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RESUMO 

 

O trabalho que ora se apresenta – “Rodovia BR-070: uma leitura das modernizações e das 

legendas espaciais goiana e mato-grossense” – objetiva analisar a rodovia nas diversas 

situações socioeconômicas pelas quais passou, desde sua condição de caminho imperial, 

como corredor de escoamento do ouro e da mão de obra escrava, até o processo de expansão 

agrícola do país, com a implantação e a modernização da rede rodoviária para a integração 

das regiões goianas e mato-grossenses à economia nacional por meio da construção de 

Brasília e da criação de programas e planos de investimento em infraestrutura de transporte. 

Assim, buscou-se entender qual a importância da rodovia na rede de caminhos e na rede 

rodoviária construída para ligar o interior do país às áreas de dinamismo econômico e 

portuário. O problema que guiou as reflexões é: por que uma rodovia com usos tão 

importantes, tida como radial, que liga Brasília-DF à Cáceres-MT, ainda permanece, em 

alguns trechos, com infraestrutura que lembra os tempos de caminhos antigos? O pressuposto 

teórico explicativo para responder ao problema levantado é: a espacialização latitudinal da 

rodovia BR-070 não cumpre o papel de integração e não leva à ocupação, à exploração do 

interior do país. Ela percorre grandes trechos opacos, sem densidade técnica, cujo potencial 

econômico não interessa aos atores hegemônicos do capital e da política goiana e mato-

grossense. A direção de ocupação e a exploração rumo ao interior do Brasil se dá por 

rodovias perpendiculares ao seu eixo, que atravessam espaços luminosos de grande densidade 

técnica. Resulta disso, em se tratando da análise da BR-070, uma rodovia inacabada, que 

exibe paisagens distintas, que incrementa espaços estagnados. A proposta de metodologia 

que norteou a pesquisa fundamentou-se em resultados qualitativos e quantitativos, com usos 

de vários tipos de fontes e recursos para implementá-la. 

  

Palavras-chave: BR-070. Caminhos antigos. Atores hegemônicos. Espacialização latitudinal. 

Vias perpendiculares. 
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ABSTRACT 

 

The work “Road BR-070: an approach of the unfinished stretch of the state of Goiás” aims to 

evaluate the road in the several social and economic situations it passed through since its 

imperial path condition, as corridor of gold flow and slave manpower, until the process of 

agricultural expansion of the country, with the implantation and modernization of the road 

network for the integration of regions from the states of Goiás and Mato Grosso with the 

national economy through the construction of Brasília and creation of programs and plans of 

investment in transportation infrastructure. Thus, we seek to understand the importance of the 

road in the paths network and in the road network built to link the interior of the country to 

areas of economic dynamism and ports. The problem that guided the reflections is: why a 

road with so important uses, a radial type, which connects Brasilia-DF to Cáceres-MT, still 

remains, in some stretches, with a infrastructure that remembers the paths of old times? The 

theoretical assumption to answer the problem raised is: the latitudinal spatialization of the 

BR-070 road does not achieve the role of integration and does not lead to the occupation and 

exploration of the country interior. The road roams great opaque stretches, without technical 

density, which the economic potential does not interest the hegemonic actors of capital and 

political from Goiás and Mato Grosso. The direction of occupation and exploration in course 

to the interior of Brasil is given for perpendicular roads to its axis, which pass through 

illuminated spaces of great technical density. Results from the analysis of the BR-070 road, an 

unfinished road, that shows distinct landscapes, which increase stagnant spaces. The proposal 

of methodology that guided the research was based in qualitative and quantitative results, with 

uses of several types of sources and resources to implement it. 

 

Keywords: Road BR-070. Old paths. Hegemonic actors. Latitudinal spatialization. 

Perpendicular axis. 
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INTRODUÇÃO 

 

Problematização 

 

Esta pesquisa faz parte das reflexões empreendidas no projeto as “Novas 

determinações produtivas, regionais e urbanas na área do Cerrado brasileiro: uma avaliação 

sobre os efeitos das obras de infraestrutura rodoferroviárias na integração regional”, 

desenvolvido no Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás 

(IESA/UFG). Esse projeto apresenta áreas temáticas e linhas de pesquisas amplas e variadas, 

que exigiram de seus idealizadores a estruturação de recortes temáticos e espaciais em escalas 

diferentes para que as investigações pudessem ser executadas. 

Alinhavados por esse prisma de diferentes escalas de investigação, buscou-se, à luz 

das dinâmicas socioespaciais, entender as lógicas de implantação dos caminhos e rodovias 

para abordar, com mais segurança teórica, os processos antigos de surgimento da BR-070 nos 

territórios goiano e mato-grossense desde a condição de caminho imperial. Ademais, também 

se intentou compreender os processos posteriores de modernização dessa via no contexto da 

política rodoviarista brasileira e no conjunto da rede rodoviária projetada para incorporar o 

Centro-Oeste à economia nacional. 

As lógicas relacionadas a vantagens ou os motivos para a construção dos caminhos 

rodoviários em escala global são sustentados, desde sempre, por interesses geopolíticos de 

dominação, balizados por forças hegemônicas capitalistas. 

Silveira (2003) explica que o modo de produção capitalista iniciou-se com a 

manufatura dos séculos XIV e XV, mas a era capitalista propriamente dita data do século 

XVI, com o surgimento das manufaturas na Inglaterra. Para que esse modo de produção 

ganhasse força foram necessárias, nos séculos seguintes, transformações profundas e 

aceleradas na ordem social e econômica: territorialização; expropriação dos camponeses; 

acumulação por meio da exploração das colônias; abertura dos mercados individuais; 

inovações técnicas, etc. 

A partir desse momento, mudanças socioeconômicas e políticas foram sendo 

estabelecidas, como a livre concorrência entre as empresas, a luta operária por melhores 

salários, as guerras entre países, a evolução e a revolução dos transportes, a implantação das 

redes técnicas, o crescimento do agronegócio, a apropriação de territórios etc. Tais cenários, 

para serem implementados, circularam por meio dos caminhos, estradas e rodovias – 
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estruturas que figuram como colunas de sustentação desse modo de produção em escala 

global e nacional. 

No Brasil, as vias por onde circulavam as primeiras manifestações capitalistas foram 

as hidroviárias, nas quais a territorialização, a expropriação e a exploração indígena foram se 

estabelecendo até surgirem os caminhos terrestres, que mais tarde tornaram-se estradas e, 

depois, rodovias. 

Ao longo do avanço capitalista sobre o território brasileiro, a opção pelo tipo de via de 

circulação acompanhava os sucessivos arranjos das atividades econômicas praticadas no 

espaço nacional. 

Barat (1978, p. 56/259) sustenta que a opção rodoviária no Brasil foi decisivamente 

econômica, orientada pela mudança no modo de produção. Ademais, relata que essa 

modalidade trouxe inúmeras vantagens à ferroviária: menores custos nos serviços prestados; 

menos mão de obra; facilidades de carga e descarga; ausência de sindicatos; mais fluidez e 

rapidez dos produtos, etc. 

Acrescentam-se ainda, como motivos do rodoviarismo brasileiro, o sucateamento da 

infraestrutura férrea, a diminuição de frota marítima, a crise de 1930, a industrialização 

automobilística, a construção de Brasília, a integração regional e a ampliação do consumo 

(BARAT, 1991, p. 13/15). 

A explicação do autor não está em identificar os impactos sociais sofridos, e sim o 

objetivo capitalista de lançar mão das vantagens econômicas que promoveram a evolução das 

rodovias no Brasil. 

Os investimentos, no modal rodoviário consolidaram significativamente, em porções 

do território brasileiro, a integração regional, principalmente no Centro-Oeste, que, por 

séculos, esteve desconexo das regiões economicamente dinâmicas do país. Aliás, o Centro-

Oeste, durante o ciclo do ouro, portanto, antes de haver rodovias, teve seu território integrado 

a pontos extremos do país, graças aos caminhos imperiais abertos a partir das capitanias do 

litoral, que funcionavam como bases exportadoras do rico minério explorado. 

Castilho (2014, p. 123-130) explica que a lógica de expansão rodoviária no planalto 

central brasileiro não foi diferente, tendo seguido os interesses de setores hegemônicos da 

economia. Esses setores, associados ao conjunto de iniciativas e aos incentivos de atores 

governamentais e privados, ampliaram o setor rodoviário nos territórios goiano e mato-

grossense, alterando profundamente a dinâmica socioespacial da região. 

De acordo com Teixeira Neto (2001), as estradas ou rodovias atuais obedecem, em seu 

traçado, a uma lógica de espacialização segundo a viabilidade econômica de apropriação do 
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espaço para produção por parte de atores econômicos e políticos hegemônicos. Os traçados 

das estradas brasileiras não refletem um plano de conjunto com foco também nos interesses 

coletivos, tendo sido concebidos sob o balizamento das articulações de atores econômicos e 

políticos hegemônicos das regiões de mais potencial acumulativo. 

Essa lógica ocorre porque as políticas públicas e programas governamentais voltados à 

modernização das rodovias no Centro-Oeste concentraram seus investimentos naquelas cujas 

áreas percorridas dirigem-se rumo aos grandes centros portuários, de produção e de consumo, 

desvalorizando projetos rodoviários. 

As lógicas antes referenciadas fazem parte do conjunto teórico que auxiliará a 

discorrer, de forma qualitativa, sobre as interpretações a respeito das representações 

quantitativas dos espaços percorridos pela BR-070 nos territórios goiano e mato-grossense. 

No bojo das análises, foram observadas as orientações econômicas que foram 

intencionalmente estabelecidas por atores econômicos e políticos no transcurso dos diferentes 

espaços vividos nas escalas goiana e mato-grossense. Tal pretensão está fundamentada na 

concepção de que o espaço geográfico é “um conjunto indissociável de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, sua definição varia com as épocas, isto é, com a natureza dos objetos e a 

natureza das ações presentes em cada momento histórico” (SANTOS, 2006, p. 226). 

As considerações do autor põem em discussão a natureza dos objetos e das ações na 

significação do espaço. Esses sistemas de objetos e de ações correspondem aos usos do 

espaço “segundo as diversas perspectivas que se abrem aos diferentes atores hegemônicos” 

(SANTOS, 2006, p. 15). 

Nesse momento, reporta-se às palavras expressas por Santos (2006), principalmente 

por considerar que os espaços percorridos pela BR-070 possuem características diversas por 

apresentarem natureza de ações e objetos que remontam a momentos históricos importantes 

para sua constituição. As desigualdades notadas em seus trechos possuem relações de 

naturezas econômicas, sociais e naturais, que têm repercussão na composição de sua 

infraestrutura atual. 

Existem trechos com infraestruturas modernizadas, que obtiveram intensa absorção de 

seus espaços por parte de atores econômicos e políticos de natureza agrícola exploratória 

moderna, mas também há outros não modernizados, de absorção pecuária de pequeno porte. 

Os dois modos de absorção enquadram-se nas relações de poder exercidas pelo jogo de 

interesses hegemônicos, “manipulados por uns poucos atores, em seu próprio benefício” 

(SANTOS, 2006, p. 132). 
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Tal manipulação fez com que cada trecho da rodovia se submetesse também à natureza 

dos sistemas de objetos e ações inseridos de forma desigual ao longo de todo o traçado 

rodoviário regional. Há trechos espaciais cuja absorção por parte de atores econômicos 

ocasionou o fortalecimento ou a implantação de núcleos urbanos dinâmicos integrados à 

economia nacional e internacional (nos casos de Campo Verde e Primavera do Leste). Em 

contrapartida, nos trechos com menos potencial de vantagens, a presença dos objetos e ações 

é bastante modesta (como em Cocalzinho de Goiás e São Francisco). Ambos os trechos são 

responsáveis, aproveitando as palavras de Santos (2006), por gerar a configuração de espaços 

infraestruturais de diferentes ordens. 

