Vitória da 

Conquista-BA.                                                    

Houve uma preocupação na exploração do tema no sentido de sintonizar a 

teoria com a prática, buscando uma ligação direta ao desenvolvimento econômico, pela 

capacidade de ser os transportes uma atividade que possibilita o processo de articulação 

entre os lugares e, consequentemente, a dinamização da economia. 

A apresentação de uma produção, com a capacidade da teoria e da prática se 

determinarem em reciprocidade, revestido de um elevado significado prático é de 

essencial importância para a compreensão do assunto, cujo potencial favorece as 

questões ligadas ao planejamento e da organização do espaço geográfico. 

Para Bowersox ( 2001, p. 87 ) “[...] [o]fluxo de transporte nesse sentido de 

organização, compõe uma análise logística direcionada , concretizando pontos de origem 

e destino. Cada ponto, compõe uma rota específica muito relevante”. O transporte tem 

recebido uma atenção gerencial considerável no decorrer dos anos, em razão de sua 

importância fundamental e da facilidade de apuração de seu custo. Quase todas as 

empresas, grandes e pequenas possuem executivos responsáveis pelo transporte que 
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maximizam as diversas relações do sistema e minimizam problemas decorrentes da 

composição espacial. 

A afirmativa “os transportes atuam na produção de efeitos da comunidade, 

seja ela usuária ou não desse sistema, através das mudanças nos modelos de sua 

organização” (Bertaglia 2003, p. 23), gera capacidade de atendimento aos anseios da 

população, influenciando limitações que refletem na multimodalidade espacial, que dão 

plenos poderes ao cidadão de atuar em Conjunto com o Poder Público, para melhor 

fiscalizar e controlar o funcionamento estrutural dos sistemas de transportes.  

O setor de transportes, em seu sentido mais amplo, se transforma numa 

questão de interesse público e não apenas na alçada de especialistas. Sua projeção 

vem refletir cada vez mais uma preocupação na configuração territorial e dos valores 

básicos na consecução dos resultados mensuráveis. 

O padrão e a qualidade de vida de uma sociedade atribui o vetor de uma 

inclusão social direcionada. É neste contexto que as funções dos transportes se 

encaixam como ferramentas para alcance de resultados de modo eficiente, e estas 

ferramentas são constituídas por planejamento, organização, direção e controle. Sem o 

devido conhecimento dessas funções básicas do setor, apresentará falhas na sua 

estrutura técnica e operacional, não exercendo o seu papel social, de modo que a 

análise dos seus fluxos e empreendimentos poderá desencadear desequilíbrios, 

deixando de cumprir as suas metas, acarretando perdas na qualidade do serviço.  

O século XXI está sendo marcado por grandes transformações paisagísticas 

nas cidades e com elas, o processo de modernização e ampliação das frotas dos 

transportes, expandindo-se em alta velocidade, acompanhando também as grandes 

mudanças que ocorrem devido aos avanços das informações, propostas de articulação 

dos centros urbanos e expansão do mundo globalizado. 



     38 

É nessa visão ampla, que as transformações nos transportes tem como 

principal meta zelar pelo bem estar do usuário, por meio de uma adequada 

instrumentalização técnica de planejamento e controle nas cidades, permitindo o 

desafogamento do trânsito, ampliação de estacionamentos, organização do fluxo de 

veículos e pessoas, atraindo dessa forma, transformação no processo hierárquico das 

redes. Através do envolvimento da gestão pública no que se concerne principalmente na 

conservação das rodovias e maior fluidez nas vias dos principais acessos das cidades: 

Avaliar o sistema urbano como sendo o principal utilizador das grandes vias e 
meios de transportes, buscando uma exigência para a construção de rotas e dutos 
exclusivos que interagem de forma significativa na exploração e ocupação do 
território, é  demonstrar a sua função de captação de recursos no limiar da sua 
logística e operacionalidade dos diversos ciclos a que estão submetidos, 
principalmente o planejamento na hierarquia das redes, na participação da gestão 
pública com formas mais estratégicas de intrumentalização técnica e política das 
cidades. (CHAVENATO, 2001, p.38). 
 

A logística dos Transportes na microrregião do Planalto de Vitória da 

Conquista se centra na busca do aprofundamento dos conceitos, contextualizando-os 

nas mais recentes transformações regionais, que originaram os agentes reguladores e 

fiscalizadores, subsidiando dessa forma a aplicação de projetos que despertem o 

interesse pelo tema e de seus regulamentos internos, visando um estabelecimento de 

disposições atualizadas e consolidadas, relativa às condições gerais a serem 

observadas na prestação e utilização desse serviço público nos transportes inter-

municipais. 

O eixo norteador na execução do Projeto não deixou de ser intercalado por 

uma reflexão crítica sobre os atores sociais na condição de sujeitos das relações 

espaciais. Essas relações com informações adequadas, dentro do conhecimento e dos 

procedimentos adotados, desenvolveram uma postura responsável e solidária, 

exercitando o poder de diagnosticar o quadro atual dos transportes, na microrregião do 

Planalto de Vitória da Conquista e de tecer pontos de vista diferenciados sob diferentes 

ângulos, através dos resultados obtidos na construção deste trabalho. 
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A harmonização espacial e o desenvolvimento econômico são dois atributos 

atrelados ao sistema de transportes, capazes de implantar empreendimentos de infra-

estrutura adequados ao porte da região, influenciando no bem estar da coletividade. 

No âmbito do Governo do Estado da Bahia, desde l998, o tema transportes 

está relacionado com as atribuições do SEINFRA ( Secretaria de Infra-Estrutura) a ela 

estando vinculada a AGERBA ( Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de 

Energia, Transportes e Comunicações da Bahia ) que nos últimos anos vem se 

preocupando com a prática do transporte não regular ou transporte clandestino, que 

implica em um processo não licitatório de empresas ou pessoas não credenciadas. O 

confronto entre o crescimento dessa prática nas duas últimas décadas e o cidadão 

resulta na falta de segurança, pontualidade e bem estar. 

Os critérios imediatos para adoção de um sistema de transportes eficiente nas 

cidades se fazem com uma ampla mobilização, sendo que a participação da população e 

dos usuários, em parceria com o Poder Público poderá contribuir de maneira efetiva, 

fiscalizando e controlando as subseqüentes intervenções, tanto no território como na 

contínua ampliação no quadro de melhorias desse setor. 

O objeto de estudo desta pesquisa se refere a análise do perfil do transporte 

de passageiros e a configuração territorial na microrregião do planalto de Vitória da 

Conquista-Ba. 

A realização do presente estudo esteve voltada para atingir o seguinte 

objetivo geral: Analisar as implicações territoriais do Transporte Urbano e Intermunicipal 

de Passageiros na Microrregião do Planalto de Vitória da Conquista - BA, enfocando sua 

importância, fluxo e buscando compreender os principais problemas da rede. Para tanto, 

definiram-se os seguintes objetivos específicos: 
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.  Resgatar desde a década de 70 até os dias atuais, o processo histórico da 

implantação, evolução e as etapas de modernização na rede dos transportes nas 

cidades da microrregião do planalto de Vitória da Conquista - BA   

.  Avaliar os aspectos gerais na concentração dos veículos no núcleo urbano e 

seus diversos efeitos sobre a configuração espacial das cidades, principalmente nos 

centros, através da ligação das principais vias de acesso e integração dos bairros. 

.  Focalizar o Sistema de Transporte Intra-Urbano, identificando os aspectos 

gerais dos transportes coletivos: sua importância, viabilidade, segurança e avaliar se os 

transportes alternativos possuem uma dimensão regional. 

. Destacar as principais empresas do transporte intermunicipais pela 

microrregião do planalto de Vitória da Conquista - BA, caracterizando a sua configuração 

territorial, ampliação da rede e organização do sistema. 

.  Detectar os problemas de organização do Transporte Viário na Microrregião 

do Planalto de Vitória da Conquista como, por exemplo, a má conservação das rodovias, 

segurança, horários, assistência e qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

.  Subsidiar a elaboração de propostas para uma melhor articulação dos 

transportes nos centros urbanos das cidades da microrregião do Planalto de Vitória da 

Conquista-BA. 

A pesquisa, no decorrer de sua efetivação, procurou explorar o tema de uma 

forma bastante ampla, procurando observar, descrever, registrar, analisar e correlacionar 

fatos. 

A coleta de dados se deu junto aos órgãos oficiais (AGERBA, SIMTRANS, 

DNER, entre outros)  e usuários do sistema de transportes na microrregião, com o intuito 

de auxiliar na obtenção de resultados mais precisos e específicos a fim de atingir os 

objetivos pré-estabelecidos no presente estudo. 
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A Revisão Bibliográfica foi de vital importância para se fazer uma ponte entre 

o universo teórico e o empírico, e os diversos autores utilizados permitiram a reunião de 

uma série de elementos para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Para alcançar o objetivo geral desse trabalho recorremos tanto à utilização da 

cartografia, através de mapas rodoviários, que nos propiciaram um detalhamento do 

sistema rodoviário atual. Em relação ao Transporte Urbano foram elaborados dois 

Quadros para uma análise do grau de percepção, aceitação e níveis de investimento das  

Secretarias de Transportes Municipais (STMS) na qualidade, segurança e viabilidade na 

rede dos transportes coletivos e alternativos presentes nos municípios dessa 

microrregião nos dias atuais. 

O presente estudo procurou o conhecimento das causas e conseqüências da 

expansão dos transportes intermunicipais e urbanos na microrregião do planalto de 

Vitória da Conquista, considerando a intensidade do fluxo dos veículos utilizados para o 

transporte alternativo, bem como das implicações diretas ou indiretas das formas de 

organização e produção do espaço. 

A pesquisa na microrregião conquistense foi dividida em três partes: os 

transportes intermunicipais, os transportes coletivos e os transportes alternativos. Para 

cada etapa foi traçado um perfil com as principais características de suas principais 

categorias, para melhor conhecer a representatividade do setor, seu mecanismo e 

funcionamento. 

De posse desse perfil, foram elaborados questionários para serem aplicados 

nas três principais instâncias do setor de transporte. Antes de aplicá-los em campo foi 

verificado o seu nível de viabilidade, praticidade e sua estrutura condiziam com a 

realidade vivenciada no país nas duas últimas décadas. Para cada categoria foram 

aplicados 200 questionários, tendo como um dos critérios o número de habitantes dos 

municípios, diferenciados a partir das principais características das mesmas. Foram 
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feitos 03 tipos de questionários em cada categoria, aplicados aos usuários, bem como 

entrevistas com os representantes dos órgãos da AGERBA, da Secretaria de 

Transportes Municipais, da Secretaria de Urbanismo, da Secretaria Municipal de Trânsito 

(SIMTRANS) e do  Departamento Nacional de Estradas e Rodagens ( D.N.E.R.). 

O questionário foi adotado como instrumento de coleta de dados, por permitir 

obter um leque de informações de grande número de pessoas, além de apresentar 

relativa uniformidade entre as mediações feitas nas diversas categorias. 

Os instrumentos utilizados versavam sobres temas que atendem aos objetivos 

da pesquisa e respondem aos problemas levantados. Os dados foram tabulados, e em 

seguida foram analisados com base no referencial teórico. 

Estudar transportes é um tema muito importante para a Geografia, pois ele 

compõe elementos essenciais, indispensáveis para a articulação espacial e formação da 

rede urbana. Sua estruturação é vital junto ao desenvolvimento econômico do país.  

A prestação do serviço de transporte na área de estudo vem passando por 

uma série de transformações, através da concessão à iniciativa privada do direito de 

investir, explorar e projetar esses serviços. Temos aqui exemplos de empresas privadas 

atuando no sistema de transporte rodoviário inter-municipal e urbano que vem mantendo 

inúmeras falhas em sua regulação, estruturação e na qualidade dos serviços prestados. 

A expansão da rede urbana nas duas últimas décadas, associada ao 

crescimento populacional das cidades que compõe a microrregião de Vitória da 

Conquista aconteceu com um planejamento não eficaz de sua infra-estrutura básica. 

O sistema de Transporte de uma região, nas principais cidades brasileiras, 

passou a ser um problema para o poder público, principalmente a partir de outubro de 

1973, quando se iniciou a Crise Mundial do Petróleo (CMP), com impactos profundos a 

Política Mundial de Transportes (PMT) com seus efeitos no custo dos derivados do 

petróleo. Nesse momento, alguns países começam a conter o uso de automóveis, e os 
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ônibus passam a ser largamente utilizados, dando-se uma importância maior aos 

transportes coletivos. 

É notório que o sistema de transportes tem características relacionadas aos 

arranjos e organizações espaciais de sua rede, pois ele normalmente reflete o quadro do 

princípio administrativo, sua área de influência e modelos pré-estabelecidos de vetores 

multiplicadores nas vias de circulação. 

No planalto do sudoeste baiano as cidades iniciaram-se por vilas, mais tarde 

pelos cruzamentos de estradas, tendo como um fator prioritário a facilidade no processo 

de comunicação, energia e comércio entre elas mesmas. 

O estudo da microrregião do planalto de Vitória da Conquista, composta por l7 

municípios com uma população de 658.394(IBGE, 2005) habitantes, perfazendo uma 

área total de 18.761,00 KM2, com uma densidade demográfica por volta de 31,22 hab/ 

KM2.  

Do fortalecimento das relações entre os lugares surge um conseqüente 

aumento das relações econômicas entre as cidades e regiões, subordinando-as umas às 

outras, refletindo-se na configuração espacial urbana, que acarreta os “problemas 

urbanos”, na medida em que o rápido crescimento populacional, as crescentes 

migrações e o fluxo circulatório dos veículos, que vêm alterar profundamente a 

estruturação do espaço interno urbano. 

Pode-se enfatizar uma caracterização dessa área de uma forma mais 

abrangente, principalmente, sendo Vitória da Conquista considerada como uma cidade 

pólo regional, exercendo uma macro influência sobre as 16 cidades menores que a 

circundam, criando, principalmente a força do comércio, principal atividade motor dessas 

cidades, compondo um quadro regionalizante de centros citadinos de uma rede 

rodoviária em crescimento.  
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O comércio é por excelência uma atividade regionalizante. Em função dele se 

estendendo o raio de ação dos centros citadinos. Por isso, ampliam em seu redor, as 

vias de transportes, pelos quais também se aumenta a sua força, revelada 

principalmente através da rede rodoviária.  

 
Nesse aspecto, convém destacar ainda, que o comércio da região proporciona 

o aparecimento de estradas vicinais, facilitando a mobilidade populacional para os 

centros das cidades, gerando assim uma futura ampliação da rede rodoviária. 
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Os reflexos econômicos positivos, vindos com o processo circulatório dos 

transportes pela microrregião do planalto de Vitória da Conquista, estabelecem novos 

mercados consumidores centrais de produtos e serviços, não produzidos ou consumidos 

em áreas menores, que resultam por desencadear novos processos espaciais, portanto, 

a compreensão da configuração espacial de uma área, passa pela análise dos processos 

que a geraram, pelo conjunto de suas articulações, na medida em que se considera o 

espaço como uma realidade concreta, modelo de produção da sociedade. Cabe 

ressalvar, que a abertura de novas estradas na região representa uma chegada de 

investimentos em novos capitais, promovendo modificações e novas redimensões do 

espaço social e territorial. 

