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RESUMO 

 

Este artigo trata do uso do transporte ferroviário e seus devidos processos. O principal objetivo é 

discutir a logística de utilização da Estrada de Ferro Bahia – Minas. Assim como esclarecer os 

processos paralelos à desativação do modal ferroviário baiano. Para o levantamento de dados 

utilizamos o método de pesquisa bibliográfica de cunho histórico-social, tendo como procedimentos 

básicos: Criterioso levantamento de dados, através da análise de documentos, registros técnicos e 

demais materiais que indiquem a utilização da ferrovia supracitada. A análise dos dados pautada no 

referencial teórico esclarece e informa sobre a utilização do modal ferroviário e os processos 

envolvidos frente a desarticulação de algumas linhas.  
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A RAILROAD'S GOODBYE: A STUDY ON THE RAILROAD BAHIA - MINAS. 

 

ABSTRACT 

 

This article examines the use of railway transport and their due process. The main purpose is to discuss 

the logistics of using the railroad Bahia - Minas. So as to clarify the processes parallel to the railroad off 

Bahia. To data collection we used the method of literature review of historical and social, with the basic 

procedures: Insightful data collection, through analysis of documents, records and other technical 

materials that indicate the use of the railroad above. Data analysis based on the theoretical reference 

elucidates and informs about the use of the railroad and the processes involved before the breaking of 

some lines. 
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A FERROCARRIL ADIÓS: UN ESTUDIO SOBRE LA DE FERROCARRIL BAHIA - MINAS. 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo examina el uso del ferrocarril y su debido proceso. El principal objetivo es discutir la 

logística de la utilización de ferrocarril Bahía - Minas. Con el fin de aclarar los procesos paralelos a la 

vía férrea descuento Bahía. Para la recolección de datos se utilizó el método de revisión de la literatura 

histórica y social, con los procedimientos básicos: Perspicaz la recopilación de datos, a través del 

análisis de documentos, registros y otros materiales técnicos que indican que el uso de la vía férrea 

anteriormente. El análisis de datos basado en el marco teórico aclara e informa sobre el uso del 

ferrocarril y los procesos que intervienen antes de que el desmantelamiento de algunas líneas. 

 

Palabras clave: Ferrocarriles, Transporte, ferrocarril Bahía - Minas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dada a forma de inserção ocorrida no território brasileiro, o sistema de transporte tem uma variedade 

de efeitos benéficos sobre a sociedade, tais como aqueles referentes à: disponibilidade de bens, 

alcance dos mercados, competição por espaços, custos das mercadorias, especialização geográfica e 

renda da terra. Inicialmente, os transportes têm a função básica de proporcionar acréscimo na 

disponibilidade de bens ao permitirem o acesso a produtos que, de outra maneira, não estariam 

disponíveis para uma dada sociedade, ou o estariam apenas a um elevado preço. 

 

Outra função econômica atribuída ao sistema de transporte é a possibilidade de expandir mercados. 

Fair & Williams (1959) citado por Martins e Filho (1998, p. 12), destacam que um sistema de transporte 

eficiente permite viabilizar uma maior condicionalidade produtiva, permitindo produzir numa escala 

eficiente economicamente. Para que isso ocorra, requerem-se do sistema de transporte baixo custo, 

confiabilidade e rapidez. Grandes sinônimos do modal ferroviário dentro da história dos transportes 

mundiais. 

 

A narrativa dos transportes brasileiros foi assinalada por uma fase de intensas construções de 

ferrovias, troncos e ramais ferroviários, entre finais do século XIX e início do XX, mas logo conheceu 

um descenso, após a década de 1930. A partir de 1960, as ferrovias começaram a sofrer o processo 

de erradicação de ramais, notadamente devido à política governamental de incentivo às rodovias e 



pela própria concorrência do transporte rodoviário, além dos problemas técnico-operacionais-

administrativos internos às empresas. Diante de tal questão, desenvolve-se uma pesquisa bibliográfica 

de cunho histórico-social, no município de Caravelas - BA, tendo o objetivo de discutir a logística de 

utilização da Estrada de Ferro Bahia – Minas. Assim como esclarecer os processos paralelos à 

desativação do modal ferroviário baiano e enumerar vantagens e desvantagens do mesmo (PAULA, 

2000, p.08). 