Ao realizar tais afirmações, cabe ressaltar que o recorte proposto para o estudo em 

questão, intitulado “Rodovia BR-070: uma leitura das modernizações e das legendas espaciais 

goiana e mato-grossense”, leva em consideração que a rodovia se insere em um contexto de 

diferentes usos e “épocas”: período histórico da mineração em que essa rodovia, ainda na 

condição de caminho, surge para ligar a capitania portuária de São Paulo às capitanias de 

Goyás e Mato Grosso; expansão da fronteira agrícola; conexão da capital federal ao extremo 

oeste do território brasileiro, onde a rodovia é projetada para se tornar uma das oito radiais, 

responsável por ligar Brasília ao município mato-grossense de Cáceres. 

Esses diferentes usos, bem como seu modo de espacialidade e conexão, despertaram o 

interesse de atores cujos objetivos vincularam-se aos diferentes “momentos históricos” 

atravessados. Cada qual possuía considerável “sistema de objetos e ações” e, para Santos 

(2006), davam natureza ao espaço, e, no caso do objeto em questão, fragmentavam-no devido 

à não uniformidade dos sistemas de objetos e ações implantados. 

Intencionalmente resultante de diferentes usos e fragmentada em sua infraestrutura 

pelos diferentes sistemas de ações e objetos implantados nos diferentes tempos vividos, 

observou-se, em seu processo de construção, que a Rodovia BR-070 sugere um problema que 

mobiliza a presente pesquisa: por que, mesmo sendo muito usada, após dois séculos ela ainda 

permanece inacabada? A partir desse problema, outros se apresentam: quais são os dramas 

socioeconômicos atuais presentes nos municípios do trecho goiano inacabado? Em um sentido 

prático, a implantação de um sistema moderno de objetos e ações por parte de atores políticos 

e econômicos dará novo dinamismo socioeconômico e espacial aos municípios pelos quais 

passa o trecho goiano inacabado? 

 



20 

 

Os atores econômicos e políticos 

 

Uma pesquisa que tenha por objeto de estudo um recurso técnico na qualidade de 

infraestrutura de escoamento e integração regional não pode e nem deve se furtar a considerar 

as ações dos atores que atuaram em seu processo temporal de formação. O atual momento da 

pesquisa rodoviária – especialmente a partir do Plano Geral Nacional de Viação (PGNV), de 

1934, do Plano Nacional de Viação, de 1951, com grande avanço nos anos 1960/1970, após a 

construção de Brasília e as exigências de novas fronteiras agrícolas para a sustentação 

econômica nacional – demonstra que é possível compatibilizar a pesquisa de fontes primárias, 

de caráter representativo, com fontes secundárias, de caráter quantitativo, para autenticar os 

rumos da investigação. Esta, em seu plano metodológico, procura investigar os diferentes 

tempos de uso do referido objeto a partir das intencionalidades dos atores hegemônicos. 

Considerada a premissa de que as rodovias resultam das ações e dos objetos técnicos 

instalados nos espaços escolhidos por forças hegemônicas, e que elas podem ser 

problematizadas por vieses diversos, optou-se, nesta pesquisa, por dar voz aos atores 

econômicos e políticos para entender objeto deste trabalho, uma vez que eles selecionaram os 

melhores lugares ao longo da rodovia para suas atuações, dando-lhes forma, uso e 

significados com base em interesses próprios. 

Segundo Santos (1994, p. 57): 

 

Os sistemas técnicos [...] estão a serviço de atores e forças que somente se aplicam 

se têm a garantia do retorno aos seus investimentos, seja esse investimento 

económico, político ou cultural. Esses objetos técnicos são as correias de 

transmissão dos objetivos dos atores hegemônicos, da cultura, da política, da 

economia, e não podem ser utilizados pelos atores não hegemónicos, senão de forma 

passiva. 

 

No espaço pesquisado, no qual a rodovia BR-070 – aqui tratada como objeto técnico – 

emerge de um caminho oriundo da economia aurífera, a busca por atividades lucrativas é 

bastante antiga. Por essa razão, e com base nessa afirmativa, considerou-se relevante analisar 

os instrumentos dos atores (planos, programas, órgãos, empresas, atividades econômicas, etc.) 

que teceram a urdidura aparição de trechos da rodovia. Com isso, adentra-se, ao menos em 

parte, no universo de relações da rodovia com seus atores, descortinando situações que 

possam explicar o problema investigado. 
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Critérios de escolha dos atores políticos e econômicos analisados 

 

Para a realização da avaliação, optou-se por seleções bibliográficas que mencionem as 

ações de alguns atores que, direta ou indiretamente, atuaram ou repercutiram na política e na 

economia goiano-mato-grossense desde o período colonial até o tempo vigente, concorrendo 

para com a elaboração da rodovia BR-070.  

Como a economia e a política são campos dominados por poucos grupos 

hegemônicos, não são muitos os atores que atuaram na elaboração da rodovia: Estado régio, 

Bandeirantes, planos e programas da Era Vargas (Plano de Viação de 1951), Plano de Metas 

do governo JK (rodovia radiais), indústria automobilística, governo militar (novo Plano 

Nacional de Viação), Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), 

Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer), 

Programa de Desenvolvimento da Região Sudoeste do Estado do Tocantins (Prodoeste), 

Plano Nacional de Logística de Transporte 2007 (PNLT), Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), 

transportadoras e agroindústrias. 

A escolha também se deu a partir do critério de finalidades executivas dos atores, no 

qual se percebeu que, por influências ou por decretos-leis, eles tiveram, em suas ações, 

interesses diretos ou indiretos para o incremento da referida rodovia. 

Foram feitas a leitura e a coleta de dados da atuação desses atores nos territórios 

goiano e mato-grossense no sentido de entender sua participação na implantação da 

infraestrutura rodoviária, citada aqui como objeto desta pesquisa. 

 

Discussão metodológica qualitativa 

 

Para os estudos da dissertação intitulada “Rodovia BR-070: uma leitura das 

modernizações e das legendas espaciais goiana e mato-grossense” foi adotada uma abordagem 

teórico-metodológica qualitativa. Por intermédio desta, segundo Minayo (2005), Raffestin 

(1993), Harvey (2011), Corrêa (2001) e Santos (1994), se tem condição de interpretar a 

produção do espaço a partir das ações dos atores sociais políticos e econômicos. O objeto em 

estudo insere-se em espaços vividos, luminosos e opacos, carregados de informações, 

símbolos e significados que explicam sua interação socioespacial desde seu surgimento até os 

dias atuais. Buscou-se essa explicação pelo viés metodológico qualitativo, dando voz aos 

atores ativos e passivos que, ancorados nas lógicas do capital acumulativo, atuaram no 
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desenho e na estruturação de seu traçado. Mesmo sendo resultante de ações de atores 

hegemônicos dotados de intencionalidades capitalistas, considera-se que o método qualitativo 

dará também a voz necessária aos atores passivos, levando à segura interpretação da sua 

existência para que, frente à leitura das interações, se possa compreender a respeito do trecho 

inacabado (SANTOS, 1994). 

Ao dar preferência à metodologia qualitativa, analisou-se a natureza do problema a 

que se propõe a investigar: sua condição inacabada mesmo após ser tão utilizada. Adentrar 

seus espaços vividos, desde o período colonial até os dias atuais, exige do pesquisador uma 

atenta interpretação das ações dos atores ativos e passivos envolvidos que, ao longo da 

história, atribuíram sentidos a ela. Para os atores ativos, havia um sentido de apropriação, 

lucro, acumulação e poder. Para os passivos, o sentido era de desterritorialização, violência, 

separação, isolamento e morte. Os atores passivos eram os indígenas, os negros, as pessoas 

que nada tinham de vantagens ao transitarem por essa sofrida via de circulação, desbravando a 

natureza como se fossem ferramentas vivas de exploração e prolongamento de um rico 

território aurífero apropriado pela ganância régia do século XVIII (CAPISTRANO DE 

ABREU, 1963). 

Tais interpretações basear-se-ão em pesquisa de documentos históricos, mapas, 

imagens, relatos da formação dos territórios goiano e mato-grossense, que revelam, também, 

o universo das representações vividas ao longo dos espaços percorridos pela BR-070. 

Ademais, será preciso interpretar as paisagens e o que não se vê nelas. Atentos ao fato 

de que “a paisagem pode ‘mentir’, é preciso explorar os fios cruzados e as trocas recíprocas 

escondidas do olhar objetivo” (CLAVAL, 2004). Aliás, o valor da paisagem é dado pelas 

relações de construção do espaço, pelo casamento entre o sistema de objetos técnicos e o 

sistema de ações coordenado pelas sucessivas intencionalidades de atores hegemônicos ao 

longo do tempo e do espaço (SANTOS, 1996). 

Nesse contexto, o estudo dos planos de implementação rodoviária para o Centro-

Oeste, após a construção de Brasília, em especial o Prodoeste e, mais tarde, o PNLT, 

contribuíram para que se entendesse a lógica de escolhas das rodovias a serem contempladas 

com recursos para modernizações. Também receberam esses recursos aquelas relegadas ao 

descaso em consequência da disposição espacial de seu traçado, que perpassa por paisagens 

deprimidas. 

Em seus investimentos, o Prodoeste e o PNLT objetivaram, respectivamente, construir 

imediatamente uma malha rodoviária e corrigir gargalos com o propósito de alavancar o 

desenvolvimento da região goiana e mato-grossense (GOIÁS, 1972; BRASIL, 2007). Ao 
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examiná-los enquanto atores-gestores, notou-se que eles atuaram a serviço dos atores 

econômicos hegemônicos, sendo a BR-070 excluída de seus interesses de modernização 

rodoviária em grande parte de seu traçado latitudinal. 

Ao dar voz ao Prodoeste e ao PNLT na condição de atores, foi encontrada a tradução 

dos desenhos de infraestrutura desarmônicos que compõem as paisagens da BR-070. 

Comparada às outras, principalmente naquilo que se refere aos interesses dos atores 

hegemônicos, essa rodovia não se enquadra nas novas necessidades que se apresentaram no 

transcorrer do processo de incorporação e integração do Centro-Oeste aos grandes centros do 

mercado brasileiro. Por essa razão, pressupõe-se que em algumas paisagens ainda haja trechos 

não modernizados. 

Destarte, a pesquisa sob o enfoque qualitativo se dispõe a entender, de modo mais 

holístico possível, os motivos do problema levantado. Logo, os atores, os sistemas de objetos, 

as ações e as subjetividades escondidas nas paisagens representam importantes elementos por 

meio dos quais o objeto pesquisado poderá ser explicado. 