 

A pesquisa foi realizada nos l7 municípios, conforme números indicados no 

Mapa Nº1 da Microrregião do Planalto de Vitória da Conquista. 
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MUNICÍPIOS                                                          POPULAÇÃO              

    

01. Anagé                                                                                24.492  hab 

02. Barra do Choça                                                                 50.896  hab 

03. Belo Campo                                                                       19.756 hab  

04. Boa Nova                                                                           24.954 hab  

05. Bom Jesus da Serra                                                          10.675 hab 

06. Caatiba                                                                               19.142 hab 

07. Caetanos                                                                            14.593 hab 

08. Cândido Sales                                                                    31.616 hab 

09. Dário Meira                                                                         16.296 hab 

10. Ibicui                                                                                   14.811 hab 

11. Iguaí                                                                                    26.481 hab   

12. Manoel Vitorino                                                                   16.503 hab 

13. Mirante                                                                                 17.097 hab 

14. Nova Canaã                                                                         16.338 hab 

15. Planalto                                                                                20.567 hab   

16. poções                                                                                  48.250 hab   

17. Vitória da Conquista                                                            285.927hab 
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MAPA 1- MICRORREGIÃO DO PLANALTO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

( 2005 ) 

 
 

 

Secretaria de Transportes de Vit. Da Conquista-Ba   0            650       13.000 

  
                               Km   
 
 

 
Esses municípios não apresentam uma economia muito diversificada, seu 

desenvolvimento está centrado em atividades ligadas a agricultura, pecuária e 

principalmente no comércio. O setor industrial é inexpressivo e o êxodo rural é grande, 

transformando-se em um grande problema para a região. 
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Existe um forte fluxo de ônibus em circulação que integram essas cidades. As 

principais rodovias de acesso a elas não estão em boas condições de tráfego, com 

exceção de poucas cidades como Belo Campo, Nova Canaã e Barra do Choça. 

Quando se fala no processo de caracterização da área de estudo, não se 

pode esquecer do processo de globalização a que estão submetidos esses municípios 

em suas rotas dos ônibus nos percursos pelas BRs e BAs, levando e trazendo 

passageiros, numa configuração territorial demarcada de intenso fluxo, em que a 

economia traz grandes oportunidades para vários setores, que dependem do sistema de 

transporte. No entanto, as práticas de gerenciamento de território, variam nas diferentes 

cidades da microrregião, e o entendimento das necessidades do usuário e desse 

gerenciamento é uma condição fundamental para que se possa obter sucesso. 

A criação dos blocos econômicos e a globalização exigem maior fluidez do 

trânsito, qualidade do serviço prestado e um intercambio diferenciado entre as cidades. 

O transporte, nos últimos anos, vem tendo um papel relevante nesse sentido, 

possibilitando um movimento de identificação de áreas junto ao espaço geográfico, 

exigindo-se um quadro melhor a cada dia, atraindo a competitividade nesse mercado. 

Outro fator preponderante na demarcação da área de estudo no transporte 

rodoviário da microrregião do planalto de Vitória da Conquista é a observação 

sistematizada da malha rodoviária federal e estadual que corta os municípios, se 

houvesse um interesse conjunto nas privatizações no transporte rodoviário, talvez a 

situação das condições das pistas seriam outras, existe um verdadeiro descaso nesse 

sentido e o estado das rodovias nacionais é muito precário, o que provoca um 

encarecimento dos custos de transporte. Com a privatização das rodovias, estão se 

fazendo um investimento em infra-estrutura com o objetivo de tornar esse meio de 

transporte mais competitivo, a fim de reduzir o consumo de combustível e baixar os 
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gastos com a manutenção dos veículos, além de proporcionar uma maior fluidez no 

tráfego. 

         As perspectivas futuras do transporte de passageiros na microrregião do 

planalto de Vitória da Conquista dependem muito dos investimentos no setor, da 

duplicação e recuperação das rodovias, e efetivamente de uma modernização do 

sistema com urgência. 

Ainda em relação a área de estudo, foi feito um mapeamento da concentração 

dos veículos nos principais pontos estratégicos e seus efeitos sobre a configuração 

espacial das cidades. Os transportes coletivo, alternativo e inter-municipais foram 

avaliados, tendo assim, uma visão geral dos seus principais aspectos e uma análise 

estruturada desse sistema. 

O trabalho está dividido em quatro capítulos, tendo uma preocupação 

centrada em apresentar uma produção, cujo foco reflete uma harmonia entre teoria e a 

prática, ambos se determinam com reciprocidade, favorecendo uma compreensão crítica 

de questões ligadas ao sistema de transporte com a dinamização da economia, 

planejamento, articulação entre os lugares e, sobretudo, da organização do espaço 

geográfico. 

O capítulo 2 trata mais especificamente da importância dos transportes para a 

Geografia Urbana: sua estruturação, modernização e fatores de desenvolvimento 

econômico junto ao território brasileiro, com suas relações e hierarquias entre os lugares. 

Nas páginas seguintes encontra-se o relato deste estudo. O capítulo 3 aborda 

o processo histórico dos transportes na Bahia, concluído pelo transporte terrestre e 

caracterizando o sistema rodoviário. Neste capítulo, destaca-se o surgimento da 

navegação com a contribuição do sistema hidroviário para a economia estadual, fazendo 

ainda um apanhado sistematizado do sistema ferroviário, estrutura aeroportuárias e as 
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formas diversificadas da explosão dos veículos automotores e sua configuração dentro 

do processo evolutivo do sistema de transportes. 

O capítulo 4 propõe-se a, inicialmente, definir e caracterizar o papel articulador 

de um centro urbano e o destaque das vias de comunicação, dividindo-se em dois itens 

básicos: o 1º, uma análise mais detalhada do sistema de transporte viário na 

microrregião do planalto de Vitória da Conquista, examinando a concentração dos 

veículos e sua configuração espacial em torno das cidades, demonstrando os aspectos 

gerais da implantação do transporte intra-urbano e a importância dos transportes 

coletivos, qualificando o surgimento do sistema de transporte alternativo como um novo 

fenômeno regional. O 2º item, um estudo um pouco mais pormenorizado a respeito do 

sistema de transporte intermunicipal dessa microrregião, inserindo as principais 

empresas, sua área de atuação, a respectiva espacialização dos fluxos e os principais 

problemas detectados no sistema. 

É no capítulo descrito acima que consta uma ampla apresentação e análise 

dos resultados da pesquisa, com o intuito de comprovar a idéia norteadora desse estudo. 

Nesse momento, tenta-se manter um diálogo, na medida do possível, com a pesquisa 

teórica feita nos capítulos anteriores. 

Finalmente, a conclusão do trabalho nos permite fazer algumas 

considerações, reflexões e críticas e, além disso, propor algumas recomendações para 

próximas pesquisas. 
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  2.0 - A IMPORTÂNCIA DOS TRANSPORTES NA 

GEOGRAFIA URBANA 

 

2.1 A ESTRUTURA DOS TRANSPORTES URBANOS E 

DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO 

 

A estrutura dos transportes urbanos e o seu desenvolvimento econômico 

é um conjunto ligado a presença de coordenação e articulação diversa nos seus 

diversos fluxos, em um mesmo território, constituindo dessa forma um sistema de 

transporte, acompanhado do processo da rede hierárquica urbana. 

Os sistemas de transportes variam conforme o desenvolvimento da 

atividade econômica, revelando os principais caminhos a serem percorridos, visando 

uma melhor distribuição, segurança e viabilidade das rotas. 

O poder econômico permite investimentos em transportes urbanos, cada 

vez mais eficientes e a construção de novas vias destinadas a encurtar distâncias e 

reduzir os custos do mesmo, superando também os obstáculos oferecidos pela 

natureza, sempre que necessários para uma melhor fluidez e compatibilidade em 

relação ao sistema. 

Estruturando bem a rede dos transportes de uma cidade, é fazer da 

utilização das rodovias um meio eficiente de deslocamento com o processo de 

grande mobilidade pelo território. Em longas distâncias, porém, o meio rodoviário é o 

mais caro e o que mais consume energia para deslocar os passageiros, o correto é 

ter uma boa distribuição regional de todas as modalidades de transportes, 

equivalentes com as necessidades de circulação dos usuários, fazendo dos 
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percursos longos a utilização de meios de transportes mais baratos e com menor 

consumo de energia. 

Quando se fala da importância dos transportes para a Geografia Urbana, 

não se pode esquecer do papel do Estado na criação da infra-estrutura econômica, 

presente na efetivação de sua rede. Até o início da década de 1990, a quase 

totalidade dos investimentos no setor de transportes: construção de rodovias, 

ferrovias, portos, aeroportos, foram realizados por empresas estatais como, por 

exemplo, a Petrobrás e a Portobrás. Se não fosse essa iniciativa do governo, o 

crescimento da economia brasileira e a integração do território estariam seriamente 

comprometidos 

A urbanização de uma cidade envolve uma presença maciça de diversos 

fatores, seu desenvolvimento econômico não pode estagnar, daí atualmente, muitas 

dessas infra-estruturas vêm sendo administradas pelo setor privado, por meio de 

concessões e explorações por um período de 25 a 30 anos. 

Sendo assim, o sistema de transporte de passageiros urbano como 

ferrovias, portos, e principalmente as rodovias, ainda continuam pertencendo ao 

Estado ( com exceção dos particulares ou dos que pertenciam a empresas estatais 

que foram privatizadas ), mas sua administração, manutenção e expansão do 

sistemas são de responsabilidade de empresas concessionárias. O controle, a 

fiscalização, inclusive das tarifas cobradas nos pedágios e a permissão para 

construção de novos sistemas é de responsabilidade do Estado através da  Agência 

Nacional dos Transportes (ANT) 

Ao confirmar que as redes de transportes exercem uma importância 

fundamental para um determinado complemento das atividades econômicas, pois é 

um setor da atividade produtiva que interliga a produção e consumo de bens e 

utilização de serviços, verifica-se que por seu significado econômico, social, cultural 
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e político e na sua influência nas mais variadas atividades, o transporte tornou-se 

instrumento especializado nos últimos tempos, quando novas variáveis globais 

promovem mudanças estruturais na economia dos países. Assim, surge uma nova 

tendência: os transportes de passageiros: vans, Kombs e caravans, podendo ser 

atribuída, por um lado a exclusão dos trabalhadores do mercado formal, que buscam 

nessa atividade uma fonte de renda, e por outro, a demanda, na medida em que as 

relações econômicas dinamizam, exigindo novas opções de circulação. 

Assim, a evidente presença dos transportes alternativos nos principais 

centros do país e nas cidades de porte médio, que tem se observado, seja através 

de telejornais, imprensa escrita e pelas constatações “in loco” na realidade local, 

expressa que tal fenômeno poderia ser atribuído a conjuntura sócio-econômica 

atual, bem como a uma demanda que nos últimos tempos vem sendo observada, no 

que se refere a utilização destes, em lugar do transporte de ônibus. 

Contudo, o que aqui se pretende evidenciar é que, em até que pontos 

esse fluxo circulatório submete a cidade a uma nova reorganização espacial, já que 

novos espaços são exigidos para a circulação. Tais observações desse fenômeno, 

particularmente visíveis nas cidades cujas demandas por bens e serviços são uma 

constante, encaminha a reflexões sobre quais os principais fatores impulsionadores 

da espacialização do processo. 

Entende-se que um dos aspectos a se relevar seria a influência de 

diversas vias de circulação, as estradas para determinados centros regionais, que 

cada dia ampliam-se, dado ao papel produtivo desempenhado por cada uma dessas 

cidades, que como se sabe, desencadearia um ciclo de distribuição e consumo, 

favorecendo desse modo, o estabelecimento de novas e espacialidades nas redes 

urbanas. Ao mesmo tempo em que as redes permitem as facilidades de acesso, 
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tendem a ser um elemento chave de estruturação dos espaços regidos por laços de 

proximidade geográfica. 

Assim o espaço das cidades centros regionais, enquanto sistema, estaria 

submetido às manifestações atuais dos elementos nele presentes: os homens, as 

instituições, as firmas, as técnicas, etc, o que segundo Santos ( 1992 ), seria 

comandado pelo modo de produção dominante: 

O território é formado por frações funcionais diversas. Sua funcionalidade 
depende de demanda de vários níveis, desde local até o mundial. A 
articulação entre as diversas frações do território se opera exatamente 
através dos fluxos que são criados em função das atividades, da população 
e da herança espacial ( SANTOS, 1992, p 72 ) 
 

 Nesse aspecto, a constatação de grande quantidade de Vans, Kombs e 

Caravans em circulação nas cidades, advindas de lugares adjacentes, poderia ser 

atribuída a possíveis mudanças nas relações de trabalho e produção ou ainda, ao 

papel significativo do centro regional, na escala hierárquica. No que se refere à 

primeira hipótese, estaria ocorrendo aí uma nova especialização da força de trabalho 

( nova profissão ); quanto à segunda hipótese, aí estaria afirmando-se a tendência 

polarizadora do centro regional, a capacidade aglutinadora da produção. Sobre tal 

questão Santos (1992 ), escreve que: 

Uma determinada dimensão ( ... ) tem efeitos diversos segundo a fertilidade 
original ou a posição das terras diante da rede de caminhos. Esta valoriza 
de modo claramente diferencial, as diversas frações do solo ocupadao. As 
novas municipalidades, criando novos fixos, físicos e humanos ( com a 
presença de serviços, e funcionários ) pode assegurar mais fluxos e mais 
viabilidade a um ponto do espaço do que a um outro.( SANTOS, 1992, p76 )  
 

Dessa forma, tal afirmação patenteia que a concentração desses fixos em 

determinados espaços regionais, responderia ser em função das atividades da 

população e da sua herança espacial. O centro urbano, dotado de posição 

geográfica estratégica enquanto ponto articulador de fluxos, torna-se um referencial 

para suas áreas adjacentes, o que faz conceber o espaço como “lócus” da 

reprodução das relações sociais de produção. 
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Os efeitos do fluxo circulatório das cidades com funções centrais podem 

ser empiricamente observados quando se percebe o aumento considerável do 

tráfego de veículos nos pontos centrais, assim como notório congestionamento 

desses espaços e a reduzida disponibilidade de estacionamentos, que vem a gerar 

disputas entre seus usuários. 

 Nesse contexto, dá se o surgimento de novas categorias territoriais, uma 

vez que a disputa passa a ocorrer em torno de pontos estratégicos, pontos esses 

onde se localizam as atividades comerciais e de prestação de serviços principais das 

cidades. Daí pode-se perceber que além da influência de um pólo para suas áreas 

adjacentes, o inverso acontece, de maneira a alterar a configuração espacial interna 

das cidades que desempenham funções centrais. 

Trata-se pois, de reflexos que podem advir para cidades que se 

estabelecem como mercados consumidores centrais de produtos e serviços, não 

produzidos ou consumidos em áreas menores, que resultam por desencadear novos 

processos espaciais, portanto, a compreensão da configuração espacial de uma 

área, passa pela análise dos processos que a geraram, pelo conjunto de suas 

articulações, na medida em que  consideramos o espaço como uma realidade 

concreta, modelo de produção da sociedade. 

Ao reportar-se sobre a compreensão do espaço social, considerando as 

modificações que este sofre, Santos ( 1992) afirma que: 

O espaço está em evolução permanente. Tal evolução resulta da ação de 
fatores externos e internos. Uma nova estrada, a chegada de novos 
capitais, ou a imposição de novas regras ( ... ) levam a mudanças espaciais, 
do mesmo modo que a evolução “normal” das próprias estruturas, isto é, 
sua evolução interna, conduz igualmente a uma evolução. Num caso como 
noutro, o movimento de mudança se deve a modificações nos modos de 
produção concretos. ( SANTOS, 1992 p, 16 ) 
 

Ainda segundo Santos, (1982), para a construção de um planejamento 

eficaz na compreensão e na organização do espaço econômico e suas dualidades, 

caracterizando dessa forma em especificidades do fenômeno em países 
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subdesenvolvidos, lançando mão de uma análise na proposta no campo dos 

transportes e sua configuração territorial, se prendendo ao estudo do papel nas 

cidades no espaço, tanto no mundo das economias altamente industrializadas, como 

aqueles que se veiculam de modo dependente dos centros hegemônicos do 

capitalismo. 

