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RESUMO 
 
 

Os modelos de crescimento econômico apresentam como elemento fundamental de 
sua estrutura a realização de investimentos. Nesse contexto o setor público se 
mostra como um dos fomentadores dessa importante variável. Na política econômica 
brasileira, os investimentos do Estado em infra-estrutura foram uma importante ação 
econômica que transformou o país numa nação industrializada e com perspectivas 
de desenvolvimento econômico. Nesse contexto diversas políticas foram 
desenvolvidas para servir de logística ao crescimento econômico, dentre elas a 
rodoviarista. O modelo de política rodoviarista foi adotado de maneira mais visível a 
partir do final da década de 1950, onde através da indústria automotiva levou o 
Estado a ampliar a malha viária existente e efetuar a interligação entre as regiões de 
modo mais sofisticado. Contudo, o resultado dessa política foi a discriminação da 
região nordeste, já que a malha viária acompanhou os nichos da política 
desenvolvimentista, nesse caso privilegiando o centro sul em detrimento da região 
Nordeste. A consequência principal dessa situação foi a pouca irrigação rodoviária 
presente na região mais pobre do país, paradoxalmente, a que mais demandada 
economicamente desse tipo de investimento, a exemplo do estado do Piauí. 
Partindo desse contexto tem-se como objetivo desse estudo verificar a importância 
da pavimentação de um sub-trecho de rodovia (BR-020) e sua relevância econômica 
para a região. Como metodologia para esse estudo opta-se por uma revisão de 
literatura e documental. O resultado dessa pesquisa leva a concluir que a 
pavimentação da BR-020 é uma forma do Estado resgatar a dinâmica econômica 
das regiões mais pobres do país, incentivando a economia local e integrando essas 
regiões historicamente esquecidas pelas políticas centrais. 
 
Palavras-chave: Crescimento econômico; Política Rodoviarista; BR – 020; Estado. 
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ABSTRACT 
 
 

The models of economic growth presented as the key variable investments. In this 
context the public sector appears as one of the promoters of this important variable. 
Brazilian economic policy at the state's investments in infrastructure are an important 
economic action that turned the country into an industrialized nation and prospects 
for economic development. In this context various policies have been developed to 
serve the logistics to economic growth, among them roads. The model roads policy 
was adopted in a more visible from the late 1950s, where through the automotive 
industry led the state to expand the existing road network and make the link between 
the regions of more sophisticated way. However this policy was the result of 
discrimination in the northeast, as the roads followed the niches of developmental 
policy in this case favoring the center south over the Northeast. The main 
consequence of this situation was the road this little irrigation in the region's poorest 
country, paradoxically more economically demanded this type of investment, like the 
state of Piaui. Based on this context has been the objective of this study verify the 
importance of paving a stretch highway (BR-020) and its economic importance for 
the region. As a methodology for this study option is to review the literature and 
documents. The result of this research leads to the conclusion that paving the BR-
020 is a form of state rescue the economic dynamics of the poorest regions of the 
country, stimulating the local economy and integrating these regions historically 
neglected by central policies. 
 
Keywords: Economic growth. Roads Policy. BR - 020. State. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
O desenvolvimento econômico de uma região, necessariamente, está 

ligado a variáveis importantes, como o crescimento do Produto ou ainda com o 

progresso, caracterizado, este último, pela incorporação de novas tecnologias a um 

método de produção e/ou cadeia produtiva, por exemplo. Sua efetivação 

necessariamente passa pela variável investimento, presente em todos os modelos 

de crescimento econômico.  

  

Ao longo das décadas do século XX o Brasil assistiu, principalmente após 

os anos de 1930, uma evolução significativa em sua economia, culminando na 

transformação de um país primário agrícola, exportador e escravocrata em uma 

nação livre, industrializada e emergente.  

 

A natureza desse crescimento provocou uma concentração do parque 

industrial brasileiro no centro-sul do país, deixando para as outras regiões cenários 

pouco otimistas no que tange à economia.  

 

A principal crítica formulada pela literatura em relação à ascendência 

econômica do Brasil refere-se ao crescimento concentrado e à riqueza não 

distribuída principalmente para as regiões Norte e Nordeste do país. 

  

Outro ponto importante a ser verificado nesse bojo diz respeito à ausente 

ou precária política agrária nesse mesmo período, principalmente nas regiões 

anteriormente citadas, provocando o êxodo rural e tornando paupérrimas as 

populações que viviam nas zonas rurais e se deslocaram para áreas suburbanas 

dos grandes centros, principalmente capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. 