Essa descrição da metodologia sugere caminhos a serem percorridos para a 

compreensão do problema a ser estudado. O entendimento da rodovia BR-070 pelos vieses 

mencionados demanda coleta de dados em entidades de governo, empresas privadas, 

levantamento de fontes bibliográficas em dissertações, teses e artigos que tratam sobre o 

assunto em questão, participação em grupos de estudos, pesquisa de campo e o que mais se 

fizer necessário. Constam do universo pesquisado os produtos do Programa de Pós-Graduação 

em Geografia da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da biblioteca virtual da 

Universidade de Brasília (UnB), da biblioteca do DNIT e de núcleos de pesquisa que tratam 

da infraestrutura rodoviária no Brasil. 

Os trabalhos realizados por Palacin (1972), Holanda (1976), Barat (1978), Alencastre 

(1979), Borges (1991), Bertran (2000), Teixeira Neto (2001), Santos (2001), Castilho (2014) e 

Arrais (2007) ao investigarem caminhos antigos, infraestrutura rodoviária, economia e redes 

técnicas deram condições de uma leitura das regiões goiana e mato-grossense, que, envolvida 

em uma gama de variáveis, muito contribuíram para a pesquisa na etapa de estruturação dessa 

primeira fase de investigação do objeto em estudo. Somado a esse aporte teórico, há também 

as contribuições de Milton Santos (1994, 1996, 1997, 2002, 2006), Silveira (2003), Arroyo 

(2001), Raffestin (1993), Harvey (2011), Corrêa (2001) e Castells (2005), dentre outros que, 

além de integrarem a análise da rodovia no contexto regional, possibilitam averiguar as 

dimensões totalizantes e singulares da relação entre a rodovia, os atores e a construção do 

espaço. 
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Além disso, ao tomar como referência a participação direta dos atores na constituição 

da rodovia BR-070 e em sua dinâmica de funcionamento, entende-se que suas ações, mais do 

que compor os quadros históricos de formação daquele objeto técnico, tornam-se 

determinantes nas relações políticas e econômicas que elaboraram sua existência. Entende-se 

que os atores são parte importante no arranjo desse conteúdo espacial rodoviário. Por isso, 

não são vistos apenas pelo lado figurativo, e sim na prática, como aqueles que fizeram 

emergir a rodovia, o espaço, os lugares e as paisagens que, ao interagirem, conduzem para 

uma resposta ao problema indagado. 

A pesquisa, no que se refere ao estudo da BR-070, revelou que ela carrega consigo 

sucessivos empregos, simbolismos e significados, que promoveram a individualização e o 

isolamento de alguns espaços, que acabaram por fragilizar-se. Dentre esses espaços 

fragilizados se destaca o trecho goiano inacabado, formado, no passado, por municípios que 

renderam vantagens econômicas, como ouro e índios, para a metrópole portuguesa 

(PALACIN, 1972). Hoje esses mesmos municípios, segundo o Instituto Mauro Borges 

(IMB)
1
, são considerados como tendo por características uma economia de intermediária à 

estagnada, pois não há neles investimentos de atores econômicos, o que faz com que 

permaneçam com traçado rodoviário subutilizado, presente em um subespaço opaco 

(SANTOS, 2002). Dessa maneira, ressalta-se a necessidade de uma abordagem cautelosa no 

que tange ao emprego dos procedimentos teórico-metodológicos, uma vez que a análise da 

rodovia apresenta situações diversas que irão se colocar na construção das respostas relativas 

ao problema. 

 

Procedimentos metodológicos para a coleta de dados 

 

Nesta pesquisa, a coleta de dados constitui-se um dos procedimentos mais 

importantes, pois a partir dela surgirão os elementos pelos quais serão formuladas as 

representações hipotéticas que se queiram demonstrar e onde se alcançarão informações, 

conhecimentos ou respostas sobre o problema ora levantado. Desse modo, entende-se que, 

caso essa etapa seja mal sucedida, os resultados poderão ser comprometidos, talvez até 

poderão originar conclusões imprecisas. Portanto, faz-se necessário ser criterioso na 

elaboração e no desenvolvimento da coleta de dados – requisito praticado com atenção na 

construção deste trabalho.  

                                                      
1
  Informações obtidas no relatório: “Perfil e potencialidades dos municípios goianos”, adquirido na Secretaria 

de Gestão e Planejamento - Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de 2012. 
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A coleta de dados se deu de dois modos: a) em campo, com visitas aos pontos 

considerados importantes de todo o traçado rodoviário; b) levantamento tipológico, no qual 

foram acessados órgãos de competência e organizados os dados quantitativos relativos aos 

aspectos sociais, econômicos, logísticos, políticos e espaciais dos municípios que sofrem 

influência direta da rodovia. Descreve-se, a seguir, como foram realizadas as etapas da coleta 

de dados em todo o traçado da BR-070 nos territórios goiano e mato-grossense. 

De início, após uma viagem de reconhecimento do percurso, foi definida a equipe de 

pesquisadores para a realização da coleta de dados no trabalho de campo oficial.
2
 O grupo se 

compunha de dois estudantes – um mestrando e outro doutorando – e de seus respectivos 

professores orientadores, todos vinculados ao Instituto de Estudos Socioambientais (IESA). A 

coleta dos dados desenvolveu-se com bastante confiabilidade, pois o pessoal envolvido tinha 

interesse direto na pesquisa. 

Nessa etapa, a divisão de atividades entre os pesquisadores foi definida em reunião 

com toda a equipe, na qual docentes e discentes buscaram identificar, em cada participante, as 

habilidades e qualidades que poderiam ser úteis em cada etapa da pesquisa. Assim, aquele que 

apresentou mais experiência de volante em viagens assumiu a responsabilidade de conduzir o 

veículo, de maneira a também relatar suas impressões sobre a paisagem ao longo da rodovia; 

o registro de todos os relatos ficou sob a responsabilidade dos alunos, que deveriam registrar 

suas próprias análises e, também, fotografar, cartografar e aplicar questionários nos pontos 

considerados importantes no eixo rodoviário; a aplicação dos questionários foi realizada pelos 

alunos nos seguintes pontos de paradas para a coleta de dados: a) postos de combustíveis; b) 

pátios com caminhões estacionados; c) entroncamentos rodoviários; d) postos da PRF; e) 

postos de fiscalização ambiental; f) postos de balança rodoferroviária; g) postos do DNIT; h) 

Prefeituras; i) transportadoras; j) pontos de repouso dos caminhoneiros; k) armazéns; l) 

trechos municipais das BR 153/158/163, 174, 364/414 e GO-154, MT-130; dentre outros. 

Durante a visitação, o principal objetivo foi identificar as seguintes questões: quais 

atores fazem mais uso e decidem sobre a elaboração da rodovia; a infraestrutura dos postos de 

combustíveis; a importância da rodovia para as regiões percorridas: sua capacidade de 

integração; tipos, origem e destino dos fluxos circulantes; a satisfação dos usuários quanto às 

condições de infraestrutura da rodovia; os motivos dos atrasos nas obras de pavimentação; as 

rodovias alternativas; a importância para os municípios; os impasses ambientais, políticos e 

jurídicos, etc. 

                                                      
2
  Antes do trabalho de campo oficial, o autor realizou, informalmente, viagem de reconhecimento em todo o 

traçado. 
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Já a etapa de elaboração da tipologia, “feita no gabinete”, sob a responsabilidade dos 

alunos, ocorreu com o levantamento de dados quantitativos que pudessem, ao serem cruzados, 

qualificar os perfis dos municípios e, ao mesmo tempo, caracterizar a importância do objeto 

em estudo. Os dados foram os seguintes: 

 

Quadro 1 – Elementos da tipologia 

Tipologia Fonte 

Dinâmica demográfica www.ibge.gov.br 

Participação do PIB sidra.ibge.gov.br 

Emprego mte.gov.br 

Produção Agrícola sidra.ibge.gov.br 

Produção pecuária sidra.ibge.gov.br 

Produção mineral dnpm.gov.br 

Balança comercial desenvolvimento.gov.br 

Tipologia Regic ipea.gov.br 

Distância rodoviária cidademapa.com.b 

Postos de combustível anp.gov.br 

Atributos logísticos geoftp.ibge.gov.br 

Distância dos portos cidademapa.com.br 

Fonte: Organizado por E. Martins. 

 

A busca dos dados acima objetiva, antes de qualquer coisa, identificar alguns dos 

motivos pelos quais a BR-070 têm sido relegada a segundo plano, pelo menos nos últimos 

setenta anos, uma vez que trata-se de uma das rodovias consideradas prioritárias nos 

programas e ações que vem sendo desenvolvidos desde então e que visam a integração do 

Centro-Oeste às diversas regiões geoeconômicas do país. 

Nesse sentido, o estudo dos dados coletados do quilômetro zero ao quilômetro final da 

rodovia ofereceu subsídios para entender as diferentes condições da BR-070 verificadas nos 

diferentes trechos percorridos, principalmente o trecho goiano não pavimentado que, segundo 

o Instituto Mauro Borges (IMB), encontra-se em espaço econômico considerado como de 

intermediário à estagnado. Esse fato pode justificar os cerca de 102 km inacabados, conforme 

se observa no mapa a seguir: 

 

http://www.ibge.gov.br/
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Mapa 1 – Trecho inacabado entre os municípios de Cocalzinho de Goiás e Itaguari-GO 

 
Fotos: Emerson Martins (2014). 
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O mapa do trecho inacabado retrata o recorte espacial do objeto (BR-070) que deverá 

ter sua natureza, seus usos, significados e suas condições explicados para o universo 

acadêmico. Esse trecho foi previamente percorrido antes do trabalho oficial de campo. Tal 

procedimento favoreceu uma melhor orientação acerca da seleção e da escolha das 

variáveis coletadas posteriormente. Nesse sentido, estrategicamente, o trabalho pôde ser 

organizado para colocar em evidência as respostas relativas ao problema levantado. Os locais 

de coleta de dados durante as visitas técnicas puderam ser antecipadamente agendados, as 

planilhas de questionários foram melhor elaboradas e, ao final, os resultados foram mais bem 

estruturados. 

Buscou-se, via pesquisa de campo com emprego metodológico qualitativo, reduzir a 

distância entre pesquisador e objeto, visando conhecer a realidade do traçado e possibilitar 

melhor interpretação de documentos, questionários, fotografias, mapas, imagens, gráficos e 

outros mais que permitissem a compreensão geral da rodovia e, em específico, do trecho 

inacabado. Seu papel na integração regional, sua importância para os municípios percorridos e 

para a circulação dos fluxos requereu da pesquisa a redução da distância entre a teoria e a 

prática (CHAVEIRO, 2007), possibilitando qualitativamente, aos pesquisadores, transpor 

suposições cogitadas ante o principal problema previamente detectado. 

Assim, entende-se que a coleta dos dados quantitativos, transformados em 

qualitativos, revela as respostas mais elaboradas para tal problemática. O conjunto dos 

procedimentos teórico-metodológicos contribuiu para a elaboração do pressuposto, que, a 

partir do contato oficial com o objeto, pôde ser comprovado. Foi necessário trafegar no 

traçado da rodovia para conhecer melhor as situações e realidades não presentes no material 

teórico. 

Cabe salientar que a rodovia possui distâncias longínquas, os espaços construídos são 

bastante desiguais, as complexas realidades em diferentes trechos exigiram a realização de um 

recorte do trecho não pavimentado, de maneira a que pudesse ser-lhe dada mais atenção. 

Trata-se dos 102 km em leito natural localizados entre os entroncamentos do município de 

Itaguari (GO-154) e Cocalzinho de Goiás (BR-414). 