Tudo isso se encontra diretamente relacionado com o grau de evolução 

desigual pelo país, apresentando na maioria das cidades brasileiras uma 

urbanização desigual, gerenciada no avanço dos transportes de territórios 

circunvizinhos, predominando um recorte espacial oposto ao que se sempre tem 

planejado, desenvolvendo algumas e retraindo outras, operacionalizando funções 

específicas onde sua abragência reflete um quadro caótico, trânsito conturbado e 

lugares de difícil acesso, tudo isso por falta de recorte mal distribuído, que precisa 

ser constantemente revisto. 

A partir dessa premissa repensada por Milton Santos, em relação ao setor 

de transporte e sua configuração territorial em um recorte homogêneo, verifica-se 

uma interação na maioria dos fluxos que cercam o país, não se esquecendo do que 

para se entender o mundo dos transportes é necessário perceber algumas 

transformações históricas que cercam essa atividade prestadora de serviço. 

Na opinião de Santos, ( 1994 ), em contrapartida ao processo de 

territorialização brasileira no século XX, no ciclo dos transportes e circulação de 

divisas, existe uma forte relação da urbanização concentrada nos anos 70 e 

consequentemente dos fatores de metropolização, em que foram surgindo as 

diferenciações  na área de transporte. 

Associado ao processo urbano, coexiste uma revolução demográfica que, 

consequentemente, exigia de seus dirigentes uma maior eficiência na área, dada a 
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aglomerações de massas em lugares específicos, quer nos próprios bairros ou em 

cidades circunvizinhas. 

Verifica-se, que existem novos recortes espaciais que dinamizam o 

território como um todo, polarizando no início dos anos 80 uma rede urbana 

intensiva, nesse sentido observa-se que, “o sistema urbano voltado para o exterior, 

seria o principal utilizador das grandes vias e meios de transportes, exigindo até 

mesmo, em certos casos, a construção de rotas e dutos exclusivos”.(SANTOS,1994, 

p 114) . 

É conveniente destacar o grau de novos financiamentos dos gastos 

públicos na rede dos transportes e sua logística de investimentos a curto e longo 

prazos. Os diferentes métodos de financiamentos deste setor é um crescimento nos 

gastos públicos, tendo impactos distintos sobre a taxa de juros e renda nacional. O 

resultado é ampliação dessa rede com propostas que consigam dinamizar esse 

setor tão importante para economia. 

O planejamento econômico que envolve as redes de transportes é o que 

Raffestin (1993) apresenta como “sistema territorial”, a partir de procedimentos 

sucessivos que culminaram na repartição das superfícies, implantação de nós, numa 

representação da malha urbana ponderada, ligada a decisões de cunho 

governamental, que podem ser traduzidas como “produção territorial”, reproduzindo 

as “ imagens” que levaram as relações de poder e percepção dos limites zonais e 

fronteiriços de cada limite na hierarquia das redes urbanas, no limiar da discussão 

sobre a atual rede de transportes das cidades e seu grau abstrato de territorialidade 

no contexto espaço-temporal a que está inserida 

As rodovias, exercem um fator muito importante na consolidação dos 

transportes na rede econômica. Sua estrutura tem de estar harmonizada com o 

território para que haja boa fluidez nas rotas. O país não apresenta condições 
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favoráveis para essa harmonia e o resultado é a péssima conservação em muitas 

rodovias federais e estaduais, influenciando negativamente o desenvolvimento 

econômico. Na Tabela 1 temos a extensão das rodovias em comparação com 

alguns países do mundo. Os E.U.A é o país mais pavimentado em extensão 

total e por último fica o Brasil: 
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Tabela 1- Extensão de rodovias – Comparação com alguns países 

2000 

 

 

 

 
 

Pais 

 
Extensão de 

rodovias 
pavimentadas 

(Km) 

 
Extensão de 
rodovias não 
pavimentadas 

(Km) 

 
Extensão total 

de rodovias  
(Km) 

 
Pavimentadas  
Extensão total 

% 
 

EUA 3.903.360 2.516.640 6.420.000 60,80 

Índia 1.517.077 1.802.567 3.319.644 45.70 

Austrália 353.331 559.669 913.000 38.70 

México 94.248 157.752 252.000 37.40 

Rússia 336.000 612.000 948.000 35.44 

Canadá 246.400 665.800 912.200 27.01 

Argentina 47.550 160.800 208.350 22.82 

China 271.300 938.700 1.210.000 22.42 

Chile 11.012 68.788 79.800 13.80 

Brasil 184.140 1.795.860 1.980.00 9.30 

Fonte: Cia Factbook 
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3.0    O PROCESSO HISTÓRICO DOS TRANSPORTES NA 

BAHIA 

 

3.1  A CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO PARA A 

ECONOMIA ESTADUAL 

 

Dada a importância da cidade de Salvador, as ligações entre a capital e o 

interior do Estado foram preocupações constantes ao longo de todos os tempos. 

Exatamente por esta razão, a cidade de Cachoeira, no último ponto navegável do 

rio Paraguaçu, se transformou em grande entreposto do interior, com registro, 

sobretudo a partir ainda do século XVIII, de intenso fluxo de saveiros e 

embarcações de menor porte apoiando as relações comerciais com a capital.    

As vias marítimas e fluviais na Bahia são o meio de transporte mais 

antigo. Os veleiros originais foram substituídos por barcos a vapor no início de 1800 

e pelo motor diesel em 1820. Normalmente é feita uma distinção entre o transporte 

de alto mar e o transporte interno por vias navegáveis. 

É a partir do século XIX que a baia de Todos os Santos influência mais 

decisivamente no processo de formação social, econômica e cultural do Estado, 

notadamente da cidade do Salvador. 

 A baia de Todos os Santos é, sem nenhuma dúvida, uma dádiva da 
natureza, se apresentando como um dos mais adequados ancoradouros 
naturais em toda a América do Sul. Sua presença foi determinante para o 
desenvolvimento de um processo de internacionalização da Bahia a partir 
da cidade e do porto de Salvador, que se constituiu em um grande elo de 
ligação direta com a Europa e com outras culturas, inclusive a cultura de 
origem africana.( TAVARES, 2000,p 168 ). 
 

Dentre as linhas de transporte hidroviário de passageiros na Bahia, pode-

se destacar: Salvador / Ilhéus / Belmonte, Salvador / Nazaré, Salvador / Santo 
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Amaro, Salvador / Cachoeira,  Cachoeira / Maragogipe, Salvador / Itaparica, as 

ligações de cabotagem com os portos vizinhos de Aracaju e Maceió, além da linha 

fluvial – rio São Francisco – Juazeiro ( BA )/ Pirapora ( MG ). 

A navegação fluvial no Médio São Francisco, com um trecho de 1,3 mil 

quilômetros ligando a cidade de Pirapora ( MG ) a Juazeiro ( BA ) é ainda bastante 

incipiente, mas contribui para o transporte de passageiros e o abastecimento das 

populações ribeirinhas. 

A alternativa hidroviária na Bahia representa um expressivo percentual na 

composição da matriz de distribuição modal para o transporte de passageiros. Em 

destaque, para as cidades da margem do rio São Francisco, que nasce no interior de 

Minas Gerais e atravessa o território baiano, exercendo forte influência sobre a 

caracterização do ambiente regional na esfera sócio-econômica e cultural de um 

universo superior a 200 municípios. 

A administração da Hidrovia do São Francisco está sob a 

responsabilidade do Ministério dos Transportes, através da Cia. De Docas do 

Estado da Bahia ( CODEBA )empresa de economia mista com participação 

majoritária do Governo Federal e que também responde pela administração do 

sistema portuário público no Estado da Bahia, composto pelos portos de Salvador, 

Ilhéus e Aratu. 

Com relação ao fluxo de passageiros no sistema hidroviário, merece um  

especial destaque, no percurso de ligação entre Salvador e a ilha de Itaparica, 

através da linha São Joaquim / Bom Despacho, em que uma frota de oito ferri-boats 

atende a uma demanda a Anuário Estatístico da Bahia, (AEB-2005 ) a uma 

demanda anual de mais de seis milhões de usuários, chegando a oferecer 2.400 

horários / mês no período de alta estação. 
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A travessia Salvador – Itaparica, embora concebida para atender 

prioritariamente o fluxo de passageiros e veículos de lazer, também atua como elo 

de ligação no transporte de cargas entre a capital e as regiões Sul e Sudeste do 

Estado. 

Com o processo de desestatização da operação do sistema ferrI-boat 

pela Companhia de Navegação baiana  ( CNB ), no ano de 1995, a Transporte 

Marítimo da Bahia ( COMAB ) assumiu a frota e a responsabilidade desses 

serviços. 

O transporte hidroviário de passageiros na Bahia possuem outras linhas 

intermunicipais de grande importância para o cotidiano das populações  atendidas, 

como as seguintes: 

� Valença / Morro de São Paulo 

� Salvador / Mar Grande  

�  São Tomé de Paripe / Ilha de Maré 

�  Madre de Deus / ilha dos Frades /  Bom Jesus dos Passos  

�  Salvador / Madre de Deus 

�  Salvador / Morro de São Paulo 

�  Valença / Boipeba 

�  Valença / Cairu 

Na Bahia, onde a presença da baía de Todos os Santos determinam forte 

influência na formação sócio-cultural e econômica, o turismo é hoje uma das 

principais atividades, funcionando como instrumento essencial para o 

desenvolvimento do setor terciário, notadamente na cidade de Salvador e nas suas 

imediações. 
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No século XX, a partir sobretudo da década de 70, a questão regional 

passa a ser discutida na implantação dos projetos de infra-estrutura dos transportes. 

O crescimento da população mundial, associado com as áreas que envolvem 

determinados municípios, banhados por rios e mares, torna-se uma preocupação do 

aparelho estatal, junto a uma economia de desenvolvimento econômico 

compartilhado com os aspectos funcionais da organização espacial em vigor. 

O Sistema Hidroviário da Bahia apresenta  altos investimentos para a 

economia do Estado, pois a circulação, principalmente de passageiros turistas, é 

muito grande e a procura por esse sistema de transporte passa a ter verdadeiras 

relações diversas, não só de caráter econômico  de cunho regional, mas também 

com àquelas associadas a um desenvolvimento sustentado, introduzido junto as 

decisões e conveniências das políticas territoriais na sua distribuição e 

administrações dos serviços. 

A abordagem acerca dos impactos dos empreendimentos de transportes 

no estado, com a implantação de obras portuárias, tem gerado polêmica  junto a 

economia regional de diversos municípios. 

Primitivamente, o processo de localização dos portos priorizou a 

identificação de regiões naturalmente protegidas( baías, estuários, etc.), onde as 

condições geográficas naturais, por si só, garantiam águas tranquilas  requisitos 

básico para a realização segura junto aos investimentos de projetos estatais:   

Os projetos políticos vindos de estreitas relações regionalizantes dos 
municípios, com o intercâmbio de passageiros e a especialização com o 
próprio transporte marítimo, fez surgir o advento das embarcações de maior 
porte, destinadas ao transporte de cargas específicas ( petróleo, 
contêineres, grãos e granéis sólidos e líquidos), impôs a demanda por 
maiores profundidades e melhores condições para navegação e acesso, 
voltado também para a ampliação de investimentos junto ao mercado 
externo consumidor. (TELES, 1994, p. 323 ) . 
 

Assim, alicerçadas no aprimoramento das técnicas de construção, 

surgiram as opções para implantação de portos com obras de proteção artificial, 



     64 

localizadas em regiões desprovidas de abrigo natural e, portanto, dotados de 

melhores condições de profundidade e acesso 

As obras destinadas a garantir proteção artificial ( diques, molhes e 

quebra-mares ) representam obstáculos físicos ao movimento natural de transporte 

de sedimentos sólidos do fundo das águas, forçando alterações no equilíbrio 

dinâmico da geologia local, como formação de novas praias, erosões, aterramentos, 

etc. 

O funcionamento de portos e terminais hidroviários de passageiros 

representa risco potencial, sobretudo pela presença constante de grande fluxo de 

embarcações, com possibilidade de acidentes, abalroamentos, derrame do óleo 

combustível, descarga de produtos poluentes em decorrência de falhas 

operacionais. 

Os portos são pontos de contacto com outras civilizações, daí resultado 

de uma preocupação no que se refere ao descarte de lixo gerado por passageiros e 

pela tripulação de bordo, considerando a possibilidade real de entrada no país de 

focos de epidemia e a disseminação de novas doenças. 

O sistema portuário na Bahia apresenta desvantagem em relação a outros 

países, uma vez que necessitam ser modernizados urgentemente. Ainda que exista 

um projeto para essa modernização, uma razão pela qual a evolução ainda não 

ocorreu são os problemas como o fluxo contínuo de passageiros turistas, que 

exigem uma melhor  tecnologia, mais avançada em vários aspectos, com uma mão-

de-obra qualificada, que verifique constantemente a configuração estrutural de suas 

instalações, valorizando assim as suas diversas expectativas em relação a viagem. 

A principal vantagem do transporte aquaviário na Bahia é a capacidade 

de movimentar-se com um fluxo muito grande de pessoas, principalmente de 

turistas. Esse tipo de transporte emprega dois tipos de embarcações. As 
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embarcações de alto-mar, que são geralmente projetadas para serem utilizadas no 

oceano, se restringindo aos portos apropriados e as barcaças com motor diesel, que 

normalmente operam em rios e canais e possuem uma flexibilidade muito maior. 

Pode-se destacar com ênfase, a partir do século XXI, que o transporte 

fluvial na Bahia assume em determinadas circunstâncias, uma importância vital no 

cenário regional, se constituindo, muitas vezes, na alternativa única de ligação das 

comunidades mais afastadas com o mundo civilizado, impondo uma dependência 

quase que absoluta de real importância da navegação fluvial. 

Convém destacar que o sistema de transporte hidroviário é mais lento que 

o ferroviário. A disponibilidade e a confiabilidade desse tipo de serviço, é fortemente 

influenciado pelo clima, fator esse que inibe a tecnologia, frente as adversidades da 

natureza. 

O setor aquaviário de transporte na Bahia vem se transformando ao longo 

dos anos: os empreendimentos que são feitos pelo estado, embora pouco 

modernizadores, maximizam fortes relações com o turismo no Brasil e no mundo. 
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3.2 O SISTEMA FERROVIÁRIO, A ESTRUTURA 

AEROPORTUÁRIA E A EXPLOSÃO DO NÚMERO DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

A ferrovia tem sua origem diretamente vinculada às transformações 

sociais e econômicas que caracterizam o período histórico denominando Revolução 

Industrial, nos séculos XVII e XVIII, a partir do continente europeu. 

O transporte ferroviário é a variação da modalidade terrestre em que as 

rodas se deslocam sobre trilhos. Caracteriza-se pelo baixo consumo de energia e 

boa capacidade do veículo de transporte ( grande volume de carga e ou / pessoas 

por viagem ). A idéia de se empregar trilhos para facilitar o deslizamento dos 

veículos é bastante antiga, pois, ainda de forma rudimentar, os egípcios e os 

romanos já haviam desenvolvido alguns experimentos nesse sentido. 

Uma das vantagens do transporte ferroviário é que o seu custo é inferior 

ao do transporte rodoviário ou aéreo, no entanto não apresenta muita flexibilidade de 

movimentação. 

No Brasil, a utilização do transporte ferroviário se iniciou com o 

pioneirismo de Irineu Evangelista de Souza, Barão e Visconde de Mauá. No dia 30 

de Abril de 1854, foi inaugurado o primeiro trecho de estrada de ferro no Brasil, com 

uma extensão de 14,5 KM, ligando a Baia de Guanabara à estação Fragoso, no Rio 

de Janeiro. 