  

Esse cenário montado no espaço político, social e econômico criou uma 

massa falida que abrangia uma parte significativa da população nordestina, 

principalmente as que habitavam na zona rural. A falta de um crescimento 

econômico mais sofisticado e homogêneo provocou fortes entraves econômicos a 

muitos Estados, a exemplo do próprio Piauí.  
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Até o início dos anos 90 o espaço piauiense ainda se caracterizava como 

uma região extremamente pobre, com índices de desenvolvimento econômico e 

social pouco satisfatórios.  

 

A situação de pobreza e subdesenvolvimento encontra explicações 

clássicas, como a falta de investimentos por parte do setor público, a ausência de 

uma política macroeconômica que gerasse o crescimento sustentável da região, 

dentre outras possibilidades.  

 

A discussão teórica em torno das causas que explicam o 

subdesenvolvimento é extensa, porém, para que uma região supere os obstáculos 

que causam a pobreza, necessariamente, deve passar pela tríade progresso, 

crescimento e desenvolvimento econômicos. 

 

Nesse sentido a partir do ano 2000 o Estado piauiense inicia uma nova 

proposta de crescimento econômico balizada no agronegócio, na distribuição da 

renda, no fortalecimento da indústria da construção civil e na intervenção do governo 

central com políticas de infra-estrutura, como exemplo na pavimentação de estradas 

federais. 

 

Atualmente o extremo sul do Piauí na região de São Raimundo Nonato, 

que é uma das microrregiões do estado brasileiro do Piauí pertencente à 

mesorregião Sudoeste Piauiense, com sua população estimada em 2006 pela 

Estatística em 128.083 habitantes e está dividida em dezessete municípios, 

possuindo uma área total de 27.644,522 km², tem desenvolvido muitos projetos no 

segmento agropecuário, a exemplo da cadeia produtiva do mel. 

 

Apesar da relevância econômica da microrregião, para o Piauí verifica-se 

que na atualidade os custos de produção de muitos segmentos econômicos são 

onerados pela falta de infra-estrutura, a exemplo de um subtrecho importante da BR-

020, não pavimentado, que tem início do segmento na Bahia e final de segmento no 

município pólo de São Raimundo Nonato, perfazendo um total de 55 km. 
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Diante dessa realidade o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transporte – DNIT, através do Ministério dos Transportes licitou a conclusão do 

subtrecho da BR-020.  

 

O que se acredita pós-conclusão da obra é o fomento econômico da 

região, já que com a pavimentação espera-se que os negócios localizados nesse 

espaço ganhem competitividade e apresentem menor custo produtivo.  

 

O objetivo desse estudo é apresentar uma discussão sobre a relação do 

progresso a ser trazido pela pavimentação da BR-020 com as atividades 

econômicas desse trecho.  

 

A finalidade é perceber a importância dessa obra de infra-estrutura para o 

crescimento e desenvolvimento econômicos da região e relatar a relevância dos 

investimentos do setor público para o crescimento das atividades econômicas da 

iniciativa privada. 

 

Nesse sentido têm-se, como proposta metodológica uma revisão do 

Projeto Executivo de Engenharia da BR-020, além das teorias que tratam de 

crescimento e desenvolvimento econômico e sua relação com a política rodoviarista. 

 

O presente estudo tem como estrutura sua divisão em dois capítulos.  

 

O primeiro capítulo versa sobre a importância da rodovia para a 

microrregião de São Raimundo Nonato. 

 

O segundo capítulo trata dos investimentos do governo federal nessa 

obra de infra-estrutura e sua relação com as atividades econômicas da microrregião 

de São Raimundo Nonato, verificando suas possibilidades e observando o potencial 

de fomento econômico para a região. 
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1 A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA PAVIMENTAÇÃO DA BR – 020 PARA A 
MICRORREGIÃO DE SÃO RAIMUNDO NONATO 

 

 

O Brasil ao longo de sua história adotou como sistema de transporte o 

rodoviário. Isto significa que sistemas de transportes considerados mais eficientes 

como as ferrovias, por exemplo, não conseguiram superar em quantidade a rede de 

transportes rodoviários. Essa configuração ganhou força a partir dos anos de 60 com 

o desenvolvimento da indústria automotiva. 

 

Considerações históricas a parte a política de transporte no Brasil teve 

sua estruturação pautada no eixo dinâmico da economia, centralizando-se 

principalmente no centro sul do país,, onde se organizou uma cultura econômica 

relevante e com estrutura bem superior à de outras regiões do Brasil, a exemplo da 

Norte e Nordeste.  

 

O mapa rodoviário brasileiro na atualidade assume, portanto, a seguinte 

configuração: 
 

 
Figura 1 - MAPA 1 – Rodovias brasileiras  
Fonte: http://www.antt.gov.br/mapas/imagens/mapa_multimodal.jpg 
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Verifica-se, conforme o mapa 1, que a política rodoviarista se intensificou 

de modo mais sofisticado no centro sul do país. Na região Nordeste, conforme o 

mapa 1, nota-se uma diminuição significativa na quantidade de rodovias. Esse fato 

constata-se pela irrigação das rodovias no país, representadas pela linha vermelha, 

nesse caso as Rodovias Federais pavimentadas. 

