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Resenha 

O presente trabalho versa sobre a região metropolitana de Feira Santana e faz 

um diagnóstico do setor de transporte intermunicipal de passageiros, apontando dados 

do setor, a exemplo de , frota regular de ônibus, população, clandestinos e automóveis 

particulares.  
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Criada pela lei complementar estadual nº. 35 de seis de julho de 2011, a região 

metropolitana de Feira de Santana tem a proposta de englobar 15 municípios, sendo 

que a princípio apenas seis cidades comporão a mesma: Amélia Rodrigues, 

Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, São Gonçalo dos 

Campos e Tanquinho, sendo que os demais serão incorporados durante a segunda 

fase do projeto. Aí estarão inclusos Anguera, Antonio Cardoso, Candeal, Coração de 

Maria, Ipecaetá, Irará, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanopolis e Serra 

Preta. 

 

O objetivo do trabalho é apresentar a região do ponto de vista dos transportes 

de passageiros e os modais atuais e projetados para a mencionada região. Para tanto 

se pretende responder se é existe viabilidade econômica financeira para potenciais 

investidores da atividade econômica. 

 

O trabalho é relevante, pois servirá de consulta aos empresários do setor e 

membros e instituições públicas reguladoras do setor. Também pretende ser 

referencia na consulta de futuros trabalhos sobre o tema.  

 

Para atingir os objetivos a metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva e 

exploratória onde documentos foram pesquisados e também feitas pesquisas para 



levantamentos de dados sobre a região, tais como: área de abrangência, indicadores 

sociais, econômicos e descrição da infra-estrutura existente.  

 

Um levantamento dos atuais operadores, tanto legalizados como clandestinos 

(piratas), e para tanto se trabalhou com dados da AGERBA-Agencia Estadual de 

Regulação de Serviços Públicos de Energia, transportes e Comunicações do Estado 

da Bahia. Também são apresentadas as linhas e serviços operados por meio de 

concessões, aí também inclusos os serviços de administração de terminais 

rodoviários! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

As Regiões Metropolitanas 

 

Na década de 50 o Brasil experimentou pela primeira vez a inversão de 

posição majoritária da população urbana sobre a população rural. No decorrer dos 

anos seguintes, a intensificação dos fluxos migratórios causados pela expansão do 

processo de industrialização do sudeste, com maior ênfase na região Sudeste do país 

(Baer,2003), fez com que as cidades tomassem um rumo de crescimento que 

promoveu o crescimento da malha urbana de duas ou mais cidades. O crescimento 

fez com que os limites entre municípios vizinhos se confundam, sendo esse processo, 

mais visível, nas cidades ao entorno de grandes metrópoles. 

Essa união de fronteiras. Fez com que florescesse uma série de problemas 

ligas aos serviços básicos de saúde, segurança, educação e transportes. Daí, surgiu à 

necessidade de que se programassem políticas públicas urbanas integradas aos 

municípios. Para tanto foram incentivadas a criação de Regiões Metropolitanas. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística define Região Metropolitana 

como: “é uma região estabelecida por legislação estadual e constituída por 

agrupamentos de municípios limítrofes (que fazem fronteiras), com o objetivo de 

integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum” (IBGE,2013). 

No Brasil existem 56 Regiões Metropolitanas, distribuídas pelo território 

nacional e, definidas por leis federal e estadual. O objetivo primordial de uma região 

dessa espécie é a gestão eficiente dos serviços públicos dos municípios abrangidos e, 

cada estado-membro define seus critérios de criação de Regiões Metropolitanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa das Regiões Metropolitanas do Brasil (2013) 

 



 Fonte: IBGE 

 

A Região Metropolitana de Feira de Santana. 

 



Criada pela lei complementar estadual nº. 35 de seis de julho de 2011, a região 

metropolitana de Feira de Santana tem a proposta de englobar 15 municípios, sendo 

que a princípio apenas seis cidades comporão a mesma: Amélia Rodrigues, 

Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, São Gonçalo dos 

Campos e Tanquinho, sendo que os demais serão incorporados durante a segunda 

fase do projeto. Aí estarão inclusos Anguera, Antonio Cardoso, Candeal, Coração de 

Maria, Ipecaetá, Irará, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanopolis e Serra 

Preta. 

 

Tab. 1 PIB dos municípios e da Região Metropolitana de Feira de Santana – 

2010. 