 

Tal proposta de pesquisa sustenta-se pela hodierna necessidade em se repensar os modais de 

transporte optados para o espaço urbano atual. A partir do estudo da Estrada de Ferro Bahia - Minas 

reitera-se a necessidade de se estabelecer um melhor dimensionamento da inserção humana, com 

vistas a um desenvolvimento econômico justo e equilibrado. 

 

CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Este trabalho adota como concepção teórica o método dedutivo proposto pelos racionalistas Descartes, 

Spinoza e Leibniz que se fundamentam na perspectiva de propor a solução de problemas científicos 

por intermédio de cadeias de raciocínio em ordem descendente, baseadas na análise do Geral para o 

particular (LAKATOS; MARCONI, 1993, p.30). 

 

Para atender o objetivo proposto, realiza-se uma pesquisa bibliográfica seguindo as seguintes etapas: 

– Criterioso levantamento bibliográfico acerca dos principais autores inclusos na temática da pesquisa, 

análise de obras através de diversas leituras, fichamentos e resenhas críticas. Tendo como base 

reflexiva a utilização de estradas de ferro no Brasil, e sobre a utilização da estrada de ferro no território 

baiano. 

– Levantamento de dados, através da análise de documentos, registros técnicos e demais materiais de 

cunho histórico-social que indiquem a utilização da Estrada de Ferro Bahia Minas. 

– Análise e discussão dos resultados obtidos por meio da crítica subjetiva e construção de conexões. 

 

TRILHOS CONCEITUAIS 

 

Metaforicamente iniciando um embarque ferroviário, apresenta-se a seguir a apreciação dos resultados 

obtidos por meio da análise subjetiva e construção de vinculações. Com o intuito de que a paisagem 

visualizada na linguagem escrita possa iluminar pensamentos posteriores a cerca desta temática. 

 

Embarque Ferroviário 



 

O modal ferroviário foi a maior e mais eloquente inovação tecnológica do século XIX. O uso de vagões 

sobre trilhos, com força animal, era realidade nas minas europeias para o transporte de carvão e, 

desde meados da década de 1760 existiam veículos a vapor na França. Apesar da existência de 

máquinas a vapor na França, foi na indústria carvoeira inglesa que se solidificou a combinação entre 

veículos a vapor e os trilhos. É importante ressaltar que estes modelos iniciais eram pesados e 

ineficazes, utilizados quase exclusivamente para o transporte de carvão (CAMPOS, 2005, p.05). 

 

Segundo Hobsbawm (1996, p.16), foi entre 1825 e 1830, com a locomotiva Rocket de George 

Stepheson e a estrada de ferro Liverpool-Manchester, que se estabeleceu realmente o período 

ferroviário, pautado na evolução da eficiência dos modelos, na utilização do vapor e do transporte tanto 

de cargas quanto de passageiros. 

 

As estradas de ferro simbolizaram a difusão da economia capitalista e da civilização do progresso 

técnico-científico. Propagava-se a ideologia de que a velocidade nos transportes, as sucessivas vitórias 

da engenharia sobre a natureza, vistas através da construção de pontes, túneis, aterros, entre outros, 

somadas as locomotivas e aos trilhos anunciariam uma modernidade concebida de forma irresistível e 

irreversível. Uma modernidade plena de garantias de riqueza econômica e bem-estar social, que 

embora sua execução ainda não estivesse inteiramente consolidada, foi desejada automaticamente na 

maioria dos países do mundo ocidental (MARTINS, 2010, p.04). 