Nas proximidades do trecho não pavimentado da BR-070 as condições urbanas 

caracterizam-se pela presença de edificações simples, pelo baixo fluxo de veículos, pela 

pouca circulação de mercadorias e pessoas. Os espaços rurais são pouco explorados, 

predomina a pequena propriedade com relevo mais acidentado e as atividades são de pequeno 

porte (subsistência). 



29 

 

A presença do pesquisador na realidade da rodovia, enquanto parte do aporte 

metodológico qualitativo da pesquisa, proporcionou mais segurança na interpretação das 

relações entre atores urbanos e rurais com a condição daquele trecho e foi bastante oportuna 

para identificar os anseios municipais acerca da necessidade de conclusão das obras de 

pavimentação. 

 

Organização dos capítulos 

 

A ordenação dos capítulos estrutura-se de acordo com o desenvolvimento da pesquisa. 

O primeiro, intitulado “BR-070: surgimento e modernização”, apresenta estudo referente ao: 

processo de formação da rodovia em relação aos caminhos antigos no Brasil colonial aurífero; 

relata a saga dos Bandeirantes atraídos pela mão de obra escrava indígena (atores passivos) e 

a busca pelo metal precioso via caminhos antigos; a influência que eles tiveram para a 

tessitura territorial das regiões goiana e mato-grossense, visando ampliar a acumulação como 

vantagem régia no século XVIII; a importância dos caminhos antigos como rede para escoar a 

produção e o surgimento das vilas e arraiais à beira dos caminhos como nós de afirmação do 

poder; o papel dos caminhos antigos enquanto vias de integração portuária; alguns planos de 

modernização desde a era Vargas até os dias atuais; as rodovias que interessam aos atores 

hegemônicos nas regiões goiana e mato-grossense; o sentido da ocupação territorial e do 

escoamento dos fluxos; a influência da concentração dos meios técnicos. 

As análises de dados primários e secundários coletados são fatores que merecem 

destaque nas abordagens realizadas no capítulo. A interlocução entre esses fatores e os demais 

levantados nos outros capítulos conduzirá ao entendimento dos diferentes aspectos que 

compõem o atual traçado desse corredor técnico. 

O segundo capítulo denomina-se “BR-070: diferentes paisagens”. Em função de sua 

grande extensão, a rodovia apresenta paisagens distintas, pois alguns trechos ainda remontam 

a aspectos dos períodos aurífero e pecuário: trechos estreitos de chão batido; pontes em 

madeira por onde circularam ouro e gado; municípios com aspectos sociais e econômicos 

espacialmente deprimidos e bastante dependentes do poder público. 

Por outro lado, há trechos tecnicamente modernizados: duplicados, iluminados, com 

municípios integrados ao mundo econômico globalizado, níveis de produção elevados, 

integrados aos grandes centros, configurando-se em expressivos polos agrícolas do território 

mato-grossense. Descortinar essas paisagens pelo aspecto da rodovia nos diferentes trechos 

esclarecerá sobre a importância dos atores, das redes e dos fluxos na elaboração dos diferentes 
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tipos de paisagens no espaço percorrido por essa via de circulação. A análise das condições 

naturais, os tipos de atividades produtivas, os índices sociais, a proximidade com as 

metrópoles, os interesses e os investimentos dos atores público-privados fez germinar, no 

decorrer do capítulo, a construção de duas legendas de paisagens diferentes ao logo da BR-

070: uma em Goiás e a outra no estado do Mato Grosso. 

Intitulado “BR-070: os atrasos da modernização”, o terceiro capítulo se propõe a 

evidenciar: os conflitos jurídicos e socioambientais que emperram a pavimentação daquele 

traçado; os arranjos socioespaciais que permeiam a realidade dos municípios constituídos 

inicialmente pela economia mineradora, pastoril e, atualmente, pouco dinamizados pelos 

setores de turismo, comércio e pecuária. Nesse capítulo, conclui-se que a modernização 

rodoviária tem forte ligação com os interesses econômicos dos atores hegemônicos. Contudo, 

em especial no trecho de chão batido, eles esbarram em licenças ambientais vencidas e, 

interditos proibitórios ajuizados por pequenos proprietários. Essas situações exemplificam 

problemas de ordem fundiária, dos quais surgem conflitos de difícil e demorado 

equacionamento ou de solução traumática e onerosa, já que alguns atores e parte da população 

anseiam pela modernização da rodovia e outros não aceitam interferência em suas 

propriedades, tampouco os critérios de desapropriação/indenização propostos. 

Articula-se, no capítulo, por meio das variáveis de análises, a interpretação das 

intenções dos atores hegemônicos, pequenos proprietários de terras e população, bem como a 

percepção de que talvez, se resolvidos os elementos impeditivos e, consequentemente, a 

modernização da rodovia, as condições deprimidas dos municípios sejam superadas. 
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1 BR-070: SURGIMENTO E MODERNIZAÇÃO 

 

1.1 Panorama da abordagem 

 

Este capítulo tem como objetivo promover uma reflexão a respeito da constituição e 

da modernização da rodovia BR-070 nos territórios goiano e mato-grossense. O aspecto de 

formação da rodovia no período colonial no contexto de uma rede de caminhos, sua 

modernização a partir da interiorização da capital federal, a identificação dos “nós” de poder 

que se articularam por meio da rodovia na “tessitura” do território e as ações dos atores do 

passado e do presente que contribuíram para a espacialização da via de circulação também 

constam no desenvolvimento do capítulo (RAFFESTIN, 1993). 

Inicialmente, foi feito um estudo sobre o recorte temporal e espacial da rodovia como 

caminho no século XVIII, apresentando um olhar sobre a rede de caminhos no processo de 

ocupação e integração do Planalto Central com o litoral do sudeste através, particularmente, 

do caminho que ligou Rio de Janeiro e São Paulo à fronteira com a Bolívia. Em seguida, 

foram levantadas as etapas de construção da BR-070, mapeando os espaços por ela 

percorridos, as rodovias federais de entroncamento e os municípios de influência, partindo da 

construção de Brasília e de políticas e programas governamentais de desenvolvimento, 

integração e modernização rodoviária para o Centro-Oeste.  

Ainda, aborda-se o papel regional da rodovia BR-070 e sua capacidade de integração 

às zonas industriais e portuárias do país em comparação com rodovias modernas 

perpendiculares ao seu eixo de espacialização. 

 

1.2 O surgimento, a relação com a rede e o território 

 

A Rodovia BR-070 não é uma via de circulação e transporte nova. Seu surgimento 

remonta ao Brasil colonial do século XVIII, cuja mobilidade se estruturava, principalmente, por 

leitos de rios navegáveis. Nesse período, os caminhos terrestres ainda estavam se estruturando, 

não havia estradas de rodagem, os caminhos existentes eram precários, irregulares e por eles 

transitavam apenas animais de carga e, quando muito, carroças em pequenos trechos.
3
 

                                                      
3
  Mais detalhes em: Relatório apresentado à assembléia provincial de Mato Grosso em três de maio de 1874 

pelo Presidente da Província, Exm. Snr. General Dr. José de Miranda da Silva Reis. Cuiabá, Tipografia da 

“Situação” de Souza Neves Companhia, p. 68-69. 
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Em referência aos caminhos, em especial aos da Província de Goiás, Saint Hilaire, 

sobre sua viagem feita a cavalo, relatou as precariedades de infraestrutura, deslocamento, 

hospedagem e miserabilidade, indicando que era necessário modernizar as vias e construir 

cidades capazes de modificar a realidade da província (HILAIRE, 1975, p. 13-16).  

Mas esses antigos leitos hidroviários e caminhos, não importando a precária 

infraestrutura com que se apresentavam, já perfaziam um tipo antigo de rede de circulação, 

conexão e comunicação que desenhou o sentido leste-oeste de ocupação territorial, ocorrido 

do litoral em direção ao interior do país. Trata-se de uma rede muito diferente das 

contemporâneas, uma vez que pela rede antiga os fluxos fluíam lentamente por distâncias 

mais curtas e intercaladas por arraiais de base política e logística rudimentar. Já na 

contemporânea, tais fluxos circulam, conectam e informam com rapidez e longinquidade, 

fazendo uso de bases logísticas modernas e multimodais.  

Pressupõe-se que, antigamente, as redes já existiam, porque tanto as antigas quanto as 

contemporâneas podem ser vistas em seu respectivo contexto histórico como o instrumento 

que viabiliza a circulação, a conexão e a comunicação dos fluxos de pessoas, mercadorias e 

informações, de acordo com o incremento tecnológico vigente (DIAS, 1995, p. 147-148). 

Há registros de que o arranjo espacial dos primeiros caminhos terrestres tenha ocorrido, 

em boa parte, por meio de expedições exploratórias que, sob os interesses econômicos e 

geopolíticos da coroa portuguesa, partiam das capitanias litorâneas rumo ao interior da 

colônia buscando conectar-se a lugares para captar mão de obra escrava, promover a 

exploração do ouro, a ocupação e a afirmação territorial. 

Considerando que, de um lado, há as capitanias litorâneas representando elementos 

fixos e, de outro, os fluxos representados pela circulação da mão de obra e ouro, ambos 

garantindo interações espaciais, confirma-se então a presença de uma insipiente rede, pois 

Roberto Lobato Corrêa (2001, p. 190), ao afirmar que fixo e fluxo
4
 originam a rede, também 

acrescentou que há “diferentes redes recobrindo a superfície terrestre, redes que são 

planejadas e espontâneas, formais e informais, temporárias e permanentes, materiais e 

imateriais, regulares e irregulares”. 

Já a estruturação desses caminhos foi acontecendo à medida que a ocupação territorial (no 

sentido de direção SP → MG → GO → MT) se estabelecia, os arraiais auríferos iam sendo 

edificados e os fluxos de pessoas e mercadorias se intensificavam, tornando-se, então, 

                                                      
4
  A organização espacial se revela, de um lado, a partir de elementos fixos, constituídos como resultado do 

trabalho social, e, de outro, através de fluxos que garantem as interações entre os fixos. Fixos e fluxos 

originam as redes (CORREA, 2001, p. 35). 



33 

 

responsáveis pela integração dos povoados, além de rota de escoamento dos produtos 

explorados. 

Tem-se, aí, a manifestação de atributos de uma rede, pois uma de suas muitas 

propriedades é promover a conectividade com os lugares e neles estabelecer “nós de poder e 

de referência” (arraiais) estratégicos para os atores hegemônicos, a partir deles, gerirem os 

deslocamentos de objetos diversos (DIAS, 1995, p. 147-148). 

No bojo espacial da elaboração da rede de caminhos no interior do território do Brasil 

colonial, estrutura-se como um caminho imperial
5 nos territórios goiano e mato-grossense o que 

hoje é conhecida como BR-070, cujo traçado foi definido, no território goiano, por expedições 

lideradas por Bartolomeu Bueno da Silva Filho, “fundador do Arraial de Sant’Anna, mais tarde 

Vila Boa, que viria a ser a capital da futura Capitania de Goiás” (BERTRAN, 1994, p. 60-61). 

Essas expedições partiram da então capitania de São Paulo rumo ao planalto central, 

percorrendo áreas das atuais cidades de Brasília, Cocalzinho, Pirenópolis
6
, Jaraguá

7
, Goiás e Vale 

do Araguaia (PALACIN, 1972, p. 16-18). 