  

A política rodoviarista programou no Brasil um modelo de crescimento 

econômico balizado na construção de rodovias para a logística produtiva do setor 

capitalista. Nesse contexto era de se esperar que houvesse uma concentração da 

malha viária, onde as atividades ou negócios empresariais se concentrariam no 

centro sul do país.  

 

Nesse mesmo sentido nas regiões onde os investimentos foram mais 

escassos predominou mais uma vez a lógica dessa política, ou seja, foram 

construídas poucas estradas, servindo como ponto de estrangulamento para o 

crescimento e desenvolvimento econômicos da região, a exemplo do Nordeste.  

 

Dentro da região Nordeste verifica-se que a parte meio norte ou nordeste 

ocidental apresenta uma realidade estrutural no campo do rodoviarismo bem 

distante das regiões orientais da mesma região e de modo mais brutal que do 

centro-sul do país.  

 

À medida que se observa uma interiorização das estradas ou BRs, 

percebe-se também uma escassez da malha viária, ou seja, pouca irrigação. O 

mapa 2 salienta essa situação: 
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Figura 2 - MAPA 2 – Rodovias da região Nordeste – ano 2002 
Fonte: http://www.zonu.com/imapa/americas/small/Mapa_Rodoviario_Regiao_Nordeste_Brasil.jpg 

 

Os investimentos realizados pelo setor público ao longo dos governos não 

conseguiram erradicar a pobreza das populações dessa região, apesar dos avanços 

ocorridos nesse período.  

 

O mapa rodoviário acompanha a linha do crescimento econômico do país. 

Nesse sentido podem-se levantar hipóteses importantes, dentre essas a que mostra 

a relação da quantidade de estradas com o crescimento econômico. Verifica-se uma 

relação diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a quantidade de estradas de 

uma região maior o crescimento econômico, como também quanto menor o número 

de estradas da região menor o crescimento econômico. 

 

Nesse ponto ficou incluído o estado do Piauí, que dentro do contexto 

avaliado, na observação do mapa 3 rodoviário (2002), ficou com poucos 

investimentos no setor.  
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Figura 3 - MAPA 3 – Rodovias Piauienses ano 2002 
Fonte: http://www.limgs.com/blog_lucas/piaui/mapas/pi_rodoviario.jpg 

 

Observando o mapa 3 e elaborando uma comparação visual com os 

mapas 1 e 2, nota-se a pouca ou diminuta irrigação rodoviária no Estado. 

Acompanhando a lógica do estudo proposto observa-se que à medida que se 

direciona para o interior a quantidade de estradas, também vão diminuindo, nesse 

contexto, portanto, isolando geograficamente populações que necessitam de uma 

melhor infra-estrutura para gerar crescimento econômico à região. 

 

Na última década observa-se um caráter de política de governo mais 

intervencionista. O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) busca efetuar 

importantes investimentos, principalmente no setor de construção civil e nesse 

mesmo espaço inclui-se também a política de recuperação das rodovias brasileiras.  

  

Pautados numa perspectiva desenvolvimentista o governo federal, 

através do Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transporte (DNIT), promove 

a pavimentação de trechos de BRs no interior do país, com a finalidade principal de 

construir um novo cenário para as atividades econômicas.  
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A importância da pavimentação da BR-020, por exemplo, tem o propósito 

de fomentar as diversas cadeias produtivas existentes na microrregião de São 

Raimundo, agilizando o transporte, tanto de insumos e componentes necessários às 

diversas atividades econômicas da região, como também integrando e acelerando o 

escoamento da produção para os centros de consumo desses produtos. 

 

A percepção da importância econômica da pavimentação da BR-020 para 

a microrregião de São Raimundo Nonato passa pela descrição das atividades 

produtivas incluídas na região, que apesar de se encontrar em pleno sertão 

nordestino apresenta cadeias produtivas importantes, a exemplo do mel no 

município pólo de São Raimundo Nonato.  

 

Na realidade a pavimentação da BR-020 propicia não somente uma 

importante variável do segmento da infra-estrutura para a microrregião, mas, 

sobretudo, engloba altos investimentos na região, compreendendo a geração de 

empregos e postos de trabalho direta e indiretamente. 