 

Na América coube aos Estados Unidos a criação da primeira ferrovia, fundada em 1827 que inaugurou 

seu primeiro trecho entre Baltimore e Ellicott's Mills em 24 de maio de 1830. Em 1855, havia linhas em 

todos os cinco continentes, apesar de na América do Sul (Brasil, Chile, Peru) e na Austrália serem 

dificilmente visíveis (BRINA, 1982, p.06). 

 

Na época chamada por Hobsbawm (1996, p.40) de “era do capital”, de fins do decênio de 1840 a 

meados da década de 1870, é que há a verdadeira difusão da malha ferroviária nos territórios. O autor 

afirma que as estradas de ferro construídas na Ásia, na Austrália, na África e na América Latina eram 

do ponto de vista econômico, um vínculo entre alguma área produtora de bens primários e determinada 

área onde esses bens pudessem ser enviados para as zonas industriais urbanas dos países 

desenvolvidos.  

 

Este devaneio concorda com o pensamento do professor Martins (2010, p.06) quando o mesmo 

esclarece que a estrada de ferro era a ponta-de-lança da transformação acelerada, tão desejada pelos 



países periféricos ao núcleo central do capitalismo. Assim, nada era mais ansiado pelas comunidades 

interioranas do que a chegada dos trilhos e dos trens. Estar ou não a borda da ferrovia poderia denotar, 

para essas populações, a expectativa de uma vida promissora ou a maldição da estagnação. 

 

Estação Brasil 

 

É consenso entre os pesquisadores que o vasto território brasileiro, de relevo acidentado, de 

coberturas florestais de difícil penetração, com rios impróprios à navegação em áreas de mérito 

produtivo e linha costeira carente de portos naturais, foi o responsável por tornar as comunicações 

difíceis e morosas. Haviam vias fluviais extensas e navegáveis, como nas bacias Amazônica e Platina, 

mas os demais grandes cursos, como o São Francisco, Doce e Araguaia, tinham a navegação 

naturalmente dificultada. Assim, grande parte dos investimentos ligados ao transporte se concentrou 

nas vias terrestres (MARTINS, 2010, p. 07). 

 

Carroças de bois e tropas de mulas foram, em geral, os principais meios de transporte das mercadorias 

em direção às cidades e aos portos até meados do Século XIX. No Brasil oitocentista, os caminhos de 

ferro surgiram nas regiões solidamente integradas na economia agro-exportadora, especialmente nos 

domínios cafeeiros. As composições ferroviárias, resultantes de vultuosos investimentos estrangeiros e 

nacionais, irradiaram dos principais portos para os espaços dominados por fazendas, engenhos e 

charqueadas. 

 

Assim, as estradas de ferro modificaram categoricamente o sistema de distribuição da produção e a 

paisagem rural, que passou a ser cortada por trilhos de ferro. Até o surgimento das ferrovias, o 

transporte de mercadorias era precariamente realizado, enfrentando estradas de chão, do local da 

produção até os portos. A expansão da rede ferroviária respondeu, economicamente, à necessidade de 

exportação do café, paralelamente a um programa de melhoria dos portos como o de Manaus, Belém 

do Pará e o do Rio de Janeiro. Assim, tal modal se apresentou enquanto um transporte de cargas 

menos dispendioso e imensamente mais rápido em relação às tropas animais anteriormente utilizadas, 

reduziu as distâncias e aumentou o conforto dos passageiros ( CAMPOS, 2005, p.07). 

 

Dessa forma, é a partir de 1850, que o Estado brasileiro passou a ordenar e a incentivar a expansão 

ferroviária com o objetivo de propiciar o aumento da economia agroexportadora e de acrescentar a 

entrada de investimentos estrangeiros no país. Começava, assim, a sinuosa trajetória desse meio de 

transporte no panorama nacional. 

