
ITEM DESCRIÇÃO TIPO DE VIA UNID.
QUANT. 

KM

 Nº ESTIMADOS 

DE ALUNOS 

 Nº ESTIMADOS DE 

DIAS LETIVOS 

MENSAIS 

1

ROTA 01 - O roteiro possui 103 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros.Trajeto com saída às 06h00min da Sede do município

de São Desidério, se dirigindo para a Fazenda Almeida. Na sequência, retorna para a Sede do

município, passando pelo os povoados de Riachinho, Ribeirão e Fazenda Ipê, este último na

divisa de São Desidério com Barreiras e Vila Angico, com chegada às 07h20min. Ao final do turno

matutino, às 11h55min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o

mesmo trajeto até a sede do município, com chegada às 12h50min e retornando pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 17h30min. Localidades: Fazenda Almeida, povoado de

Riachinho, Ribeirão, Faz. Ipê e Vila Angico. Atendimento: Escolas Municipais e Estaduais da

Sede Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h55min. Tarde: Início às 13h00min e

término às 17h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 103 

km

Km 103
Manhã: 40     

Tarde: 41 
26

2

ROTA 02 - O roteiro possui 102 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 35 passageiros.Trajeto com saída às 06h00min da Sede do município

de São Desidério, se dirigindo para o povoado Morrão de Cima. Na sequência retorna passando

pelo os povoados de Morrão, Riachinho e Ribeirão e Fazenda Ipê, este último na divisa de São

Desidério com Barreiras em direção à escola do povoado de Angico com chegada às 07h25min.

Ao final do turno matutino às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. E retorna

novamente no turno vespertino percorrendo o mesmo percurso passando na Vila Angico até a

Sede do município, com chegada às 12h50min e retornando pelo o mesmo percurso ao final do

turno, por volta das 17h30min, até o povoado de Ribeirão no trevo do povoado de Roçado Velho.

Localidades: Povoado de Morrão de Cima, Morrão, Riachinho, Ribeirão e divisa de São Desidério 

com Barreiras e Angico e sede. Atendimento: Escola Municipal do Povoado Angico e Escolas

Municipais e Estaduais da Sede Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h30min.

(Angico), Tarde: Início às 13h00min e término às 17h30min (Sede). 

Pavimentação 

asfáltica de 92 

km. Não 

pavimentada 10 

km

Km 102
Manhã: 33       

Tarde: 30 
26

3

ROTA 03 - O roteiro possui 78 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros.Trajeto com saída às 11h15min da Sede do município

de São Desidério, se dirigindo para o povoado Morrão de Cima, em seguida retorna pasando no

povoado de Morrão, Riachinho, Ribeirão e Angico em direção às escolas da sede do município,

com chegada às 12h50min. Ao final do turno vespertino, por volta das 17h30min, retorna ao

povoado de Morrão de Cima, percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Povoado de Morrão

de Cima, Timotinho,Morrão e Riachinho. Atendimento: Escolas Municipais e Estaduais da Sede.

Horários: Tarde: Início às 13h00min e término às 17h30min.

Pavimentação 

asfáltica de 68 

km. Não 

pavimentada 10 

km

Km 78 Tarde: 40 26

4

ROTA 04 - O roteiro possui 82 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros.Trajeto com saída às 06h30min do povoado de

Palmeiral, se dirigindo para o povoado de Manoel de Souza, com chegada na escola às

07h15min, em seguida vai ao Palmeiral de Cima e retorna ao povoado de Palmeiral na escola.

Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno

vespertino, percorre o mesmo trajeto em direção as escolas da sede do município com chegada

às 12h50min. Ao final do turno vespertino, por volta das 17h30min, retorna percorrendo o mesmo

itinerário. Localidades: Povoado de Manoel de Souza, Palmeiral de Cima e Palmeiral

Atendimento: Escola Municipal do povoado de Palmeiral e Escolas Municipais e Estaduais da

Sede Horários: Manhã: Início às 07h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e

término às 17h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 23 

km. Não 

pavimentada 59 

km

Km 82   Tarde: 40 26

5

ROTA 05 - O roteiro possui 101 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 35 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min horas do povoado de

Palmeiral, se dirigindo para o povoado de Julião, em seguida retorna ao povoado de Palmeiral e

depois na sequência ao povoado de Coqueirinho e retorna ao povoado de Palmeiral com chegada

07h25min na escola . Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo

itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto em direção as escolas da sede do

município com chegada às 12h50min. Ao final do turno vespertino por volta das 17h30min,

retorna, percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Povoado de Julião, Coqueirinho e

Palmeiral Atendimento: Escola Municipal do povoado de Palmeiral e Escolas Municipais e

Estaduais da Sede Horários: Manhã: Início às 07h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às

13h00min e término às 17h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 23 

km. Não 

pavimentada 78 

km

Km 101    Tarde: 32 alunos 26

6

ROTA 06 - O roteiro possui 102 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Van ou

Similares, com capacidade mínima de 14 passageiros.Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Palmeiral, se dirigindo para os povoados de Julião, Manoel de Souza, Palmeiral de

Cima e Coqueirinho, retorna para o povoado de Palmeiral, com chegada às 07h20min. Ao final do

turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino,

percorre o mesmo trajeto até o povoado de Palmeiral, com chegada às 12h30min com os alunos

que estudam na Sede e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das

18h00min. RESUMO DO ROTEIRO 06. Km/dia: 102 km Localidades: Povoado de Julião,

Manoel de Souza, Palmeiral de Cima e Coqueirinho. Atendimento: Escola Municipal do povoado

de Palmeiral e escolas da Sede. Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h30min.

Tarde: Início às 13h00min e término às 17h30min. 

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 102 

km. 

Km 102
Manhã: 11      

Tarde: 12 
26

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

Pça Emerson Barbosa, 01, CEP:47.820-000, Tel: (77) 3623-2145, São Desidério/BA
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Detalhamento das rotas/itinerários, existência ou não de pavimentação asfáltica na via, distâncias, ponto de partida e chegada, turno, número 

estimados de dias letivos, número estimados de alunos atendidos em cada rota.

ROTEIRO
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7

ROTA 07 - O roteiro possui 92 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros.Trajeto com saída às 11h40min do povoado de Capim

Branco se dirigindo para o povoado de Boa Vista, em seguida retorna fazendo o itinerário pelo

povoado de Manoel Lopes, Capim Branco, fazenda Zupa e fazenda Central até a sede, em

direção as escolas da Sede, com chegada às 12h50min. Retornando ao final do turno vespertino,

por volta das17h30min, percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Povoado de Boa Vista,

Manoel Lopes, Capim Branco e fazenda Central. Atendimento: Escolas Municipais e Estaduais

da Sede Horários: Tarde: Início às 13h00min e término às 17h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 23 

km. Não 

pavimentada 69 

km

Km 92 Tarde: 38 26

8

ROTA 08 - O roteiro possui 62 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Van ou

Similares, com capacidade mínima de 14 passageiros.Trajeto com saída às 06h20min do

povoado de Curral Novo, se dirigindo para o povoado de Beleza da Serra I, em seguida passando

no povoado de Beleza da Serra II, localidade Baixa da Canoa e Sitio Copaíba em direção as

escolas da sede do município, com chegada às 07h20min. Retornando ao final do turno matutino

por volta das 11h55min, percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Povoado de Beleza da

Serra I e II, Baixa da Canoa e Sitio Copaíba. Atendimento: Escolas Municipais e Estaduais da

Sede Horários: Manhã: Início às 07h30min e término às 11h55min.

Pavimentação 

asfáltica de 10 

km. Não 

pavimentada 52 

km

Km 62 Manhã:14       26

9

ROTA 09 - O roteiro possui 88 km diários e deverá ser feito com veículo tipo micro-ônibus

ou Similares, com capacidade mínima de 21 passageiros.Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Olho D’ Água das Marias, se dirigindo para o povoado de Olho D’ Água dos Cazuzas,

em seguida retorna ao povoado Olho D’ Água das Marias, passando pelos povoados de Baixão,

Curral Novo, Peri-Peri dos Pires e Vereda, em direção as escolas da sede do município, com

chegada às 07h20min. Retornando ao final do turno matutino por volta das 11h55min, percorrendo

o mesmo itinerário. Localidades: Povoado de Olho D’ Água dos Cazuzas, Olho D’ Água das

Marias, Baixão, Curral Novo, Peri-Peri dos Pires e Vereda.Atendimento: Escolas Estaduais da

Sede Horários: Manhã: Início às 07h30min e término às 11h55min.

Pavimentação 

asfáltica de 10 

km. Não 

pavimentada 78 

km

Km 88 Manhã: 19 26

10

ROTA 10 - O roteiro possui 66 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Van ou

Similares, com capacidade mínima de 14 passageiros.Trajeto com saída às 06h30min do

povoado de Canabravão, passando pelos povoados de Sucupira, João Rodrigues, Sumidouro e

Fazenda Guarani, em direção às escolas da sede do município, com chegada às 07h20min.

Retornando ao Povoado de Canabravão ao final do turno matutino, por volta das 11h55min,

percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Povoado de Canabravão, Sucupira, João

Rodrigues, Sumidouro e Fazenda Guarani.Atendimento: Escolas Estaduais da Sede Horários: 

Manhã: Início às 07h30min e término às 11h55min.

Pavimentação 

asfáltica de 10 

km. Não 

pavimentada 56 

km

Km 66 Manhã: 13  26

11

ROTA 11 - O roteiro possui 126 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 44 passageiros.Trajeto com saída às 11h30min do povoado de Batalha,

se dirigindo para o povoado de Galho D’ Água, em seguida retorna ao povoado Batalha, passando

pelos povoados de Volta da Ema e Almas, em direção as escolas da sede do município, com

chegada às 12h50min. Retornando ao final do turno vespertino por volta das 17h30min,

percorrendo o mesmo itinerário. RESUMO DO ROTEIRO 11 Km/dia: 126 km Localidades: 

Povoado de Galho D’ Água, Batalha, Volta da Ema e Almas. Atendimento: Escolas Estaduais da

Sede Horários: Tarde: Início às 13h00min e término às 17h30min.

Pavimentação 

asfáltica de 23 

km. Não 

pavimentada 

103 km

Km 126 Tarde: 40 26

12

ROTA 12 - O roteiro possui 78 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

Similares, com capacidade mínima de 24 passageiros.Trajeto com saída às 11h00min da

Sede do município de São Desidério, se dirigindo para o povoado de Embalsador, em seguida

para o povoado de Palmeirinha, e retorna ao povoado de Embalsador, segue em direção a última

residência na saida para o povoado de Ilha, e retorna em direção às escolas da sede do

município, com chegada às 12h50min. Retornando pelo o mesmo percurso ao final do turno, por

volta das 17h30min, percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Povoado de Embalsador,

Palmeirinha e Ilha. Atendimento: Escolas Municipais e Estaduais da Sede Horários: Tarde:

Início às 13h00min e término às 17h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 42 

km. Não 

pavimentada 36 

km

Km 78 Tarde: 23 26

13

ROTA 13 - O roteiro possui 123 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

Similares, com capacidade mínima de 24 passageiros.Trajeto com saída às 06h00min da

Sede do município de São Desidério, se dirigindo para o povoado de Samambaia. Na sequência,

faz o percurso, passando pelo os povoados de Piri-Piri, Riacho Grande, Feijoal, Baixão, Carvalho,

São Matias e Ponte de Terra e Cidade Alta até a sede do município, com chegada às 07h20min.

Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno

vespertino, percorre o mesmo trajeto até a sede do município, com chegada às 12h50min e

retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h30min. No turno noturno,

percorre o mesmo itinerário até a sede do município, com chegada às 18h50min e retorna

novamente no mesmo caminho ao final do turno, por volta das 22h30min. Localidades: Povoado

de Samambaia, Piri-Piri, Riacho Grande, Feijoal, São Matias, Baixão, Carvalho, Ponte de Terra e

Cidade Alta. Atendimento: Escolas Municipais e Estaduais da Sede Horários: Manhã: Início às

7h30min e término às 11h55min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h30min. Noite: Início

às 19h00min e término às 22h30min.

Pavimentação 

asfáltica de 82 

km. Não 

pavimentada 41 

km

Km 123

Manhã: 25  Tarde: 

24             Noite: 

18 

26

14

ROTA 14 - O roteiro possui 82 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 44 passageirosTrajeto com saída às 06h00min da Sede do município de

São Desidério, se dirigindo para o povoado de Samambaia. Na sequência, retorna para a Sede,

passando pelo os povoados de Riacho Grande, Ponte de Terra e Cidade Alta, com chegada às

07h20min. Ao final do turno matutino, às 11h55min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No

turno vespertino, percorre o mesmo trajeto até a sede do município, com chegada às 12h50min e

retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h30min. Localidades: 

Povoado de Samambaia, Riacho Grande, Ponte de Terra e Cidade Alta. Atendimento: Escolas

Municipais e Estaduais da Sede Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h55min.

Tarde: Início às 13h00min e término às 17h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 82 

km

Km 82
Manhã: 41     

Tarde: 42 
26

15

ROTA 15 - O roteiro possui 96 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

Similares, com capacidade mínima de 24 passageiros.Trajeto com saída às 06h00min da

Sede do município de São Desidério, se dirigindo para o povoado de Samambaia. Na sequência,

retorna para a sede do município, passando pelo os povoados de Peri-peri, Riacho Grande,

Feijoal, Baixão, Carvalho, Ponte de Terra e Cidade Alta, com chegada às 07h20min. Ao final do

turno matutino, às 11h55min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino,

percorre o mesmo trajeto até a sede do município, com chegada às 12h50min e retornando pelo

mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h30min. Localidades: Povoado de

Samambaia, Peri-peri, Riacho Grande, Feijoal, Baixão, Carvalho, Ponte de Terra e Cidade Alta.