 

Portanto, nesse espaço busca-se caracterizar e descrever 

economicamente a região, apresentando as principais atividades e negócios que 

representam alguma relevância para a economia da região. 
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2 ATIVIDADES ECONÔMICAS DA MICRORREGIÃO DE SÃO RAIMUNDO 
NONATO 

 
  
O estado do Piauí apresenta 15 microrregiões. A microrregião de São 

Raimundo Nonato representada no mapa abaixo pelo número 13, rachurada na cor 

vermelha, compreende uma área de 27.644,522 km2, apresentando uma população 

de 128.083 habitantes (segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2006, portanto, com uma densidade demográfica de 4,6 hab/km2. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio da região é de 0,613 (PNUD, 

2000), sendo que o Produto Interno Bruto (PIB) estimado pelo IBGE no ano de 2008 

foi em torno de R$ 210.222.511. 

  

Os dados descritos acima mostram que a região é extremamente pobre, 

apresentando um PIB per capita ano inferior a R$ 2.000,00.  

 

Nesse sentido é patente a necessidade de investimentos na região para 

provocar uma nova dinâmica nos setores econômicos já existentes, como também 

para estimular a consolidação de novas atividades ou negócios. Os mapas 4 e 5 

mostram a localização de microrregião de São Raimundo Nonato. 
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Figura 4 - Mapa 4 – Microrregiões do Estado do Piauí 
Fonte: Wikipédia, 2009 

 

 
Figura 5 - Mapa 5 – Microrregião de São Raimundo Nonato 
Fonte: Wikipédia, 2009 
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Verifica-se pelos mapas 4 e 5 que a microrregião de São Raimundo 

Nonato fica localizada numa região bem centralizada do sertão nordestino, portanto, 

demandando de mecanismos que facilitem o acesso para a região. Seu quadro de 

isolamento se agrava na medida em que as precárias condições de meios de 

transporte não apresentam um nível de sofisticação elementar. Esse quadro ainda é 

mais agravante dada a dependência da malha viária para se efetuar deslocamento, 

não apresentando a região, portanto, rotas de transportes alternativas, como 

ferrovias ou hidrovias, por exemplo. 

 

A microrregião é formada por 17 municípios, a saber: Anísio de Abreu, 

Bonfim do Piauí, Brejo do Piauí, Canto do Buriti, Caracol, Coronel José Dias, Dirceu 

Arcoverde, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Guaribas, Jurema, Pajeú do Piauí, São 

Braz do Piauí, São Lourenço do Piauí, São Raimundo Nonato, Tamboril do Piauí e 

Várzea Branca. 

  

A pavimentação da BR-020 além de promover uma integração entre os 

diversos negócios da região, sua população e microrregiões vizinhas, também 

realizará uma importante integração com o estado da Bahia. 

  

Cada um desses municípios apresenta suas atividades econômicas. No 

que se refere à pecuária o censo pecuário de 2008 efetuado pelo IBGE promoveu a 

contagem da população de animais na região, como se verifica na tabela 1 a seguir. 

  

Vale ressaltar que dos grupos de gado catalogados (efetivo) não foram 

detectadas criações de codornas, coelhos e bubalinos. No que tange à produção 

não se observou a presença de casulos de bicho-de-seda.  
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Tabela 1 – Pesquisa da Pecuária Municipal - IBGE - Ano Base: 2008  

Município Bovino Porcas 
criadeiras 

Outros 
porcos e 
porcas 

Galinhas 
Frangas, 
frangos e 

pintos 
Equinos Asininos Muares Caprinos Ovinos Total 

S. R. Nonato 9139 1585 7460 13389 24866 1504 2727 223 32376 21758 93867 
Anísio de Abreu 3170 324 2079 3453 6413 648 524 136 3284 5516 25547 
Bonfim do Piauí 2148 550 3525 4445 8256 711 1036 113 9336 7308 37428 
Dirceu Arcoverde 5423 484 4001 3722 6912 779 1616 87 18783 25416 66958 
Fartura do Piauí 4611 449 2017 4225 7847 665 1391 30 12819 15303 49452 
Jurema 5007 519 2688 5720 10722 682 753 135 3898 6123 36047 
São Lourenço do 
Piauí 3506 445 3639 3045 5656 747 1761 66 19649 17891 56405 
Caracol 7366 622 4351 8592 15957 864 825 77 1902 4209 44765 
Coronel José Dias 3893 311 1859 2420 4493 560 1303 142 13065 10755 38801 
Dom Inocêncio 3251 2366 10188 8100 15043 2013 5843 933 50996 57541 156274 
Guaribas 2594 603 4225 3399 6312 153 682 67 696 1076 19807 
São Braz do Piauí 1633 463 1955 3589 6666 531 482 73 3118 1680 20190 
Várzea Branca 3015 457 1986 2753 5114 648 935 101 7676 4649 27334 

Total 54756 9178 49973 66852 124257 10505 19878 2183 177598 179225 672875 
Fonte: IBGE, 2008 
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A tabela 1 mostra que existe uma população, no campo da pecuária, 

importante, principalmente se for levado em consideração que a área está situada 

no sertão nordestino, portanto, sujeita às intempéries climáticas da região, 

dificultando a pecuária extensiva presente na região. Nesse sentido destaca-se a 

quantidade de gado bovino com 54756 cabeças e caprinos e ovinos com 365.823 

cabeças.  