No território mato-grossense, a abertura do primeiro caminho terrestre deu-se durante a 

década de 1730, com a ligação latitudinal de Cuiabá a Goiás, a fim de satisfazer uma necessidade 

sentida de expansão da mineração (BORGES, 1991, p. 118). 

A abertura desse caminho complementar ocorreu pela expedição liderada por Pinho 

Azevedo
8
, que seguia viagem rumo a Goiás para “abrir uma estrada” capaz de, além de 

expandir a mineração, também oferecer condições de encontrar pastagens que pudessem ser 

exploradas pela insipiente atividade pastoril
9
 que se anunciava (BORGES, 1991, p. 84). 

No Registro do Araguaia, nome que se dava à atual Barra do Garças, essas duas 

expedições se encontraram, completando o caminho antigo que integrou os territórios goiano 

e mato-grossense às capitanias portuárias do sudeste e nordeste do país, formando, como 

ensina Corrêa (2001, p. 107), “um conjunto de localizações geográficas interconectadas entre 

si por um certo número de ligações”, conforme infere-se no Mapa 2: 

                                                      
5
  Mais detalhes em Teixeira Neto (2001). 

6
  Chamada, na época da mineração, de Arraial da Meia Ponte, situada às margens do Rio das Almas, esse 

Arraial foi considerado o “segundo centro mais importante da Capitania de Goiás (CHAUL, 1997, p. 27). 
7
  “Manoel Rodrigues Tomar, português, foi o maior descobridor de minas da história de Goiás: fundou 

Pirenópolis (1731), possivelmente Santo Antônio do Campo do Maranhão ou do rio São João (1732), talvez o 

Córrego do Jaraguá e seguramente os arraiais, outrora opulentos, de Água Quente (1732), hoje extinto, 

Traíras (1735), em processo de extinção – e ainda São José do Tocantins (1735) – a jubilosa Niquelândia, da 

qual o autor orgulha-se de ser cidadão honorário, Josefino de adoção” (BERTRAN, 1994, p. 81-82). 
8
  Pinho Azevedo foi quem liderou “expedição realizada com o fim de abrir uma estrada ligando Cuiabá a 

Goiás” (BORGES, 1991, p. 84). 
9
  Insipiente porque mesmo com uma paisagem natural favorável, a pecuária não era a principal atividade 

econômica em Goiás e Mato Grosso no século XVIII, mas sim a mineração (BORGES, 1991, p. 84). 
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Mapa 2 – Caminhos de ontem e de hoje 

 
Fonte: Teixeira Neto (2001), adaptado por A. P. Costa e E. Martins. 
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Infere-se, do Mapa 2, que a via de circulação, enquanto caminho imperial formado, já 

integrava os territórios de Goiás e Mato Grosso às três capitanias portuárias do Brasil colonial 

(São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador). Essa função integradora se dava pelos caminhos que 

respectivamente correspondem à atual rede de eixos modernos das rodovias BR-050, BR-040 

e parte sobreposta da BR-020 e BR-030 com destino a Bahia e Pernambuco (TEIXEIRA, 

NETO, 2001, p. 59). 

Observa-se, ainda, que os caminhos de origem portuária (capitanias litorâneas) 

tornaram-se apenas um e com destino a 

 

[...] Pirenópolis [...] passava por Jaraguá, Curralinho – atual Itaberaí –, Ouro Fino, 

Villa Boa de Goiás, Barra, hoje Buenolândia, Anta [...], Itapirapuã, Jussara e registro 

do rio Grande, hoje Registro do Araguaia, Barra do Garças, General Carneiro, 

Primavera do Leste, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Poconé, Cáceres e Villa Bella. 

(TEIXEIRA NETO, 2001, p. 59). 

 

Essa organização não se deu por acaso, pois atendia aos interesses régios da coroa 

portuguesa em combater, na época, o contrabando (no caso, sobretudo do ouro). Uma das 

medidas administrativas reais foi proibir que se trafegassem cargas de toda espécie fora dos 

então chamados “caminhos reais” (ALENCASTRE, 1979, p. 51). Alguns deles – os caminhos 

Santos-Goiás-Mato Grosso, Salvador-Goiás-Mato Grosso, Rio de Janeiro-Goiás-Mato Grosso 

– correspondiam, em grande parte, a um único caminho, o da atual BR-070, que, por terra, 

naquele momento, tinha a função de levar o precioso metal aos portos das cidades litorâneas 

citadas (BERTRAN, 2000). 

Ademais, “quem não utilizasse o caminho oficial estava sujeito a severas penas, como 

sequestro dos bens e prisão” (PALACIN; GARCIA; AMADO, 1995, p. 122). Outro objetivo 

da coroa ao elaborar um só caminho era 

 

O interesse fiscal, base da política metropolitana para a região mineradora da 

Colônia, prevalecia sobre qualquer outro – cumpria, antes de tudo, ter as rotas de 

comunicação das minas devidamente controladas e fiscalizadas, para que nelas se 

pudesse extrair  uma massa cada vez maior de tributos para o tesouro real. 

(SANTOS, 2001, p. 149). 

 

Os arraiais e vilas auríferas (núcleos urbanos da época) que se situavam no mesmo 

eixo latitudinal dos caminhos goiano e mato-grossense funcionavam como pontos de controle 

e taxação do rico minério que circulava, obrigatoriamente, nessa via (PALACIN; GARCIA; 

AMADO, 1995, p. 96-128). 
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Outra situação que determina o uso de um só caminho para as minas dos Goyáses 

pode ser ainda entendida como solução para a diminuição dos confrontos com grupos 

indígenas – como os caiapós e canoeiros – que possuíam terras ao norte e ao sul desse 

caminho e não aceitavam a presença dos brancos em seus territórios (PALACIN; GARCIA; 

AMADO, 1995, p. 76-78). 

Havia, como alternativa de circulação, os rios, evitados devido às dificuldades de 

navegação que apresentavam, com corredeiras e equipamentos frágeis. Às margens dos rios 

não havia povoamento, assim, faltavam bases de reabastecimento ou descanso para as 

comitivas. Pelos rios não era possível levar mais volumes de cargas e trabalhadores; as tropas 

não poderiam acompanhar as embarcações e o risco de derrota em um confronto com os 

índios era muito grande (PALACIN; GARCIA; AMADO, 1995, p. 130-131). 

Entende-se, então, que o caminho respondia por funções não apenas de circulação e 

penetração no território, mas também consistia em uma alternativa estratégica de garantia de 

mão de obra e de segurança para cargas mais volumosas, além de proporcionar o sentido de 

espacialização das aglomerações urbanas do que se pode denominar de distritos municipais da 

época.  

Ainda sobre a descrição do traçado
10 goiano e mato-grossense, de Villa Boa até o 

Registro do Araguaia, o caminho apresentava duas variantes: uma, mais direta, passando por 

onde é hoje o município de Montes Claros, e outra em direção à região diamantífera de Pilões 

(atual Iporá) (TEIXEIRA NETO, 2001, p. 59), mas encontrando-se com a primeira variante 

em Registro do Araguaia, de onde seguia rumo à Villa de Cuyabá, passando pelas atuais BR-

163 e BR-364, ambas sobrepostas à BR-070, em direção à 

 

[...] Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital do Mato Grosso, aos pés do 

rio Guaporé, divisando a fronteira boliviana, [...] a confrontar os domínios de 

Espanha no século XVIII. [...], enquanto jorrou ouro em Goiás e Mato Grosso, 

constitui-se na principal estrada mercantil do país por léguas transpostas [...] 

(BERTRAN, 2000, p. 139). 

 

Dada a importância estratégica do caminho, apesar de precário em sua condição de 

infraestrutura, transformá-lo em estrada seria, naquele contexto, um grande avanço. Ciente 

disso, e interessado nas vantagens econômicas que poderia obter, 

 

                                                      
10

  O historiador Prado Jr. (2004, p. 263) afirma que a construção dos caminhos antigos tinha como critério a 

“economia de esforços na construção”, com muitos limites na largura, na armação de pontes e, os 

revestimentos no leito eram praticamente inexistentes. O autor sintetiza que “a técnica da construção de 

estradas na colônia é o que pode haver de sumário e rudimentar, e a trafegabilidade delas estava muito mais 

entregue aos azares da natureza que às artes dos homens”. 
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Francisco Tossi Colombina e outros propuseram abrir por esse tempo uma estrada 

de carros de São Paulo para Cuiabá, passando pela  Capital de Goiás, e requereram a 

concessão do privilégio do seu rendimento por espaço de dez anos, e uma sesmaria 

de três em três léguas em toda a extensão da projetada via de comunicação. Foi esta 

pretensão deferida por provisão de 6 de dezembro de 1750. Era uma ideia 

gigantesca, para poder ser nessa época levada a efeito. O privilégio caducou por 

nunca terem os empresários podido organizar a companhia que se devia encarregar 

desses trabalhos, e levantar os captais que se faziam necessários para execução das 

obras (ALENCASTRE, 1979, p. 124). 

 

Francisco Tossi Colombina era cartógrafo, engenheiro militar, contratado pelo 

Marquês de Pombal para ficar à disposição do primeiro governador de Goiás, Dom Marcos de 

Noronha, para elaborar o mapa da capitania de Goiás (ALENCASTRE, 1979, p. 123-124). 

Em seu trabalho, percebeu o fluxo de riquezas que circulava pelo caminho que ligava São 

Paulo a Cuyabá e pleiteou, junto à coroa portuguesa, concessão para, com recursos próprios, 

construir uma estrada de carros naquele eixo e, em contrapartida, explorar, por dez anos, uma 

espécie de pedágio e aquisição de terras em toda a extensão dessa via de circulação. Em 

dezembro de 1750, o pleito teve êxito, todavia, Colombina não conseguiu executar as obras 

de modernização por não encontrar mais atores capazes de capitalizar os investimentos 

(ALENCASTRE, 1979, p. 124). 

A desejada concessão da via de circulação para construção da estrada de rodagem 

naquele eixo foi, por assim dizer, uma tentativa fracassada de formação de um consórcio 

financeiro de investidores para a modernização da via, cujo retorno seria obtido na forma de, 

na linguagem de hoje, pedágios. 

Contudo, vale observar que esse caminho, no século XVIII, período aurífero da 

economia brasileira, foi um importante corredor estratégico para que, “num arranco brusco do 

litoral para o coração do continente” (PRADO JÚNIOR, 2004, p. 47)
11

, os interesses de 

territorialização, política e econômica da metrópole fossem alcançados. 

Na escala espacial dos territórios goiano e mato-grossense, a condição integradora 

desse caminho, associada ao conjunto de núcleos urbanos, comerciais e administrativos (Meia 

Ponte, Jaraguá, Vila Boa, Registro do Araguaia, Cuyabá e Villa Bela)
12

, contribuiu para a 

consolidação de uma rede de circulação constituída para ampliação do poder e do domínio 

régio sobre o referido território. 