Atendimento: Escolas Municipais e Estaduais da Sede Horários: Manhã: Início às 7h30min e

término às 11h55min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h30min.

Pavimentação 

asfáltica de 75 

km. Não 

pavimentada 21 

km

Km 96
Manhã: 22     

Tarde: 21       
26



16

ROTA 16 - O roteiro possui 78 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros.Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Baixa do

Coqueiro, se dirigindo para o povoado de Lameirinho de Baixo e de Cima, em seguida retorna ao

povoado Baixa do Coqueiro, passando pelos povoados de Sanlonguim, Joaquizinho, Alegre, Olho

D’ Água, Coqueiro e Palmeira, em direção as escolas da sede do município, com chegada às

07h20min. Retornando ao final do turno matutino por volta das 11h55min, percorrendo o mesmo

itinerário. Localidades: Povoado Lameirinho de Baixo e de Cima, Baixa do Coqueiro, Sanlonguim,

Joaquizinho, Alegre, Olho D’ Água, Coqueiro e Palmeira. Atendimento: Escolas Municipais e

Estaduais da Sede Horários: Manhã: Início às 07h30min e término às 11h55min. 

Pavimentação 

asfáltica de 09 

km. Não 

pavimentada 69 

km

Km 78 Manhã: 39    26

17

ROTA 17 - O roteiro possui 54 km diários e deverá ser feito com veículo tipo passeio, com

capacidade mínima de 05 passageiros.Trajeto com saída às 06h30min da Sede do município

de São Desidério, se dirigindo para a Fazenda Baixa Bonita. Na sequência, retorna para a sede

do município, com chegada às 07h20min. Ao final do turno matutino, às 11h55min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. E retorna novamente no turno vespertino percorrendo o mesmo

percurso até a Sede do município, com chegada às 12h50min e retornando a Faz. Baixa Bonita

pelo o mesmo trajeto ao final do turno, por volta das 17h30min, e novamente retorna até sede.

Localidades: Fazenda Baixa Bonita. Atendimento: Escolas Municipais e Estaduais da Sede

Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h55min. Tarde: Início às 13h00min e término

às 17h30min.

Pavimentação 

asfáltica de 25 

km. Não 

pavimentada 29 

km

Km 54
Manhã: 04     

Tarde: 03
26

18

ROTA 18 - O roteiro possui 151 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 40 passageiros. Trajeto com saída às 11h30min do povoado de Leão,

se dirigindo para a fazenda do Senhor Darci, Senhor Emídio, povoado de Jacaré, Ponta D’ Água,

Poldas, Braço Grande, Assentamento Nelson Mandela, povoados de Tucano, Cocal, Caroço,

Cocal da Dona Maria e Fazenda Terra Nova, em direção as escolas da sede do município, com

chegada às 12h50min. Retornando ao final do turno vespertino por volta das 17h30min,

percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Leão, Senhor Darci, Senhor Emídio, Jacaré, Ponta

D’ Água, Poldas, Braço Grande, Assentamento Nelson Mandela, Tucano, Cocal, Caroço, Cocal da

Dona Maria e Fazenda Terra Nova Atendimento: Escolas Estaduais da Sede Horários: Tarde:

Início às 13h00min e término às 17h30min.

Pavimentação 

asfáltica de 23 

km. Não 

pavimentada 

128 km

Km 151 Tarde: 37 26

19

ROTA 19 - O roteiro possui 116 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Van ou

Similares, com capacidade mínima de 15 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

Distrito de Sitio Grande, se dirigindo para o povoado de Buqueirão do Derocal e retorna para o

Distrito de Sitio Grande, passando pelo o povoado de Derocal, com chegada às 07h00min. Ao

final do turno matutino, às 11h40min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino,

percorre o mesmo trajeto até o Distrito de Sitio Grande, com chegada às 12h50min e retornando

pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. No turno noturno, percorre o

mesmo itinerário até o Distrito de Sitio Grande, com chegada às 18h50min e retorna novamente

no mesmo caminho ao final do turno, por volta das 22h30min. Localidades: Povoado de

Buqueirão do Derocal e Derocal. Atendimento: Escolas Municipais do Distrito de Sitio Grande.

Horários: Manhã: Início às 7h10min e término às 11h40min. Tarde: Início às 13h00min e término

às 17h00min. Noite: Início às 19h00min e término às 22h30min.

Pavimentação 

asfáltica de 33 

km. Não 

pavimentada 83 

km

Km 116

Manhã: 19    

Tarde: 18      

Noite: 16

26

20

ROTA 20 - O roteiro possui 94 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Van ou

Similares, com capacidade mínima de 14 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

Distrito de Sitio Grande, se dirigindo para o povoado de Riacho de Pedra e retorna para o Distrito

de Sitio Grande, passando nos povoados de Penedo e Derocal, com chegada às 07h20min. Ao

final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino,

percorre o mesmo trajeto até o Distrito de Sitio Grande, com chegada às 12h50min e retornando

pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. Localidades: Povoado de Riacho

de Pedra, Penedo e Derocal. Atendimento: Escolas Municipais do Distrito de Sitio Grande.

Horários: Manhã: Início às 7h20min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término

às 17h00min.

Pavimentação 

asfáltica de 30 

km. Não 

pavimentada 64 

km

Km 94
Manhã: 14     

Tarde: 13
26

21

ROTA 21 - O roteiro possui 230 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros. Trajeto com saída às 11h20min da Fazenda Bela Vista,

se dirigindo para o povoado de Perdizes do outro lado do rio, e retorna passando no povoado de

Perdizes até o final, passando no Acampoeste e chega até a BA 463, e vai ao povoado de

Ribeirão dos Bois e retorna a BA 463 em direção ao Distrito de Sitio Grande, com chegada às

12h50min. Ao final do turno vespertino, às 17h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No

turno noturno, percorre o mesmo trajeto até o Distrito de Sitio Grande, com chegada às 18h55min

. Retorna pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 22h35min, para a Fazenda Bela

Vista. Localidades: Fazenda Bela Vista, povoados de Perdizes do outro lado do rio e Perdizes na

Vila, Ribeirão dos Bois e Acampoeste. Atendimento: Escolas Municipais do Distrito de Sitio

Grande. Horários: Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. Noite: Início às 19h00min e

término às 22h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 112 

km. Não 

pavimentada 

118 km

Km 230
Tarde: 39      

Noite: 20
26

22

ROTA 22 - O roteiro possui 138 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros.Trajeto com saída às 11h30min do povoado de Estva do

Sitio, se dirigindo para o povoado de Remanso das Cobras e retorna a Estiva do Sitio e segue em

direção Distrito de Sitio Grande, com chegada às 12h50min. Ao final do turno vespertino, às

17h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno noturno, percorre o mesmo trajeto,

com chegada às 18h55min. Retorna por volta das 22h35min, realizando o mesmo percurso e

incluindo o povoado de Ribeirão dos Bois no turno noturno. Localidades: Povoado de Remanso

das Cobras e Estiva do Sitio. Povoado de Ribeirão dos Bois na ida (Noturno) Atendimento: 

Escolas Municipais do povoado de Estiva e do Distrito de Sitio Grande. Horários: Tarde: Início às

13h00min e término às 17h00min. Noite: Início às 19h00min e término às 22h30min.

Pavimentação 

asfáltica de 89 

km. Não 

pavimentada 49 

km

Km 138
Tarde: 40      

Noite: 25
26
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ROTA 23 - O roteiro possui 50 km diários e deverá ser feito com veículo tipo passeio, com

capacidade mínima de 05 passageiros. Trajeto com saída às 12h00min do Distrito de Sitio

Grande, se dirigindo para o povoado de Jatobá e retorna para o Distrito de Sitio Grande,

passando pelo os povoados de Barreiro e Sitio de Cima, com chegada às 12h50min. Ao final do

turno vespertino, às 17h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno noturno, percorre

o mesmo trajeto até o Distrito de Sitio Grande, com chegada às 18h50min e retornando pelo

mesmo percurso ao final do turno, por volta das 22h30min. Localidades: Povoado de Jatobá,

Barreiro e Sitio e Cima. Atendimento: Escolas Municipais do Distrito de Sitio Grande. Horários: 

Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. noite: Início às 19h00min e término às

22h30min.

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 50 

km. 

Km 50
Tarde: 03      

Noite: 04
26
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ROTA 24 - O roteiro possui 202 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Van ou

Similares, com capacidade mínima de 15 passageiros.Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Estiva do Sitio, se dirigindo para a Fazenda Querubim e retorna em direção ao

povoado de Estiva do Sitio, passando nas Fazendas Pratinha, Santo Antônio, Sam Diego e

povoado de Ribeirão dos Bois, com chegada às 07h20min. Ao final do turno matutino, às

11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto

até o povoado de Estiva do Sitio, com chegada às 12h50min e retornando pelo mesmo percurso

ao final do turno, por volta das 17h00min. Localidades: Povoado de Ribeirão dos Bois e

Fazendas Pratinha, Querubim, São Bento, São Felipe, Santo Antônio e Sam Diego. Atendimento: 

Escola Municipal do povoado de Estiva do Sitio e escolas do Distrito de Sitio Grande. Horários: 

Manhã: Início às 7h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às

17h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 91 

km. Não 

pavimentada 

111 km

Km 202
Manhã: 14     

Tarde: 12
26

25

ROTA 25 - O roteiro possui 174 km diários e deverá ser feito com veículo tipo van ou

similar), com capacidade mínima de 09 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Ribeirão dos Bois, se dirigindo para a Fazenda Itororó e retorna ao povoado de Estiva

do Sitio, passando nas Fazendas Laredo, Oriental e Vida Mansa, com chegada às 07h20min. Ao

final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário até a fazenda

Itororó. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto até o povoado de Ribeirão dos Bois, com

chegada às 12h15min. Retornando para a Fazenda Oriental e Vida Mansa ao final do turno, por

volta das 17h15min. Localidades: Fazendas Itororó, Laredo, Oriental e Vida Mansa.

Atendimento: Escola Municipal do povoado de Estiva do Sitio e escolas do Distrito de Sitio

Grande. Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e

término às 17h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 108 

km. Não 

pavimentada 66 

km

Km 174
Manhã: 08     

Tarde: 07
26

26

ROTA 26 - O roteiro possui 88 km diários e deverá ser feito com veículo tipo passeio, com

capacidade mínima de 05 passageiros.Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Estiva

do Sitio, se dirigindo para a chácara Paraíso Real e retorna passando no povoado de Remanso

das Cobras em direção ao povoado de Estiva do Sitio. Na sequência vai até a Estiva II e retorna

ao pov. Estiva do Sitio. Da escola do povoado de Estiva do Sitio vai até a Fazenda Riguer e

retorna ao povoado, com chegada às 07h30min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino faz o percurso da Estiva II com chegada às

13h00min e ao final do turno vespertino, às 17h20min retorna no mesmo percurso. Localidades: 

Chácara Paraíso Real, povoado de Remanso das Cobras, Estiva II e Fazenda Riguer.

Atendimento: Escola Municipal do povoado de Estiva do Sitio. Horários: Manhã: Início às

7h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h20min.

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 88 

km

Km 88

Manhã 1ª viagem: 

03                

Manhã 2ª viagem: 

04                

Manhã 3ª viagem: 

02  

26

27

ROTA 27 - O roteiro possui 62 km diários e deverá ser feito com veículo tipo passeio, com

capacidade mínima de 05 passageiros.Trajeto com saída às 11h30min do povoado de

Perdizes, se dirigindo para a Fazenda São Marcos e retorna em direção ao povoado de Perdizes,

com chegada às 12h15min. Ao final do turno vespertino, às 17h00min, retorna percorrendo o

mesmo itinerário. Km/dia: 62 km Localidades: Fazenda São Marcos. Atendimento: Escola

Municipal do povoado de Perdizes e Distrito de Sitio Grande. Horários: Tarde: Início às 12h15min

e término às 17h00min.

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 62 

km

Km 62 Tarde: 03       26

28

ROTA 28 - O roteiro possui 66 km diários e deverá ser feito com veículo tipo passeio, com

capacidade mínima de 05 passageiros.Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Morrão,

se dirigindo para o povoado de Timotinho e retorna ao povoado de Morrão, passando nos

povoados de Morrão de Cima e residência Manoel Velho até o povoado de Morrão e em seguida

dirige-se até a fazenda Rio Grande e retorna ao povoado de Morrão, com chegada às 06h50min.

Ao final do turno matutino, às 11h55min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno

vespertino, percorre o mesmo trajeto até o povoado de Morrão, com chegada às 12h20min e

retornando no mesmo percurso ao final do turno, por volta das 18h00min. Localidades: Povoado

de Timotinho, Morrão de Cima, residência Manoel Velho e fazenda Rio Grande. Atendimento: 

Escola Municipal do povoado de Angico (matutino) e escolas da Sede (vespertino). Horários: 

Manhã: Início às 7h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às

17h00min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 66 

km

Km 66

Manhã 1ª viagem: 

03 alunos      

Manhã 2ª viagem: 

03 alunos     Tarde 

1ª viagem: 04 

alunos     Tarde 2ª 

viagem: 03 alunos

26

29

ROTA 29 - O roteiro possui 132 km diários e deverá ser feito com veículo tipo passeio, com

capacidade mínima de 05 passageiros.Trajeto com saída às 06h20min do Distrito de Sitio

Grande se dirigindo ao povoado de Dois Irmãos, e retorna para Distrito de Sitio Grande com

chegada às 07h10min e ao final do turno às 11h35min percorre o mesmo itinerário. No turno

vespertino retorna ao Distrito de Sitio Grande, com chegada na escola às 12h55min. Ao final do

turno vespertino, às 17h00min, retorna ao povoado percorrendo o mesmo itinerário. Às 18h00min

saindo do povoado de Dois Irmãos com destino a São Desidério via Distrito de Sitio Grande, e em

seguida retorna ao povoado no mesmo trajeto com saida prevista às 19h10min transportando

estudante do curso técnico. Localidades: Povoado de Dois Irmãos. Atendimento: Escolas

Municipais do Distrito de Sitio Grande e Curso Técnico em Barreiras. Horários: Manhã: Início às

07h10min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. noite: Início

às 19h00min e término às 22h30min.