 

Os cinco estados de maior destaque na caprino cultura brasileira são a 

Bahia (43,23%), Piauí (14,6%), Pernambuco (14,47%), Ceará (8,03%) e Paraíba 

(5,79%), representando 86,12% da população caprina nacional. (ANUÁRIO DA 

PECUÁRIA BRASILEIRA - ANUALPEC, 2008).   

 

A região Nordeste possui um efetivo de rebanho ovino e caprino de 

aproximadamente 8,0 e 9,0 milhões de cabeças, e concentra a quase totalidade do 

rebanho caprino nacional (93,75%), predominando raças com aptidão para produção 

de carne e pele (ANUALPEC, 2008).  

 

Observando a produção desse rebanho na microrregião estudada 

percebe-se a importância dessa atividade para a região, dado a grande quantidade 

desse rebanho em se comparando com o total e o tamanho da microrregião. Nesse 

caso a incorporação de tecnologia para essa atividade teria como um dos 

facilitadores a conclusão da pavimentação da BR-020, diminuindo as distâncias e 

incentivando os produtores a agregar valor aos seus rebanhos. 

 

Outro ponto econômico para a região refere-se à produção de leite 

(bovino), ovos e mel. A tabela 2 mostra a relevância dessa atividade para a região. 

 
Tabela 2 – Produção de leite, ovos e mel - Ano Base: 2008 

MUNICÍPIO LEITE (LITROS) OVOS (DUZIAS) MEL (KG)  
S. R. Nonato 805800 73640 155662
Anísio de Abreu 181826 17265 64265
Bonfim do Piauí 123070 22225 37570
Dirceu Arcoverde 497871 18610 4081
Fartura do Piauí 312644 21125 44920
Jurema 226800 28600 15305
São Lourenço do Piauí 129231 15225 17198
Caracol 438480 42960 6335
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MUNICÍPIO LEITE (LITROS) OVOS (DUZIAS) MEL (KG)  
Coronel José Dias 152721 12100 44866
Dom Inocêncio 108004 40500 20800
Guaribas 80352 152955 9045
São Braz do Piauí 72168 16150 25887
Várzea Branca 225050 13765 14435

Total 3354017 475120 460369
Fonte: IBGE, 2008 

  

Observa-se que a microrregião em questão apresenta uma produção de 

mel significativa a exemplo do próprio município de São Raimundo Nonato com a 

maior produção da região com quase 156 toneladas de mel, sendo que a 

microrregião apresenta uma produção total de 460.369 quilos de mel.  

 

O Brasil dobrou o valor das exportações de mel em 2008. O setor 

alcançou a cifra recorde de US$ 43,57 milhões, aumentando em 42% o faturamento 

em relação a 2007, que foi de US$ 21,2 milhões. 

 

O volume também cresceu, passando de 12,9 mil toneladas para 18,27 

mil toneladas.  

 

O que ajudou a dar um incremento maior nos valores foi o preço médio 

obtido pelo produto, que ficou em US$ 2,83 o quilo. O principal destino do mel 

brasileiro foram os Estados Unidos. Os norte-americanos foram responsáveis pela 

importação de 73,1%, gerando uma receita de US$ 31,84 milhões. A Alemanha ficou 

em segundo lugar, comercializando US$ 7.188 milhões, o que corresponde a 16,5% 

das importações e o Canadá foi o terceiro mercado comprador do mel nacional, com 

um volume de vendas em US$ 2.308 milhões, o que corresponde a 5,3%. 

 

O Paraná foi o quinto colocado em exportação de mel. O lucro obtido com 

o produto foi de US$ 3,8 milhões. São Paulo foi o estado campeão em exportação, 

com US$ 13,3 milhões. Rio Grande do Sul (US$ 8,69 milhões), Ceará (US$ 6,74 

milhões) e Piauí (US$ 4,41 milhões) completam a lista dos cinco estados que mais 

exportaram o produto. 
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Nesse contexto econômico a região de São Raimundo Nonato responde 

por 32% da produção de mel no Estado, portanto, nesse caso a BR-020 

pavimentada viria como uma facilitadora da escoação da produção, além de 

dinamizar o fluxo dos insumos necessários para a cadeia produtiva desse produto. 

  

Ainda com caráter relevante economicamente, o levantamento 

sistemático da produção agrícola também verificou como importantes produtos os 

seguintes: feijão, mamona, milho, mandioca, banana e castanha de caju. A tabela 3 

verifica a produção referente ao mês de outubro de 2009 dos municípios da região. 