 



O processo de implantação das linhas férreas no Brasil teve início em 1852, quando o idealista e 

industrial Irineu Evangelista de Souza, Barão e Visconde de Mauá, por iniciativa própria, consolidou um 

contrato com o Governo provincial do Rio de Janeiro para a construção de uma estrada de ferro, que 

partindo da Praia de Estrela, no fundo da Baía da Guanabara, iria até a Serra do Mar, de onde 

prosseguiria ao vale do Rio Paraíba e à Província de Minas Gerais. Em abril de 1854 concluía-se o 

primeiro trecho ferroviário do Brasil, com bitola de 1,676 e extensão de 14,5 Km (CALDEIRA, 1995, p. 

10). 

 

Com a vinda da ferrovia, vieram também novos hábitos, com os relógios passando a fazer cada vez 

mais parte constante dos trajes brasileiros. A chegada do trem marcava as horas, trazia as notícias da 

capital, trazia também novos trabalhadores. As estações eram perenes festas de encontros ou 

despedidas reguladas habitualmente pelo apito do trem. É evidente, que tanto na ordem econômica, 

social e cultural, a chegada das ferrovias proporcionou uma quebra do paradigma existente e o 

surgimento de novos hábitos.Sobre isso Posas (2001, p.44) afirma: 

 

“Os caminhos de ferro não só construíram uma territorialidade, na ocupação do espaço 
físico, mas neste mesmo espaço esquadrinharam práticas sociais, estratégicas de 
controle e tarefas rotineiras para o exercício de um poder disciplinar que a sociedade 
burguesa exigia para a reprodução do capital e, consequentemente, para sua 
acumulação [...]’’ 

 

Organizadas em sua grande maioria por sociedades anônimas, formato típico do capitalismo industrial, 

as ferrovias no Brasil atuaram enquanto propulsoras deste tipo de iniciativa capitalista e, além disso, da 

disciplina capitalista, como esclarecido por Posas acima.Os caminhos de ferro pareciam chegar em boa 

hora para um país com uma grande extensão territorial  que estava marcado por um povoamento 

essencialmente litorâneo. A necessidade da exploração ferroviária, para proteger os interesses 

nacionais, era evidente. Isolado o trem pouco representaria; mas apoiado por um processo de 

ocupação econômica do interior e da região das fronteiras, que incentivasse a produção agrícola, 

poderia atuar como um poderoso sistema de defesa e garantia do território (WICKERT, 2003, p. 13). 

 

Ainda assim, foram as necessidades econômicas que direcionaram as iniciativas ferroviárias. A saída 

de matérias-primas, nessa fase da economia nacional, era a maior inquietação do Império, 

determinando que as primeiras estradas de ferro fossem logradouros curtos, ligando diretamente os 

centros produtores ao porto de embarque, como no caso das estradas: Central do Brasil, São Paulo 

Railway, e Leopoldina (WICKERT, 2003, p.12). 

 



Segundo Campos (2005) com o advento da República, consolida-se durante os governos de 1890 um 

modelo liberal excludente, que fez com que a maior densidade ferroviária se concentrasse na região 

sudeste. Modificando significamente os sistemas produtivos existentes e dando impulso a novas áreas 

produtoras, sobretudo de café. Mas, apesar de algumas diferenças e especificidades regionais, Ana 

Paula Wickert (2003, p. 11) afirma que o sistema ferroviário foi implantado de maneira similar nas 

diferentes regiões do país, apesar das dificuldades técnico-financeiras constantes.  A mesma autora 

assegura que as vantagens econômicas geradas pela ferrovia e o consequente desenvolvimento da 

agricultura e das cidades, principalmente do interior do país, podem ser percebidos em todos os 

Estados, em maior ou menor grau. 