Pavimentação 

asfáltica de 87 

km. Não 

pavimentada 45 

km

Km 132

Manhã 1ª viagem: 

03 alunos      

Tarde 1ª viagem: 

02 alunos     Tarde 

2ª viagem: 01 

alunos  

26
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ROTA 30 - O roteiro possui 48 km diários e deverá ser feito com veículo tipo passeio, com

capacidade mínima de 05 passageiros. Trajeto com saída às 11h00min do povoado de Manoel

de Souza, se dirigindo para a fazenda Beira Rio 03 e retorna para ao povoado de Manoel de

Souza, com chegada às 12h00min. Ao final do turno vespertino, por volta das 18h00min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Fazenda Beira Rio 03. Atendimento: Escolas

Municipais da cidade de São Desidério: Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 48 

km

Km 48 Tarde: 03 26

31

ROTA 31 - O roteiro possui 82 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 40 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Sitio

Novo, se dirigindo para os povoados de Jataí via Barreiro, Barreiro e até o final do povoado de

Conceição de Baixo e retorna ao povoado de Sitio Novo, com chegada às 07h00min. Ao final do

turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino,

percorre o mesmo trajeto até o povoado de Sitio Novo, com chegada às 12h50min e retornando

pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h30min. Localidades: Povoado de

Barreiro e Conceição de Baixo. Atendimento: Escola Municipal do povoado de Sitio Novo.

Horários: Manhã: Início às 7h00min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término

às 17h00min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 82 

km

Km 82
Manhã: 37     

Tarde: 38
26



32

ROTA 32 - O roteiro possui 107 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 40 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Sitio

Novo, se dirigindo para o povoado de Estiva da Furquilha e retorna passando no povoado de

Furquilha, residência do Srº Corcino, em seguida a residência do Srº Profiro com destino ao

povoado de Varginha com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto até o povoado de

Sitio Novo, com chegada às 12h50min e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por

volta das 17h30min. Localidades: Povoado de Estiva da Furquilha, Furquilha, residência do Srº

Corcino e Srº Profiro e Varginha. Atendimento: Escola Municipal do povoado de Sitio Novo.

Horários: Manhã: Início às 7h00min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término

às 17h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 19 

km. Não 

pavimentada 88 

km

Km 107
Manhã: 32     

Tarde: 37
26
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ROTA 33 - O roteiro possui 81 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Micro-ônibus

ou Similares, com capacidade mínima de 21 passageiros.Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Baixa do Coqueiro, se dirigindo para o povoado de Sanloguinho I e II e retorna

passando nos povoados de Baixa do Coqueiro, Baixa do Coqueiro II, Lameirinho de Cima e de

Baixo ao povoado de Sitio Novo, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às

11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, 

mas até o povoado de Baixa do Coqueiro, com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 17h00min ao povoado Baixa do Coqueiro II, Lameirinho

de Cima e de Baixo, Sanloguinho I e II. Localidades: Povoado de Sanloguinho I e II, Baixa do

Coqueiro, Baixa do Coqueiro II, Lameirinho de Cima e de Baixo. Atendimento: Escola Municipal

do povoado de Sitio Novo (matutino) e Escola Municipal do povoado de Baixa do Coqueiro

(vespertino). Horários: Manhã: Início às 7h00min e término às 11h30min. Tarde: Início às

13h00min e término às 17h00min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 81 

km

Km 81
Manhã: 18     

Tarde: 12      
26
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ROTA 34 - O roteiro possui 85 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Micro-ônibus

ou Similares, com capacidade mínima de 21 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Baixa do Coqueiro, se dirigindo para o povoado de Joaquinzinho e retorna passando

nos povoados de Alegre, Grota da Onça, Baixa do Coqueiro, ao povoado de Sitio Novo, com

chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo

trajeto. No turno vespertino, percorre o mesmo itinerário, mas até a escola do povoado de Baixa

do Coqueiro, com chegada às 12h55min, e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno

vespertino, por volta das 17h00min para o povoado de Joaquinzinho, Alegre e Grota da Onça.

Localidades: Povoado de Joaquizinho, Alegre, Grota da Onça e Baixa do Coqueiro.

Atendimento: Escola Municipal do povoado de Sitio Novo (matutino) e Escola Municipal do

povoado de Baixa do Coqueiro (vespertino). Horários: Manhã: Início às 7h00min e término às

11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 85 

km

Km 85
Manhã: 19     

Tarde: 17      
26
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ROTA 35 - O roteiro possui 132 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Cocal,

passando nos povoados de Lagoinha, Passaginha, Cetais e Capão Verde ao povoado de Vila

Nova, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às 11h00min, retorna percorrendo o

mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min no

povoado de Vila Nova, e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das

17h05min. Localidades: Povoado de Cocal, Lagoinha, Passaginha, Cetais e Capão Verde.

Atendimento: Escola Municipal do povoado de Vila Nova. Horários: Manhã: Início às 7h00min e

término às 11h00min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 132 

km

Km 132
Manhã: 39     

Tarde: 40      
26
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ROTA 36 - O roteiro possui 123 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Ponta D'

Água, passando nos povoados de Poldas, Braço Grande, Assentamento Nelson Mandela,

Tucano, fazenda Santa Rita e Assentamento Tainá ao povoado de Vila Nova, e retorna até a

Beira Rio ao povoado de Vila Nova, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às

11h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto

até o povoado de Vila Nova, com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo percurso ao

final do turno, por volta das 17h00min. Localidades: Povoado de Ponta D' Água, Poldas, Braço

Grande I, Tucano e Assentamento Nelson Mandela e Tainá, fazenda Santa Rita e Beira Rio.

Atendimento: Escola Municipal do povoado de Vila Nova. Horários: Manhã: Início às 7h00min e

término às 11h00min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 123 

km

Km 123
Manhã: 38     

Tarde: 39      
26
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ROTA 37 - O roteiro possui 116 km diários e deverá ser feito com veículo tipo micro-ônibus

ou Similares, com capacidade mínima de 21 passageiros.Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Braço Grande I, se dirigindo para o assentamento Nelson Mandela, povoadoTucano,

Assentamento Tainá, nos povoados de Largo, Senhor Vavá, Braço Grande II e retorna fazendo o

percurso passando no povoado Cetais até a Vila Nova e retorna até a Beira Rio ao povoado de

Vila Nova, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às 11h00min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às

12h55min e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min.

Localidades: Povoado de Braço Grande I, Tucano, Assentamento Nelson Mandela e Tainá,

povoado de Largo, Braço Grande II e Beira Rio Atendimento: Escola Municipal do povoado de

Vila Nova. Horários: Manhã: Início às 7h00min e término às 11h00min. Tarde: Início às 13h00min

e término às 17h00min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 116 

km

Km 116
Manhã: 18     

Tarde: 17
26
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ROTA 38 - O roteiro possui 166 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 44 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Vereda

Alegre, se dirigindo para o povoado de Jacaré, e retorna passando na fazenda Senhor Emidio e

Senhor Darci, e na sequência faz o trajeto do povoado de Leão, Sisnandes, Mariquinha, Timbós e

Vereda Alegre ao povoado de Cabeceira Grande, com chegada às 07h25min. Ao final do turno

matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o

mesmo trajeto, com chegada às 13h25min e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno,

por volta das 17h30min Localidades: Povoado de Jacaré, fazenda Senhor Emidio e Senhor

Darci, Leão, Sisnandes, Mariquinha, Timbós e Vereda Alegre Atendimento: Escola Municipal do

povoado de Cabeceira Grande. Horários: Manhã: Início às 7h00min e término às 11h30min.

Tarde: Início às 13h30min e término às 17h30min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 166 

km

Km 166
Manhã: 41     

Tarde: 42
26
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ROTA 39 - O roteiro possui 135 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 44 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do povoado de

Cabeceira Grande, se dirigindo para Fazenda Carro de Boi, e retorna passando no Assentamento

Cacheado, povoados de José Nobre, Ilha II e Três Buritis ao povoado de Ilha do Vitor. Do

povoado de Ilha do Vitor ao povoado de Cabeceira Grande, com chegada às 07h25min. Ao final

do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino,

percorre o mesmo trajeto, com chegada às 13h25min e retornando pelo mesmo percurso ao final

do turno, por volta das 17h30min. Localidades: Assentamento Cacheado, Fazenda Carro de Boi,

povoados de José Nobre, Ilha II, Três Buritis, Ilha do Vitor e Cabeceira Grande. Atendimento: 

Escolas Municipais do povoado de Ilha do Vitor e Cabeceira Grande. Horários: Manhã: Início às

7h00min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h30min e término às 17h30min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 135 

km

Km 135
Manhã: 42     

Tarde: 41
26

40

ROTA 40 - O roteiro possui 78 km diários e deverá ser feito com veículo tipo van (ou

similar), com capacidade mínima de 09 passageiros. Trajeto com saída às 06h30min do

povoado de Cabeceira Grande, se dirigindo para o povoado Diola e retorna passando no povoado

de Timbós e Vereda Alegre até povoado de Cabeceira Grande, com chegada às 07h25min. Ao

final do turno matutino, por volta das 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno

vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 13h25min e retornando pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 17h30min Localidades: Povoado de Diola, Timbós e

Vereda Alegre. Atendimento: Escola Municipal do povoado de Cabeceira Grande. Horários: 

Manhã: Início às 07h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h30min e término às

17h30min.

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 78 

km

Km 78
Manhã: 08     

Tarde: 09
26
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ROTA 41 - O roteiro possui 118 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 35 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Batalha,

se dirigindo para o povoado de Galho D' Água e retorna passando nos povoados de Volta da

Ema, residência do Paulo, Remanso ao povoado de Almas. Do povoado de Almas na sequência

passando no trevo da Ilha do Vitor e Ilha ao povoado de Cabeceira Grande, com chegada às

07h25min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No

turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 13h25min e retornando fazendo o

mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h30min. Localidades: Povoado de Batalha,

Galho D' Água, Volta da Ema, Remanso, trevo Ilha do Vitor e Ilha do Vitor. Atendimento:  Escolas 

Municipais do povoado de Almas e Cabeceira Grande. Horários: Manhã: Início às 07h30min e

término às 11h30min. Tarde: Início às 13h30min e término às 17h30min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 118 

km

Km 118
Manhã: 30     

Tarde: 32
26
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ROTA 42 - O roteiro possui 148 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Vam ou

Similares, com capacidade mínima de 14 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Batalha, se dirigindo para a Fazenda Grande Leste e retorna passando na fazenda

Ilha e em seguida no povoado de Galho D' Água até a escola da Batalha com chegada às

07h15min, na sequência até o povoado Volta da Ema ao povoado de Batalha, com chegada às

07h30min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No

turno vespertino, percorre o mesmo trajeto da fazenda Ilha e em seguida no povoado de Galho D'

Água até a escola da Batalha com chegada às 13h15min, na sequência até o povoado Volta da

Ema ao povoado de Batalha, com chegada às 13h30min e retornando pelo mesmo percurso ao

final do turno, por volta das 17h30min. Localidades: Povoado de Batalha, Galho D' Água, Volta

da Ema e Fazenda Grande Leste e Ilha. Atendimento: Escola Municipal do povoado de Batalha.

Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h30min e término

às 17h30min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 148 

km

Km 148
Manhã: 12     

Tarde: 11
26
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ROTA 43 - O roteiro possui 132 km diários e deverá ser feito com veículo tipo van (ou

similar), com capacidade mínima de 09 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Batalha, se dirigindo para o povoado de Dourados e retorna ao povoado de Batalha,

com chegada às 07h25min. Ao final do turno vespertino, por volta das 11h30min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às

13h25min no povoado de Batalha e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta

das 17h30min. Localidades: Povoado de Dourados. Atendimento: Escolas Municipais do

povoado de Batalha e Almas. Horários: Manhã: Início às 07h30min e término às 11h30min.

Tarde: Início às 13h30min e término às 17h30min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 132 

km

Km 132
Manhã: 03     

Tarde: 07
26
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ROTA 44 - O roteiro possui 149 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Van ou

Similares, com capacidade mínima de 15 passageiros. Trajeto com saída às 06h15min do

povoado de Almas, se dirigindo para o Assentamento Oscar Niemeyer e retorna ao povoado de

Almas, e na sequência vai ao povoado de Anastácio e retorna ao povoado de Almas e em

seguida ao trevo da Ilha com chegada às 07h25min no povoado de Almas. Ao final do turno

matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, transporta

ainda os alunos do Ensino Médio do povoado de Anastácio para Almas, e em seguida os alunos

do Assentamento Oscar Niemeyer até a escola de Almas com chegada às 12h15min.Retorna

percorrendo o mesmo trajeto do Assentamento Oscar Niemeyer e em seguida também do

povoado de Anastácio até a escola do povoado de Almas e na sequência o Trevo da Ilha até a

escola de Almas. No final do turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, saindo da escola às

17h30min, transportando os alunos da escola de Almas para as suas residências. Retorna ao

povoado de Almas para transportar os alunos do Ensino Médio que estão vindo da cidade de São

Desidério com destino ao povoado de Anastácio e assentamento Oscar Niemeyer, por volta das

18h30min. Localidades: Assentamento Oscar Niemeyer, povoado de Anastácio e trevo da Ilha.