 
Tabela 3 – Produção Agrícola - Out. 2009 

Município Feijão 
(t) 

Mamona 
(t) 

Milho 
(t) 

Mandioca 
(t) 

Cana-de-
açúcar (t) 

Banana 
(t) 

Castanha 
de caju (t) 

S. R. Nonato 1176 300 2193 4770 - 16 564
Anísio de Abreu 949 69 2907 94 - - 100
Bonfim do Piauí 720 22 1377 1358  - 67
Dirceu Arcoverde 159 509 464 1476 - - 20
Fartura do Piauí 238 92 532 1750  - 14
Jurema 12 71 3128 1246 - - 11
São Lourenço do 
Piauí 92 27 182 1358 - - 22
Caracol 39 1435 167 4205 - 55 49
Coronel José Dias 254 34 408 734 - - 23
Dom Inocêncio 572 30 1842 600 - - -
Guaribas 30 471 30 1338 124 - 133
São Braz do Piauí 671 93 1258 3192 153 - 19
Várzea Branca 488 28 1019 1974 - - 25

Total 5400 3181 15507 24095 277 71 1047
Fonte: IBGE, 2008 

  

Observa-se que a região apresenta uma produção relevante de milho e 

mandioca, e de modo menos expressivo a produção de feijão e mamona. Essas 

atividades apresentam sua relevância econômica e com a pavimentação da estrada 

haverá uma troca mais dinâmica entre os próprios municípios da região, permitindo 

a integração econômica na microrregião, como também com as microrregiões 

vizinhas. 

  

No que tange às atividades extrativas de origem vegetal o IBGE catalogou 

três importantes segmentos: carvão vegetal, lenha e madeira em tora. A tabela 4 

mostra a produção tendo como ano base 2008. 
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Tabela 4 – Produção da Extração Vegetal - Ano Base: 2008 
Município Carvão vegetal (kg) Lenha (kg) Madeira em tora (kg) 

S. R. Nonato 18492 15525 237
Anísio de Abreu 7784 6248 128
Bonfim do Piauí - 5459 40
Dirceu Arcoverde - 4078 35
Fartura do Piauí 70654 2856 75
Jurema - 15842 110
São Lourenço do Piauí - 3098 16
Caracol - 10607 112
Coronel José Dias - 104469 59
Dom Inocêncio - 21439 40
Guaribas - 2814 118
São Braz do Piauí - 2390 39
Várzea Branca 10572 9636 973

Total 107502 204461 1982
Fonte: IBGE, 2008 

 

Observando as atividades econômicas desenvolvidas na microrregião de 

São Raimundo Nonato, pelo menos a de caráter primário, verifica-se que a 

pavimentação da BR-020 poderá promover o surgimento de uma importante cadeia 

produtiva, agregando valor às linhas de produção já existentes. 

  

Esses setores econômicos, ora descritos, são responsáveis pela maioria 

dos empregos e postos de trabalho do setor privado, havendo a necessidade, 

portanto, de uma integração dessa microrregião, complementada pela pavimentação 

da BR-020.  

 

Os produtos elencados pela atividade primária apresentam pouco valor 

agregado, além disso, perdem competitividade, devido aos custos de escoamento 

da produção, principalmente com fretes, ação que implica em elevação dos custos, 

tanto para escoar a produção, como também para trazer tecnologias para as 

atividades econômicas assistidas na região descrita. 

 

Essas atividades econômicas provavelmente se estagnaram no setor 

primário, muito provavelmente pelo fato da região se localizar numa área isolada e 

distante dos grandes centros de consumo, onerando ou inviabilizando a introdução 

de uma cadeia produtiva.  
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O modelo rodoviarista entregou para essas regiões uma malha viária 

restrita e de pouca qualidade. O exemplo da BR-020 é notório. Em pleno ano de 

2010 ainda se perpetua no Brasil lugares com pouco ou quase nenhuma infra-

estrutura para fomentar o crescimento e o desenvolvimento econômico. Neste 

sentido, é fundamental o resgate dessas populações, devendo o setor público 

imprimir progresso e investimentos nessas regiões.  

 

É necessária a integração comercial da microrregião de São Raimundo 

Nonato. A pavimentação da BR-020 vai propiciar um estímulo para os diversos 

segmentos econômicos apresentados, como vai facilitar também o desenvolvimento 

de outras atividades no setor industrial e comercial, aproveitando a diversidade 

produtiva da região. 

 

Outro ponto importante a salientar refere-se ao investimento direto a ser 

realizado na região, ou seja, a discussão do projeto de análise econômica da 

solução técnica adotada de projetos de engenharia para implantação e 

pavimentação da BR-020/PI, temática a ser verificada na próxima seção. 