 

Até o decênio de 1870, os investimentos em linhas férreas foram pequenos, sendo construídos apenas 

735 km. Entretanto, até 1890, o crescimento do circuito ferroviário brasileiro atingiu um patamar alto, 

chegando a 9.830 km. Esse nível de crescimento se manteve até a década de 1930, quando atingiu 

32.334 km. A partir daí, a rede cresceu pouco, até sua estagnação na década de 1960 (ZORZO, 2001, 

p.09).  

 

Trilhos Baianos 

 

A Implantação de ferrovias na Bahia ocorreu, com relativo pioneirismo dentro do quadro nacional. Já na 

década de 1850. Construídas dentro de um ideário expansionista, torna-se evidente que os dirigentes e 

capitalistas baianos ansiavam pela retomada do enriquecimento frente ao poderio nacional. Nessa 

perspectiva, concebiam o sistema de transporte ferroviário como um mecanismo de saída da crise, 

uma eficaz ligação entre zonas produtivas do interior e os portos do litoral. A racionalização do território 

ferroviário seguia uma dialética locacional simples, situada em centralizar o controle do espaço 

mercantil nas zonas portuárias ( ZORZO, 2000, p.06). 

 

Inicialmente, as linhas deviam utilizar os canais hidrográficos e, convenientemente, acompanhá-los, 

evitando áreas de topografia superior e possíveis gastos com terraplanagem. Assim, os produtos 

agrícolas seriam conduzidos para pontos estratégicos da costa baiana por meio de dois tipos de vias 

férreas, umas, do interior para as cidades dotadas de portos fluviais, outras, do interior para núcleos 

respeitáveis dispostos no litoral. Esse entendimento, geograficamente simples, era a visão de uma 

grande aspiração, com formidáveis obras de interconexão marítima-hidroviária-ferroviária, fez parte dos 

frenesis de altivez provincial e nacional (ZORZO, 2000, p.05). 

 



Deste modo, a primeira ferrovia baiana seguiu a lógica locacional supracitada. A Estrada de Ferro São 

Francisco, iniciada em 1856 e finalizada em 1895, caracterizou-se por situar 578 km de interligação 

entre Juazeiro e Salvador. A ferrovia cruzava, em sua maior parte, áreas marcadas por terrenos pouco 

férteis e fracamente povoadas, o que resultou em um pequeno desenvolvimento da sua região 

tributária. A estrada redundou em gastos exagerados, sem alcançar os grandiosos alvos a que se 

propôs. 

 

É importante salientar que a rede de ferrovias eram implantadas mantendo as antigas vias de 

circulação e conectadas com vias terrestres, o que acabou por concentrar e recentralizar os novos 

pontos da rede viária estadual. A expressiva reivindicação dos governos municipais em obterem novas 

ligações ferroviárias pode ser considerada como um efeito advindo do agenciamento técnico propiciado 

pelo modal. Zorzo (2000, p.04) deixa claro que na medida em que as ferrovias baianas tornavam visível 

o progresso de localidades, têm-se como consequência uma efetiva expansão da demanda política por 

melhoramentos viários em todo o estado. 

 

Com esse começo ufanista, a história das estradas de ferro baianas contou com enorme proliferação 

de concessões, conferindo certa reserva de mercado a grande conglomerados capitalistas. 

Concretamente, somente sete ferrovias vieram a ser construídas na Bahia, tendo cada uma delas uma 

sequencia de liquidações, refundações, transferências de patrimônio e mudanças de domínio: Estrada 

de Ferro Bahia – S. Francisco, Estrada de Ferro Central da Bahia, Estrada de Ferro Nazaré, Estrada de 

Ferro de Santo Amaro, Estrada de Ferro Ilhéus-Conquista, Estrada de Ferro Sergipe e Estrada de 

Ferro Bahia-Minas. Atingindo sua extensão máxima por volta de 1950, quando alcançou cerca de 2.600 

quilômetros em tráfego. A rede ferroviária baiana foi pouco a pouco, incorporada à malha ferroviária 

nacional. 