Atendimento: Escola Municipal do povoado de Almas. Escolas do Ensino Médio da cidade de

São Desidério Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às

13h30min e término às 17h30min. Ensino Médio das 12h15min até 18h30min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 149 

km

Km 149

Manhã 1ª viagem: 

07 alunos      

Manhã 2ª viagem: 

12 alunos     Tarde 

1ª viagem: 10 

alunos     Tarde 2ª 

viagem: 12 alunos 

26
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ROTA 45 - O roteiro possui 98 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

Similares, com capacidade mínima de 28 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Canabravão, se dirigindo para a Fazenda do Paulo e retorna passando nos povoados

de Olho D' Água dos Cazuzas, Olho D' Água das Marias, Baixão e Curral Novo ao povoado de

Canabravão, com chegada às 07h25min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às

13h00min e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min.

Localidades: Fazenda do Paulo, povoados de Olho D' Água dos Cazuzas, Olho D' Água das

Marias, Baixão e Curral Novo. Atendimento: Escola Municipal do povoado de Canabravão.

Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término

às 17h00min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 98 

km

Km 98
Manhã: 21     

Tarde: 27
26



46

ROTA 46 - O roteiro possui 103 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

Similares, com capacidade mínima de 24 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Canabravão, se dirigindo para o povoado de Peri Peri dos Pires e retorna passando

nos povoados de Vereda, Fazenda Guarani, Sumidouro, João Rodrigues e Sucupira ao povoado

de Canabravão, com chegada às 07h25min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às

13h00min e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min.

Localidades: Povoado de Peri Peri dos Pires, Vereda, Fazenda Guarani, Sumidouro, João

Rodrigues e Sucupira. Atendimento: Escola Municipal do povoado de Canabravão. Horários: 

Manhã: Início às 7h00min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às

17h30min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 103 

km

Km 103
Manhã: 17     

Tarde: 20
26
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ROTA 47 - O roteiro possui 82 km diários e deverá ser feito com veículo tipo van (ou

similar), com capacidade mínima de 09 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Porto Alegre, se dirigindo para os povoados de Nado, João Rodrigues divisa com o

municipio de Catolândia e Sucupira ao povoado de Canabravão, com chegada às 07h25min. Ao

final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino,

percorre o mesmo trajeto, com chegada às 13h00min e retornando pelo mesmo percurso ao final

do turno, por volta das 17h00min. Localidades: Povoado de Porto Alegre, Nado, João Rodrigues

divisa com o municipio de Catolândia e Sucupira. Atendimento: Escola Municipal do povoado de

Canabravão. Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às

13h00min e término às 17h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 14 

km. Não 

pavimentada 68 

km

Km 82
Manhã: 05     

Tarde: 06
26
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ROTA 48 - O roteiro possui 52 km diários e deverá ser feito com veículo tipo passeio, com

capacidade mínima de 05 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Beleza

de Cima, se dirigindo ao Trecho do povoado de Baixão do Luca, divisa com o Curral Novo ao

Povoado de Beleza de Cima e povoado de Beleza de Baixo ao povoado de Beleza de Cima, com

chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo

itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 13h00min e retornando

pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h30min. Localidades: Beleza de Cima,

Trecho do povoado de Baixão do Luca, divisa com o Curral Novo ao Povoado de Beleza de Cima

e povoado de Beleza de Baixo. Atendimento: Escola Municipal do povoado de Beleza de Cima.

Horários: Manhã: Início às 7h00min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término

às 17h30min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 52 

km

Km 52

Manhã 1ª viagem: 

04 alunos      

Manhã 2ª viagem: 

03 alunos     Tarde 

1ª viagem: 02 

alunos     Tarde 2ª 

viagem: 03 alunos 

26
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ROTA 49 - O roteiro possui 164 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 45 passageiros. Trajeto com saída às 05h30min do povoado de Campo

Grande, se dirigindo para o povoado de Passagem de Minas e retorna passando nos povoados

de Capão de Pedra, Macajuba, Cabeceira da Barra, Manoelzinho, Lagoa do Eduardo, Duas

Lagoas ao Povoado de Campo Grande, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às

11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, 

com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das

17h00min. No turno Noturno, percorre o mesmo caminho, com chegada às 18h30min e retorna no

mesmo trajeto, ao final do turno, por volta das 22h00min. Localidades: Povoado de Passagem

de Minas, Capão de Pedra, Macajuba, Cabeceira da Barra, Manoelzinho, Lagoa do Eduardo,

Duas Lagoas Atendimento: Escola Municipal do povoado de Campo Grande. Horários: Manhã:

Início às 7h00min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h30min e término às 17h30min.

Noite: Início às 18h30min e término às 22h00min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 164 

km

Km 164

Manhã: 39     

Tarde: 40      

Noite: 23

26
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ROTA 50 - O roteiro possui 118 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

Similares, com capacidade mínima de 24 passageiros. Trajeto com saída às 05h30min do

povoado de Campo Grande, se dirigindo para o povoado de Passagem de Minas e retorna

passando nos povoados de Capão de Pedra, Macajuba, Cabeceira da Barra, Manoelzinho, Lagoa

do Eduardo, Duas Lagoas ao Povoado de Campo Grande, com chegada às 07h00min. Ao final do

turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino,

percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo percurso ao final

do turno, por volta das 17h00min. Localidades: Povoado de Passagem de Minas, Capão de

Pedra, Macajuba, Cabeceira da Barra, Manoelzinho, Lagoa do Eduardo, Duas Lagoas.

Atendimento: Escola Municipal do povoado de Campo Grande. Horários: Manhã: Início às

7h00min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h30min e término às 17h30min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 118 

km

Km 118
Manhã: 19     

Tarde: 18   
26
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ROTA 51 - O roteiro possui 139 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

Similares, com capacidade mínima de 28 passageiros. Trajeto com saída às 05h40min do

povoado de Campo Grande, se dirigindo para o povoado de Capão Verde e retorna passando nos

povoados de Lagoa do Eduardo do outro lado e Campo Grande de Cima ao Povoado de Campo

Grande, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo

o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e

retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. No turno Noturno,

percorre o mesmo caminho, com chegada às 18h30min e retorna no mesmo trajeto, ao final do

turno, por volta das 22h00min. Localidades: Povoado de Capão Verde, Lagoa do Eduardo do

outro lado e Campo Grande de Cima. Atendimento: Escola Municipal do povoado de Campo

Grande. Horários: Manhã: Início às 7h00min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h30min e

término às 17h30min. Noite: Início às 18h30min e término às 22h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 38 

km. Não 

pavimentada 

101 km

Km 139

Manhã: 27     

Tarde: 29      

Noite: 10

26
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ROTA 52 - O roteiro possui 152 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Micro-ônibus

ou Similares, com capacidade mínima de 21 passageiros. Trajeto com saída às 05h30min do

povoado de Campo Grande, se dirigindo para o povoado de Calindé II, e retorna passando nos

povoados de Calindé I, Fazenda Busato, Fazenda Alazão e Sussuarana ao Povoado de Campo

Grande, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo

o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e

retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. No turno Noturno,

percorre o mesmo caminho, com chegada às 18h30min e retorna no mesmo trajeto, ao final do

turno, por volta das 22h00min. Localidades: Povoado de Calindé II, Calindé I, Fazenda Busato,

Fazenda Alazão e Sussuarana Atendimento: Escola Municipal do povoado de Campo Grande.

Horários: Manhã: Início às 7h00min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h30min e término

às 17h30min. Noite: Início às 18h30min e término às 22h00min. 

Não tem 

Pavimentação 

asfáltica de 152 

km

Km 152

Manhã: 15     

Tarde: 17      

Noite: 08

26

53

ROTA 53 - O roteiro possui 110 km diários e deverá ser feito com veículo tipo passeio, com

capacidade mínima de 05 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Campo

Grande, se dirigindo para a Fazenda Maré Mansa (Lamama) e retorna passando na Fazenda

Santo Antônio, Baixa do Arroz e União ao povoado de Campo Grande, com chegada às

07h00min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No

turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. Localidades: Fazenda Maré Mansa

(Lamama), Santo Antônio, Baixa do Arroz e União Atendimento: Escola Municipal do povoado de

Campo Grande. Horários: Manhã: Início às 7h00min e término às 11h30min. Tarde: Início às

13h00min e término às 17h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 91 

km. Não 

pavimentada 19 

km

Km 110
Manhã: 04     

Tarde: 03   
26
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ROTA 54 - O roteiro possui 110 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

Similares, com capacidade mínima de 24 passageiros. Trajeto com saída às 05h40min do

povoado de Lagoa da Rosa, passando nos arredores da Pontezinha nas propriedades do Senhor

Zeca, Senhor Dimar, Senhor Carlito, Cil e Senhor Velho até a escola do Povoado de Pontezinha,

com chegada às 07h25min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o

mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e

retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. No turno Noturno,

percorre o mesmo caminho, com chegada às 18h25min e retorna no mesmo trajeto, ao final do

turno, por volta das 22h00min. Localidades: Povoado de Lagoa da Rosa, arredores da

Pontezinha nas propriedades do Senhor Dimar, Zeca, Carlito, Cil e Senhor Velho Atendimento: 

Escola Municipal do povoado de Pontezinha. Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às

11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. Noite: Início às 18h30min e término

às 22h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 14 

km. Não 

pavimentada 96 

km

Km 110

Manhã: 19     

Tarde: 21      

Noite: 12

26
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ROTA 55 - O roteiro possui 108 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Van ou

Similares, com capacidade mínima de 16 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Lagoa da Rosa, passando nos arredores da Pontezinha nas propriedades do Senhor

Valdemar, Senhor Dilson, Desterro da Pontezinha, Senhor Velho e residência do Bernado até a

escola do Povoado de Pontezinha, com chegada às 07h30min. Ao final do turno matutino, às

11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, 

com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das

17h00min. No turno noturno percorre o mesmo caminho, com chegada às 18h25min e retorna no

mesmo trajeto, ao final do turno, por volta das 22h00min. Localidades: Povoado de Lagoa da

Rosa, arredores da Pontezinha nas propriedades do Senhor Valdemar, Dilson, Desterro da

Pontezinha, Senhor Velho e residência do Bernado. Atendimento: Escola Municipal do povoado

de Pontezinha. Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às

13h00min e término às 17h00min. Noite: Início às 18h30min e término às 22h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 14 

km. Não 

pavimentada 94 

km

Km 108

Manhã: 13     

Tarde: 14      

Noite: 09

26
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ROTA 56 - O roteiro possui 156 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

similares, com capacidade mínima de 28 passageiros. Trajeto com saída às 05h40min do

povoado de Alegre da Pontezinha, se dirigindo para o povoado Rio dos Angicos e retorna

passando nas propriedades do Senhor Martinho, Silvano e povoados Cabeceira do Salto,

Sossego e arredores da Pontezinha até a escola do povoado de Pontezinha, com chegada às

07h25min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No

turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. No turno Noturno, percorre o mesmo caminho,

com chegada às 18h25min e retorna no mesmo trajeto, ao final do turno, por volta das 22h00min.

Localidades: Povoado de Alegre da Pontezinha, Rio dos Angicos, propriedades do Senhor

Martinho, Silvano, Cabeceira do Salto, Sossego e arredores da Pontezinha Atendimento: Escola 

Municipal do povoado de Pontezinha. Horários: Manhã: Início às 07h30min e término às

11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. Noite: Início às 18h30min e término

às 22h00min. 

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 156 

km

Km 156

Manhã: 25     

Tarde: 26      

Noite: 15

26
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ROTA 57 - O roteiro possui 110 km diários e deverá ser feito com veículo tipo Ônibus, com

capacidade mínima de 40 passageiros. Trajeto com saída às 05h40min do povoado de Alegre

da Pontezinha, se dirigindo para o povoado Rio dos Angicos e retorna passando nas propriedades

do Senhor Martinho, Zé do Nadir e povoados Cabeceira do Salto, Sossego e arredores da

Pontezinha até a escola do povoado de Pontezinha, com chegada às 07h25min. Ao final do turno

matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o

mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno,

por volta das 17h00min. Localidades: Povoado de Alegre da Pontezinha, Rio dos Angicos,

propriedades do Senhor Martinho, Zé do Nadir, Cabeceira do Salto, Sossego e arredores da

Pontezinha Atendimento: Escola Municipal do povoado de Pontezinha. Horários: Manhã: Início às

7h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. 

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 110 

km

Km 110
Manhã: 20     

Tarde: 35   
26

58

ROTA 58 - O roteiro possui 98 km diários e deverá ser feito com veículo tipo van ou

similares, com capacidade mínima de 14 passageiros. Trajeto com saída às 05h40min do

povoado de Rio dos Angicos ao povoado Boa Vista da Divisa e retorna até o povoado Rio dos

Angicos com os alunos que estudam na escola de Pontezinha com chegada às 06h30min, e

retorna ao povoado de Boa Vista da Divisa para transportar os alunos que estudam na escola do

povoado de Rio dos Angicos, com chegada às 07h25min. Ao final do turno matutino, às

11h30min, retorna ao povoado de Boa Vista com os alunos e em seguida retorna novamente ao

povoado de Rio dos Angicos transportando os alunos que estudam na Pontezinha, e retorna

percorrendo o mesmo itinerário com os alunos da escola de Pontezinha. No turno vespertino,

percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min no povoado de Rio dos Angicos e

retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. No turno Noturno,

percorre o mesmo caminho, com chegada às 17h40min no povoado de Rio dos Angicos com os

alunos que estudam no turno noturno no povoado de Pontezinha e retorna no mesmo trajeto ao

pov. de Boa Vista com os alunos que estudam a tarde na Pontezinha, ao final do turno, por volta

das 22h00min. Localidades: Povoado de Boa Vista da Divisa e Rio dos Angicos Atendimento: 

Escola Municipal do povoado de Pontezinha e do povoado de Rio dos Angicos. Horários: 

Pontezinha: Manhã: Início às 07h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e

término às 17h00min. Noite: Início às 18h30min e término às 22h00min. Rio dos Angicos: Manhã:

Início às 07h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min.