                                                      
11

  Uma referência de Prado Jr. (2004, p. 47) sobre a rápida ocupação do interior do Brasil quando da descoberta 

do ouro. 
12

  Nesses núcleos encontravam-se as casas de intendência ou fundição, locais onde o ouro explorado era 

pesado, “quintado”, transformado em barras e, enviado para Lisboa (PALACIN; GARCIA; AMADO, 1995, 

p. 52). Ressaltam-se, ainda, que os núcleos continham “cabeça de julgados”, assim considerados pela 

presença de juízes e cartórios que atuavam na garantia da cobrança de impostos (PALACIN; GARCIA; 

AMADO, 1995, p. 52). 
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Essa configuração dos usos e significados dos caminhos e arraiais visando entender 

interesses dos atores régios demonstra que  

 

A rede é proteiforme, móvel e inacabada, e é dessa falta de acabamento que ela tira 

sua força no espaço e no tempo: se adapta às variações do espaço e às mudanças que 

advêm no tempo. A rede faz e desfaz as prisões do espaço, tornado território: tanto 

libera como aprisiona. É o porquê de ela ser o “instrumento” por excelência do 

poder. (RAFFESTIN, 1993, p. 204). 

 

Fazendo uso das explicações do geógrafo Claude Raffestin (1993, p. 154-213), 

respeitadas as temporalidades, considera-se ser correto dizer que, na elaboração do poder 

régio sobre a “tessitura”
13 territorial goiana e mato-grossense, os núcleos urbanos funcionaram 

como os “nós”
14 da articulação dos interesses e estratégias que, via de regra, circulavam pelas 

“redes”
15 de caminhos antigos no período colonial. 

O Estado régio soube organizar e conduzir a conjunta funcionalidade da tripla 

manifestação do poder e, sobre tal condição, promoveu o domínio territorial de espaços 

isolados e ocupados, àquela altura, por uma maioria indígena. 

No sentido prático, as ações de poder circulavam pelo caminho antigo, cujo traçado foi 

estrategicamente concebido com conexões aos núcleos (nós) que refletiam o domínio da 

metrópole sobre o território (tessitura). 

Desse modo, o uso do caminho e dos núcleos como importantes elos articulados em 

rede, enquanto o ouro
16 era encontrado, sustentou o efeito de domínio territorial, a 

organização exploratória e o escoamento para as capitanias litorâneas e de lá para Portugal. 

Cabe defender, então, que outra característica importante da rede é o 

 

seu efeito concomitantemente territorializador e desterritorializador, o que faz com 

que os fluxos que por elas circulam tenham um efeito que pode ser ora de 

sustentação, mais interno ou construtor de territórios, ora de desestruturação, mais 

externo ou desarticulador de territórios. (HAESBAERT, 2004, p. 294). 
 

Esse fato respalda a orientação de que o estudo da categoria rede constitui-se em 

relevante tarefa para a compreensão da organização espacial (CORRÊA, 2001, p. 108), pois, 

                                                      
13

  “A tessitura é sempre um enquadramento do poder ou de um poder. A escala da tessitura determina a escala 

dos poderes. Há os poderes que podem intervir em todas as escalas e aqueles que estão limitados às escalas 

dadas” (RAFFESTIN, 1993, p. 154). 
14

  “O ponto é, de certa forma, a expressão de todo ego, individual ou coletivo. Locais de poderes, mas também 

locais de referência, cuja posição se determina de uma forma absoluta ou de uma forma relativa” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 156). 
15

   “Controlar as redes é controlar os homens e é impor-lhes uma nova ordem que substituirá a antiga” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 213). 
16

  A mineração em território goiano durou da década de 1720 à de 1820, quando o ouro é pouco encontrado 

(CHAUL, 1997, p. 28). 



39  

com o fim do ciclo do ouro, no final do século XVIII e início do século XIX, o caminho entra 

em desuso, desarticula-se e, assim, reestruturam-se aquelas funções dominadoras e o espaço é 

ressignificado.   

“A decadência da mineração” enfraqueceu os núcleos urbanos e o processo de 

urbanização provocado pela corrida do ouro foi interrompido. Boa parte dos núcleos urbanos 

importantes – como Meia Ponte e Vila Boa – tiveram suas populações (em parte atores 

passivos) voltando às atividades do campo ou migrando para outras capitanias (PALACIN; 

GARCIA; AMADO, 1995, p. 31-98). Coadunando com o que afirmam Palacin, Garcia e 

Amado (1995), pode-se citar o que registrou Luís Antônio Estevam (2004, p. 29) quando, em 

seu doutoramento, analisou a estrutura e a dinâmica da formação econômica de Goiás:  

 

[...] Vila Boa, na condição de centro administrativo e sede do funcionalismo, reteve 

grande parte de seus cidadãos e sustentou algumas atividades comerciais locais. 

Meia Ponte, por sua vez, gozava de posição privilegiada no entroncamento das vias 

de comunicação inter-regionais. 

 

De acordo com o que se pode observar no Mapa 2, referente aos caminhos antigos, 

aqueles com traçados perpendiculares configuravam um entroncamento em Meia Ponte, 

garantindo-lhe sobrevida socioeconômica. O entroncamento era o nó da rede de caminhos que 

dirigia-se, a sudeste, para São Paulo e Minas Gerais, a oeste, para Cuiabá e, a nordeste, para 

Salvador. 

O processo de ruralização ocorrido com a volta ao campo por parte de alguns sítios 

urbanos da época 

 

serviu como suporte econômico para Goiás iniciar um movimento de recuperação 

econômica que, mesmo lento, foi fundamental para tirar da região o fantasma da 

decadência que povoou o território após o colapso da mineração. [...] Não se trata 

aqui de uma recuperação econômica nos moldes do desenvolvimento experimentado 

por tantas outras regiões do país, [...]. (CHAUL, 1997, p. 94). 

 

Tempos mais tarde, o Brasil, sem ouro para exportar e com estrutura político-

administrativa diferente, passa a depender da produção agropecuária, com destaque para a 

cafeicultura, que, com forte demanda no mercado externo, instalou-se em áreas próximas ao 

litoral (PRADO JÚNIOR, 2004, p. 83-86). Essa localização isolou os territórios goiano e 

mato-grossense e estagnou o uso e os fluxos daquele outrora importante caminho aurífero. 

A nova atividade econômica necessitou de uma matriz de transporte que pudesse, em 

grande volume, garantir as exportações. Dessa forma, as conexões entre os campos de café e 

os portos foram realizadas graças ao surgimento das novas redes de transporte – as estradas de 
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ferro, também responsáveis pela circulação das ações dos atores de poder no território 

(RAFFESTIN, 1993). 

Em meio a essa nova estrutura de circulação, caminhos ou estradas são relegados, por 

longo período, à negligência administrativa dos atores governamentais da oligárquica 

república que, em detrimento destes, concentrará seus investimentos, por longo período, na 

implantação dos trilhos, que se tornariam o modal de empoderamento dos cafeicultores. 

Por isso, assim como ocorrera com os caminhos, as ferrovias também surgiram para 

atender aos interesses de atores hegemônicos, beneficiando setores produtivos de uma 

específica atividade econômica. Sua instalação foi espacialmente seletiva, concentrando-se, 

inicialmente, no sudeste, precisamente em São Paulo, estado cuja rede ferroviária e produção 

do café contribuíram para a elaboração de núcleos urbanos que se manifestavam como áreas 

de exercício de controle, poder e influência sobre o território (PRADO JÚNIOR, 2004). 

As ferrovias significavam, na época, avanço e modernidade. No Brasil, a partir delas 

tem início o que Milton Santos (2002, p. 186) vai chamar de convergência dos momentos.
17

 

Com a implantação dessa rede técnica, as transformações socioespaciais tornam- se mais 

velozes e novos arranjos urbanos e econômicos vão sendo configurados no espaço brasileiro. 

No território goiano, por exemplo, após o declínio aurífero, e o consequente e longo 

período de carência produtiva, na medida em que o modal ferroviário, associado à economia 

cafeeira, foram se aproximando, as possibilidades e condições do produto goiano alcançar a 

comercialização com outras regiões do país aumentaram (CAMPOS JÚNIOR, 1998). Com 

isso, novos meios técnicos são demandados para unificar o país, incluindo a ampliação dos 

transportes e o incremento de rede rodoviária para integrar as regiões desconexas. 

Tal integração, de acordo com Barat (1978), só foi possível a partir da década de 1950, 

com a implantação das grandes rodovias, fazendo com que regiões cultural e economicamente 

ilhadas no interior do Brasil, como o Centro-Oeste, se conectassem ao centro da economia 

nacional – o estado de São Paulo. 

Pouco mais de dois séculos após o declínio da economia aurífera
18

, a modernização do 

caminho antigo volta a ser cogitada. A atividade mineradora, apesar de muito tê-lo explorado, não 

                                                      
17

  “A história das técnicas é, realmente, a história da convergência dos momentos e a partir da estrada de ferro 

esse processo de unificação marcha a galope” (SANTOS, 2002, p. 186). 
18

  Em se tratando de território goiano, “Com o declínio da mineração não há, de imediato, uma nova atividade 

econômica capaz de dar continuidade ao processo de desenvolvimento da província, [...] durante esta fase 

crítica a qual só começou a ser superada na segunda metade do século XIX, [...] ocorreram importantes 

mudanças tais como: o predomínio de uma economia de subsistência com base na agropecuária, alterações na 

estrutura fundiária e profundas transformações nas relações de produção até então predominantes [...]” 

(FUNES apud CHAUL, 1997, p. 65). 
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conseguiu modernizá-lo. A desejada transformação do caminho em estrada de rodagem
19 agora 

será possível graças à ocupação do planalto central brasileiro via expansão da fronteira 

agrícola e mudança da capital nacional do Rio de Janeiro para Brasília. Essa mudança exigiu 

investimentos em redes de transportes que pudessem integrar a  nova capital e, ao mesmo tempo, 

o Centro-Oeste às outras regiões do país. 

Nesse sentido, pode-se dizer, a priori, que os investimentos nos territórios goiano e mato-

grossense seguiram o ritmo dos programas citados por Walter Casseti (2004, p. 153): 

 

Fundação Brasil Central (1940), o Plano de Metas (1956), a criação da Sudeco 

(1967), o Prodecer (1970), os dois Planos Nacionais de Desenvolvimento (1972 e 

1975), em que se insere o Prodoeste (I PND) e o Polocentro (1975), bem como o 

Planoeste, vinculado ao Brasil em Ação. (grifos nossos). 

 

Em se tratando dos investimentos ligados especificamente à infraestrutura de transportes, 

o Plano de Metas
20 do Programa de Integração Nacional, lançado no governo do presidente 

Juscelino Kubitschek, ainda na década de 1960, obteve importante destaque, pois, dentre 

outros modais de transporte, 

 

A modalidade rodoviária foi explicitada no plano de metas, como um dos setores 

básicos do programa de desenvolvimento do governo Federal. Em decorrência das 

deficiências do sistema ferroviário, as rodovias foram consideradas como elemento 

preponderante do intercambio entre as varias regiões do País. (BARAT, 1978, p. 

125). 

 

Nesse contexto, inauguram-se aí as rodovias radiais, entre elas a BR-070, apenas 

implantada em leito natural, dentre cujos objetivos estava o de fazê-la integrar a capital 

federal ao extremo oeste do país, tornando-se um importante corredor técnico de circulação e 

escoamento da produção agropecuária. 

Santos (1994) salienta que, a partir das décadas de 1960 e 1970, com a emergência de 

se consolidar a estratégica funcionalidade da nova capital e de se efetivar a apropriação do 

Centro-Oeste como região de produção agrícola, novas demandas de fluidez foram exigidas e 

os investimentos em infraestrutura de transporte rodoviário foram inevitáveis. 