 

Município PIB (R$) % na região 

Amélia Rodrigues     129.275.025 1,5 

Conceição da Feira     104.357.773 1,2 

Conceição do Jacuípe      533.024.409 6,3 

Feira de Santana   7.433.138.426 87,6 

São Gonçalo dos Campos      260.636.062 3,0 

Tanquinho        31.258.856 0,4 

Fonte: SEI 

 

 

 

 

A tabela 1 demonstra o PIB da região e por municípios no ano de 2010 e, 

demonstra que Feira de Santana, que inclusive leva nome da região possui 87,6% do 

total de tudo que é produzido, se traduzindo em cidade pólo que influencia e muito a 

mobilidade das pessoas nas demais cidades. daí que a tabela 2 nos mostra a 

distancia das demais cidades para Feira de Santana 

 

 

 

 

Tab. 2 Distancia das cidades da Região Metropolitana para Feira de Santana 

Município Distancia em km 

Amélia Rodrigues 29 



Conceição da Feira 50 

Conceição do Jacuípe 28 

Feira de Santana -x- 

São Gonçalo dos Campos 37 

Tanquinho 38 

Fonte: Agerba 

Como se pode depreender acima a maior distancia fica por conta da cidade de 

Conceição da Feira e a menor é Conceição do Jacuípe, mas deve se levar em 

consideração que a cidade de São Gonçalo dos Campos é mais conurbada de todas 

com Feira de Santana. 

As rodovias são em bom estado de conservação e são federais e ou estaduais, 

todas com pavimento asfáltico. Pra uma melhor compreensão a região é cortada pelas 

rodovias federais, BR 101, BR 116 e BR 324 e as rodovias estaduais BA 502 e BA 

503. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frota de Automóveis 

 

As facilidades de um crédito mais liberal tanto em prazos como na redução das 

taxas de juros vigentes no mercado, fez com que o crescimento da frota de veículos 

no país tivesse um incremento muito forte. A RMFS não ficou distante dessa realidade 

e a tabela 3 nos mostra esse movimento no período de fevereiro de 2009 a fevereiro 

de 2013, onde se pode observar mais uma vez a preponderância de Feira de Santana 

em relação aos demais municípios. 

 



Tab. 3 – Frota de Veículos na RMFS de 2009 – 2013. 

Cidade Tamanho da frota licenciada 

     2009                                    2013 

Variação 

Percentual 

 

Amélia Rodrigues    2.464                                     4.511  83,08 

Conceição da Feira    1.782                                     3.146 76,64 

Conceição de Jacuípe    3.826                                     7.294 90,64 

Feira de Santana 140.501                                210.461 49,79 

São Gonçalo dos 

Campos 

     2.548                                   4.714 85,01 

Tanquinho         602                                    1.060 76,08 

Total 151.723                                 231.186 52,37 

Fonte: Detran 

A tabela 3 mostra que o crescimento da frota em cidades menores 

experimentou um crescimento maior em relação a Feira de Santana, entretanto como 

essa cidade polariza as demais, existe uma mobilidade maior de veículos, contribuindo 

para congestionar o centro comercial de Feira de Santana. Esse fenômeno da 

motorização da população vem ocorrendo em todo o Brasil, sendo premente que se 

apliquem políticas públicas que viabilizem o transporte público de qualidade e 

universal. Também ocorre um congestionamento maior nas rodovias, fazendo com 

que o transporte  por ônibus fique com uma viagem mais longa em seu percurso, 

incentivando o uso do automóvel particular e, fazendo fortalecer a atividade do 

transporte clandestino de passageiros. 

 

 

Transporte clandestino na RMFS 

Nos maiores centros urbanos do país, está ganhando contorno e se 

expandindo um segmento de demanda de transporte, que soma as aspirações por 

rapidez e freqüência as expectativas de maior conforto e status associados ao tipo de 

veículo, nos deslocamentos cotidianos (SILVA, 2005ª). Ao que tudo indica, é um 

segmento intermediário entre as demandas típicas do ônibus e do automóvel 

clandestino, o ligeirinho. Parte deste público é constituída por proprietários de 

automóveis que, por razões diversas, inclusive problemas de estacionamento e 

congestionamento, não estão dispostos a usá-los no dia a dia. Muitos usuários dos 

“ligeirinhos”, pouco a pouco, têm migrado para este meio de transporte ou passam a 

se utilizar das vans que oferecem tarifas bem menores; com isso, a demanda pelo 

ônibus vem caindo, em quase todas as cidades baianas(SILVA,2005b). 