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 98 

km

Km 98

Manhã: 06     

Tarde: 11      

Noite: 05

26

59

ROTA 59 - O roteiro possui 82 km diários e deverá ser feito com veículo tipo van (ou

similar), com capacidade mínima de 09 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Guará, passando nos arredores de Guará, Cidadão, arredores da Pontezinha no

senhor Antônio, Tia Senhora e Cabeceira do Guará ao povoado de Pontezinha, com chegada às

07h25min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário e

ainda transporta alunos do povoado de Guará até a residência senhor João e Agnelo. No turno

vespertino, percorre o mesmo trajeto nos arredores de Guará e Pontezinha, Cidadão, Cabeceira

do Guará ao povoado de Pontezinha, com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. No turno Noturno, percorre o mesmo caminho,

com chegada às 18h55min e retorna no mesmo trajeto, ao final do turno, por volta das 22h30min.

Localidades: Povoado Guará, arredores do Guará, Cidadão, arredores da Pontezinha no senhor

Antônio, Tia Senhora e Cabeceira do Guará, residência do senhor João e Agnelo Atendimento: 

Escola Municipal do povoado de Pontezinha. Horários: Manhã: Início às 07h30min e término às

11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. Noite: Início às 18h30min e término

às 22h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 20 

km. Não 

pavimentada 62 

km

Km 82

Manhã: 06     

Tarde: 07      

Noite: 07

26



60

ROTA 60 - O roteiro possui 102 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 45 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Puba

em direção a divisa do povoado de Vereda com o Puba, e retorna passando nos povoados de

Angico até na divisa com o municipio de Correntina, Ilha Grande, Baixa Funda, Poço Dantas,

Pindaíba e Guará ao povoado de Pontezinha, com chegada às 07h30min. Ao final do turno

matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno noturno, percorre o

mesmo trajeto, incluindo o povoado de Formoso e vai até na divisa com o municipio de

Correntina, com chegada às 18h25min e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por

volta das 22h00min. Localidades:  Puba, Formoso, Angico na divisa com Correntina, Ilha Grande, 

Baixa Funda, Poço Dantas, Pindaíba e Guará Atendimento: Escola Municipal do povoado de

Pontezinha. Horários: Manhã: Início às 07h30min e término às 11h30min. Noite: Início às

18h30min e término às 22h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 16 

km. Não 

pavimentada 86 

km

Km 102
Manhã: 40     

Noite: 25
26

61

ROTA 61 - O roteiro possui 96 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 40 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Puba

passando no povoado de Angico, Ilha Grande, Baixa Funda, Poço Dantas, Pindaíba e Guará ao

povoado de Pontezinha, com chegada às 07h30min. Ao final do turno matutino, às 11h30min,

retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno noturno, percorre o mesmo trajeto, incluindo o

povoado de Angico até na divisa com o municipio de Correntina com chegada às 18h25min e

retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 22h00min. Localidades: Puba,

Formoso até na divisa com o municipio de Correntina, Angico, Ilha Grande, Baixa Funda, Poço

Dantas, Pindaíba e Guará Atendimento: Escola Municipal do povoado de Pontezinha. Horários: 

Manhã: Início às 07h30min e término às 11h30min. Noite: Início às 18h30min e término às

22h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 16 

km. Não 

pavimentada 80 

km

Km 96
Manhã: 38     

Noite: 18
26

62

ROTA 62 - O roteiro possui 94 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

Similares, com capacidade mínima de 24 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Poço Dantas em direção ao povoado de Formoso, e retorna passando nos povoados

Angico, Ilha Grande, Baixa Funda, Poço Dantas ao povoado de Pindaíba e na sequência ao

povoado de Guará, com chegada às 07h25min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, mas apenas até o

povoado de Pindaíba, com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo percurso ao final do

turno, por volta das 17h00min. Localidades: Povoado Angico, Baixa Funda, Ilha Grande,

Formoso, Poço Dantas e Pindaíba. Atendimento: Escolas Municipais do povoado de Poço

Dantas, Pindaíba e Guará. Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h30min. Tarde:

Início às 13h00min e término às 17h00min. 

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 94 

km

Km 94
Manhã: 21    

Tarde: 10
26

63

ROTA 63 - O roteiro possui 81 km diários e deverá ser feito com veículo tipo van (ou

similar), com capacidade mínima de 09 passageiros. Trajeto com saída às 06h20min do

povoado de Guará, se dirigindo arredores do Guará, residência do senhor João e Agnelo

transportando os alunos da escola de Pontezinha e da escola de Guará ao povoado de Guará, e

na sequência para o povoado de Cabeceira do Guará até a escola do Guará com chegada às

07h15min, e em seguida ao povoado de Cidadão até na residência da senhora Jeane próximo ao

Cidadão e retorna a escola do povoado de Guará com chegada às 07h30min. Ao final do turno

matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o

mesmo trajeto, com chegada às 12h55min no povoado de Guará e retornando pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. No turno Noturno, apenas os arredores do

povoado de Guará na residência do senhor João e Agnelo transportando os alunos da escola de

Pontezinha, com chegada às 18h30min no povoado de Guará e retorna no mesmo trajeto, ao final

do turno, por volta das 22h50min. Localidades: Povoado Cabeceira do Guará, Cidadão e

residência do João, Agnelo, Jeane e arredores do Guará Atendimento: Escola Municipal do

povoado de Guará e Pontezinha. Horários: Manhã: Início às 7h00min e término às 11h30min.

Tarde: Início às 13h30min e término às 17h30min. Noite: Início às 18h30min e término às

22h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 17 

km. Não 

pavimentada 64 

km

Km 81

Manhã 1ª viagem: 

08 alunos      

Manhã 2ª viagem: 

07 alunos     Tarde 

1ª viagem: 08 

alunos     Tarde 2ª 

viagem: 06 alunos 

26

64

ROTA 64 - O roteiro possui 148 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 45 passageiros. Trajeto com saída às 05h30min do povoado de Ponte

de Mateus, se dirigindo para o povoado de Vereda Grande e retorna passando nos povoados de

Contagem, Riacho de Fogo ao povoado de Ponte de Mateus, com chegada às 06h55min. Ao final

do turno matutino, às 11h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino,

percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo percurso ao final

do turno, por volta das 17h00min. No turno Noturno, percorre o mesmo caminho, com chegada às

18h25min e retorna no mesmo trajeto, ao final do turno, por volta das 22h00min. Localidades: 

Povoado Vereda Grande, Contagem e Riacho de Fogo Atendimento: Escola Municipal do

povoado de Ponte de Mateus. Horários: Manhã: Início às 7h00min e término às 11h00min. Tarde:

Início às 13h00min e término às 17h00min. Noite: Início às 18h30min e término às 22h00min. 

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 148 

km

Km 148

Manhã: 42     

Tarde: 30      

Noite: 19

26

65

ROTA 65 - O roteiro possui 102 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 40 passageiros. Trajeto com saída às 05h40min do povoado de Ponte

de Mateus, se dirigindo para o povoado de Cera e Cera de Baixo e retorna para o povoado de

Ponte de Mateus, com chegada às 06h55min. Ao final do turno matutino, às 11h00min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às

12h55min e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. No turno

Noturno, percorre o mesmo caminho, com chegada às 18h10min na escola e faz o percurso do

povoado de Ponte de Mateus de Cima até a escola e retorna no mesmo trajeto, ao final do turno,

por volta das 22h00min. Localidades: Povoado de Cera, Cera de Baixo e Ponte de Mateus de

Cima Atendimento: Escola Municipal do povoado de Ponte de Mateus. Horários: Manhã: Início

às 7h00min e término às 11h00min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. Noite:

Início às 18h30min e término às 22h00min. 

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 102 

km

Km 102

Manhã: 32     

Tarde: 33      

Noite: 22

26

66

ROTA 66 - O roteiro possui 122 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 36 passageiros. Trajeto com saída às 05h40min do povoado de Ponte

de Mateus, se dirigindo para o povoado de Larga e retorna para a Ponte de Mateus e em seguida

para o povoado de Ponte de Mateus de Cima ao povoado de Ponte de Mateus, com chegada às

06h55min. Ao final do turno matutino, às 11h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No

turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. No turno Noturno, faz o percurso do povoado

de Ponte de Mateus ao povodo de Larga e vice-versa, com chegada às 18h25min e retorna no

mesmo trajeto, ao final do turno, por volta das 22h00min. Localidades: Povoado de Larga, Ponte

de Mateus de Cima Atendimento: Escola Municipal do povoado de Ponte de Mateus. Horários: 

Manhã: Início às 7h00min e término às 11h00min. Tarde: Início às 13h00min e término às

17h00min. Noite: Início às 18h30min e término às 22h00min.

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 122 

km

Km 122

Manhã: 33     

Tarde: 31      

Noite: 19

26



67

ROTA 67 - O roteiro possui 72 km diários e deverá ser feito com veículo tipo van (ou

similar), com capacidade mínima de 09 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Larga, se dirigindo para o povoado de Larga II e retorna passando na residência do

senhor Wilson e Vanir ao povoado de Larga, com chegada às 06h20min. Ao final do turno

matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o

mesmo trajeto, incluindo também a rota do povoado de Larga ao povoado de Ponte de Mateus,

com chegada às 12h55min e retornando pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das

17h00min. No turno Noturno, faz o percurso do povoado de Larga ao povoado de Larga II, com

chegada às 18h00min e retorna no mesmo trajeto, ao final do turno, por volta das 22h00min.

Localidades: Povoado de Larga, Larga II, residência do senhor Wilson e Vanir Atendimento: 

Escola Municipal do povoado de Ponte de Mateus. Horários: Manhã: Início às 7h00min e término

às 11h00min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. Noite: Início às 18h30min e

término às 22h00min. 

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 72 

km

Km 72

Manhã: 07     

Tarde: 09      

Noite: 03

26

68

ROTA 68 - O roteiro possui 204 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 44 passageiros. Trajeto com saída às 05h40min do povoado de Lagoa

dos Buritis, se dirigindo para o povoado de Pedras e retorna passando nos povoados de Escuras,

Galho dos Veados, Lagoa dos Buritis e Currais ao povoado de Ponte de Mateus, com chegada às

06h55min. Ao final do turno matutino, às 11h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No

turno noturno, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 18h25min na escola e retorna no

mesmo percurso ao final do turno, por volta das 22h00min. RESUMO DO ROTEIRO 68. Km/dia: 

208 km Localidades: Povoado de Pedras, Escuras, Galho dos Veados, Lagoa dos Buritis,

Currais Atendimento: Escolas Municipais do povoado de Ponte de Mateus e Currais. Horários: 

Manhã: Início às 7h00min e término às 11h00min. Noite: Início às 18h30min e término às

22h00min. 

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 204 

km

Km 204
Manhã: 41          

Noite: 23
26

69

ROTA 69 - O roteiro possui 61 km diários e deverá ser feito com veículo tipo van (ou

similar), com capacidade mínima de 09 passageiros. Trajeto com saída às 06h30min do

povoado de Vereda Grande, se dirigindo para o povoado de Puba percorrendo todo o percurso do

povoado e também fazendo a rota completa de Vereda até a escola do povoado Vereda Grande,

com chegada às 07h25min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o

mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e

retorna no mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. Localidades: Povoado

Puba e Vereda Grande Atendimento: Escolas Municipal do povoado de Vereda Grande.

Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término

às 17h00min. 

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 61 

km

Km 61
Manhã: 07          

Tarde: 06
26

70

ROTA 70 - O roteiro possui 131 km diários e deverá ser feito com veículo tipo van (ou

similar), com capacidade mínima de 09 passageiros. Trajeto com saída às 05h30min do

povoado de Lagoa dos Buritis, se dirigindo para o povoado de Pedras e retorna passando nos

povoados de Escuras, Galho dos Veados, Lagoa dos Buritis ao povoado Currais, com chegada às

07h20min e retorna passando nos povoados de Lagoa dos Buritis, Galho dos Veados e Escura ao

povoado de Pedras, com chegada às 08h00min. Ao final do turno matutino, às 12h00min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário até o povoado de Lagoa dos Buritis. No turno vespertino, percorre

o mesmo trajeto do povoado de Lagoa dos Buritis, Galho dos Veados e Escura transportando os

alunos ao povoado de Pedras, com chegada às 12h55min e retorna no mesmo percurso ao final

do turno, por volta das 17h00min. Localidades: Povoado de Pedras, Escuras, Galho dos

Veados, Lagoa dos Buritis Atendimento: Escolas Municipais do povoado de Currais e Pedras.

Horários: Currais - Manhã: Início às 07h30min e término às 11h30min. Pedras - Manhã: Início às

08h00min e término às 12h00min.Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. 

Não tem 

pavimentação 

asfáltica de 131 

km

Km 131
Manhã: 08          

Tarde: 06
26

71

ROTA 71 - O roteiro possui 178 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 40 passageiros. Trajeto com saída às 05h30min do povoado de

Mutamba, se dirigindo para o povoado de Buriti Seco até o final e retorna ao povoado de

Mutamba, na sequência para o povoado Piranhas, Fazenda Sadir, Água Vermelha e Golfes ao

povoado de Mutamba na escola, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às

11h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, 

com chegada às 12h55min e retorna pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das

17h00min. No turno noturno, faz o mesmo percurso do turno diurno, incluindo a rota do senhor

Paraíba na divisa com Baianópolis, até o povoado de Campo Grande, com chegada às 18h25min

e retorna no mesmo trajeto para o povoado de Mutamba, ao final do turno, por volta das

22h00min. Localidades: Povoado de Buriti Seco até o final, senhor Paraíba na divisa de São

Desidério com Baianópolis, Mutamba, Piranhas, Fazenda Sadir, Água Vermelha e Golfes

Atendimento: Escolas Municipais do povoado de Mutamba e Campo Grande. Horários: Manhã:

Início às 7h00min e término às 11h00min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min.