A Bahia acompanhou de perto o “surto ferroviário nacional”, registrando 

grandes desenvolvimento do setor no período compreendido entre a segunda 

metade do século XIX e o final da terceira década do século XX. Para que se tenha 

uma idéia em 1889 contava, segundo o  A.E.B. ( 2005 ), com 1.248 quilômetros de 

estradas de ferro, número este que passaria a 2.669 apenas trinta anos depois. 
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Até o final da terceira década do século XX, a Bahia viveu uma verdadeira 

ampliação ferroviária, com um registro de grandes investimentos, embora sem um 

planejamento ordenado, o que terminaria por inviabilizar a integração da malha 

ferroviária em momento posterior, determinando o processo de sucateamento. Só 

agora, a partir da privatização, iniciada na década de 90, parecem surgir os 

primeiros sinais de retomada dos investimentos no setor, o que representa uma 

expectativa bastante favorável, para a eliminação gradual das distorções na matriz 

de distribuição modal baiana. 

Considerando a globalização e a forte competição no mercado, a Bahia 

precisa urgentemente investir em infra-estrutura ferroviária, a fim de baixar os custos 

de transporte e baratear os preços dos mecanismos dessa rotatividade. Essa 

característica associada a uma grande extensão territorial do estado, se faz 

necessário um grande esforço de todos os seus dispositivos de funcionamentos, 

adequando-os a uma verdadeira integração regional.  

Numa moderna economia de alta tecnologia, em pleno século XXI, a 

indústria ferroviária baiana não tem recebido inovações na mesma velocidade de 

outras formas de transportes, como a aviação e o transporte rodoviário. Devido a um 

valor unitário baixo, sem urgência de terminais fixos, não podendo ser aplicado onde 

requer coleta e rotatividade de ponto a ponto, devido à sua falta de flexibilidade. 

É por isso que o uso desse transporte modal pode se tornar bastante 
interessante, uma vez que pode unir a flexibilidade do transporte rodoviário 
ao baixo custo do transporte ferroviário, implicando diretamente na  
praticidade e modernização dos transportes no século XXI ( REIS,2002, 
p68).  
 

Na Bahia, até meados do século passado, esse tipo modal de transporte, 

prevalecia com vigor, devido a escassa oferta de caminhões, ônibus e à falta de 

infra-estrutura da malha rodoviária. Faz mais de uma década que não existe um 

investimento estatal direcionado e aplicado na infra-estrutura ferroviária.  
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No estado baiano, o emprego da opção ferroviária no transporte de 

passageiros não é muito usual, muitas alternativas de ligação entre cidades estão 

desativadas, prevalecendo em alguns pontos; o deslocamento através dos trilhos no 

meio urbano. Existe uma  necessidade de investimentos em novas linhas ferroviárias 

e terminais, uma verdadeira modernização neste setor, só acontecerá de fato com o 

investimento privado, uma vez que o setor público estatal não apresenta condições 

para investir e melhorar o seu funcionamento. 

Atualmente a Bahia, ainda segundo a A.E.B.,(2005) possui uma malha 

ferroviária que chega quase 3.000KM de extensão e, desde 1996, quando houve o 

leilão de privatização de trecho Centro Leste da Rede Ferroviária Federal S.A 

(RFFSA), é operado pelo consórcio Ferrovia Centro Atlântica S.A  ( FCASA ), que é 

a principal do estado: 

O transporte ferroviário metropolitano de passageiros em Salvador tem 

uma demanda em torno de 4.000 passageiros / dia, segundo Anuário Estatístico dos 

Transportes ( AET, 2003), estando sob a responsabilidade da   Companhia Brasileira 

de Trens Urbanos ( CBTU ), empresa vinculada ao Governo Federal, através do 

Ministério dos Transportes. 

 

 

 

Estrutura aeroportuária: 

 

No transporte baiano, enfatizando a sua estrutura aeroportuária, é na 

capital baiana, que sem dúvida, está localizado o mais importante aeroporto, entre 

as demais cidades do interior.   
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Em Salvador, o Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo 

Magalhães, ampliado para operar cerca de 75 vôos domésticos regulares por dia, 

permitindo a ligação do mesmo com todas as capitais do país, principais cidades 

brasileiras e alguns municípios do interior do estado.  

Além disso, no aeroporto citado acima, há vários vôos Charters e mais de 

30 vôos internacionais por semana com destino a 18 cidades de 13 países 

diferentes. Por ano são embarcados e desembarcados no aeroporto de Salvador 

cerca de 2 milhões de passageiros, segundo o jornal Correio da Bahia (2004). 

Existem outros importantes aeroportos localizados em pontos 

estratégicos que compõe a infra-estrutura aeroportuária do interior do estado, como 

o de Ilhéus, Porto Seguro, Paulo Afonso, Itabuna,  Vitória da Conquista entre outros.   

Os aeroportos na Bahia funcionam como grandes indutores do 

desenvolvimento econômico e modificadores tanto do meio ambiente, como dos 

fatores regionalizantes, presentes no processo de sua implantação.  

 

Veículos automotores: 

 

Quanto à explosão do número de veículos automotores, ainda convém 

frisar sobre o automóvel: esse veículo rodoviário, destinado ao uso individual ou a 

número restrito de passageiros, apresenta características positivas nas questões de 

velocidade operacional, comodidade e conforto para o usuário. Entretanto, o 

emprego do transporte individual cresce na medida da carência de alternativas de 

transporte coletivo e a concentração excessiva de automóveis no meio urbano tem 

sido um dos mais sérios problemas enfrentado pelas metrópoles. A cidade de São 

Paulo, por exemplo, chegou ao extremo de impor o revezamento dos veículos como 

alternativa de minimização do problema 
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Nas viagens realizadas dentro do cenário urbano, o uso de automóvel 

ainda prevalece, sobretudo na faixa social de maior poder aquisitivo, o que provoca 

inúmeros efeitos negativos como incremento do número de acidentes e imobilidades 

freqüentes. 

A motocicleta é uma variação intermediária entre a bicicleta e o 

automóvel. Corresponde a um veículo de duas rodas motorizado, apresentando, 

portanto, a vantagem oferecida pelas bicicletas no que se refere à eliminação dos 

problemas relacionados ao congestionamento e tráfego, além de garantir melhor 

desempenho operacional pela ação motorizada. 

Como desvantagem, a motocicleta contribui para o aumento da poluição 

atmosférica e também da poluição sonora, sendo também um veículo com maior 

riscos de acidentes, uma vez que exibe a mesma fragilidade da bicicleta e desloca-

se a velocidades consideravelmente maiores. 

Para as ligações intermunicipais e interestaduais, o crescente uso do 

transporte individual é fator preocupante, sobretudo em vista das condições 

invariavelmente inadequadas de conservação e sinalização das estradas, 

provocando riscos constantes de acidentes 

Utilizando motor a vapor e com capacidade limitada para dez passageiros, 

Walter Hancock inventou o ônibus, na Inglaterra, valendo porém, a Karl Benz o 

mérito de construir o primeiro ônibus movido a gasolina. 

O principal problema desses veículos automotores, no século XXI, no 

espaço da Bahia, é o funcionamento  e a operação desse sistema de transporte no 

meio urbano, com congestionamentos, queima de combustíveis fósseis e suas 

conseqüências à saúde a o bem estar da população local. 
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3.3 O TRANSPORTE TERRESTRE E AS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTCAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO. 

 

Um fator determinante para a evolução dos sistemas de transportes no Estado 

da Bahia foi a pecuária. Nem tudo poderia ser transportado pelo sistema hidroviário, e o 

deslocamento do gado para abate e comercialização tinha que ser feito por terra firme. 

Os acidentes topográficos e as conveniências de pouso e aguada para sustentar longas 

viagens com as boiadas terminaram impondo o surgimento de novas trilhas, cujo 

conjunto representou um esboço das primeira linhas do atual sistema viário. Feira de 

Santana, na porta de entrada do sertão baiano, assumiu importante papel, tornando-se 

ponto de passagem obrigatório para toda circulação nas imediações da capital. 

Durante a fase colonial, além dos caminhos relacionados diretamente com a 

vida urbana e com o abastecimento da capital, há registro de evolução do transporte 

terrestre com o aparecimento de inúmeras outras vias de acesso para atendimento da 

exploração de riquezas minerais e da agricultura (cacau, cana- de- açúcar, fumo). Com a 

mudança da capítal para o Rio de Janeiro, no ano de l763, tornou-se imperativa a 

abertura de uma comunicação por terra entre as duas cidades, pois, embora tivesse 

alterado o centro das decisões políticas, a economia baiana permanecia forte e influente, 

tendo em vista, sobretudo, a produção de açúcar na região do Recôncavo. 

O desenvolvimento do transporte no meio urbano parece despertar maiores 

atenções a partir do final do século XIX. Até 1897, a Bahia era servida apenas por 

veículos de tração animal. Em 1865, por iniciativa de Rafael Ariani, foi instalado o “bonde 

de burro”, que corria sobre trilhos de madeira cobertos de aço, cortando as ruas de 

Salvador. 
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Merece registro, ainda, a utilização de recursos à época considerados 

bastante avançados para transporte vertical e incluindo no meio urbano de Salvador, de 

que são exemplos o Elevador Lacerda(1873) e o Plano Inclinado Gonçalves (1874). 

No princípio do século XX, com o crescimento da população baiana, a 

Companhia Light & Power, de capital estrangeiro, começou a exploração do sistema de 

bondes elétricos, o que prevaleceu até o ano de 1955, quando teve início o sistema 

atual, no qual o transporte coletivo apóia-se no emprego de ônibus com linhas regulares. 

É notório que o desenvolvimento rodoviário na Bahia teve como marco o 

governo do presidente Washington Luís, na segunda década do século XX, para quem 

“governar era abrir estradas”. Não obstante em termos práticos, o grande impulso 

rodoviário viria somente a partir da década de 40, com a implantação da chamada “Lei 

Joppert” , criando o Fundo Rodoviário Nacional ( FRN)  que se constituiu no mais 

eficiente sistema até hoje já idealizado para o financiamento da construção e 

manutenção de estradas federais estaduais e municipais. 

No embalo da  “ Lei Joppert” , ainda no ano de 1946, o Governo do Estado, 

através da criação do Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia (  DERBA 

)consolidaria a estrutura necessária para o projeto de expansão e conservação da malha 

rodoviária estadual. 

É nos anos 40 que algumas lei são criadas com o objetivo de acelerar o 
crescimento econômico do estado da Bahia, estabelecendo um relacionamento 
espacial funcional entre os trechos em direção às pequenas cidades, identificado 
pelo avanço centralizado de rodovias, principalmente no interior, acompanhado 
pelo grau de crescimento urbano, cujos projetos viabilizaram novas rotas de difícil 
acesso de alguns povoados e vilas, que se tornariam num futuro próximo, 
importantes cidades baianas               (ANDRADE,1994, p 180).  

 
Outros passos importantes seriam dados nas décadas seguintes: na década 

de 50, a descoberta do petróleo na região do Recôncavo Baiano, a construção da usina 

hidrelétrica de Paulo Afonso e a abertura da Rodovia Rio-Bahia, na década de 60, a 

vinculação do Estado a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)e 

na década de 70, a implantação do Centro Industrial de Aratu (CIA) e do Pólo 
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Petroquímico de Camaçarí, transformando a região metropolitana de Salvador no maior 

centro industrial do Nordeste.                 

O transporte rodoviário, por consumir subprodutos do petróleo, passou a partir 

de outubro de l973, a constituir um problema para balanço de pagamento do país. No 

entanto, mesmo assim, continua a expandir-se devido principalmente à pouca atenção 

dispensada, à recuperação das estradas de ferro. O transporte de passageiros por 

ônibus recebeu enorme impulso a partir de l975, quando o DNER iniciou a implantação 

de linhas de longo percurso.  

Já em 1980, com as estradas precárias e as carrocerias dos ônibus 

começavam a deixar de ser artesanais. A Bahia dá um grande salto na importação de 

novos veículos, a circulação de novas frotas passam a ser uma realidade no estado, 

vindo a trazer um certo conforto aos seus usuários.  

O meio de transporte que mais tem se expandido nos anos 90 na Bahia é o 

rodoviário. A causa dessa expansão se deve ao fato de haver chegado e uma fase de 

industrialização mais intensa. A rodovia é mais fácil de ser construída, na maior parte 

dos casos é também mais barata de ser implantada. Facilita a colonização e a fixação ao 

longo das estradas. 

O congestionamento de transito na Bahia em pleno século XXI é uma 

preocupação também do desenvolvimento do Estado, implicando em questionamentos 

para o verdadeiro progresso urbano, pois, segundo COSTA   (2001, p.302) “[...] [o] 

mesmo  tem produzido efeitos terríveis: perda de tempo de milhares de cidadãos, 

excesso de consumo de combustíveis, desgastes das viaturas, grande número de 

acidentes com mortes, poluição do meio ambiente.” 

Para tentar resolver esse problema o governo criou dois mecanismos: o 

Primeiro a expansão do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Urbano ( FNDU ) destinado 

a projetos e programas de implantação e melhoria do sistema viário, transportes, 
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saneamento ambiental, limpeza e segurança pública nas cidades. O segundo a 

ampliação da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU ) destinada à 

promoção de coordenação política de transportes urbanos e a administração do FNDU. 

  O transporte rodoviário é o meio que proporciona maior flexibilidade de rotas, 

porque somente ele vai a qualquer parte. É o único que fornece através do automóvel, o 

transporte individual, através dos ônibus o transporte coletivo de passageiros. Observe o 

que o autor da afirmativa abaixo, tem a dizer sobre a modalidade rodoviária baiana em 

relação ao país: 

A matriz de distribuição modal no Estado da Bahia não se distancia muito do 
quadro geral que prevalece em todo país, demonstrando uma participação 
acentuada da modalidade rodoviária em detrimento das opções ferroviária e 
hidroviária, tanto no que se refere a transporte de carga como para o fluxo de 
passageiros (MENDONÇA, 2003,p.95)  
 

No entanto, à medida que o tráfego cresce, a rodovia vai se tornando um meio 

de transporte mais caro e ineficiente que a navegação e a estrada de ferro, assim as 

principais estradas baianas, como a BR 116 ( Rio Bahia ), apresentam problemas 

gravíssimos  

A rede rodoviária da Bahia, segundo o Guia de Estradas (2005), apresenta 

uma extensão de aproximadamente 120 mil quilômetros,composta de estradas federais( 

5.093 KM ),estaduais (11.683KM ) e municipais( 99.606 KM), sendo que do total apenas 

10% as pavimentadas.   

De posse do mapa da Rede Viária do Estado da Bahia na atualidade, é que 

vai se perceber que o estado baiano, encontra-se quase que totalmente recortado por 

diversas rodovias que se cruzam entre si, formando realmente uma grande rede de 

importância para as comunicações e os transportes no Brasil.  
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Mapa 2 - Rede Viária do Estado da Bahia ( 2002 ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As principais rodovias do estado baiano destacam-se a BR 324, ligando 

Salvador a Feira de Santana, a BR 116, conhecida como “ Rio-Bahia” e responsável 

pela principal ligação do Estado com o Sul do Pais; a BR 101, também cortando o 

Estado no sentido Norte-Sul, importante via de tráfego para atendimento do fluxo 

turístico e no apoio ao escoamento da produção do cacau; a BR 020 e a BR 242, 

que permitem a integração do Nordeste com o Centro- Oeste e Sudeste do País, 

importantes sobretudo, no escoamento agrícola do Oeste baiano. 

Destaca-se uma outra BR muito importante que é a 407, penetrando até 

os municípios de Juazeiro ( BA ) e Petrolina ( PE ), à margem do rio São Francisco; 

Fonte: Ministério dos Transportes 
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a BR 110, ligando Salvador a Paulo Afonso, além de inúmeras estradas  estaduais e 

municipais que se comunicam com a malha federal e complementam as ligações 

existentes. 