A representatividade da rede ferroviária como instrumento de legitimação do poder, 

estendida até meados do século XX, é substituída pela nova rede de circulação: a rede 

rodoviária. Esta se distingue da outra pelo aspecto técnico físico, mas seus efeitos, assim 

                                                      
19

  Em 1750, Francisco Tosi Colombina pleiteou concessão para modernizar o caminho. 
20

  “O plano visou, fundamentalmente, à integração vertical da estrutura industrial e ao desenvolvimento 

coordenado da infraestrutura energia e transportes para apoio ao processo de industrialização” (BARAT, 

1978, p. 123). 



42  

como os da antiga rede de caminhos, continuam contribuindo para que os objetivos 

específicos dos atores que dela fazem uso sejam alcançados (RAFFESTIN, 1993). 

 

1.3 A modernização do caminho 

 

De acordo com o DNIT, a extensão da malha rodoviária pavimentada no país em apenas 

duas décadas praticamente quadruplicou. Os números saltaram de 7.457 quilômetros, em 1960, 

para 47.487 quilômetros, em 1980, fase de crescimento econômico do país, na qual ocorreu a 

pavimentação, em média, de dois mil quilômetros por ano. Nessas décadas foram concluídas a 

pavimentação de aproximadamente quarenta mil quilômetros de extensão, praticamente o triplo 

das três décadas subsequentes – anos 1980 e 2000, fase crítica da economia brasileira –, em que a 

pavimentação não ultrapassou os seis mil quilômetros. Mesmo com a retomada da estabilidade 

econômica e política da década seguinte – entre 2000 e 2010 –, a pavimentação não ultrapassou 

os sete mil quilômetros, conforme se pode comparar no gráfico do DNIT: 

 

Gráfico 1 – A evolução da malha rodoviária federal de 1960 a 2014: rodovias pavimentadas e 

não pavimentadas 

 
Fonte: DNIT/Planejamento da Malha Ferroviária Federal . 

Adaptação: E. Martins. 

 

O volume de pavimentação rodoviária sinalizado no Gráfico 1 foi possível graças ao 

contexto de políticas e programas de desenvolvimento das regiões do Brasil já citado 
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anteriormente, que criou a Sudeco
21

, o Programa de Integração Nacional (PIN)
22

, o Plano 

Nacional de Desenvolvimento
23 (PND), o Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(Prodoeste)
24

, o PNLT, que rapidamente promoveram a implantação do modal rodoviário nas 

regiões do país, nas quais, em vários casos, os antigos caminhos coloniais foram ganhando feições 

novas, transformando-se em rodovias modernas.
25

 

A segunda fase do PND
26

, lançado na década de 1970, estabeleceu, ao definir as 

estratégias de ocupação da região amazônica, que seriam necessários investimentos em rodovias 

de penetração aos espaços menos povoados do país, sendo elas as BR-153, BR-158, BR-163, BR-

364 e BR-070. Dentre elas, a BR-070 serviria apenas como rodovia de apoio, pois o sentido de 

ocupação se daria de Sul para Norte, passando pelo Centro-Oeste (DNIT, 2015).  

De acordo com a Revista Brasileira de Geografia (1989), em consequência da difícil 

conjuntura econômica atravessada pelo Brasil nos anos 1980, os investimentos em obras de 

pavimentação ou modernização das rodovias foram reduzidos e, quando aplicados, o foram 

em trechos de extrema importância logística para o país. Essa crise que o Brasil passou a 

enfrentar gerou 

 

[...] sérias dificuldades de financiamento, comprometendo a sua capacidade de 

colocar em prática os programas de desenvolvimento econômico. A década de 1980 

é considerada, por muitos autores, como a “década perdida”, em virtude do baixo 

desempenho econômico (CALAÇA; INOCÊNCIO ,2010, p. 286). 

 

Sendo assim, o cenário negativo da economia pode explicar a acentuada queda de 

pavimentação ilustrada no gráfico no mesmo período, cuja cobertura asfáltica não superou 

seis mil quilômetros, tendo as estradas de leito natural aumentado consideravelmente.
27

 Essa 

condição leva a pensar no modus operandi do ator político, que, no uso de suas atribuições de 

ordenamento territorial, com centralidade nos modais de transportes, supostamente entende 

que a permanência de investimentos em infraestrutura durante um quadro econômico de 

retração poderia agravar ainda mais as contas públicas e, por isso, decidem suspender as 

obras.   

                                                      
21

  Informações obtidas em: http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/planejamento/evolucao-da-malha- 

rodoviária, endereço eletrônico acessado em junho de 2015. 
22

  Criado pela Lei nº 5.365, de 1º de dezembro de 1967. 
23

  Lei nº 1.106, de 16 de julho de 1970. 
24

  Lei 5.727, de 4 de novembro de 1971. 
25

  Segundo Teixeira Neto (2001, p. 51), “as grandes rodovias atuais não são mais que os traçados antigos, com 

pequenas modificações, dos antigos caminhos imperiais e provinciais”. 
26

  Trata-se de plano também voltado às políticas de implantação do agronegócio no Centro-Oeste. 
27

  A brusca queda no volume não pavimentado nas décadas de 1980 e 1990 deve-se à reclassificação e 

redistribuição de trechos no Plano Nacional de Viação (BRASIL, 1975).  

http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/planejamento/evolucao-da-malha-
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Voltando aos programas de desenvolvimento e modernização dos transportes, destaca-se 

a criação, em 1971, do Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Prodoeste)
28

, que, 

visando “modernizar a agricultura e a pecuária na região”, determinou a construção imediata de 

uma rede rodoviária básica, prioritária, conjugada a um sistema de estradas vicinais capaz de 

integrar o Centro-Oeste aos “principais centros de consumo, industrialização e exportação” do 

país (GOIÁS, 1972, p. 3). 

A referida rede rodoviária básica, constituída por rodovias tronco
29

, foi contemplada 

no artigo 2º, parágrafo 1º, do Decreto-lei que criou o Prodoeste, estabelecendo as rodovias 

BR-060, BR-452, BR-050, BR-364, BR-163, BR-262, BR-376 e BR-070 como sendo 

“prioritárias na primeira fase” de investimentos e implantação das obras (GOIÁS, 1972, p. 

58).  

Interessante observar que, nesse conjunto do sistema rodoviário priorizado pelo 

Prodoeste, a rodovia BR-070 reaparece
30

, agora como tronco, e não de apoio, como foi no PND.  

No Prodoeste, a finalidade era a pavimentação de todo o traçado entre Brasília-DF e Cáceres-MT, 

mas tanto neste como aquele, a BR-070 é a única com orientação espacial latitudinal. Com 

exceção da BR-060, é também, dentre as priorizadas, a única de grande extensão que não se 

dirige direta e indiretamente às zonas portuárias e muito menos aos grandes centros industriais e 

de consumo do país, como pode ser observado nos Mapas 3 e 4. 

                                                      
28

  Decreto-lei nº 1.192, de 8 de novembro de 1971, em Goiás (1972). 
29

  Entende-se como rodovias longas, que interligam regiões distantes (GOIÁS, 1972, p. 56). 
30

  A concomitância não muda a importância da rodovia, ela continua na condição de segunda ordem, menos 

importante, apesar de figurar com prioridade nos dois programas. 
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Mapa 3 – Rodovias PND e rodovias Prodoeste 

 
Fonte: Goiás (1972, p. 18 e 60), Brasil (1975). 

Adaptação: A. Vespucci e E. Martins. 
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Mapa 4 – Prodoeste: rodovias priorizadas (1972) 

 
Fonte: Goiás (1972, p. 18 e 60). 

Adaptação: A. P. Costa e E. Martins. 



47  

Os investimentos do Prodoeste na BR-070, considerada uma rodovia tronco, 

coincidem com os investimentos do mesmo programa nas rodovias vicinais
31 (de ligação GO- 

59 e GO-24, de responsabilidade do governo goiano), que, articuladas, dariam condições de 

acesso ao 

 

Rio Araguaia, cujos valores turísticos, como praias extensas, belezas naturais, caça e 

pesca abundantes, ficará ao alcance principalmente das populações de Brasília, 

Goiânia e Anápolis através da BR-070, que se origina no Distrito Federal. Já são 

tradicionais as inúmeras caravanas de vários estados Brasileiros que, todos os e na 

estação propícia, afluem para aquele rio [...] de incontáveis atrativos e inesgotável 

potencial turístico [...] Acredita-se, aliás, que o turismo é um setor de atividade 

econômica considerado prioritário no atual plano administrativos do Governo do 

Estado (GOIÁS, 1972 p. 57/100). 

 

Contudo, apesar de a BR-070
32 ter sido implantada no plano de metas e contemplada 

no Prodoeste e no PND, via de regra, na década de 1970 – para constituir menor distância 

entre o Distrito Federal e o estado do Mato Grosso, dinamizar as potencialidades econômicas 

voltadas à agropecuária e ao turismo e apoiar a ocupação de vazios demográficos –, sua 

modernização ainda não foi totalmente concluída. 

De acordo com Bertran (1988)
33

, a referida rodovia ainda apresentava-se, em 1985, na 

condição apenas de implantada, quase totalmente sem pavimentação, exceto por dois 

pequenos trechos, sendo um em Brasília-DF, integrado à BR-153, e outro no estado mato- 

grossense, entre Cáceres e Cuiabá, integrado à BR-163, BR-174 e BR-364, ambos facilmente 

identificados no Mapa 5 a seguir: 

 

                                                      
31

  Rodovias curtas, que ligam distâncias de menos extensão (GOIÁS, 1972, p. 56). 
32

  Encontramos documentos no DNIT que tratam da BR-070 com implantação iniciada em entre 1968/1970, 

com recursos da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), na qual o Consórcio 

Rodoviário Intermunicipal S.A abriu uma estrada de Classe III, sobre a diretriz da BR-070 (informação 

extraída do relatório de desapropriação “Projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação 

2012”). 
33

  Conclusões extraídas do mapa rodoferroviário da região Centro-Oeste de 1985 (BERTRAN, 1988, p. 77). 
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Mapa 5 – Mapa rodoferroviário do Centro-Oeste  

Fonte: Bertran (1988, p. 77). 

Adaptação: E. Martins.
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Comparando o Mapa 5 com os mapas 3 e 4, nota-se que, após uma década e meia, as 

rodovias com sentido perpendicular ao eixo da BR-070 contempladas no Prodoeste foram, 

com raras exceções, todas pavimentas. Contudo, o trecho goiano e mato-grossense da BR-

070, entre Cocalzinho de Goiás e Cuiabá, mesmo com o grande volume nacional de 

pavimentação da década anterior permaneceu na condição apenas de implantado, anulando a 

classificação de rodovia tronco, uma vez que grande parte de seu traçado não apresenta 

condições modernas de ligação com outras vias regionais. 

Com a observação comparativa dos mapas e do Gráfico 1, pressupõe-se que as 

rodovias BR-153, BR-163 e BR-364, por dirigirem-se aos grandes centros portuários, 

atraíram mais atenção e investimentos, deixando a BR-070 na condição de leito natural, uma 

vez que por meio daquelas a capital do Brasil, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já 

estariam integrados aos lugares economicamente mais dinâmicos da economia brasileira. 