Noite: Início às 18h30min e término às 22h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 87 

km. Não 

pavimentada 91 

km

Km 178

Manhã: 33     

Tarde: 32      

Noite: 30

26

72

ROTA 72 - O roteiro possui 152 km diários e deverá ser feito com veículo tipo micro-ônibus

ou Similares, com capacidade mínima de 21 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do

povoado de Mutamba, se dirigindo para o povoado de Buriti Seco na divisa do municipio de São

Desidério com Baianópolis, e também na Cabeceira do Buriti-Seco e retorna passando na

propriedade do Senhor Paraíba, da dona Gerulina e Ivanilde na divisa de São Desidério com

Baianópolis ao povoado de Mutamba na escola, na sequência para o povoado de Mutamba de

Baixo ao povoado de Mutamba e também na residência do senhor Givanildo, com chegada às

07h25min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No

turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e retorna pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. Localidades: Povoado de Buriti Seco na

divisa do municipio de São Desidério com Baianópolis, Cabeceira do Buriti-Seco, propriedade do

Senhor Paraíba na divisa de São Desidério com Baianópolis, e Mutamba de Baixo Atendimento: 

Escola Municipal do povoado de Mutamba. Horários: Manhã: Início às 7h30min e término às

11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 33 

km. Não 

pavimentada 

119 km

Km 152

Manhã 1ª viagem: 

15 alunos      

Manhã 2ª viagem: 

12 alunos     Tarde 

1ª viagem: 10 

alunos     Tarde 2ª 

viagem: 08 alunos 

26

73

ROTA 73 - O roteiro possui 212 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 45 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min da Fazenda Vereda,

passando no Assentamento Vitória, Beira Rio, Fazenda Rio Bonito, Fazenda São Luís na Sede,

Sub-sede e Usina a todas as escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada às

07h50min. Ao final do turno matutino, às 12h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário.

Localidades: Fazenda Vereda, Assentamento Vitória, Beira Rio, Fazenda Rio Bonito, Fazenda

São Luís na Sede, Sub-sede e Usina Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do Distrito de

Roda Velha de Cima Horários: Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 71 

km. Não 

pavimentada 

141 km

Km 212 Manhã: 41 alunos 26



74

ROTA 74 - O roteiro possui 201 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min da Fazenda Santa

Cecília, passando nas Fazendas Manganeli, Brinquinho, Guarani, Sete Povos, Kobayashi, União,

São Miguel I, Santo Ângelo, Descanso e Querubim a todas as escolas do Distrito de Roda Velha

de Cima, com chegada às 07h50min. Ao final do turno matutino, às 12h00min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Fazendas Santa Cecília, Manganeli, Brinquinho,

Guarani, Sete Povos, Kobayashi, União, São Miguel I, Santo Ângelo, Descanso e Querubim

Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do Distrito de Roda Velha de Cima Horários: 

Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 08 

km. Não 

pavimentada 

193 km

Km 201 Manhã: 38 alunos 26

75

ROTA 75 - O roteiro possui 173 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 36 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min da Fazenda Tropical,

passando nas Fazendas Estefânia II, Aymura, Nossa Senhora do Carmo, São Roque e BR 020 e

segue em direção a saida da cidade de LEM para a Fazenda Veredinha, e retorna entrando na

fazenda Olinda, BR 020 e segue para as fazenda Curinga e WL, para todas as escolas do Distrito

de Roda Velha de Cima, com chegada às 07h50min. Ao final do turno matutino, às 12h00min,

retorna percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Fazendas Tropical, Estefânia II, Aymura,

Nossa Senhora do Carmo, São Roque, Veredinha, Olinda, Curinga, WL e Fazendas da BR 020

Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do Distrito de Roda Velha de Cima Horários: 

Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 82 

km. Não 

pavimentada 91 

km

Km 173 Manhã: 32 alunos 26

76

ROTA 76 - O roteiro possui 166 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

Similares, com capacidade mínima de 24 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min da

Fazenda Pina, passando nas Fazendas Irmãos Kuroda, Orita, Estefânia I, Kobayashi, Primavera,

Varpol, BR 020, segue em direção a fazenda Paraiso, e retorna sentindo da BR 020 em direção a

Roda Velha de Cima passando nas fazendas Videira, Vila Velha e Fazendas da BR 020 a todas

as escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada às 07h50min. Ao final do turno

matutino, às 12h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Fazendas Pina,

Irmãos Kuroda, Orita, Estefânia I, Kobayashi, Primavera, Varpol, Paraiso, Videira, Vila Velha e

Fazendas da BR 020 Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do Distrito de Roda Velha de

Cima Horários: Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 32 

km. Não 

pavimentada 

134 km

Km 166 Manhã: 21 alunos 26

77

ROTA 77 - O roteiro possui 214 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

Similares, com capacidade mínima de 30 passageiros. Trajeto com saída às 05h30min da

Fazenda Santa Marta, se dirigindo para a Fazenda San Marino e retorna passando nas Fazendas

São Carlos I, São Carlos II, Conquista da Meia Lua, BR 020, São Cristovão e Campanholli a todas

as escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada às 07h50min. Ao final do turno

matutino, às 12h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Fazendas Santa

Marta, San Marino, São Carlos I, São Carlos II, Conquista da Meia Lua, BR 020, São Cristovão e

Campanholli Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do Distrito de Roda Velha de Cima

Horários: Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 103 

km. Não 

pavimentada 

111 km

Km 214 Manhã: 26 alunos 26

78

ROTA 78 - O roteiro possui 222 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 40 passageiros. Trajeto com saída às 05h30min da Fazenda São Luiz

se dirigindo para a fazenda Hetez 3 e retorna passando nas Fazendas São Luís, Chácara Tozati,

BR 020, fazenda Yowa II, retorna sentindo Roda Velha passando nas fazendas Eliane, Kansas,

Posto Oeste e fazenda Hoshino, Miguel Carvalho e São Miguel para todas as escolas do Distrito

de Roda Velha de Cima, com chegada às 07h50min. Ao final do turno matutino, às 12h00min,

retorna percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Fazendas São Luís, Hetez 3, Tozati, Iowa

II, Eliane, Kansas, Posto Oeste, Hoshino, Miguel Carvalho, e São Miguel Atendimento: Escolas

Municipais e Estadual do Distrito de Roda Velha de Cima Horários: Manhã: Início às 8h00min e

término às 12h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 120 

km. Não 

pavimentada 

102 km

Km 222 Manhã: 31 alunos 26

79

ROTA 79 - O roteiro possui 226 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros. Trajeto com saída às 05h20min da Fazenda Morro

Agudo se dirigindo para a fazenda Esplanada município de São Desidério, e retorna passando nas

Fazendas Santa Rita de Cássia, Morro Agudo, Yowa I, São Sebastião, Della Rosa, Erechim, São

José, Larissa, Paraná, São Jorge, Horita, Santa Maria, Santa Rosa, Mizote, e trevo da BR 020

com a BA 463 a todas as escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada às 07h50min.

Ao final do turno matutino, às 12h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. Localidades:  

Fazenda Santa Rita de Cássia, Esplanada, Morro Agudo, Yowa I, São Sebastião, Della Rosa,

Erechim, São José, Larissa, Paraná, São Jorge, Horita, Santa Maria, Santa Rosa, Mizote e trevo

da BR 020 com a BA 463 Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do Distrito de Roda Velha

de Cima Horário: Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 40 

km. Não 

pavimentada 

186 km

Km 226 Manhã: 39 alunos 26

80

ROTA 80 - O roteiro possui 252 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros. Trajeto com saída às 05h45min da Fazenda Santo

Antônio do Rio Grande passando nas Fazendas Tramontina, Romanhole, BR 020, fazenda Yowa

III, Mizote IV, Prata, Indiana I e II, BR 020, fazendas São Carlos, Turmalina, Komanche, Bahia,

Teotônio, Bonanza, Tara, trevo da BR 020 com a BA 463 a todas as escolas do Distrito de Roda

Velha de Cima, com chegada às 07h50min. Ao final do turno matutino, às 12h00min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. 2 km Localidades: Fazendas Santo Antônio do Rio Grande,

Tramontina, Romanhole, Yowa III, Mizote IV, Prata, Indiana I e II, São Carlos, Turmalina,

Komanche, Bahia, Teotônio, Bonanza, Tara, trevo da BR 020 com a BA 463 Atendimento: 

Escolas Municipais e Estadual do Distrito de Roda Velha de Cima Horário: Manhã: Início às

8h00min e término às 12h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 114 

km. Não 

pavimentada 

138 km

Km 252 Manhã: 39 alunos 26

81

ROTA 81 - O roteiro possui 246 km diários e deverá ser feito com veículo tipo micro-ônibus

ou Similares, com capacidade mínima de 21 passageiros. Trajeto com saída às 05h30min da

sede da Fazenda Três Águas, BA 462, se dirigindo para a Fazenda Rio Claro e retorna passando

nas Fazendas Dom Pelegrino, Belagio II, Frizon, Colorado, Jarba e Desafio em direção a BR 020

e em seguida para todas as escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada às

07h50min. Ao final do turno matutino, às 12h10min, retorna percorrendo o mesmo itinerário.

Localidades: Fazendas Três Águas, Rio Claro, Dom Pelegrino, Belagio II, Frizon, Colorado,

Jarba e Desafio Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do Distrito de Roda Velha de Cima

Horários: Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 122 

km. Não 

pavimentada 

124 km

Km 246 Manhã: 18 alunos 26

82

ROTA 82 - O roteiro possui 201 km diários e deverá ser feito com veículo tipo micro-ônibus

ou Similares, com capacidade mínima de 21 passageiros. Trajeto com saída às 05h50min da

sede da Fazenda Guarani, se dirigindo para a fazenada São Miguel e BA 462, e em seguida para

a Fazenda Nossa Senhora de Fátima, Palmeira, Três Pinheiros, Estância e Campanholli, em

direção a BR 020 e em seguida para todas as escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com

chegada às 07h50min. Ao final do turno matutino, às 12h10min, retorna percorrendo o mesmo

itinerário. Localidades: Fazendas Guarani, São Miguel, Nossa Senhora de Fátima, Palmeira, Três 

Pinheiros, Estância e Campanholli Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do Distrito de

Roda Velha de Cima Horários: Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 96 

km. Não 

pavimentada 

105 km

Km 201 Manhã: 19 alunos 26



83

ROTA 83 - O roteiro possui 188 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 44 passageiros. Trajeto com saída às 07h20min passando nos bairros

Recanto Feliz, Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, avenida Goiás para todas as

escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada às 07h400min. No horário de 11h40min

faz o percurso da Roda Velha de Cima ao povoado de Roda Velha II e retorna transportando os

alunos do Ensino Médio vespertino com chegada às 13h00min. E na sequência no turno

vespertino faz o percurso de todos os bairros de Roda Velha de Cima para todas as escolas, com

chegada às 13h25min e retorna pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h25min

das escolas aos bairros. No horário de 17h40min faz a rota do Distrito de Roda Velha de Cima ao

povoado de Roda Velha II com os alunos do Ensino Médio vespertino e retorna transportando os

alunos do Ensino Médio noturno, com chegada às 18h55min e ao final do turno retorna no mesmo

trajeto para Roda Velha II, por volta das 22h30min Localidades: Bairros Recanto Feliz, Kobras,

Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, Avenida Goiás e povoado de Roda Velha II (Ensino

Médio) Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do Distrito de Roda Velha de Cima Horário: 

Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min. Tarde: Início às 13h00min e término às

17h30min. Noite: Início às 19h00min e término às 22h30min.

Pavimentação 

asfáltica de 188 

km

Km 188

Manhã: 42    

Tarde: 43      

Noite: 40

26

84

ROTA 84 - O roteiro possui 178 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 44 passageiros. Trajeto com saída às 07h20min passando nos bairros

Recanto Feliz, Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, avenida Goiás a todas as

escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada às 07h40min. Ao final do turno

matutino, às 12h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário de todos os bairros. No horário de

12h15min faz o percurso da Roda Velha de Cima ao povoado de Roda Velha de Baixo e retorna

transportando os alunos do Ensino Médio vespertino com chegada às 13h00min. E na sequência

no turno vespertino faz o percurso de todos os bairros de Roda Velha de Cima para todas as

escolas, com chegada às 13h25min e retorna pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta

das 17h25min das escolas aos bairros. No horário de 17h40min faz a rota do Distrito de Roda

Velha de Cima ao povoado de Roda Velha de Baixo com os alunos do Ensino Médio vespertino e

retorna transportando os alunos do Ensino Médio noturno, com chegada às 18h55min e ao final do

turno retorna no mesmo trajeto para Roda Velha de Baixo, por volta das 22h30min. Localidades:   

Bairros Recanto Feliz, Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, Avenida Goiás e

povoado de Roda Velha de Baixo (Ensino Médio) Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do

Distrito de Roda Velha de Cima Horário: Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min.

