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RESUMO
Infraestrutura de transporte e desenvolvimento regional: uma abordagem de equilíbrio
geral inter-regional
Este trabalho analisa os impactos da implementação de projetos de infraestrutura de transporte
sobre o crescimento econômico nacional e regional e a contribuição deles para diminuição das
disparidades, quando melhoria na acessibilidade é implementada. O arcabouço metodológico
consiste da integração de um modelo de transporte ao modelo MIBRA, um modelo aplicado de
equilíbrio geral inter-regional para a economia brasileira. Enquanto o modelo de transporte dá a
interação espacial entre as regiões, o modelo de equilíbrio geral especifica o comportamento da
oferta e demanda de produtores, família e governo em uma economia real, determinando preços e
quantidades simultaneamente. Neste trabalho o modelo de transporte é reconhecido como um
índice de acessibilidade. A hipótese assumida é que quando a condição da rodovia é melhorada a
acessibilidade entre as regiões torna-se maior e os usuários podem consumir menos serviços de
margens de transporte. O ano de referência do modelo é 1999. O modelo comporta seis regiões:
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, São Paulo, Resto do Sudeste e Sul e, tem detalhes para 29 setores.
Foram avaliados os impactos sobre a economia nacional e regional da duplicação parcial das
rodovias federais BR-116 e BR-153. Em ambas as simulações, os resultados foram condizentes
com os esperados. A menor necessidade de demanda por margem de transporte, devido à
melhoria da acessibilidade entre as regiões, faz reduzir o nível de atividade do setor de transporte
rodoviário. Com isto, fatores primários são liberados para os demais setores da economia
implicando, num primeiro momento, em menor nível de preços e, conseqüentemente em maior
nível de produção em resposta à maior demanda. Os resultados para a BR-116, uma das mais
importantes ligações rodoviárias entre as regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país, apontam para
difícil situação da região Nordeste em relação às demais regiões brasileiras. Os resultados de
longo prazo mostram uma perda relativa do Nordeste em relação às regiões mais dinâmicas do
país, quando se considera a variação do PIB. Ou seja, a melhoria da infraestrutura num contexto
inter-regional, implica que regiões mais dinâmicas atraiam para si os benefícios de um melhor
fluxo de comércio. Neste sentido, a dependência do Nordeste com respeito ao comércio intraregional é exacerbada com a melhoria da acessibilidade entre as regiões. Os resultados para a
BR-153 reforçam de alguma forma os encontrados para a BR-116. Apesar da BR-153 integrar
também uma região pobre (Norte) às regiões mais dinâmicas, em termos regionais, os resultados
da duplicação parcial desta rodovia são mais favoráveis do que os da BR-116. Isto pode ser
explicado pelo fato de que boa parte dos trechos duplicados na simulação com a BR-153 estarem
localizados nas regiões mais desenvolvidas do país. Os resultados indicam que a decisão quanto
aos investimentos deve levar em consideração os efeitos sobre a economia nacional mas,
principalmente os efeitos regionais, uma vez que tal decisão tomada isoladamente pode contribuir
para ampliar as disparidades regionais.
Palavras-chave: Modelo aplicado de equilíbrio geral; Infraestrutura
Desenvolvimento regional, BR-116 e BR-153.
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ABSTRACT
Transport infrastructure and regional development: an approach of general equilibrium
model
This work analyses the impacts of the implementation of a transportation infrastructure project
over the regional and national economic growth and its contribution to the decrease of the
regional disparities in Brazil, as far as accessibility is concerned. The methodological framework
consists on the integration of a transportation model with the MIBRA model, an interregional
applied general equilibrium model of the Brazilian economy. While the transportation model
gives the spatial interaction among regions, the general equilibrium model specifies the behavior
of supply and demand of producers, household, and government in a real economy, determining
prices and quantities simultaneously. In this work, the transportation model is recognized as an
accessibility index. The hypothesis assumed is that when the condition of the road is improved
the accessibility among regions becomes higher and the users can consume less transportation
margin services. The benchmark year is 1999. The model was constructed for six Brazilian
regions, North, Northeast, Center-West, São Paulo, Rest of Southeast, and South and has details
for twenty nine industries. The simulations are conducted to access the impacts on the national
and regional economies due to the duplication of the federal highways BR-116 and BR-153. In
both simulations, the results were as expected; the decrease in the demand for transportation
margin due to the improvement of the accessibility among regions causes a reduction in the level
of activity in the transportation road sector. With this, at first, there is a decrease in the price
level and, consequently an increase in the level of production. The results for the BR-116, one of
the most important transportation networks between the regions Northeast, Southeastern and
South of the country, point to the difficult situation of the Northeast region in relation to the rest
of the Brazilian regions. The results in the long run show a relative loss of the Northeast region in
relation to the most dynamic regions of the country, considering the changes in the regional GDP.
Otherwise, the improvement of the infrastructure in an interregional context implies that more
dynamic regions attract for themselves the benefits of a better trade flow. In this sense, the
Northeast dependence to the intraregional trade is exacerbated with the improvement of the
accessibility among the regions. The results for the BR-153 strengthen in some way, the results
found for the BR-116. Despite that the BR-153 also links a poor region (North) to the most
dynamic regions, in regional terms, the results of the partial duplication of this highway are more
favorable than for the BR-116. This can be explained by the fact that most of the duplicated
stretches in the simulation with the BR-153 are located in the most developed regions of the
country. The results indicate that the decision about to the investments must take into account not
only the effect on the national economy but mainly on the regional impacts, because decisions
taken only at the national level may contribute to an increase to the regional disparities.
Keywords: Applied general equilibrium model; Transport infrastructure; Regional development;
BR-116 and BR-153 highway
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