 

Estrada de Ferro Bahia - Minas 

 

Curiosamente, uma curta linha de trem de ferro, com menos de 600 km, isolada no nordeste de Minas 

Gerais e extremo sul da Bahia, ocupou lugar de destaque no imaginário mineiro. Trata-se da Estrada 

de Ferro Bahia-Minas (EFBM), construída nas adjacências do leito do rio Mucuri e que alcançou a 

cidade de Araçuaí, no vale do Jequitinhonha (MARTINS,2010, p.04). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Andrade e Dominguez, 2002. 

Figura 1 - Localização do Município de Caravelas – BA. 

 

Iniciando-se na cidade de Caravelas (Figura 01), que abrangia em jurisdição sua atual área somada a 

dos recentes municípios de Mucuri e Nova Viçosa, é perceptível na escolha desta importante cidade da 

época, o intuito de valorar o porto de Caravelas. Tal pensamento fica claro no discurso de Teófilo Otoni 

aos acionistas da Companhia do Mucuri em 1857 (In: CHAGAS, 1978,p.178): “...Logo que os produtos 

agrícolas e o comércio avultarem no vale do Mucuri e adjacências, Caravelas será o empório do 

comércio estrangeiro, será a nossa alfândega e o nosso Rio de Janeiro: o Mucuri será tributário de 

Caravelas.” 

 

A E. F. Bahia -Minas começou a ser aberta em 1881, ligando finalmente Caravelas, no litoral baiano, à 

serra de Aimorés, na divisa com Minas Gerais, um ano depois. Sua estação inicial foi inaugurada 

também no período supracitado. Localizando-se no distrito de Ponta da Areia (Caravelas BA), 

aparentemente criada para ser o km zero da ferrovia. Assim, segundo Eleutério (1996, p.22):  

 
[...] No dia 16 de maio de 1881, com grande solenidade, foi fixado o primeiro trilho da 
Estrada de Ferro Bahia Minas. Tendo o primeiro golpe de martelo dado  pela esposa do 
Dr. Miguel de Teive e Argolo, gesto seguido por inúmeras autoridades da região. Grande 
regozijo, acalorados discursos, brindes e telegramas vindo de todo o Brasil. 

 

Em 1881, inauguraram-se os primeiros 500 metros da ferrovia a partir dessa estação, num gesto 

simbólico. Somente em 09.11.1882 é que a ferrovia começa a operar, chegando à serra dos Aimorés, 

em 1893. 

“Só há um trem obrigatório por semana, o qual parte da estação de Caravelas (Ponta de 
Areia) às 6 horas da manhã, nos domingos, e chega a Urucu às 6 horas da tarde. Volta 
de Urucu às 6 horas da manhã, nas segundas-feiras, e chega a Caravelas às 6 horas da 
tarde. Os trens de cargas são em dias indeterminados, de acordo com as necessidades 
do tráfego; partindo quase sempre depois da chegada dos vapores ao porto de 
Caravelas [...]”. 



 

O fragmento acima, extraído do relatório pertencente ao engenheiro Pedro Versiani (1893, p.05) 

evidencia a priorização desta ferrovia ao transporte de cargas. Sobre a mesma, somente em 1898 

alcança a cidade de Teófilo Otoni, e em 1918, chega a Ladainha. Em 1941, chega a Alfredo Graça, e, 

em 1942, chega a Araçuaí, seu ponto final definitivo.  

 

A Estrada de Ferro Bahia – Minas induziu, nas suas regiões de serviço, a constituição de uma rede 

urbana polinuclear pontuada por estações férreas. Assim como todas as estradas de ferro na Bahia, 

ela estava direcionada para a comercialização de riquezas das áreas interioranas em direção aos 

portos do litoral. No entanto, é importante explicar que a área de domínio da mesma, sempre 

ultrapassou o limite dos municípios circunvizinhos a sua trajetória. A influencia com o crescimento da 

linha não se limitava ao transporte de cargas, mas a também serviços urbanos, como telégrafo, correio 

e outras atividades sociais e comunicativas (ZORZO, 2000, p.10). 