Tarde: Início às 13h00min e término às 17h30min. Noite: Início às 19h00min e término às

22h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 178 

km

Km 178

Manhã: 42    

Tarde: 43      

Noite: 40

26

85

ROTA 85 - O roteiro possui 121 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 44 passageiros. Trajeto com saída às 07h20min passando nos bairros

Recanto Feliz, Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, avenida Goiás a todas as

escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada às 07h40min. Ao final do turno

matutino, às 12h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário de todos os bairros. No horário de

12h15min faz o percurso da Roda Velha de Cima ao povoado de Roda Velha de Baixo e retorna

transportando os alunos do Ensino Médio vespertino, com chegada às 13h00min. E na sequência

no turno vespertino faz o percurso de todos os bairros de Roda Velha de Cima para todas as

escolas, com chegada às 13h25min e retorna pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta

das 17h25min das escolas para todos os bairros. Localidades: Bairros Recanto Feliz, Kobras,

Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, Avenida Goiás e povoado de Roda Velha de Baixo

(Ensino Médio) Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do Distrito de Roda Velha de Cima

Horário: Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min. Tarde: Início às 13h00min e término

às 17h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 121 

km

Km 121
Manhã: 42    

Tarde: 43      
26

86

ROTA 86 - O roteiro possui 121 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 44 passageiros. Trajeto com saída às 07h20min passando nos bairros

Recanto Feliz, Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, avenida Goiás a todas as

escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada às 07h40min. Ao final do turno

matutino, às 12h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário de todos os bairros. No turno

vespertino a partir de 12h45min faz o percurso de todos os bairros de Roda Velha de Cima para

todas as escolas, com chegada às 13h25min e retorna pelo mesmo percurso ao final do turno,

por volta das 17h25min das escolas para todos os bairros. No horário de 17h40min faz a rota do

Distrito de Roda Velha de Cima ao povoado de Roda Velha de Baixo transportando os alunos do

Ensino Médio vespertino para as residências e retorna para Roda Velha de Cima. Localidades:   

Bairros Recanto Feliz, Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, Avenida Goiás e

povoado de Roda Velha de Baixo (Ensino Médio) Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do

Distrito de Roda Velha de Cima Horário: Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min.

Tarde: Início às 13h00min e término às 17h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 121 

km

Km 121
Manhã: 42    

Tarde: 43      
26

87

ROTA 87 - O roteiro possui 114 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 44 passageiros. Trajeto com saída às 07h20min passando nos bairros

Recanto Feliz, Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, avenida Goiás a todas as

escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada às 07h40min. Ao final do turno

matutino, às 12h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário das escolas para todos os bairros.

No turno vespertino a partir de 12h45min faz o percurso de todos os bairros de Roda Velha de

Cima para todas as escolas, com chegada às 13h25min e retorna pelo mesmo percurso ao final

do turno, por volta das 17h25min das escolas para todos os bairros. No turno noturno no horário

de 18h30min faz o percurso passando em todos os bairros do Distrito de Roda Velha de Cima a

todas as escolas, com chegada às 18h55min e ao final do turno retorna no mesmo trajeto, por

volta das 22h30min Localidades: Bairros Recanto Feliz, Kobras, Campos Belos, Três

Fronteiras, B-13, Vila, Avenida Goiás Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do Distrito de

Roda Velha de Cima Horário: Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min. Tarde: Início às

13h00min e término às 17h30min. Noite: Início às 19h00min e término às 22h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 114 

km

Km 114

Manhã: 42    

Tarde: 43      

Noite: 25

26

88

ROTA 88 - O roteiro possui 92 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 44 passageiros. Trajeto com saída às 07h20min passando nos bairros

Recanto Feliz, Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-13, Vila, avenida Goiás a todas as

escolas do Distrito de Roda Velha de Cima, com chegada às 07h40min. Ao final do turno

matutino, às 12h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário das escolas para todos os bairros.

No turno vespertino a partir de 12h45min faz o percurso de todos os bairros de Roda Velha de

Cima para todas as escolas, com chegada às 13h25min e retorna pelo mesmo percurso ao final

do turno, por volta das 17h25min das escolas para todos os bairros. RESUMO DO ROTEIRO 88.

Km/dia: 92 km Localidades: Bairros Recanto Feliz, Kobras, Campos Belos, Três Fronteiras, B-

13, Vila, Avenida Goiás Atendimento: Escolas Municipais e Estadual do Distrito de Roda Velha

de Cima Horário: Manhã: Início às 8h00min e término às 12h00min. Tarde: Início às 13h00min e

término às 17h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 92 

km

Km 92
Manhã: 42    

Tarde: 43      
26



89

ROTA 89 - O roteiro possui 116 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 42 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do povoado de Roda

Velha de Baixo, se dirigindo para o povoado de Roda Velha II e retorna passando na Chácara Pau

Dólio, Baixa do Mosquito e Chácara da Melancia ao povoado de Roda Velha de Baixo até o final

do outro lado, com chegada às 07h20min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às

12h50min e retorna pelo mesmo percurso ao final do turno vespertino, por volta das 17h30min de

Roda Velha de Baixo, para o povoado de Roda Velha II passando na Chácara Pau Dólio, Baixa do

Mosquito. Localidades: Roda Velha II, Chácara Pau Dólio, Baixa do Mosquito Atendimento: 

Escola Municipal do povoado de Roda Velha de Baixo Horário: Manhã: Início às 07h00min e

término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h30min. 

Pavimentação 

asfáltica de 102 

km. Não 

pavimentada 14 

km

Km 116
Manhã: 39     

Tarde: 39      
26

90

ROTA 90 - O roteiro possui 136 km diários e deverá ser feito com veículo tipo van (ou

similar), com capacidade mínima de 12 passageiros. Trajeto com saída às 11h20min do

povoado de Furtado, passando em frente a fazenda Itororó e se dirigindo para a BA 463, e em

seguida faz o percurso até o povoado de Estiva do Sitio, e na sequência vai até o Distrito de Sitio

Grande, com chegada às 12h55min. Ao final do turno vespertino, às 17h05min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário, com chegada às 18h40min. Localidades: Povoado de Furtado e

fazenda Itororó Atendimento: Escolas Municipais do Distrito de Sitio Grande Horário: Tarde: 

Início às 13h00min e término às 17h00min.

Pavimentação 

asfáltica de 104 

km. Não 

pavimentada 32 

km

Km 136      Tarde: 10      26

91

ROTA 91 - O roteiro possui 88 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 38 passageiros. Trajeto com saída às 06h00min do povoado de

Formoso e vai até na divisa com o municipio de Correntina , passando nos povoados de Angico,

Ilha Grande, Baixa Funda, Poço Dantas, Pindaíba e Guará ao povoado de Pontezinha, com

chegada às 07h30min. Ao final do turno matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo

itinerário. No turno vespertino, percorre o mesmo trajeto, com chegada às 12h55min e retornando

pelo mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h05min. Localidades: Puba, Formoso

até na divisa com o municipio de Correntina, Angico, Ilha Grande, Baixa Funda, Poço Dantas,

Pindaíba e Guará Atendimento: Escola Municipal do povoado de Pontezinha. Horários: Manhã:

Início às 07h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min. 

Pavimentação 

asfáltica de 16 

km. Não 

pavimentada 72 

km

Km 88
Manhã: 31    

Tarde: 18
26

92

ROTA 92 (Administração) - O roteiro possui 139 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo ônibus, com capacidade mínima de 40 passageiros. Trajeto com saída às 06h20min da

cidade de São Desidério-BA, se dirigindo para a cidade de Barreiras-BA, em todas as instituições

de Ensino Superior e Cursos Técnicos, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às

12h35min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno noturno, saindo às 18h20min da

cidade de São Desidério-BA, se dirigindo para a cidade de Barreiras-BA, em todas as instituições

de Ensino percorrendo o mesmo trajeto, com chegada às 18h50min e retorna pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 22h40min. Localidades: cidade de São Desidério-BA

Atendimento: Instituições de Ensino Superior e Cursos Técnios da cidade de Barreiras-BA

Horário: Manhã: Início às 07h00min e término às 12h35min. Noite: Início às 19h00min e término

às 22h40min. Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 139 

km

Km 139
Manhã: 39     

Noite: 38      
26

93

ROTA 93 (Administração) - O roteiro possui 146 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo ônibus, com capacidade mínima de 40 passageiros. Trajeto com saída às 06h15min da

cidade de São Desidério-BA, se dirigindo para a cidade de Barreiras-BA, em todas as instituições

de Ensino Superior e Cursos Técnicos, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às

12h35min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno noturno, saindo às 18h00min da

cidade de São Desidério-BA, se dirigindo para a cidade de Barreiras-BA, em todas as instituições

de Ensino percorrendo o mesmo trajeto, com chegada às 18h50min e retorna pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 22h40min. Localidades: cidade de São Desidério-BA

Atendimento: Instituições de Ensino Superior e Cursos Técnios da cidade de Barreiras-BA

Horário: Manhã: Início às 07h00min e término às 12h35min. Noite: Início às 19h00min e término

às 22h40min. Observação: Até 26 dias mensal 

Pavimentação 

asfáltica de 146 

km

Km 146
Manhã: 38     

Noite: 37      
26

94

ROTA 94 (Administração) - O roteiro possui 146 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo ônibus, com capacidade mínima de 40 passageiros. Trajeto com saída às 06h15min da

cidade de São Desidério-BA, se dirigindo para a cidade de Barreiras-BA, em todas as instituições

de Ensino Superior e Cursos Técnicos, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às

12h35min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno noturno, saindo às 18h10min da

cidade de São Desidério-BA, se dirigindo para a cidade de Barreiras-BA, em todas as instituições

de Ensino percorrendo o mesmo trajeto, com chegada às 18h50min e retorna pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 22h40min. Localidades: cidade de São Desidério-BA

Atendimento: Instituições de Ensino Superior e Cursos Técnios da cidade de Barreiras-BA

Horário: Manhã: Início às 07h00min e término às 12h35min. Noite: Início às 19h00min e término

às 22h40min. Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 146 

km

Km 146
Manhã: 38     

Noite: 37      
26

95

ROTA 95 (Administração) - O roteiro possui 146 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo ônibus, com capacidade mínima de 40 passageiros. Trajeto com saída às 06h15min da

cidade de São Desidério-BA, se dirigindo para a cidade de Barreiras-BA, em todas as instituições

de Ensino Superior e Cursos Técnicos, com chegada às 07h00min. Ao final do turno matutino, às

12h35min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno noturno, saindo às 18h10min da

cidade de São Desidério-BA, se dirigindo para a cidade de Barreiras-BA, em todas as instituições

de Ensino percorrendo o mesmo trajeto, com chegada às 18h50min e retorna pelo mesmo

percurso ao final do turno, por volta das 22h40min. Localidades: cidade de São Desidério-BA

Atendimento: Instituições de Ensino Superior e Cursos Técnios da cidade de Barreiras-BA

Horário: Manhã: Início às 07h00min e término às 12h35min. Noite: Início às 19h00min e término

às 22h40min. Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 146 

km

Km 146
Manhã: 38     

Noite: 37      
26

96

ROTA 96 (Administração) - O roteiro possui 85 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo ônibus, com capacidade mínima de 42 passageiros. Trajeto com saída às 12h20min da

cidade de São Desidério-BA, se dirigindo para a cidade de Barreiras-BA, em todas as instituições

de Ensino Superior e Cursos Técnicos, com chegada às 12h55min. Ao final do turno vespertino,

por volta das 18h35min, retorna percorrendo o mesmo itinerário para a cidade de São Desidério. 

Localidades: cidade de São Desidério-BA Atendimento: Instituições de Ensino Superior e

Cursos Técnios da cidade de Barreiras-BA Horário: Tarde: Início às 13h00min e término às

18h35min. Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 85 

km

Km 85      Tarde: 40      26

97

ROTA 97 (Administração) - O roteiro possui 85 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo ônibus, com capacidade mínima de 42 passageiros. Trajeto com saída às 12h20min da

cidade de São Desidério-BA, se dirigindo para a cidade de Barreiras-BA, em todas as instituições

de Ensino Superior e Cursos Técnicos, com chegada às 12h55min. Ao final do turno vespertino,

por volta das 18h35min, retorna percorrendo o mesmo itinerário para a cidade de São Desidério. 

Localidades: cidade de São Desidério-BA Atendimento: Instituições de Ensino Superior e

Cursos Técnios da cidade de Barreiras-BA Horário: Tarde: Início às 13h00min e término às

18h35min. Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 85 

km

Km 85      Tarde: 40      26



98

ROTA 98 (Administração) - O roteiro possui 72 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo Van ou similares, com capacidade mínima de 15 passageiros. Trajeto com saída às

11h50min da cidade de São Desidério-BA, se dirigindo para a cidade de Barreiras-BA, para a

instituição de Ensino da Escola Militar, com chegada às 12h25min. Ao final do turno vespertino,

por volta das 18h15min, retorna percorrendo o mesmo itinerário para a cidade de São Desidério-

BA. Localidades: cidade de São Desidério-BA Atendimento: Estudantes da Escola Militar de

Ensino da cidade de Barreiras-BA Horário: Tarde: Início às 12h30min e término às 18h15min.

Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 72 

km

Km 72      Tarde: 12      26

99

ROTA 99 (Administração) - O roteiro possui 182 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo Van ou similares, com capacidade mínima de 15 passageiros. Trajeto com saída às

06h30min da cidade de São Desidério-BA, se dirigindo para a Fazenda Modelo mantida pelo o

Instituto AIBA em parceria com o Senar, localizada no município de Barreiras-BA na BA 447, na

saida para a cidade de Angical-BA, para o transporte dos Jovens Aprendiz, com chegada às

07h25min. Ao final do turno matutino, por volta das 11h30min, retorna percorrendo o mesmo

itinerário para a cidade de São Desidério-BA. No turno vespertino, com saída às 12h35min da

cidade de São Desidério-BA, se dirigindo novamente para a Fazenda Modelo, percorrendo o

mesmo trajeto, com chegada às 13h30min e retorna pelo mesmo percurso ao final do turno, por

volta das 17h30min Localidades: cidade de São Desidério-BA Atendimento: Estudantes da

Fazenda Modelo na cidade de Barreiras-BA Horário: Manhã: Início às 07h30min e término às

11h30min.Tarde: Início às 13h30min e término às 17h30min. Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 182 

km

Km 182
Manhã: 12     

Tarde: 10      
26

100

ROTA 100 (Administração) - O roteiro possui 102 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo Van ou Similares, com capacidade mínima de 15 passageiros.Trajeto com saída às

06h10min do Distrito de Sitio Grande, se dirigindo para a Sede do municipio com saida às

06h40min e retorna ao Distrito de Sitio Grande, com chegada às 07h05min. Ao final do turno

matutino, às 11h40min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o

mesmo trajeto, saindo da Sede às 12h35min, e chegada às 12h55min no Distrito de Sitio Grande.