O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, segundo o Anuário 

Estatístico da Bahia ( 2004 p. 16 ), atende mensalmente a um universo de 8 milhões 

de usuários diretos e 24 milhões de usuários / mês, se considerados os 

seccionamentos de linhas. Para tanto, 52 empresas operam com uma frota total de 2 

mil veículos, disponibilizando para a população 199 mil horários / mês. 

A presença das rodovias no interligamento do interior baiano é um vetor 

de desenvolvimento, de tal sorte que sua implantação introduz profundas alterações, 

como incremento e ou/ redução do valor das terras, aumento do tráfego local, 

alteração nos hábitos e costumes locais, introduzindo novos mercados de trabalho 

para a população. 
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4.0. A URBANIZAÇÃO E A IMPORTÃNCIA DAS VIAS DE 

COMUNICAÇÃO. 

 

O processo de industrialização no Brasil traz também consigo, assim 

como nos países pioneiros, o fenômeno da urbanização, fenômeno este que tornou 

as cidades o  centro produtivo e aglutinador da mão-de-obra, já que inicialmente, as 

indústrias começam  a concentrarem-se no meio urbano. 

Daí, as cidades passam a exercer forte atração, acentuando-se seu papel  

produtivo, abrigando grandes contingentes populacionais que no decorrer do 

processo e do  ritmo da produção, aumentando suas áreas urbanas e incorporando 

articuladamente outras áreas adjacentes. Tal processo aumenta as relações 

econômicas, gerando  a urbanização,  modificando as estruturas urbanas e criando 

uma hierarquização entre as cidades, dando  origem às metrópoles, que passam a 

desempenhar um papel  significativo na esfera territorial nacional. Desse modo, as 

cidades passam a ser vistas enquanto produto e condição do modo de produção 

capitalista, onde ao mesmo tempo em que é produzida pelas exigências do capital, é 

condição de sua existência pois, torna-se o mecanismo mais eficiente de viabilização 

e agilização do ciclo do capital, com a circulação das mercadorias. 

No caso brasileiro. São Paulo e Rio de Janeiro se afiguram como centros 

de referência do país, tanto para o atendimento do mercado consumidor de bens e 

serviços, como para a tomada de decisões políticas e econômicas, observando-se 

aí, com relação ao resto do país, uma hierarquização a partir de uma divisão 

nacional do trabalho. 

Nesse aspecto, convém destacar o papel das redes de comunicações e 

transportes, os quais poder-se-ia, atribuir parcela de responsabilidade pela dinâmica 
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capitalista, que depende das vias de circulação para ampliação dos mercados 

consumidores dos seus produtos. Através dos transportes e comunicações, o capital 

se espalha, desloca-se, levando consigo um movimento de dispersão e ampliação 

pelo território e, atribuindo a outras cidades, papéis e funções dentro do processo 

produtivo, emergindo assim, cidades intermediárias, de médio porte que passam a 

figurar como centros polarizadores de distribuição de bens e serviços. E é nesse 

sentido que os transportes afirmam sua importância, na medida em que articula as 

localidades centrais e suas áreas adjacentes. Sobre isso observe a afirmação: 

 
O pólo terá sua região mais ou menos extensa, conforme                              
a quantidade e a qualidade dos equipamentos industriais e de                              
serviços que possuir e a estrutura de transportes e comunicações que 
dispuser. ( ANDRADE, 1997, p.67) 
 
 

Isso reforça o papel articulador dos transportes para a produção 

capitalista, ampliação dos mercados e o fortalecimento das relações entre os 

lugares, por ser o sistema de transportes vital para o comércio interno e externo, 

fixando bens e serviços, para a composição dos preços e regularização dos 

mercados. Constitui-se ainda num elemento fundamental para a solução de 

problemas básicos de saúde e educação, na medida em que facilitam o acesso das 

populações aos centros de ensino e saúde. Nesse sentido, é importante apreender o 

significado social e político do processo em sua dimensão espacial. 

Desse modo, as mudanças em curso, abrangem novos conceitos de 

eficiência, o que pode ser confirmado nas atuais tendências de utilização dos 

mecanismos de deslocamentos que as populações têm à sua disposição, como 

resultado da demanda, da competição e dos recursos disponíveis que as pessoas 

têm para a aquisição de bens e serviços. 
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4.1 O SISTEMA DE TRANSPORTE VIÁRIO  

 

4.1.1-  Os transportes alternativos e sua configuração 

territorial 

 

A expansão dos bens e serviços em Vitória da Conquista vem 

acompanhada de novos fluxos circulatórios em sua rede urbana, fenômeno 

observado através do tráfego de veículos e de pessoas, acentuado em sua área 

central-comercial, bem como pela acentuada ocupação nos pontos de 

estacionamentos públicos. 

A presença desses novos elementos nos espaços pode ser constatada 

nas principais vias de acesso à cidade, como também no tradicional centro 

comercial, fato que pode ser simplesmente percebido pelos congestionamentos 

constantes em áreas centrais, onde fazem esses transportes alternativos pontos de 

embarque e desembarque. Nesses espaços se localizam pontos comerciais e de 

serviços, se incorporam novos equipamentos, os veículos falados anteriormente: 

Vans, Kombs e  Caravans - imprimindo outro movimento ao espaço central da 

cidade, o que antes parecia menos intenso. O transporte coletivo intermunicipal era 

executado quase que exclusivamente por empresas de ônibus, que não adentravam 

ao centro da cidade, cabendo ao usuário se deslocar por sua própria conta, a outros 

pontos da cidade. 

O oferecimento dessa modalidade, na microrregião do planalto de Vitória 

da Conquista, conduz o passageiro aos centros das cidades, poderia ser atribuído, 

teoricamente, ao fato de que, nas novas relações sociais e produtivas impõem-se 

novas exigências e mudanças correspondentes, sendo a cidade subjugada a um 
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movimento global, esta vai correspondendo às inovações. Seja nas suas formas, no 

seu movimento, na circulação de pessoas, transportes, etc., variáveis estas que nas 

suas espacializações podem nos levar a compreender e explicar tais fenômenos. E é 

nesse sentido que se referindo à cidade enquanto produto de lutas, existe o seguinte 

pronunciamento: 

Não se pode separar a cidade do espaço urbano. Nessa                                
perspectiva, a cidade é pensada enquanto trabalho social                                
materializado, objetivado, que aparece na articulação do                              
'construído e o não construído' de um lado, e do movimento (de                                
mercadorias, pessoas, idéias) de outro. Esse processo é marcado                                
pela inter-relação contraditória do novo com o velho, imposta                                
pelo processo de reprodução. Isso significa pensar a cidade enquanto 
fenômeno dinâmico em constante processo de constituição. Através da 
noção de arquitetura, ação e movimento se inter-                               
relacionam. As formas ganham dimensão do quotidiano que se                                
reflete nos pontos de referência da cidade, os quais longe de                                
serem atingidos por números, têm seus endereços vinculados à                                
dimensão   espacial   do   lugar   com   fontes,   lojas   e                                
igrejas ( CARLOS, 1997,p 71,72). 
 

Portanto, com o objetivo de buscar prováveis explicações para a 

espacialização dos transportes alternativos, uma inovação que se faz presente em 

pontos referenciais na microrregião de Vitória da Conquista, que se busca- nessa 

pesquisa, junto a órgãos públicos, aos transportadores e usuários, algumas 

respostas que esclareçam as indagações deste trabalho, que se propõe a análise 

das causas que impulsionaram o fenômeno, bem como seus reflexos sobre a 

configuração espacial do centro da cidade. 

De acordo com a estimativa da Coordenação dos Transportes Municipais 

( CTM ) há um contingente considerável de veículos alternativos, aproximadamente 

300 veículos dessa frota, fazendo "pontos" no centro das cidades composta pela 

microrregião, apesar de "do ponto de vista legal não ser permitido". A intervenção 

das prefeituras, se dá no sentido de evitar-se os congestionamentos nas áreas 

centrais. 

 Admite-se que esses veículos trazem para as cidades um fluxo comercial 

considerável, já que deles as pessoas  se utilizam em busca de bens e serviços da 
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cidade, dado a essa facilidade de locomoção que eles  oferecem. Por outro lado, 

reconhece-se que provocam um caos no centro urbano, o que para minimizar os 

seus efeitos sobre o trânsito, a Prefeitura tem tentado disciplinar esse tráfego, 

orientando quanto aos estacionamentos, as áreas que podem ser usadas pelos 

transportadores,  objetivando diminuir os congestionamentos, já que não existe uma 

legislação municipal de  trânsito específica para veículos de outras cidades, cabendo 

à AGERBA, órgão da  Secretaria de Transportes e Comunicações, a fiscalização dos 

transportes coletivos  intermunicipais. 

Com a coordenação dos transportes ma microrregião, a atividade vem se 

proliferando, assim como outras informais, devido a conjuntura econômica atual do 

país, que leva as pessoas a buscarem nesta atividade uma fonte de renda mais fácil 

e lucrativa, como também poderia atribuir-se à precariedade dos transportes 

coletivos intermunicipais, que segundo a mesma, favorece não só os oriundos de 

cidades adjacentes, como também ao surgimento dos transportadores da zona rural 

do município de Vitória da Conquista para a zona urbana. São constatados 

aproximadamente rotas de 23 cidades.Nesse contexto, pode-se ai compartilhar 

outras reflexões, que se torna o espaço citadino, ou seja, um espaço de reprodução 

do capital. Sobre esta questão CARLOS escreve que: 

A cidade... é o ’locus’ da concentração dos meios de produção e de 
pessoas ligadas à divisão técnica e social do trabalho, articuladas ao 
processo produtivo. Assim a cidade é analisada enquanto concentração de 
instrumentos de produção de bens e serviços, mercadorias, infra-estruturas, 
trabalhadores e reserva de mão-de-obra. A cidade aparece como a 
justaposição de unidades produtivas, através da articulação entre os 
capitais individuais e a circulação geral, integrando diversos processos 
produtivos, centros de intercâmbios e serviços, mercado de mão-de-obra, 
etc. Implica uma configuração espacial própria, em função das 
necessidades de reprodução do capital, de modo a garantir a fluidez do 
ciclo de reprodução" ( CARLOS, 1991,p73,74 ). 

 

Desse modo, a microrregião conquistense, inserindo-se como centro 

produtivo regional, concentrando inúmeros instrumentos de produção de serviços e 
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mercadorias, tem seu espaço interno repartido dentro da lógica capitalista, que 

imprime ao espaço suas técnicas, formas e infra-estruturas próprias. 

Assim, os centros das cidades vem a reproduzir-se numa configuração 

espacial nova, dada pelo trabalho do homem nesta, com novos veículos circulando, 

mais pessoas se utilizando desse serviço, e os espaços se comprimindo, a exigir 

novo disciplinamento, ou reordenamento espacial, podendo ser considerado como 

um movimento local, que subordinado a um global, passa a ser visto de forma 

desordenada, fruto de um modelo econômico, cujo objetivo corresponde à aparição 

de novas formas de produção e organizações econômica. 

Considerando os dados pesquisados, procedeu-se neste capítulo a 

interpretação do fenômeno "transportes alternativos", com base nas constatações 

empíricas de campo, em entrevistas a órgãos públicos, aos agentes ativos no 

processo, os usuários e transportadores, o que possibilitou a que se chegasse a 

algumas conclusões. 

Dessa forma, o passo inicial da pesquisa de campo foi dado a partir de 

entrevista a órgãos relativos a coordenação do sistema de transportes e 

principalmente por informações de um trabalho contínuo com pessoas nas ruas, 

anônimas, dispostas a colaborar com números que chegam próximos a de nossa 

realidade, permitindo que se tomasse conhecimento da existência de um total 315 

veículos alternativos na microrregião do planalto de Vitória da Conquista; só que 

existem duas vertentes: os veículos cadastrados, portanto legalizados, que perfazem 

um percentual de 39,05% em relação ao total  e os  veículos não formalizados, mas 

que circulam clandestinamente pela região ( não possuem alvará de licença), 

perfazendo um percentual de 60,95%   também em relação ao total. Para se ter uma 

dimensão maior da realidade desses transportes alternativos, observe a quantidade 
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de veículos nas duas facções, cidade por cidade da microrregião pesquisada, 

visualizada através da tabela  2 abaixo:   

TABELA 2 – Distribuição dos veículos alternativos, em algumas cidades da 
microrregião ( 2005) 

   
 

 

Nº 

 

 

 

Cidades 

 

 

      Cadastro 

 

 

   Não Formalizados 

 

04 Boa Nova 02 03 

05 Bom Jesus da Serra 04 06 

07 Caetanos 01 01 

09 Dário Meira 02 02 

10 Ibicui 06 02 

12 Manoel Vitorino 03 05 

13 Mirante 01 0 

17 Vitória da Conquista 31 40 

 TOTAL                                                              113 192 
   Secretaria Municipal de Transportes de Vitória da Conquista  

  

A análise da Tabela 2 demonstra que as cidades mais próximas à Vitória 

da Conquista, como: Anagé, Barra do Choça, e Poções possuem as maiores frotas, 

mas o recorde fica mesmo com a cidade polarizadora:  Vitória da Conquista, com 32 

veículos cadastrados e 40 não formalizados Tais dados sobre essa nova forma de 

utilização dos transportes foram constatados pela pesquisa de campo, que veio a 

revelar um número bem desproporcional  em relação a esse crescimento em outras 

regiões do país, o que vem a comprovar a  inexistência de controle do poder público 

quanto a esses veículos. Diante desta problemática, a coordenação dos transportes 

municipais enfatiza a necessidade de uma legislação municipal de trânsito, o que 

permitiria um controle efetivo dos municípios sobre esses transportes no perímetro 
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urbano e, consequentemente a Prefeitura exerceria um poder de policia no tráfego 

da cidade, criando-se dessa forma, condições alternativas no que tange ao 

disciplinamento e organização do serviço. 

Esse grande fluxo de veículos oriundos dessas cidades, expressa o 

padrão hierárquico de Vitória da Conquista, como centro regional, o que explica o 

deslocamento dos consumidores de localidades circunvizinhas, visando a satisfação 

de suas necessidades. Além da proximidade com este Centro, os motivos que 

trazem as pessoas a esta cidade se deve a procura por serviços e bens de consumo 

que não dispõem nas mesmas.Os visitantes da microrregião conquistense utilizam 

bastante os alternativos 

Vitória da Conquista oferece maior variedade de bens e serviços, em  

destaque os serviços médicos e educacionais especializados. Estes revelados na 

pesquisa, junto as compras, os mais preponderantes, como mostra o gráfico abaixo: 

 

 GRÁFICO1- MOTIVOS  PELOS QUAIS SE DIRIGE À VITÓRIA CONQUISTA 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Trabalho de Campo, 2005 

Os dados acima demonstram que nas cidades circunvizinhas a Vitória da 

Conquista, bem explicitamente nas cidades que compõem essa microrregião do 

planalto, há uma precariedade de bens de consumo e serviços. Podendo-se deduzir 
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que existe uma posição geográfica estratégica com relação à sua hinterlândia e 

também em relação às metrópoles nacionais, favorecida pelas estradas vicinais e 

pela BR-116, cortando Vitória da Conquista. 

Essa localização faz desta um centro de atração regional, 

consequentemente produzindo-se uma demanda pelos transportes intermunicipais, 

que por sua vez, precários, visto que a região é servida por poucas empresas, que 

detém o monopólio das linhas de ônibus para cada cidade, oferecendo um serviço 

considerado pêlos usuários de baixa qualidade, com poucas opções de horários, 

veículos em más condições de uso e, sobretudo, dispensando um  atendimento  que 

não agrada aos passageiros. Constata-se pelas entrevistas e observações de 

campo, que as empresas de ônibus não respeitam a lotação máxima e os horários, 

fazem paradas constantes no trajeto da viagem, tornando-a cansativa e 

desconfortável. Esses fatores abriram espaço para que outras opções como os 

transportes alternativos aparecessem e se firmassem. 