 

 
2.1 A Pavimentação da BR-020 

 

  

Os investimentos realizados pelo Estado, quando bem planejados e 

executados, apresentam um nível de eficácia bastante importante. A pavimentação 

da BR-020 pode ser um exemplo de investimento em infra-estrutura que vai permitir 

a inserção de muitas atividades econômicas, como também vai provocar 

diretamente uma diminuição dos custos logísticos dos negócios ali presentes.  

 

O estudo de viabilidade econômica desenvolvido pelo DNIT determina a 

redução dos custos operacionais por categoria de veículos, por exemplo, onde foi 

calcado no modelo HDM – 4 onde se calcula o custo operacional de vários tipos de 

veículos por quilômetro, levando-se em consideração as condições da via e custos 

de depreciação do veículo, consumo de combustível, óleo lubrificante, desgastes de 

pneus, manutenção. 
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O estudo monta um gráfico apresentando a diminuição dos custos com e 

sem o projeto de pavimentação. Verifica-se, de acordo com o gráfico, a queda 

acentuada dos custos com a pavimentação do segmento. 
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Gráfico 1 – Rugosidade Média por Seção 
Fonte: DNIT - 2009 

 

Para o presente estudo o HDM1 foi utilizado com o intuito de tratar da 

questão dos custos operacionais e das velocidades médias, para cada tipo de 

veiculo (automóvel, ônibus, caminhões), em função de parâmetros básicos e 

específicos para cada um dos componentes, e das características físicas da via, nas 

situações atuais e futuras, quais sejam: 

 

                                                 
1 Programa computacional de gerência de pavimentos HDM–4 (Highway Development and 
Management), desenvolvido pelo Banco Mundial, por meio da comparação dos resultados fornecidos 
pelo programa com o desempenho real de seções de pavimentos rodoviários, obtidos a partir da base 
de dados dos experimentos LTPP (Long-Term Pavement Performance) do FHWA (Federal Highway 
Administration). O programa HDM-4, utilizado por organismos rodoviários brasileiros e internacionais, 
é uma importante ferramenta para os sistemas de gerência, permitindo avaliar técnica e 
economicamente projetos de rodovias e preparar programas de investimentos rodoviários. Mediante a 
comparação das respostas do programa com o desempenho real das seções, pode-se analisar a 
confiabilidade dos modelos de previsão de desempenho e, desta forma, contribuir para o 
aperfeiçoamento dos sistemas de gerência de pavimentos no Brasil. 
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Fatores operacionais e de tráfego Fatores técnicos da via 
Tipos de veículos 
Pesos e cargas de utilização 
Quilometragem média anual 
Horas de utilização 
Vida média dos veículos 
Idade dos veículos 
Número de passageiros por veículo 
Valores de aquisição do veículo novo 
Preço de combustíveis e lubrificantes 
Preço de pneus 
Custo horário da tripulação 
Custo de manutenção 
Custo horário de carga retida 
Taxa de manutenção 

Tipo de superfície 
Gradiente médio 
Curvatura média 
Altitude média 
Número de faixas por sentido 
Indicadores pluviométricos 

Quadro 1 – Fatores Operacionais e Técnicos da BR-020 
Fonte: Elaboração do autor 
 

Levando-se em conta os fatores apontados, os custos de operação de 

veículos foram obtidos nas listagens de resultados do HDM-4, nas situações: sem e 

com o projeto, resumidamente apresentado:  

 

Em valores Correntes: 

 

 Custos de Operação na situação atual (20 anos): R$ 322.473 (milhões) 

 Custos de Operação na situação atual futura (20 anos): R$ 177.276 

(milhões) 

 

Em valores atualizados a 6,5% ao ano: 

 

 Custos de operação na situação atual (20 anos): R$ 157.475 (milhões) 

 Custos de Operação na situação futura (20 anos) R$ 91.608 (milhões) 

 

Os custos de implantação para a construção da BR - 020, assim obtidos, 

foram tratados e estão apresentados a seguir com a determinação dos custos 

econômicos e financeiros dados pelos fatores de correção (FC) em se considerando 

a qualificação de mão-de-obra, materiais e equipamentos: 
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SERVIÇO CUSTO 
FINANCEIRO FC CUSTO 

ECONÔMICO 
TSD 

Serviços preliminares e Mobilização 488.334,53 0,781 381.389
Instalação do canteiro de obras 1.800.947,20 0,781 1.406.540
Manutenção do canteiro de obras 212.944,32 0,781 166.310
Terraplanagem 20.631.763,24 0,795 16.402.252
Drenagem 8.903.809,15 0,701 6.241.570
Pavimentação 20.360.937,58 0,781 15.901.892
Sinalização 714.455,57 0,762 544.415
Obras complementares 7.623.615,60 0,590 4.497.933
Proteção ambiental 9.270.957,00 0,780 7.231.346
Supervisão de execução 3.500.388,21 0,590 2.065.229
Custo total: R$ 73.508.152,40  24.838.877
Extensão do Trecho 55 km 
Custo R$/Km 1.336.512  997.070
Custo R$/m2 190,93  142,44

Quadro 2 – Custos Financeiros e Econômicos – Pavimentação BR - 020 
Fonte: DNIT - 2009. 