Retorna por volta das 17h05min, realizando o mesmo percurso e às 17h35min faz o percurso da

sede do município para o Distrito de Sitio Grande. (Transporte de professores e estudantes do

Ensino Superior e Técnico). Localidades: Distrito de Sitio Grande e Sede. Atendimento: Escolas 

Municipais do Distrito de Sitio Grande e alunos do Ensino Superior e Técnico. Horários: Manhã:

Início às 07h10min e término às 11h40min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min.

Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 102 

km

Km 102
Manhã: 13     

Tarde: 12      
26

101

ROTA 101 (Administração) - O roteiro possui 76 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo Van ou Similares, com capacidade mínima de 16 passageiros. Trajeto com saída às

17h30min do Distrito de Sitio Grande, se dirigindo para a Sede do municipio e retorna às

18h30min ao Distrito de Sitio Grande, com chegada às 18h55min. Ao final do turno noturno, às

22h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário, saindo da Sede às 23h00min, em direção ao

Distrito de Sitio Grande. (Transporte de estudantes do Ensino Superior, Técnico e Professores).

Localidades: Distrito de Sitio Grande e Sede. Atendimento: Escolas Municipais do Distrito de

Sitio Grande e estudantes do Ensino Superior e Técnico. Horários: Noturno 01: Início às

17h30min e término às 23h30min. Noturno 02: Início às 18h30min e término às

23h00min.Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 76 

km

Km 76 Noite: 14 26

102

ROTA 102 (Administração) - O roteiro possui 89 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo van (ou similar), com capacidade mínima de 09 passageiros.Trajeto com saída às

06h00min do Distrito de Sitio Grande, se dirigindo para o povoado de Derocal e retorna para a BA

462 em direção ao povoado de Estiva do Sitio, com chegada às 07h20min. Ao final do turno

matutino, às 11h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. No turno vespertino, percorre o

mesmo trajeto até o povoado de Estiva do Sitio, com chegada às 12h50min e retornando pelo

mesmo percurso ao final do turno, por volta das 17h00min. Localidades: Povoado de Derocal e

Estiva do Sitio. Atendimento: Escola Municipal do povoado de Estiva do Sitio. Horários: Manhã:

Início às 7h30min e término às 11h30min. Tarde: Início às 13h00min e término às 17h00min.

Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 69 

km. Não 

pavimentada 20 

km

Km 89
Manhã: 06     

Tarde: 06      
26

103

ROTA 103 (Administração) - O roteiro possui 68 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo Van ou Similares, com capacidade mínima de 14 passageiros.Trajeto com saída às

05h40min do Distrito de Sitio Grande, se dirigindo para a Sede do municipio com o transporte de

alunos do Ensino Superior e Ensino Técnico que estudam na cidade de Barreiras, com chegada

às 06h10min e retorna ao Distrito de Sitio Grande. No horário de 12h00min saída do Distrito de

Sitio Grande percorrendo o mesmo itinerário para a sede do município. Retorna por volta das

13h10min, realizando o mesmo percurso ao Distrito de Sitio Grande. Localidades: Distrito de

Sitio Grande e Sede. Atendimento: Estudantes do Ensino Superior e Técnico. Horários: Manhã:

Início às 05h40min e término às 11h20min. Tarde: Início às 12h00min e término às 13h10min.

Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 68 

km

Km 68
Manhã: 10     

Tarde: 08      
26

104

ROTA 104 (Administração) - O roteiro possui 161 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo Van ou similares, com capacidade mínima de 15 passageiros. Trajeto com saída às

07h30min da cidade de São Desidério-BA na segunda-feira, se dirigindo para a cidade de Angical-

BA, para a instituição de Ensino Técnico Agrícola, com chegada às 09h00min e retorna para a

cidade de São Desidério-BA. Sendo que na sexta-feira da mesma semana faz o mesmo itinerário

da cidade de São Desidério-BA a cidade de Angical-BA para a instituição de Ensino Técnico

Agrícola para buscar os estudantes no horário das 15h00min. Localidades: cidade de São

Desidério-BA Atendimento: Escola Técnico Agrícola da cidade de Angical-BA Horário: Segunda-

feira:  às 07h30min Sexta-feira: às 15h00min. Observação: Até 10 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 161 

km

Km 161 Manhã: 10 10

105

ROTA 105 (Administração) - O roteiro possui 85 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo Van ou similares, com capacidade mínima de 15 passageiros. Trajeto com saída às

17h30min do Distrito de Sitio Grande, se dirigindo para o povoado de Riacho de Pedra e retorna

passando no povoado de Penedo, Derocal e Distrito de Sitio Grande a cidade de São Desidério,

para a instituição de Ensino Superior, com chegada às 18h55min. Ao final do turno noturno, por

volta das 22h20min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Distrito de Sitio

Grande Atendimento:  Instituição de Ensino Superior da cidade de São Desidério  Horário: Noite: 

Início às 19h00min e término às 22h25min. Observação: Até 18 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 44 

km. Não 

pavimentada 41 

km

Km 85 Noite: 12 18

106

ROTA 106 (Administração)- O roteiro possui 278 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo Van ou similares, com capacidade mínima de 14 passageiros. Trajeto com saída às

06h00min do povoado de Guará, se dirigindo para o povoado de Currais e retorna passando nos

povoados de Cera, Ponte de Mateus, Vereda Grande, Puba, Poço Dantas, Pindaíba e Guará ao

Distrito Inhumas para a instituição de Ensino Superior, com chegada às 08h00min. Ao final do

turno diurno, por volta das 17h30min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: 

Guará, Currais, Cera, Ponte de Mateus, Vereda Grande, Puba, Poço Dantas, Pindaíba e Guará

Atendimento: Instituição de Ensino Superior no Distrito de Inhumas Horário: Diurno: Início às

08h00min e término às 17h25min. Observação: Até 10 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 22 

km. Não 

pavimentada 

256 km

Km 278 Noite: 12 10



107

ROTA 107 (Administração)- O roteiro possui 316 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo Van ou similares, com capacidade mínima de 14 passageiros. Trajeto com saída às

05h30min do povoado de Guará, se dirigindo para o povoado de Vereda Grande e retorna

passando nos povoados de Poço Dantas, Pindaíba, Guará, Pontezinha e Mutamba para a cidade

de São Desidério-BA com os estudantes do CAEE com chegada às 08h00min. Ao final do turno

diurno, por volta das 17h00min, retorna percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Povoado

de Vereda Grande, Poço Dantas, Pindaíba, Guará, Pontezinha e Mutamba Atendimento: CAEE

Horário: Diurno: Início às 08h00min e término às 17h00min. Observação: Até 14 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 156 

km. Não 

pavimentada 

160 km

Km 316 Manhã: 11 14

108

ROTA 108 (Administração)- O roteiro possui 71 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo Van ou similares, com capacidade mínima de 14 passageiros. Trajeto com saída às

18h00min do povoado de Canabravão, se dirigindo para o povoado de Olho D' Água das Marias e

retorna passando nos povoados de Canabravão, Sucupira, João Rodrigues e Sumidouro à Sede,

com chegada às 19h00min. Ao final do turno noturno, por volta das 22h30min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Povoado de Canabravão, Olho D' Água das

Marias, Sucupira, João Rodrigues e Sumidouro Atendimento: Instituição de Ensino Superior na

Sede Horário: Noturno: Início às 19h00min e término às 22h30min. Observação: Até 10 dias

mensal

Pavimentação 

asfáltica de 09 

km. Não 

pavimentada 62 

km

Km 71 Noite: 10 10

109

ROTA 109 - O roteiro possui 88 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus, com

capacidade mínima de 35 passageiros. Trajeto com saída às 18h00min do povoado de Sitio

Novo, se dirigindo para o povoado de Brejo da Furquilha e na sequência passando nos povoados

de Lameirinho, Baixa do Coqueiro, Sanlonguim, Joaquizinho e Alegre à Sede, com chegada às

19h00min. Ao final do turno noturno, por volta das 22h30min, retorna percorrendo o mesmo

itinerário Localidades: Povoado Sitio Novo, Brejo da Furquilha, Lameirinho, Baixa do Coqueiro,

Sanlonguim, Joaquizinho e Alegre Atendimento: Instituição de Ensino Superior em São

Desidério Horário: Noturno: Início às 19h00min e término às 22h30min. Observação: Até 18

dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 09 

km. Não 

pavimentada 79 

km

Km 88 Noite: 23 18

110

ROTA 110 (Administração) - O roteiro possui 72 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo van (ou similar), com capacidade mínima de 09 passageiros. Trajeto com saída às

18h00min do povoado de Estiva do Sitio, se dirigindo para a Sede do municipio, com chegada às

19h00min. Ao final do turno noturno, por volta das 22h30min, retorna percorrendo o mesmo

itinerário. Localidades: Povoado de Estiva do Sitio Atendimento: Instituição de Ensino Superior

na Sede Horário: Noturno: Início às 19h00min e término às 22h30min. Observação: Até 26 dias

mensal

Pavimentação 

asfáltica de 72 

km. 

Km 72 Noite: 06 26

111

ROTA 111 - O roteiro possui 126 km diários e deverá ser feito com veículo tipo ônibus ou

similares, com capacidade mínima de 24 passageiros. Trajeto com saída às 18h00min do

povoado de Cabeceira Grande, passando nos povoado de Ilha II, José Nobre, Ilha do Vitor à

Sede, com chegada às 19h00min. Ao final do turno noturno, por volta das 22h30min, retorna

percorrendo o mesmo itinerário. Localidades: Povoado Cabeceira Grande, Ilha II, José Nobre,

Ilha do Vitor Atendimento: Instituição de Ensino Superior em São Desidério Horário: Noturno:

Início às 19h00min e término às 22h30min. Observação: Até 14 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 23 

km. Não 

pavimentada 

103 km

Km 126 Noite: 17 14

112

ROTA 112 (Administração) - O roteiro possui 123 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo ônibus ou similares, com capacidade mínima de 24 passageiros. Trajeto com saída às

18h00min do povoado de Batalha, se dirigindo para o povoado de Galho D' Água e retorna

passando nos povoados de Batalha, Volta da Ema, Almas, Anastácio e Ilha do Vitor à Sede, com

chegada às 19h00min. Ao final do turno noturno, por volta das 22h30min, retorna percorrendo o

mesmo itinerário. Localidades: Povoado de Batalha, Galho D' Água, Volta da Ema, Almas,

Anastácio e Ilha do Vitor Atendimento: Instituição de Ensino Superior na Sede Horário: Noturno: 

Início às 19h00min e término às 22h30min. Observação: Até 18 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 24 

km. Não 

pavimentada 99 

km

Km 123 Noite: 17 18

113

ROTA 113 (Administração) - O roteiro possui 198 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo ônibus rodoviário, com capacidade mínima de 45 passageiros. Trajeto com saída às

17h20min do Distrito de Roda Velha de Cima, se dirigindo para a cidade de Luís Eduardo

Magalhães, em todas as instituições de Ensino Superior e Cursos Técnicos, com chegada às

18h50min. Ao final do turno noturno, por volta das 22h35min, retorna percorrendo o mesmo

itinerário.Localidades: Distrito de Roda Velha de Cima Atendimento: Instituições de Ensino

Superior e Cursos Técnios da cidade de Luís Eduardo Magalhães Horário: Noite: Início às

19h00min e término às 22h40min. Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 198 

km. 

Km 198 Noite: 42 26

114

ROTA 114 (Administração) - O roteiro possui 198 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo ônibus rodoviário, com capacidade mínima de 45 passageiros. Trajeto com saída às

17h20min do Distrito de Roda Velha de Cima, se dirigindo para a cidade de Luís Eduardo

Magalhães, em todas as instituições de Ensino Superior e Cursos Técnicos, com chegada às

18h50min. Ao final do turno noturno, por volta das 22h35min, retorna percorrendo o mesmo

itinerário. RESUMO DO ROTEIRO 113. Km/dia: 198 km Localidades: Distrito de Roda Velha de

Cima Atendimento: Instituições de Ensino Superior e Cursos Técnios da cidade de Luís Eduardo

Magalhães Horário: Noite: Início às 19h00min e término às 22h40min. Observação: Até 26 dias

mensal

Pavimentação 

asfáltica de 198 

km. 

Km 198 Noite: 42 26

115

ROTA 115 (Administração) - O roteiro possui 198 km diários e deverá ser feito com veículo

tipo ônibus rodoviário, com capacidade mínima de 45 passageiros. Trajeto com saída às

17h20min do Distrito de Roda Velha de Cima, se dirigindo para a cidade de Luís Eduardo

Magalhães, em todas as instituições de Ensino Superior e Cursos Técnicos, com chegada às

18h50min. Ao final do turno noturno, por volta das 22h35min, retorna percorrendo o mesmo

itinerário. Localidades: Distrito de Roda Velha de Cima Atendimento: Instituições de Ensino

Superior e Cursos Técnios da cidade de Luís Eduardo Magalhães Horário: Noite: Início às

19h00min e término às 22h40min. Observação: Até 26 dias mensal

Pavimentação 

asfáltica de 198 

km. 

Km 198 Noite: 40 26
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