Alem de atender à demanda das cidades de origem, os transportes 

alternativos viabilizaram novos fluxos, na medida em que facilitou o acesso de 

pessoas de cidades mais distantes e não integradas no sistema de transportes 

oficial, conforme pode ser constatado nos pontos pesquisados, onde identificou-se 

veículos originários de várias cidades, como mostra a foto nº 1. Esse tipo de 

transporte trouxe vantagens para o comércio de Vitória da Conquista, pois traz um 

fluxo considerável de pessoas que se utilizam deles em busca dos bens e serviços 

na cidade. 

Desse modo, está também relacionada à extensão da influência da 

cidade de Vitória da Conquista à estrutura das vias de transportes e comunicações, 

e qualidade e quantidade dos equipamentos e serviços de que dispõe. 
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Foto 1 - Transporte alternativo no centro de Vitória da Conquista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Foto: Ana Maria Costa Sampaio 

 

O exposto acima é revelado pelo percentual representativo de 29% das 

pessoas entrevistadas que exercem a função de Comerciantes e Representantes 

comerciais. Estes têm em Vitória da Conquista o seu centro fornecedor e de 

representação, evidenciando-se assim como acontece no Sul e Sudeste do país, a 

distribuição de funções produtivas entre as cidades, possibilitado pela expansão dos 

transportes, estradas interestaduais e à criação de estradas vicinais, que propiciam 

facilidade de circulação e a fluidez do território, dando consequentemente, maior 

acessibilidade (física e financeira) aos indivíduos. 
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Foto 2 – Transportes alternativos em Belo Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       - Foto: Ana Maria Costa Sampaio     

 
Na foto 2, vemos a atividade de transporte alternativo em Belo Campo, 

cidade próxima à Vitória da Conquista, com menos de 10.000 habitantes, onde os 

veículos transportam mercadorias de vários tipos: desde móveis, colchões, produtos 

comestíveis, além das pessoas. Essa intensidade de fluxo traz indicação da 

capacidade dinamizadora dos transportes no que diz respeito à circulação dos 

consumidores, sem os quais não seria possível o escoamento da produção. 

 

 

4.1.2 – Os efeitos da concentração dos veículos nas 
cidades. 
 
 

Do ponto de vista da administração pública, apesar das vantagens que 

trazem para o comércio da cidade de Vitória da Conquista, esse transporte provoca 

transtornos em seu centro comercial. Isso porque ocupa os estacionamentos 

públicos rotativos, estacionam em calçadas, em frente às casas comerciais, 

provocando reclamações por parte dos comerciantes; causam reclamações também 
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por parte dos taxistas que alegam que esses veículos tomam-lhes passageiros, ao 

fazerem "lotações clandestinas", sem contar que ao deixarem o passageiro no seu 

destino final sem qualquer ônus a mais, dispensam o serviço do táxi. 

A foto 3 revela a concentração de veículos que pode ser observada 

diariamente nos pontos de embarque em Vitória da Conquista. Os 

congestionamentos do tráfego são uma constante na rua Correia Leite e nas praças 

Camilo de Jesus e Misericórdia. A rua da Misericórdia revela-se a mais problemática, 

pois nesta rua fazem ponto transportes de várias cidades e povoados. 

 

Foto 3 - Estacionamento irregular de veículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Foto: Ana Maria Costa Sampaio 

Na Av. Crescêncio Silveira, onde situam-se estacionamentos dos carros 

de dois pequenos municípios da microrregião do planalto de Vitória da Conquista 

como Planalto e Poções, já existem os constantes congestionamentos e as disputas 

pelo espaço entre os próprios transportadores, o que levou o órgão municipal a 

intervir, no sentido do disciplinamento. Isso faz com que o uso de um espaço 

demarcado se desse pela ordem de chegada de cada veiculo, ficando cada 
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proprietário a aguardar sua vez, em local mais distante, o que disciplinou mais o 

tráfego no local, minimizando os problemas, tanto entre os transportadores, quanto 

com relação aos comerciantes da área que sentiam-se prejudicados pelo excesso 

numérico desses veículos. 

As constantes as reclamações dos comerciantes, que segundo eles além 

dos camelôs, que ocupam as calçadas em frente as lojas, também estes transportes 

tomam espaço comercial, prejudicando a livre circulação das pessoas (Foto 4):  

 

 

Foto 4 - Camelos e vans no centro comercial da cidade de Anagé 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Foto: Ana Maria Costa Sampaio 

 

Os veículos alternativos das cidades de Anagé, Cândido Sales e Nova 

Canaã, na microrregião do planalto de Vitória da Conquista, ocupam os 

estacionamentos rotativos com vagas destinadas a outros veículos, também 

contribuindo para o congestionamento do tráfego neste local e ficando em frente às 

lojas, havendo também disputa pelo espaço. 
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                 Nas demais cidades da microrregião do planalto de Conquista, 

os órgãos municipais de transportes "facilitaram" o uso desse espaço. Inclusive, as 

entrevistas aos transportadores revelaram que estes se consideram "donos" do 

ponto por tal permissão. Assim, ao serem indagados sobre o critério adotado para o 

uso do espaço pela municípios, eles disseram ter o alvará de permissão. 

Estes possuem uma associação - a ASTRA ( Associação dos Transportes 

Alternativos) que os representa e, o ingresso de uma pessoa nova na rota, dizem os 

entrevistados, precisa passar pelo consentimento da Associação, tendo o candidato 

que ser responsável, ter Alvará pela  Prefeitura  e comprar o ponto. 

 Já os transportadores de Barra do Choça, (cidade integrante da 

microrregião do planalto de Vitória da Conquista) ocupam o espaço da Pça. Camilo 

de Jesus, como se ver na foto n.°05 Estes também fazem parte do ASTRA, 

possuem 26 veículos, conforme suas informações, com Alvará da Prefeitura de 

Barra do Choça, que os habilita ao transporte de passageiros. Valendo ressaltar que 

esse alvará se restringe aos limites do município da cidade de origem. Esses 

transportadores informaram que, como são muitos, se organizam de modo que 

viajem alternadamente, dia sim, dia não, para evitar o  congestionamento da área 

ocupada em Vitória da Conquista e, dar oportunidade para que  todos obtenham 

algum ganho. 
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Foto nº 5 - Pça. Camilo de Jesus em Barra do Choça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Foto: Ana Maria Costa Sampaio 
            
 

Há cidades na microrregião de Conquista que "vendem" o ponto para 

quem queira "fazer linha". Nesses locais, há pontos em empresa de ônibus 

intermunicipais que disputam o espaço entre os passageiros e os alternativos, 

chegando a gerar discussões calorosas entre os motoristas. 

Outros pontos onde se concentram vans em grande quantidade é na Av. 

Brumado em Vitória da Conquista, com destaque para as caravans que fazem linha 

para Anagé, (foto 6). Neste local, a principal disputa dá-se entre os próprios 

transportadores, que em grande quantidade, aproximadamente 40 vans, segundo os 

próprios informam, concorrem com a empresa de ônibus para conseguirem 

passageiros. Essa foto dá uma idéia da ordenação desses veículos, no espaço 

Oeste da cidade de Vitória da Conquista- BA.  
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Foto nº 06-  Avenida Brumado - Vitória de Conquista: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Foto: Ana Maria Costa Sampáio 

Em depoimentos, ao serem entrevistados sobre o critério adotado para a 

utilização do espaço nos pontos, eles disseram que qualquer um pode ficar no local 

desejado, não existindo, portanto, nenhum planejamento oficial. 

No que se refere a possíveis problemas encontrados na prestação do 

serviço do transporte alternativo, a concorrência entre os colegas foi um dos 

apontados, ocorrendo situações onde alguns baixam os preços das passagens para 

concorrerem com os outros e influenciar os passageiros. 

O espaço disponível para estacionamento vai diminuindo em função da 

quantidade de veículos que aumenta dia a dia e nos locais em que não há acordo 

entre os proprietários, e verifica-se uma acirrada luta por vagas, criando-se conflitos. 

Nesse contexto, pode-se apreender o espaço citadino, como foco de contradição 

entre o processo de produção socializada e sua apropriação privada. 
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O uso do espaço urbano, que deveria ser para atender às necessidades 

gerais de sua população, passa a ser disputado por indivíduos e usos, sendo o 

mesmo apropriado por alguns cidadãos que delimitam seus territórios. 

Vê-se que, alheios aos problemas estruturais, os transportadores 

alternativos vão ocupando os espaços públicos de acordo com as exigências 

momentâneas do ciclo de produção. Desse modo, novos espaços vão emoldurando-

se, a partir de conflitos e contradições, do novo com as formas antes estabelecidas. 

Essa relação conflituosa estabelecida na disputa do uso do solo urbano 

aparece materializada na configuração espacial - na arquitetura e circulação - da 

dinâmica do quotidiano urbano. O tráfego, os congestionamentos, os modelos novos 

e velhos de equipamentos, apresentam-se como um novo retrato da cidade, com 

novas formas articulando-se e contrapondo-se às estruturas pré-existentes, dado 

característico dos  espaços globais. 

                 Os resultados da pesquisa indicam que os usuários dos alternativos não 

se distinguem por idade, sendo estes de faixas etárias diversas, o que corresponde 

a dizer que não existe uma faixa etária público preferencial desse serviço. Contudo, 

a pesquisa identifica nesse público, atividades específicas presentes, sendo estes, 

comerciantes, professores, estudantes, que dispõem de uma pequena renda, 

conforme tabela abaixo, e que, dada a acessibilidade deste Centro Regional que é 

Vitória da Conquista, deslocam-se para cá com a finalidade de fazer compras e 

estudar. 
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Tabela 3 

                      RENDA DO ENTREVISTADO 

Salários Mínimos % 

Sem Renda 18,5 

1 - | 2 27,1 

2 - | 4 34,4 

4 - | 6 14,3 

Acima de 6 5,7 

                                     Fonte: Trabalho de Campo 

 

                 Entre os entrevistados, poucos possuem carro próprio e, ainda que o 

tenham, não se utilizam para esse percurso diariamente, uma vez que o custo da 

viagem no coletivo sai bem mais em conta. O advento dos transportes alternativos 

em larga escala propiciou a que várias pessoas saiam de uma distância de até 135 

Km, diariamente, como é o caso de pessoas pertencentes a essa microrregião e 

também de outras cidades, frequentarem a universidades em Vitória da Conquista. 

A opção pêlos transportes dos tipos Vans, Kombs e Caravans se dá em 

função da comodidade, oferecendo serviços que até então foram precários, tanto em 

nossa microrregião, como no Nordeste, e em todo o país. Exemplo que pode-se 

mencionar foram depoimentos de populares, segundo alguns entrevistados, 

disseram o porque se utilizarem desses veículos em lugar dos ônibus: super lotação 

nos ônibus, demora de passar nos pontos, motoristas não respeitam passageiros, 

principalmente mulheres, que são assediadas desrespeitosamente. Acrescentam 

ainda que, mesmo esse transporte sendo mais caro que o ônibus, ainda o preferem. 
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Gráfico 2 

 

         MOTIVOS DA OPÇÃO PELOS VEÍCULOS ALTERNATIVOS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fonte: Trabalho de Campo 

           

Um dos aspectos que os entrevistados fizeram questão de frisar, foi 

quanto ao atendimento dispensado ao passageiro. Em seus depoimentos em 

relação aos serviços prestados, relataram sobre a comodidade, rapidez, viagem 

fiado levando o passageiro e a mercadoria nos lugares mais inusitados, muitos não 

cobram frete e o motorista é tolerante. 

Por outro lado, outros depoimentos revelam que a opção pelos 

transportes alternativos, se dá em razão da precariedade dos transportes coletivos, 

no entanto, ainda existe insegurança dos usuários no que se refere essas 

condições. 

Nesse contexto, observa-se que mesmo aqueles usuários que classificam 

o serviço como ótimo, ainda preferem a viagem de ônibus, por se sentirem mais 

seguros e confortáveis. Ainda assim, estes procuram os veículos alternativos porque 
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agilizam mais a viagem oferecendo várias alternativas de horários. Pode-se afirmar 

que, esses novos serviços atendem às exigências atuais do mercado, à demanda 

populacional por novos serviços, o que requer uma articulação entre os espaços, no 

menor tempo possível para que os fluxos de capital, mercadorias e informações 

circulem o mais rapidamente possível. 

 o primeiro gráfico a seguir vem mostrar uma relação de classificação do 

usuário a respeito entre o serviço oferecido pelas empresas de ônibus nas cidades e 

o segundo, a classificação também do serviço oferecido pelos transportes 

alternativos entre os municípios pela microrregião. 

Comparando esses dois gráficos, chega-se a deduções plausíveis que 

levam o usuário a optar por um número bastante razoável pelos transportes 

alternativos. Há um consenso de que este é um serviço que atende as necessidades 

imediatas do usuário, sendo classificado como um serviço de boa qualidade, 

conforme mostra o gráfico Nº 04. 

No gráfico nº 03, tem-se uma visão geral da percepção do usuário, em 

relação aos sistema de transporte utilizados por ônibus na microrregião de Vitória da 

Conquista. Percebe-se que há uma carência desse serviço e, além disso as 

empresas prestam mal atendimento aos passageiros. 

  O fato fica evidenciado por depoimentos que sem exceção tecem 

comentários negativos quanto à prestação do serviço dos ônibus. Os gráficos abaixo 

fornecem uma idéia da preferência do universo do usuário: 
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Gráfico 3 
 
 

CLASSIIFICAÇÃO DO USUÁRIO EM RELAÇÃO A QUALIDADE DO SERVIÇO 
PRESTADO PELAS EMPRESAS DE ÔNIBUS, NA MICRORREGIÃO DO 
PLANALTO DE VITÓRIA DA CONQUISTA- BA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Trabalho de Campo 

                    Gráfico nº 04 

CLASSIFICAÇÃO DO USUÁRIO EM RELAÇÃO AO SERVIÇO OFERECIDO 
PELOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS, NA MICRORREGIÃO DO PLANALTO 
DE VITÓRIA DA CONQUISTA- BA 
 
 
                   
 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: Trabalho de Campo 
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4.1.3 – A importância do sistema de transporte intra-urbano 
 
 

O transporte urbano na rede da microrregião do planalto de Vitória da 

Conquista  teve início no ano de 1967. Portanto há quase 40 anos começava a 

circular nas primeiras cidades os primeiros ônibus, os donos da Empresa eram: 

Juvêncio Batista apelidado de "Paraiba", Reinaldo Núbio e Enio Torres. O nome da 

empresa era: Transporte Suburbano Conquistense Ltda., sua sede era na Avenida 

Brumado e permaneceu na rota dos bairros, distritos da cidade e pelos municípios 

da microrregião por 20 anos. 

Esta empresa pioneira enfrentou uma série de dificuldades, como: poucos  

ônibus nas linhas para atender as cidades da microrregião, os pontos sempre 

lotados de pessoas, a empresa não atendia a todos os  bairros e não existia um 

projeto intermunicipal de transportes atuante pela região. 

Vinte anos se passaram e a empresa foi vendida para novos donos: o  

superintendente Valdemar Rodrigues de Souza e seus filhos Marivaldo R. de Souza, 

Manoejito R. de Souza, Carlos Vidal R. de Souza, Antoniel R. de Souza e Valdemar 

R. de Souza. A empresa passa a se chamar mais tarde de Viação Conquistense 

Ltda.( VCL ) Essa nova organização é denominada de "Vá-Vá”. 

O governo federal no período de 1975 a 1979, passa a tratar os 

transportes como "desenvolvimento urbano", com prioridade para transportes 

coletivos. Cria-se a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos( EBTU), articulada 

com as empresas metropolitanas congéneres. 