 

Tendo como principal objetivo a exploração e transporte de madeira, a ferrovia originalmente 

pertencente à Província da Bahia, em 1897 passou a ser propriedade do Estado de Minas Gerais. 

Posteriormente a concessão foi transferida para a Compagnie des Chemins de Fer Fédéraux de lÉst 

Brésilien (CCFFEB). Como o comércio de madeira não teve continuidade, nem o porto de Caravelas foi 

efetivamente implantado, foram propostas outras atividades econômicas para a viabilização da ferrovia, 

com ênfase no comércio de café, que, devido às seguidas crises econômicas não alcançou a 

prosperidade idealizada.  

 

A partir dessa configuração a ferrovia foi incorporada pela Estrada de Ferro Federal Leste Brasileiro 

(EFFLB), em seguida transferida ao Departamento Nacional de Estradas de Ferro (DNEF) e à Viação 

Férrea Centro-Oeste (VFCO), e finalmente pela Rede Ferroviária Federal S.A. quando foi desativada 

em 1966. Embora tenha havido planos para a união da ferrovia com a Vitória-Minas, tal fato nunca 

ocorreu e ela permaneceu isolada (ELEUTÉRIO, 1996, p.23). 

 

Ao analisarmos o processo de desativação desta, infere-se que a crise econômica mundial, ocorrida 

em 1929, veio a desarticular as atividades cafeeiras e, como consequência, diminuiu o ritmo dos 

transportes ferroviários, reduzindo também a demanda de madeira como combustível e, portanto, a 

importância do extrativismo vegetal na região. Com isso, é introduzida a pecuária na região, que 

gradativamente vai ocupando o espaço deixado pelo desmatamento. Neste momento, as locomotivas 

já não eram as mesmas, funcionando a combustível vegetal, devido a elevação do preço do petróleo, 

tornavam-se arcaicas e de difícil manutenção (ELEUTÉRIO, 1996, p.14). 



 

Outro fator contribuinte para a desarticulação da E.F. Bahia – Minas corresponde à construção da 

rodovia Rio Bahia. Uma proposta inovadora que ligaria o vale do Mucuri ao centro de Belo Horizonte, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Tal iniciativa culminou com a total desativação da E.F. Bahia 

Minas. No Entanto, quatro décadas já se passaram e a rodovia prometida, não chegou às vias de fato. 

 

Sobre a desativação desta ferrovia, nota-se a ocorrência do mesmo em diversas escalas. Tornando-se 

evidente que o sistema de transporte ferroviário brasileiro, implantado para atender às necessidades de 

uma economia predominantemente exportadora de produtos primários, revelou-se inadequado para 

responder aos estímulos do intenso processo de industrialização, iniciados no Brasil a partir da década 

de trinta. As profundas transformações estruturais que a economia brasileira experimentou ao longo 

dessas décadas acaba por entrar em conflito frente à capacidade instalada no sistema ferroviário. 

Muita das vezes, não flexíveis ou eficientes para acompanhar os acréscimos na oferta final de bens 

resultantes da industrialização (ANDRADE, 1994,p.12). 

 

Nesta perspectiva, as diferenças de bitolas e as deficiências de traçado nos sistemas ferroviários, 

somados aos altos custos de construção e maturação dos investimentos, transferiram para as rodovias 

o papel de destaque na consolidação do mercado nacional de movimentação de bens e pessoas. No 

entanto, tais motivos não elucidam completamente a complexa atuação de agentes e forças que 

apreciaram o transporte rodoviário em detrimento do ferroviário. 