 

Devido a força polarizadora da cidade de Feira de Santana, as cidades que 

compõe a RMFS possui forte incidência do transporte clandestino, a saber: 

Tab. 4 – Frota de operadores clandestinos 

Município Associações “ligeirinhos” 

Amélia Rodrigues 38 25 

Conceição da Feira 45 39 

Conceição do Jacuípe 65 42 

Feira de Santana -x- 86 

São Gonçalo dos Campos 55 40 

Tanquinho -x- 25 

 

Estes dados foram coletados em julho de 2012 pela equipe de fiscalização do 

pólo regional da AGERBA e mostrava que somente na cidade de Tanquinho não 

existia associação de operadores clandestinos constituída, entretanto se observou que 

veículos vindo de  Riachão do Jacuípe e que possuíam liminares para funcionamento 

na prestação do serviço de transportes faziam o aproveitamento da demanda 

existente. Quanto as demais associações, são desorganizadas e se ancoram no poder 

político local para sobreviverem. Os “ligeirinhos” são veículos de passeio com 

capacidade para conduzir até 5 passageiros que recebem esta denominação por, 

geralmente, desenvolverem alta velocidade para realizar mais viagens no mesmo 

período de tempo. 

 

Sistema Regular de Transportes 

Todos os municípios integrantes da RMFS são atendidos por linhas do Sistema 

de Transportes Intermunicipal de passageiros do Estado da Bahia. Todos ligando a 

cidade maior de Feira de Santana. Inexistem linhas ligando demais cidades que 

compõem a região metropolitana. A tabela 5 mostra a quantidade de horários para 

Feira de Santana e Salvador, principais destinos das cidades da RMFS 

 

Tab. 5 – Número de horários para Feira de Santana e Salvador por município. 

 

Município Feira de Santana Salvador 

Amélia Rodrigues        129      135 

Conceição da Feira           23        07 

Conceição do Jacuípe           02        04 



Feira de Santana          -x-       165 

São Gonçalo dos Campos           37  

Tanquinho           34         24 

Total         225        335 

Fonte: Agerba 

 

O sistema é atendido por 84 empresas com serviços que são diversificados 

para atender a demanda, a exemplo de convencionais, executivos e microônibus. O 

intuito é oferecer serviços a usuários de classes de renda diferenciada, contribuindo 

assim para a retirada do automóvel das rodovias. 

 

Considerações finais 

O transporte de passageiros fez com que o Estado passasse a atuar mais 

intensivamente, pois, como serviço público essencial às necessidades de 

deslocamento dos indivíduos, que exige um papel mais pró-ativo, não se restringindo a 

um mero espectador, exercendo a função regulatória, para não ter de correr o perigo 

de um mercado desregulado. 

Este Estado Regulador tem a função de atender às demandas dos usuários, 

garantindo um serviço adequado de transporte, dentro dos parâmetros criados de 

qualidade e, ao mesmo tempo, devido à sua incapacidade em atuar diretamente na 

prestação do serviço, garantir o equilíbrio econômico e financeiro do particular que 

atue por sua conta e risco, através de contratos de concessão e permissão. Isso pode 

ocorrer, em casos de autorização para viagens eventuais ligando cidades distintas, 

pois, em se tratando de acidente, o Estado pode ser responsabilizado, através de ação 

jurídica de regresso. 

Na realidade, as cidades se constituem palco das contradições econômicas, 

sociais e por que não dizer, políticas, e o transporte de passageiros na RMFS, é um 

espaço permanente de disputas entre diferentes atores, Governo, operadores, 

proprietários de automóveis, caminhoneiros e usuários. A existência de barreiras 

econômicas atinge, de forma mais contundente, as populações de baixa renda, cuja 

circulação é limitada pelo custo dos transportes, o que culmina por obstaculizar o seu 

deslocamento. Para tanto, há necessidade de regulação em transporte de 

passageiros. 

A RMFS em que pese ainda está em gestação, mostra um perfil ainda por 

normatizar, no que concerne a organização do transporte de passageiros, oferecendo 

modais que suportem a demanda, transportando seus usuários com qualidade, 



segurança e rapidez. Para tanto, é importante a criação e implementação de um órgão 

gestor que possa garantir o investimento feito por futuros concessionários.  
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