Destaca-se que foi a partir dos anos 80 que houve adoção de faixas 

seletivas para ônibus, padronização e aumento de frota destes veículos com vista a 

desestimular o transporte individual pela melhoria do nível de conforto, rapidez e 

pontualidade deste tipo de transporte coletivo, momento esse, presente no sistema 
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de transporte da microrregião de Vitória da Conquista. 

 

A empresa pública de transporte urbano de passageiros - TRANSUR - 

teve o papel de apoiar e intervir decisões pelo sistema de transportes de Vitória da 

Conquista, instruindo os prefeitos dos municípios em decisões na área de expansão 

dos coletivos e dos transportes intermunicipais. A intervenção, nesse caso, 

assegurou positivamente para que as cidades não  viessem a ter problemas. Assim 

o papel institucional da TRANSUR foi cumprido razoavelmente. Esta empresa deu 

os primeiros passos para a mudança que se classifica como: "comportamento do 

empresário moderno”, os verdadeiros problemas se acarretaram com o crescimento 

populacional, o lucro por parte dos empresários do setor, que começaram a diminuir 

seus custos e maximizar  problemas decorrentes de sua infra-estrutura. 

Nos dias atuais novas empresas integraram-se ao sistema, como a 

Viação Serrana Ltda (VSL)  e Viação Passaredo Ltda (VPL ) sendo que estas, 

enfrentam antigos problemas do sistema de transportes: má distribuição dos pontos, 

ônibus circulando  acima da vida útil e em alguns pontos as pessoas esperam até 30 

minutos.   

Os coletivos definindo quais as linhas carentes, as quais se aglomeram 

mais pessoas e a distribuição se torna assim ,irregular, não foi feito pesquisa pelos 

órgãos competentes, de forma alguma para estruturar o atendimento melhor ao  

usuário. Percebe-se assim, que o transporte utilizado pela comunidade, foi sem 

planejamento e nenhum tipo de assessoramento. 

A evolução do número de ônibus não vem sendo compatível com o 

aumento da população e com as necessidades dos usuários deste serviço, vários 

projetos vem sendo desenvolvidos neste sentido; principalmente o da ampliação da 
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rede, que é uma necessidade vital para aqueles que precisam deslocar-se com 

urgência e segurança. 

No Gráfico 05, pode-se analisar a evolução da rede rodoviária da 

microrregião do planalto conquistense. 

 

 
Gráfico Nº 05- Pavimentação da  Rede Rodoviária ( em KM ) da microrregião do 
planalto de Vitória da Conquista- BA    
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE- Anuário Estatístico 

 

 

Nos últimos anos as deficiências no sistema de transportes se agravaram, 

e o crescimento do número de veículos tem provocado grande congestionamento 

nas cidades. O resultado disso é o transporte coletivo em péssimas condições em 

quase todas as cidades da microrregião conquistense: Má manutenção dos ônibus, 

tarifas elevadas, problemas com o vale transporte, os favorecidos vendem para os 

atravessadores, que utilizam das crianças para venderem nos pontos de ônibus e 

pontos específicos da cidade, motoristas e funcionários muitas vezes despreparados 

para o cargo, assentamento inadequado para idosos e deficientes, horários 

irregulares, as pessoas esperam muito tempo nos pontos ( Foto 7 ) 

  1955             1965             1975            1985           1995              2005 
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Foto Nº 7 Terminal Lauro de Freitas em Vitória da Conquista: pessoas 
esperando os ônibus nos pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Foto: Gideon Silva Souza 

 

O prefeito, Dr. Raimundo Fontes, tinha um programa de governo para 

buscar melhorar a qualidade dos serviços prestados, com o avanço progressivo para 

o transportes viário. 

Foi conseguida a quebra do monopólio na região, e chegaram duas novas 

empresas de ônibus, a licitação foi efetivada e o quadro melhorou razoavelmente. 

Mas infelizmente, fatores como o crescimento acelerado da população na última 

década tende a piorar esse quadro. 

A distribuição atual da quantidade de ônibus em circulação é muito 

desigual nos três turnos. Destaca-se que às segundas e sextas feiras existem um 

maior número de ônibus em rotatividade nos turnos matutino e vespertino, enquanto 

que aos sábados e aos domingos esses números diminuem consideravelmente, é o 

que observa-se na Tabela 4. 
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Tabela 4- Distribuição por dia e turnos do número de ônibus em circulação 
pela microrregião 
 

TURNO 
DIAS 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

Segunda-Feira 64 64 22 

Terça-Feira 63 63 21 

Quarta-Feira 63 63 21 

Quinta-Feira 63 63 21 

Sexta-Feira 64 64 22 

Sábado 62 45 30 

Domingo 49 44 30 

                                                       Fonte: Trabalho de Campo 

Para não abrir mão dos lucros, essas empresas não adquirem frotas de 

ônibus novos há anos, não investem na capacitação e ampliação do quadro de 

cobradores e motoristas, ficando desqualificados para o cargo em relação a outras 

regiões do país.O resultado é uma falta de rotatividade maior nos seus turnos, 

salários baixos, desestimulando assim, as melhorias ansiadas pela prestação desse  

serviço, para  milhares de pessoas que transitam pela região.  

Atualmente, é extremamente importante as empresas do sistema de 

transporte intra-urbano procurarem se adequar, se preocupando com a capacitação 

dos seus empregados, fazendo uma espécie de treinamentos e oferecer diversos 

cursos a seus funcionários. Para fornecer tais cursos deverá ter o apoio do Serviço 

Social do Transporte (SEST) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(SENAT). 
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Abaixo estão relacionados exemplos dos cursos de capacitação e 

informação, para se ter um ótimo grau de abstração e investimentos no setor de 

transportes de uma região:  

 

1. Cobrador de ônibus urbano e intermunicipal 

2. Código de Trânsito Brasileiro  

3. Condução Econômica  

4. Direção Defensiva   

5. Direção Preventiva 

6. Motorista de ônibus urbano e intermunicipal 

7   Qualidade no Atendimento ao Usuário 

 

 

        Esses cursos, que são ministrados pelas regiões no Brasil, são uma 

excelente forma para constante atualização no sistema de transportes no país, além 

de adequar reflexões sobre a realidade viária de determinada microrregião. Cada 

participante recebe apostilha e material adequado com o auxílio de vídeos, revistas, 

e suporte técnico adequado. 
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4.2 – O SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 

 

4.2.1- Principais empresas e área de atuação 

 

O sistema de transporte intermunicipal legalizado de passageiros, na 

microrregião do planalto de Vitória da Conquista, é constituído por sete empresas 

(Foto Nº 8), com uma frota total de 213 ônibus (Tabela 5). Essas empresas atendem 

a um total de 222 cidades, do interior da Bahia e capital, além de circularem pelas 17 

cidades da microrregião conquistense (Quadro nº 1 ). 

 

 

Foto Nº 08 – Terminal rodoviário intermunicipal de Vitória da Conquista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Gideon Silva Souza 
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TABELA 5 - Empresas de ônibus e frota que circulam pela microrregião de 
Vitória da Conquista e Salvador. 
 

EMPRESAS DE ÔNIBUS QUANTIDADE DA FROTA 

Viação Águia Branca 

Viação Camurujipe 

Viação Cidade Sol 

Viação EMTRAM (Empresa de Transporte Macaubense Ltda.) 

Viação Novo Horizonte 

Viação Rota (Empresa de Transporte Rodoviário Ltda) 

Viação TRANSNORTE (Empresa de Transporte Norte de Minas Ltda 

014 

020 

015 

004 

114 

028 

018 

TOTAL 213 

                                             Fonte: Trabalho de Campo 

 

  

O quadro número 1 mostra a área de atuação das empresas na 

microrregião do planalto de Vitória da Conquista. Observando o mesmo, tem-se uma 

ponderação daquelas viações que mais fazem linhas no trajeto de seus percursos- 

Ficando em primeiro lugar a Viação Novo Horizonte, em segundo, empatadas três 

viações: a Viação Águia Branca, a Viação Camurujipe e a Viação Cidade Sol, em 

terceiro lugar, ficou a Viação ROTA e por fim empatadas em quarto lugar ficaram a  

Viação EMTRAM e a Viação TRANSNORTE. 
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Quadro Nº 01- Área de atuação das empresas de viação do sistema, nas 
respectivas cidades que o compõe 
 

Quadro Nº. 01 
Viação Águia Branca Viação Camurujipe Viação Cidade Sol 

Ibicui 

Iguai 

Nova Canaã 

Planalto 

Poções 

 

Boa Nova 

Cândido Sales 

Manoel Vitoriono 

Planalto 

Poções 

 

Boa Nova 

Dário Meira 

Manoel Vitorino 

Planalto 

Poções 

Viação EMTRAM 
Viação Novo 

Horizonte 
Viação Rota 

Anagé 

Anagé 

Barra do Choça 

Belo Campo 

Boa Nova 

Bom Jesus da Serra 

Caatiba 

Caetanos 

Mirante 

Planalto 

Poções 

Anage 

Caatiba 

Viação 

TRANSNORTE 
  

Cândido Sales   

                           Fonte; Trabalho de Campo 

 

Foi obtida no Departamento de Transportes e Terminais de Vitória da 

Conquista (DTTVC) uma relação das linhas que as empresas fazem não só pela 

microrregião do planalto de Vitória da Conquista, mas também entre esta e a capital, 
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destacando as principais cidades regionais no fim dos percursos, o número das 

linhas, o destino final dos ônibus, os dias do percurso e os respectivos horários que 

essas linhas têm como ponto de partida; de acordo com a verificação da Tabela 6  

 

 

TABELA 6 - Cidades atendidas e linhas do transporte intermunicipal 
conquistense.  

 

EMPRESAS DE ÔNIBUS 
Número de 

Atendidas  

Número de 

linhas 

Viação Águia Branca 12 05 

Viação Camurujipe 23 09 

Viação Cidade Sol 10 08 

Viação EMTRAM (Empresa de Transporte Macaubense Ltda.) 12 02 

Viação Novo Horizonte 141 46 

Viação Rota (Empresa de Transporte Rodoviário Ltda) 27 17 

Viação TRANSNORTE (Empresa de Transporte Norte de Minas Ltda 14 05 

TOTAL 239 92 
                                        Fonte: Trabalho de Campo 
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4.2.2 Principais Problemas do Sistema 

 

É importante salientar que algumas empresas que fazem linha para o 

transporte de passageiros intermunicipais da microrregião do planalto de Vitória da 

Conquista percorre uma maior quilometragem do que outras. Isso influência 

decisivamente, para aquelas pessoas que moram na zona rural, nos vilarejos, ou em 

cidades de porte menor, almejando uma ampliação de seus domínios territoriais. 

A escolha da empresa está intimamente relacionada com os problemas 

enfrentados também pelos usuários em relação a distância, muitos querem ir mais 

adiante para satisfazer as suas necessidades; mas determinadas empresas não 

fazem o percurso desejado, vindo a prevalecer na preferência por aquelas que mais 

cidades,zonas ou vilarejos atinge, é a chamada e tão desejada “ampliação dos 

domínios territoriais no sistema de transporte”. 

No Gráfico 6, existem duas empresas na microrregião de Vitória da 

Conquista, que atingem limites consideráveis ao percorrer com o passageiros 

recordes em suas quilometragens é a Viação Camurujipe e a Viação Novo 

Horizonte. 
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Gráfico 6- Quilometragem diária percorrida pelas empresas de transporte 
intermunicipal: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: Trabalho de Campo 

 

As empresas de ônibus intermunicipal vêm atualmente enfrentando uma 

série de problemas. Os ônibus estão circulando de forma precária, quebrando 

constantemente nas estradas. 

Para diminuir o número de acidentes no trânsito, muitas empresas estão  

colocando o tacógrafo, que é uma espécie de Disco Diagrama inserido no  

velocímetro que registra a velocidade dos ônibus. 

Outro grande problema é a má manutenção das estradas. Segundo os 

motoristas, a situação é precária em determinados trechos e os obriga a fazer 

verdadeiras acrobacias, o que costuma ocasionar muitos acidentes e danos a muitos 

veículos.  
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A configuração espacial dos centros urbanos e o papel desempenhado 

pelos transportes, para a circulação principalmente de passageiros, apresentou nos 

últimos tempos, grandes transformações, que podem ser observadas no contexto da 

dinâmica capitalista. Tais constatações induzem ao desenvolvimento de análises, no 

sentido dessa dinâmica concreta, ter buscando a compreensão dos fatores 

responsáveis por essas transformações, e que introduziram novas relações do 

espaço, com implicações de ordem social e territorial. 

Partindo-se da observância desses novos processos, em particular na 

microrregião do planalto de Vitória da Conquista, vislumbrou-se com esse estudo, 

procedido pela ótica da realidade deste centro urbano, uma posição ocupada 

enquanto pólo regional de serviços e comercio. Detectou-se algumas nuances desse 

fenômeno, o que sobretudo, tem atraído um intensificado fluxo  de transportes 

coletivos, intermunicipais e alternativos  que, assim como nas  demais cidades 

brasileiras, vêm ocupando um lugar de destaque na prestação desse serviço. 

O resultado dessa pesquisa, também tem fator preponderante das 

observações dos fenômenos locais e regionais, como também de um estudo 

pormenorizado do que vem acontecendo em várias cidades brasileiras, que 

conjugados aos deslocamentos constantes das pessoas, vêm refletir-se na 

configuração espacial das redes urbanas, onde tem-se observado uma 

intensificação maior dos transportes de passageiros no âmbito territorial.. 

Viu-se assim, a introdução de novos agentes, num sistema onde até 

então já existiam outros elementos dominantes, criando-se uma certa instabilidade 
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sócio-espacial, emergindo novos comportamentos e espaços, que evoluíram 

continuamente.  

        
Sendo assim, o princípio evolutivo na rede dos transportes na 

microrregião do planalto de Vitória da Conquista concentra a maior parte das 

atividades do setor terciário ,essa microrregião de Conquista, se firma como centro 

polarizador de bens e serviços, estabelecendo-se uma rede urbana favorecida pela 

sua localização geográfica, dada a sua capacidade de absorção de fluxos externos. 

De acordo com ANDRADE(1987), pode-se considerar a microrregião de 

Vitória da Conquista como um "nó de tráfego", em razão de sua posição favorável ao 

desenvolvimento, propiciado pelo cruzamento da BR-116, que nesse ponto converge 

e diverge e vice-versa, para outras localidades. Esse fator tenderia à promoção do 

desenvolvimento de equipamentos terciários, tais como: atividades hoteleiras, de 

restaurantes, comércios diversos, peças e acessórios de automóveis etc. e, 

consequentemente os serviços de transportes. 

A partir dessa realidade em que várias pessoas convergem para de 

terminados lugares, em busca de bens e serviços, como também para o escoamento 

da produção regional, novos circuitos produtivos se formam, reproduzindo-se 

relações sociais e de produções novas, concluindo  também formas espaciais novas 

na cidade, que enquanto processo dinâmico, em constante articulação, estará 

marcada pelas relações entre o interno e o externo. 

                 Percebeu-se, que a evolução do território no ciclo de transportes na 

microrregião no planalto de Vitória da Conquista está diretamente relacionada a 

ação dos fatores de âmbitos externos e internos das cidades, numa elasticidade 

constante do  sistema viário, assegurando mais fluxos de viabilidade a determinadas 

localidades regionais, que só vem a ressaltar o papel das vias de transportes quanto 

a afirmação  do pólo regional, seu território e das influências de integrações: 
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Como o pólo é sempre um ponto ou uma área que exerce influência sobre 
uma região, admite Perroux, que esta influência  tem que ser canalizada por 
estradas, por caminhos que liguem a área polarizada ao pólo. Daí admitir a 
grande influência que teve na integração do território francês em torno de 
Paris (...),a expansão das ferrovias, permitindo o crescimento dos pólos                               
principais pela expansão de sua área de influência, pela formação  de 'nós de 
tráfego’ (...) ( ANDRADE,1987, p 228). 