 

 Os investimentos realizados e dispostos no quadro 2 trarão como 

resultado para a região uma redução imediata nos custos operacionais dos veículos, 

nos custos de manutenção viária, nos custos de acidentes e nos custos de tempo de 

viagem. 

  

Como benefício verifica-se um valor estimado para o crescimento da 

produção agropecuária, valor estimado para o crescimento industrial, valorização 

dos imóveis, valor estimado para o crescimento do emprego e valor estimando para 

o crescimento da renda da população.  

 

Observa-se que a quantidade de investimentos a ser aplicado na 

pavimentação da BR – 020 é bastante significativa, ampliando a possibilidade de 

empregos na região, culminando na circulação de boa parte desse capital na região, 

dado que um percentual importante de pessoas da região se beneficiará direta e 

indiretamente com esse investimento. 

 

Ora, é plausível que a pavimentação da estrada é um importante vetor 

para o crescimento e desenvolvimento econômico da região dado o ganho 

expressivo na logística dos negócios presentes na região, assim como também sua 

estruturação da BR-020 que vai trazer muitos empregos para a localidade. 
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Quanto à relação custo benefício, como se observa no gráfico 1 ela se 

dará no longo prazo. A região é uma das mais pauperizadas do Brasil. Sua 

recuperação econômica não depende exclusivamente dos investimentos públicos, 

mas da mudança de dinâmica econômica na região e de sua capacidade para atrair 

investimentos privados. Por ser uma região pobre, cabe ao setor público iniciar com 

a infra-estrutura e permitir assim novas possibilidades de integração para a região. 

 

No que tange à possível cobrança de pedágio, o fluxo da região ainda não 

apresenta relevância para atrair uma possível privatização da estrada. Nesse 

sentido espera-se que somente no longo prazo essa possibilidade seja plausível, 

pois variáveis como fluxo de veículos por hora e renda não são suficientes para 

constituir capital privado para a gestão dessa estrada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Nas condições econômicas atuais é relevante que o Estado invista na 

economia, promovendo políticas econômicas que privilegiem a geração de emprego 

e renda, principal mecanismo para a inserção de cidadania e dignidade para as 

pessoas.  

 

O resultado da política rodoviarista para a região nordeste foi bastante 

desastroso. Ao final do período do crescimento econômico brasileiro verificou-se que 

a malha viária estava concentrada no centro sul do país, local onde houve vultosos 

incrementos na economia, ficando para as outras regiões pouca infra-estrutura, no 

que tange aos investimentos nesse setor. 

  

A herança deixada pela política rodoviarista e a falta de investimentos em 

estradas dos governos, para os estados mais pobres do país trouxe consequências 

que ainda perduram até a atualidade. O estado do Piauí, por exemplo, ainda 

apresenta trechos importantes de estradas federais ainda sem pavimentação. 

  

Na tentativa de resgatar a falta de uma política de infra-estrutura na malha 

viária para a região, o atual governo inicia um novo processo que busca realizar 

importantes investimentos tanto na área de recuperação de trechos, como também 

na construção de novas vias. Um exemplo importante na realização de 

pavimentação de trechos refere-se à BR-020, que apesar de se localizar numa 

região onde demanda investimentos públicos, ainda apresenta estradas sem 

pavimentação. 

  

A pavimentação do trecho da BR – 020 procura trazer para a microrregião 

de São Raimundo Nonato uma nova dinâmica econômica, tanto para os negócios da 

região como no que diz respeito à geração de emprego e renda promovida pela 

pavimentação. 

  

A BR – 020 tem como proposta interferir na dinâmica econômica da 

região de São Raimundo Nonato, efetuando uma integração na área de transporte 
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com os municípios que formam a microrregião, com as microrregiões vizinhas e o 

estado da Bahia, portanto, facilitando a integração econômica da região. A partir do 

processo de pavimentação espera-se que o capital investido na pavimentação da 

estrada fomente a economia local, como também efetue uma nova proposta de 

crescimento e desenvolvimento econômico para a região. 

  

A pavimentação da BR-020 é um resgate histórico da política rodoviarista 

concentrada que ajudou a perpetuar o isolamento de uma região caracterizada pela 

pobreza e precariedade dos investimentos públicos, nesse caso, demandando uma 

intervenção do Estado para cumprir com sua dívida histórica e, nesse sentido, 

estimular o crescimento e promover a democratização viária, tão necessária para os 

Estados mais pobre do país. 
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