 

Sintomaticamente, cabe dizer que o momento de supressão das empresas ferroviárias ocorrido nas 

décadas de 1960 e 1970, ocorreu de forma paralela ao instante em que o capital comercial não mais 

necessitaria da ferrovia para se reproduzir. Assim, o fato da liquidação de algumas ferrovias veio 

mostrar o lado efêmero do território alcançado na modernização tecnológica propiciada. Haveria, 

portanto, um componente de eficiência do transporte ferroviário que seria inversamente proporcional à 

magnitude de sua perda de posição frente ao modal rodoviário. 

 

Os trilhos arrancados, as antigas estações desamparadas, os maquinários jogados em algum depósito 

ou apodrecendo as vistas públicas, estimulam a produção de novos símbolos, ou de reminiscências, na 

produção de um sentido para o passado. O trem não mais existe, mas permanece na memória, como 

na letra da música Ponta de Areia, do cantor e compositor Milton Nascimento: 

 

“Ponta de areia ponto final 
Da Bahia-Minas estrada natural 
Que ligava Minas ao porto ao mar 
Caminho de ferro mandaram arrancar 



Velho maquinista com seu boné 
Lembra do povo alegre que vinha cortejar 
Maria fumaça não canta mais 
Para moças flores janelas e quintais 
Na praça vazia um grito um oi 
Casas esquecidas viúvas nos porta [...]” 
 
 (Ponta de Areia. Milton Nascimento e Fernando Brant. LP Minas, 1975.CD 
remasterizado em Abbey Road, 1994) 
 

                                                                                                                                                                          

ÚLTIMA ESTAÇÃO 

 

Preocupamo-nos com a valorização do modal ferroviário e com o necessário enriquecimento de 

técnicas que melhor deliberem este sistema. Nesse sentido, os dados obtidos através da pesquisa 

bibliográfica efetuada corroboram pela necessidade em se repensar a eficácia e aplicação dos modais 

hodiernos.  Sabe-se que, as poucas ferrovias brasileiras que restam, por força de sucessivas crises 

econômicas, transcorreram por diferentes processos de privatização e vêm passando por uma ação de 

racionalização operacional, institucional e administrativa, com o consequente aumento de sua 

produtividade, modernização dos sistemas de controle e segurança de tráfego e renovação de sua 

frota de locomotivas e vagões. Logo, esses são sinais de que o sistema ferroviário nacional pode vir a 

ocupar o espaço que lhe é devido e próprio, nos sistemas de transportes de cargas e passageiros. 

 

A preocupação mais recente com a competitividade dos países no mercado internacional fez com que 

os países reavaliassem a estrutura de divisão modal de cargas e passageiros. Com essa nova 

realidade, intenciona-se que todas as potenciais modalidades de transporte funcionem eficientemente, 

garantindo menores custos de deslocamentos de mercadorias entre origens e destinos. Isso pode 

ocorrer pela utilização contígua de mais de uma modalidade.  

 

Nesse sentido, em vez da histórica concorrência entre as modalidades de transporte, atualmente, 

objetiva-se uma complementaridade entre elas, que é a intermodalidade. Essa associação entre 

diferentes modalidades de transporte, entre a origem e o destino das mercadorias, pode redundar em 

identificação de cargas cativas por modal, realocação de investimentos, o que deve resultar em 

menores custos de transporte no futuro. 

 

Assim, a presente pesquisa, contudo, não está pronta e acabada. Aliás, nenhuma pesquisa possui esta 

propriedade. Temos a clareza de que muito poderia ter sido feito e muito ainda pode ser feito, tanto em 

termos conceituais, quanto em termos empíricos. Mas fica evidente o nosso intuito em repensar a 

estrutura ferroviária baiana, a partir da Estrada de Ferro Bahia Minas. Hoje símbolo da desarticulação 



do território. No entanto, dentro deste modelo de sístoles e diástoles espaciais, presume-se um novo 

período ferroviário brasileiro, marcado pela intermodalidade, eficiência e continuidade. 
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