 
Sabe-se que a microrregião do planalto de Vitória da Conquista possui 

uma área de influência ampliada, partindo-se da constatação empírica dos fluxos, 

tanto de pessoas quanto dos transportes em sua área central-comercial. Assim, o 

entendimento e a análise da presença dos transportes coletivos, intermunicipais e 

alternativos nesta microrregião passa pela compreensão dos fatores que a 

influenciam, bem como dessa função polarizadora do centro urbano. 

Como pode-se constatar, há uma clara opção do usuário pelo transporte  

alternativo na microrregião conquistense, no que se refere à qualidade dos serviços 

prestados. Assim, os fatores que impulsionaram a expansão desse transporte, 

destaca-se que, a má qualidade dos serviços de ônibus foi um desses motivos; um 

outro fator detectado, através da pesquisa de campo, foi a falta de opção de trabalho 

em outros setores da  economia, o que levou 73% dos transportadores a buscarem 

nessa atividade, uma forma  de obtenção de renda. Sentindo essas pessoas, que 

havia espaço neste setor, empregaram  seus recursos na compra desses veículos 

utilitários, como no caso de alguns entrevistados,  que os adquiriram com a 

indenização do emprego anterior. 

Frente a esse contingente de desempregados que optaram por esta 

atividade, o número de veículos expandiu-se consideravelmente, chamando a 

atenção dos órgãos  públicos, tanto das prefeituras da microrregião do planalto de 

Vitória da Conquista, como da AGERBA.   

Assim, quando foi oportunamente entrevistado o Coordenador Municipal 

dos Transportes de Vitória da Conquista, respondendo sobre a atuação regional 

quanto ao controle e qualidade desses veículos, afirmou que a prefeitura não possui 
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competência para atuar na fiscalização do trânsito, cabendo tal função à AGERBA. 

Cabe a ela, o controle dos sistemas de transportes e o disciplinamento do tráfego.  

 Mesmo tendo conhecimento de que vários veículos, a exemplo dos 

oriundos de Barra do Choça, Belo Campo e Anagé possuem alvarás de suas 

respectivas prefeituras e que, estes dão lhes direito de ocuparem pontos fixos na 

cidade, a prefeitura de Vitória da Conquista não pode proibir tal prática, isto porque 

não há legislação regional específica nos municípios, que cancele tais alvarás de 

licença. Segundo o coordenador dos transportes, o controle do órgão municipal se 

efetiva no sentido da organização e disciplinamento do trânsito urbano. 

Os espaços são delimitados pelos próprios transportadores. A prefeitura 

tenta coibir a delimitação de territórios por parte de alguns grupos, no sentido de 

evidenciar que não há base legal, nem o poder publico privatizou os referidos 

espaços, ainda que permita os estacionamentos em determinados pontos. 

Consciente de que o fenômeno assume proporções consideráveis, a 

pesquisa considerou que. a grande incidência dos veículos alternativos na 

microrregião conquistense pode ser atribuída à conjuntura sócio-econômica do país, 

que fez com que as pessoas buscassem nessa atividade uma fonte de renda mais 

fácil e lucrativa, como também atribui à precariedade dos transportes coletivos  e 

intermunicipais.  

Ficam assim evidenciadas as contradições próprias das relações na 

sociedade capitalista. Se por um lado esse serviço se constituiu numa alternativa 

importante de inclusão de pessoas no mercado de trabalho, por outro fere interesses 

com características de monopólio. Nesse sentido, o Estado, ao exercer a repressão 

aos transportadores alternativos, se coloca mais uma vez a serviço da classe 

dominante, sem considerar o alcance social que isso representa, num momento em 

que o pais atravessa grandes dificuldades, com Índices alarmantes de desemprego. 



     114 

.A coordenação municipal dos transportes de Vitória da Conquista, apesar 

de reconhecer os transtornos causados pelo serviço regional dos sistemas 

alternativos na microrregião, vê nesta atividade uma forma de minimizar o 

desemprego na região. 

 Assim, mesmo sem dispor de meios legais que credenciem o órgão a 

intervir na circulação dos veículos alternativos, a prefeitura vem se empenhando 

para o disciplinamento do uso do espaço na cidade, adotando algumas medidas. A 

delimitação de territórios, elaboração de projetos de legislação de municipalização 

do trânsito, proposta de terminal para os transportes alternativos, além de oferecer 

outras opções de estacionamentos em ruas adjacentes. 

Atender às reivindicações dos transportadores, como também preservar a 

organização do espaço urbano, reorganizando-o em conjunto com a diretrizes 

emanadas do Estado, em consonância com as posições político-ideológicas 

confrontando posições antagônicas entre as classes populares e os interesses 

púbicos direcionados. 

Fica a compreensão de que este fenômeno estudado vem acontecendo 

em grande parte do país e, por isso dada a dinâmica demográfica e territorial do 

país, em função das políticas sócio-econômicas, vem este suscitando várias 

polêmicas e reações, tanto por parte daqueles que deles utilizam-se, como dos que 

se opõem e do poder público. 

Importa ressaltar que tais serviços não dizem respeito ao surgimento de 

uma atividade estável e aceita pela estrutura vigente, mas encontra-se em processo 

de luta e persistência; de grupos que não se rendendo à exclusão, encontraram as 

condições para desenvolvimento desta atividade, no mercado informal, produzindo-

se assim, novas territorialidades, tanto no que diz respeito ao espaço físico, quanto 

ao espaço no mercado consumidor. 
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Tendo tomado amplas proporções, esse serviço de transportes vem 

sendo alvo de matérias diárias na imprensa, tanto quanto aos aspectos negativos e 

positivos, o que demonstra que apesar da repressão, está ficando incontrolável. 

Diante disso, caberia um reconhecimento da necessidade de uma legislação 

específica dos transportes alternativos, porque só assim seria possível a garantia de 

um serviço mais seguro à população, e por outro lado estar-se-ia garantindo a 

igualdade de direitos na concorrência pelo mercado. Consequentemente, os grupos 

já estabelecidos e dominantes poderiam melhorar a qualidade dos seus serviços. 

Assim, as transformações desencadeadas pelo novo fenômeno, nas 

relações  sociais e na organização territorial da microrregião do planalto de Vitória da 

Conquista exigiu uma postura eficiente e uma ação  concreta, no sentido de buscar-

se alternativas, não somente para uma sociedade mais eficaz  e competitiva, mas 

também, mais solidária e cooperativa. 

Enquanto a territorialização regional do fluxo de transporte urbano e 

Intermunicipal em Vitória da Conquista pôde-se confirmar da grande relevância para 

a percepção, organização e reordenação espacial do quadro atual na cidade. Os 

estudos desta pesquisa trouxeram benefícios a comunidade, pois demonstram como 

é essa sistematização e os aspectos gerais de sua implantação, delineando os 

problemas que as empresas enfrentam e sua repercussão frente ao usuário. 
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                                         ANEXO 1 

 
              MODELO Nº 1  -    QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
              APLICADO COM O USUÁRIO EM RELAÇÃO    AO 
              TRANSPORTE ALTERNATIVO, NA MICORREGI  - 
              ÃO DO PLANALTO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. 
 
1. Nome: _____________________________________________________ 

 
2. Data de nascimento:______/______/ 19_____         
       
3. Estado Civil: [    ] Solteiro(a         [    ] Casado(a) 

 
4. Escolaridade:  

 
  [   ] 1º Grau Incompleto                                         [   ] 2º Grau Completo     
 
  [   ] 1º Grau Completo                                            [   ] 3º Grau Incompleto      
 
  [   ] 2º Grau Incompleto                                          [   ] 3º Grau Completo   
 
  [   ] Pós-Graduação: 
                                Especificar_________________________________________ 
 
 
5. O que você acha da qualidade do serviço oferecido pelos donos de veículos de  

transporte  alternativo na microrregião do planalto de Vitória da Conquista- BA: 

    : 

   [   ] Boa                         [   ] Péssima                    [   ] Razoável 
                                                                                                               {   ] Excelente 
   [   ] Precisa Melhorar     [   ] Ruim                        [   ] Não Sabe Responder  
 
 
 
 
 
6. Os transportes alternativos devem ser legalizados na microrregião de Vit.da 
Conquista: 
 
 
 
 
    [   ] Sim                           {   ] Não                         [   ] Não sabe responder 
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7. Você acha que as prefeituras das cidades da microrregião de Vitória da 

Conquista, precisa cadastar novos veículos alternativos: 

 

     [   ] Sim                            {   ] Não                         [   ] Nunca  
 
 
 
8. Quais são os motivos que mais se ópta por cidades pertecentes a microrregião do 

planalto  conquistense, se dirigirem ao centro polarizador da cidade de Vitória da 

Conquista- BA: 

     [   ] Lazer          [   } Compras          [   ] Serviços de Saúde e Educação         
     [   } Em trânsito                                [   ]  Outros 
 
 
9. Como você considera a Rota percorrida, através dos transportes alternativos pela  

microrregião do planalto de Vitória da Conquista- BA : 

     [   ] Boa                                     [   ] Ruim                        [   ] Excelente                            
 
      [   ] Precisa melhorar                [   ] Péssima                  [   ] Razoável 
 
 
10. Qual a razão que levou a fazer uma opção pelos transportes alternativos pela 

microrregião do planalto de Vitória da Conquista : 

        [   ] Rapidez         [   ] Comodidade         [   ] Melhor opções de horários          
�

�������[   ] Outros motivos 
����

�

11. Qual a renda familiar do usuário do transporte alternativo: 
 
 
       [   ] Sem Renda      [   ] 1 a 2 salários mínimos        [   ]   2 a 4 salários mínimos 
 
 
 
        
       [   ] 4 a 6 salários mínimos                 [   ] Acima de 6 salários mínimos  
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                                                  ANEXO  2 
 
 
Modelo Nº 2 –  Questionário de Pesquisa aplicado junto ao usuário 

do transporte coletivo da microrregião do planalto de 

Vitória da Conquista-BA 

 

1- Nome : ___________________________________________________________ 

2- Data de Nascimento:_______/______/ 19________  

3-  Estado Civil:   [   ] Solteiro( a )                            [   ] casado( a )��
��

4- Escolaridade: 
 
 

[   ] lº Grau Incompleto                                 [   ] 2º Grau Completo 

[   ] 1º Grau Completo                                  [   ] 3º Grau Incompleto  

[   ]  2º Grau Incompleto                               [   ] 3º Grau Completo 

[   ] Pós-Graduação – Especificar_____________________________________ 

 

5- Como você considera a atuação dos transportes coletivos na microrregião do 

planalto de Vitória da Conquista- BA : 

 

[   ] Boa                    [   ] Ruim                [   ] Excelente 

[   ] Razoável            [   ] Péssima          [   ] Não sabe responder 

 

6- Em dias de “pico” você espera o ônibus passar pelo terminal por quanto tempo: 

 

[   ] Mais de 15 minutos                           [   ] Mais de 20 minutos 

[   ] Mais de 30 minutos                           [   ] Mais de 45 minutos 

 

7- Você percebeu que existe uma diminuição no fluxo dos ônibus, principalmente                 

      na distribuição dos dias: 

 

       [   ] Segunda- Feira      [   ] Terça- Feira      [   ] Quarta- Feira      [   ]Quinta -Feira 

       [   ] Sexta-Feira            [   ]  Sábado             [   ]  Domingo            [   ] Feriados 
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8- Essa diminuição na frota de ônibus, se dá principalmente por qual (is)  moti- 

Vo ( s ) : 

 

[   ] Descaso das próprias empresas       [   ] Descaso da fiscalização  municipal 

 

 

 

9- Qual (is ) aspecto ( s)  que você acha mais conveniente para melhorar o qua- 

dro dos transportes coletivos na microrregião do planalto de Vitória da Com  - 

Quista: 

 

 

[   ] Colocar mais ônibus com linhas regulares 

[   ] Ampliar os Terminais 

[   ] Cursos de capacitação para motoristas e funcionários 

[   ] Conscientização do usuário em relação a higiene nos ônibus 

[   ] Tarifas adequadas para os usuários 

 

 

 

10- Em relação aos fatores de infra-estrutura urbana, qual (is) que está (ao) intima- 

mente relacionado (s) com o setor de transporte coletivo na microrregião do pla- 

nalto de Vitória da Conquista- BA : 

 

 

[   ] Ampliação da frota de ônibus; desarticulando a organização do espaço 

urbano. 

[   ] Centro Comercial das cidades na microrregião de Vitória da Conquista, com 

o trânsito conturbado, por razão de veículos menores, transitarem nas mesmas 

vias que os ônibus e pessoas, causando sérios problemas a população. 

[   ] Modernização Geral na rede 

[   ] Acentos e rampas adequados para os deficientes físicos. 
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ANEXO 3 
 

Modelo Nº 3 – Questionário de Pesquisa aplicado junto ao 

usuário do transporte intermunicipal na microrregião do planalto 

de Vitória da Conquista- BA 

 

 

1- Nome : _______________________________________________ 

 2- Data de Nascimento: _______/______19_______ 

 3- Estado Civil:  [   ] Solteiro (a)                [   ] Casado (a) 

 4- Escolaridade: 

      [   ] 1º Grau Incompleto                         [   ] 2º Grau Completo         

      [   ] 1º Grau Completo                           [   ] 3º Grau Incompleto 

      [   ] 2º Grau Incompleto                         [   ] 3º Grau Completo 

 

      [   ] Pós-Graduação – Especificar_____________________________ 

 

 

 5- Você costuma utilizar com freqüência os ônibus intermunicipais da   

      Microrregião do planalto de Vitória da Conquista- BA:        

        

       [   ] Sim               [   ] Não               [   ] Às vezes  

 

 

  6- Como você considera a qualidade do serviço prestado pelas empresas do - 

       sistema de transporte intermunicipal pela microrregião do planalto de Vi     - 

       tória da Conquista: 

 

        [   ] Boa               [   ] Excelente             [   ]  Razoável    

        [   ] Péssima        [   ] Regular                [   ] indiferente 

 

 

 

 7- De acordo com o seu ponto de vista, qual (is) o (s) principal ( is ) proble – 
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     Ma (s) enfrentado ( s ) pela rede nos transportes intermunicipais na micror- 

      região do planalto de Vitória da Conquista: 

 

       [   ] Precariedade nas estradas 

       [   ] Congestionamento no trânsito 

       [   ] Tarifas não compatíveis nos respectivos trechos almejados  

       [   ] Ônibus circulando com a sua vida útil ultrapassada 

       [   ] Constantes paradas, assaltos e desrespeito a mulher. 

 

8- A quantidade de frotas de ônibus oferecidas pelas empresas e o cumprimento  

     de seus horários, influência na escolha da viação para a viagem: 

 

      [   ] Sim               [   ] Não               [   ] Raramente 

 

 9- Qual é a solução mais necessária para se ter um planejamento urbano efi  - 

      caz na rede de transporte interrmunicipal pela microrregião do planalto de Vi- 

      tória da Conquista :       

       

      [   ] Suporte para uma “ Engenharia de Tráfego” eficaz 

      [   ] Fiscalização contínua nas rodovias 

      [   ] Maior área de atuação das empresas municipais, principalmente nos vila- 

      rejos, cidades circunvizinhas e zona rural    

      [   ] Maior conforto e confiabilidade geral 

 

10- Qual( is ) alternativa (s) para se ter um quadro eficiente na rede de transpor- 

       tes intermunicipais da região do planalto de Vitória da Conquista:  

        

       [   ] As autoridades competentes levarem mais a sério o sistema de transpor- 

       te pelas regiões 

       [   ] Maior planejamento urbano 

       [   ] Configurar melhor territorialmente as vias de acesso e ampliar com efici- 

       ência técnica as áreas urbanas  

       [   ] Criar novos mecanismos, projetado para um melhor desempenho das     

       Redes. 

 