Nessa perspectiva, baseando-se nos planos estabelecidos e nas rodovias que receberam 

os investimentos, aposta-se no pressuposto de que a espacialidade  do traçado
34

 da rodovia 

BR-070, ao percorrer áreas de estagnado aproveitamento econômico, interfere no desejo de 

contrapartida financeira que os atores públicos e privados esperam apurar frente às escolhas 

de espaços para modernização. Tal pressuposto baseia-se na concepção de que a 

modernização dos sistemas de transportes está intimamente ligada à possibilidade de 

exploração de mercados lucrativos e, no caso específico do Centro-Oeste, por onde circulam 

as rodovias antes citadas, o agronegócio é uma garantia (CASTELLS, 2005). 

No entanto, essa natureza seletiva de cunho capitalista dos atores hegemônicos que 

mapeiam o território para implantação do sistema de transporte com finalidade vantajosa 

acarreta atrasos nos espaços por ele excluídos, havendo aí lugar para a noção de espaços 

opacos como resultado das ações das empresas e capitais, defendida na obra A natureza do 

espaço: espaço e tempo: razão e emoção (SANTOS, 1996).
35

 

Sobre esses espaços atrasados, em pesquisa a um documento (BRASIL, 2002) de 

auditoria datado de 2002, portanto, quarenta anos após o plano de metas e trinta anos após o 

Prodoeste, constatou-se que o ex-caminho imperial do século XVIII, agora no século XXI, 

como rodovia implantada, continuava circulando por espaços cujos trechos mostram-se 

atrasados e excluídos do processo de pavimentação. 

                                                      
34

  A rodovia BR-070 é a única radial latitudinal do país. Percorre mais de 1.300 quilômetros entre Brasília-DF e 

Porto Limão-MT. 
35

  Discorrere-se sobre as noções de espaços opacos e luminosos um pouco mais adiante. 
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No documento constam, especificamente, dois trechos, compreendidos entre 

Aparecida do Rio Claro e Aragarças e entre Cocalzinho de Goiás e Itaguarí, que estavam, no 

começo dos anos 2000, sendo pavimentados pelas empresas Ecomind e Later Engenharia 

Ltda., com obras adiantadas apenas no primeiro deles. Um terceiro trecho citado, 

compreendido entre Itaberaí e Itapirapuã, havia tido sua pavimentação concluída no final da 

década de 1990 (BRASIL, 2002, p. 1-2). 

A seguir, é possível observar, de forma sintetizada, o avanço diacrônico da 

modernização/estruturação da BR-70, conforme pesquisa junto a documentos, órgãos 

públicos, programas, planos e autores como Saint-Hilaire (1937), Alencastre (1979), Palacin, 

Garcia e Amado (1995), Bertran (1988), Teixeira Neto (2001) e Prado Jr. (2004), dentre 

outros. 

 

Quadro 2 – Estrutura diacrônica 

Fonte: Bertran (1988). 
Organização: E. Martins. 

 

Nota-se, assim, que na vagarosa diacronia de modernização do caminho, após 

detalhamento dos trechos que receberam investimentos ao longo do tempo, somente um deles 

permanece atualmente na condição de estrada aberta ainda de chão batido e com complicadas 

condições de trafegabilidade comercial motorizada, seja de produtos, serviços ou passageiros. 

BR-070 – De caminho a Rodovia – Estruturação diacrônica 

Período Localização Condição da estrutura 

Séc. XVIII – a partir de 1730 
Entre as capitanias de São Paulo e 

Cuiabá 

Caminho imperial 

carroçável 

Séc. XIX – Fim do período 

aurífero 
Territórios goiano e mato-grossense 

Caminho  em desuso 

imperial 

Início do séc. XX – Ferrovias Rede ferroviária no sudeste do Brasil Caminho ainda em desuso 

Meados do séc. XX Entre Brasília-DF e Cáceres-MT 
Proposta de estrada de 

rodagem 

Década de 1960 
No DF surgem as radiais, entre elas a 

BR-70 

Estrada de rodagem, chão 

batido 

Década de 1970 
Rodovia tronco em GO, DF e 

MT/Prodoeste 
Asfalto de Cáceres à Cuiabá 

Em 1974 
Entre as rodovias de penetração –PND 

II 

Mantém-se condição 

anterior 

Década de 1980 
Rodovia tronco em GO, DF e 

MT/Prodoeste 

Asfalto de Brasília a Cocal. 

Goiás 

Década de 1990 
De Itaberaí a Aragarças – 

Sobreposição GO 
Asfaltamento precário 

Década de 2000 
Barra do Garças a Cuibá – Área 

indígena 
Asfaltamento precário 

Atualmente 
De Cocalzinho de Goiás a Itaguari – 

102km 

Trecho de chão batido 

precário 
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Trata-se da porção rodoviária que percorre as microrregiões do Entorno de Brasília e 

microrregião
36

 de Anápolis, que, apesar de ter sido incluída nos projetos e planos de 

modernização, teve nada ou muito pouco feito. 

Recentemente, é apresentado o trecho incluído no Plano Nacional de Logística de 

Transporte (PNLT)
37

, elaborado em 2007 pelo Ministério dos Transportes e da Defesa, com o 

objetivo de pavimentá-lo. Sobre a inclusão da rodovia BR-070 no PNLT, este a menciona 

dentro de três vetores logísticos
38

: Vetor Centro-Norte, Vetor Centro-Sudeste e Vetor Leste, 

este último caracterizado como área de expansão da fronteira agrícola do Centro-Oeste, com 

investimentos voltados, em boa parte, à estruturação do modal rodoviário (BRASIL, 2007). 

A rodovia BR-070 atravessa os vetores ou recortes espaciais destinados a receber os 

investimentos não por se tratar de uma rodovia inserida entre as mais importantes, na verdade, 

sua presença junto aos vetores é demandada por outros eixos rodoviários, que a utilizam, em 

alguns trechos, apenas como pequenos elos. 

Na Figura 1, é possível observar um panorama do portfólio de investimentos do PNLT 

previstos para a BR-070 por meio dos vetores até o ano de 2015, identificando os traçados 

selecionados ao longo de seu eixo, bem como os trechos localizados nas microrregiões antes 

mencionadas.  

 

Figura 1 – Portfólio de investimentos na BR-070 por vetores 

 
*Milhão/**Bilhão 

Fonte: PNLT, Relatório final (2007). 

                                                      
36

  Sobre a rodovia na escala das microrregiões, discute-se o assunto no item 3.1 deste trabalho. 
37

  Tem o objetivo de investir recursos financeiros para resolver os gargalos logísticos das redes de transportes 

nos sete vetores do país, em um período de 2008 a 2023, conforme necessidade apontada por prévio estudo 

técnico de viabilidade econômica. 
38

  Nomenclatura utilizada para referir-se aos corredores de exportação ou eixos de desenvolvimento. Trata-se 

também de referência dada às regiões definidas pelo PNLT que apresentam necessidades de investimentos 

em logística para os diferentes modais de transporte (BRASIL, 2007). 
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Cabe explicar que, dentre os princípios que orientam os investimentos, segundo 

conclusões extraídas da análise do próprio PNLT, o retorno econômico é um dos mais 

decisivos. Nesse caso, pelos valores apresentados, se percebe qual vetor logístico apresenta a 

correspondência econômica esperada. Comparando os investimentos entre os vetores, infere-

se que o Vetor Centro-Sudeste apresenta cifras muito superiores, fato que pode ser explicado 

pela presença de rodovias perpendiculares (BR-163/174/364) ao eixo da BR-70 e que 

circulam por espaços do agronegócio (Primavera do Leste, Campo Verde, Sorriso, Sinop, 

Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Cuiabá), detentores de um caráter de centralidade na 

lucrativa economia agrícola do Brasil. 

Os investimentos no Vetor Centro-Norte, nas imediações da BR-158, também 

perpendicular, atendem ao princípio da garantia de retorno econômico. A rodovia BR-158 

facilita o escoamento da produção agrícola do Mato Grosso para a direção norte, rumo ao 

porto de Itaqui, no Maranhão, e na direção sul, acesso ao porto de Vitória, no Espírito Santo, 

portos considerados nós técnicos, cujos atores balizam a modernização de transporte no país 

(ARROYO, 2001). 

Relativo ao investimento no Vetor Leste – 140 milhões –, em pesquisa de campo nota-

se que as obras são de pavimentação de alguns trechos duplicados necessários ao atendimento 

da especulação imobiliária presente na expansão urbana no entorno de Brasília. A duplicação 

da rodovia já está concluída
39

, estendendo-se do quilômetro zero, em Taguatinga, até o final 

da área urbana de Águas Lindas. 

O mesmo não se pode dizer do trecho do Vetor Leste, entre Cocalzinho de Goiás e 

Itaguari. Os investimentos do PNLT, estimados em 112 milhões para o triênio de 2008 a 

2011, dizem os moradores, foram em parte aplicados, mas a pavimentação asfáltica que 

corresponde à modernização do trecho em quase toda a extensão está abandonada, ainda não 

foi implantada. Diferentemente dos atores do agronegócio e do setor imobiliário, decisivos 

nos outros vetores, nesse trecho os pequenos produtores, bem como a fraca economia de seus 

municípios, não conseguem garantir o retorno econômico esperado e, por esse e outros 

pressupostos, permanece o atraso técnico na via rodoviária, conforme se percebe em atividade 

de campo. 

Destarte, seja pelas cifras aplicadas ou pela definição dos locais de investimentos, 

nota-se que as lógicas que norteiam a modernização da rede de transporte estão atreladas ao 

                                                      
39

  Confira na Figura 2, capítulo 2, p. 64. 
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poder político, econômico e social conquistado pelos atores, pois eles decidem sobre a 

configuração espacial da densidade técnica nos espaços de seus interesses (CORRÊA, 2001). 

Em consonância com o que defende Roberto Lobato Corrêa, Ricardo Castillo (2011), 

ao analisar a agricultura e a logística nos cerrados, explica que, dentre outros planos
40

, o 

PNLT também carrega, em suas intenções de investimento, o compromisso do ator político 

com a modernização da rede de transporte para atender atores econômicos de natureza 

produtiva seletiva e regionalizada. 

Assim, no caso da BR-70, a força dos tais atores hegemônicos reflete em seus 

diferentes trechos regionais como sendo os reflexos  da lógica nacional de modernização 

apontada por Corrêa (2001) e Castillo (2011), cuja dinâmica efetiva de aplicação dos recursos 

ocorre apenas em trechos que garantem o funcionamento da atividade socioeconômica 

exigida pelos eles.  

Então, buscando respaldar o pressuposto levantado anteriormente, entende-se que, no caso 

específico da região Centro-Oeste, a despeito do Oeste goiano percorrido pela BR-070, a partir da 

década de 1960, os investimentos priorizaram a modernização da BR-070, juntamente com as 

vias de integração. Essa espacialização dos traçados se apresenta nas direções perpendiculares ao 

seu eixo, ou seja, aquelas com destino ao Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, para onde se instalaram 

os meios técnicos capazes de dinamizar com mais fluidez as trocas comerciais dos produtos 

goiano e mato-grossense. 

Compreende-se que o modo como a rodovia está espacializada, latitudinal, integrada 

nos dois extremos às áreas não industrializadas, pouco interessa aos atores do poder do Estado 

e do capital. Sua articulação na rede de circulação rodoviária passa a ser secundária, fazendo o 

papel de ligação de alguns municípios mais dinâmicos às rodovias troncais de espacialização 

verticalizada. 

Aliás, no Brasil, outras rodovias tronco, espacializadas no sentido latitudinal, lançadas 

a partir da década de 1960, via quaisquer planos e programas de integração, de quaisquer 

atores do poder público, em quaisquer períodos de governo, não foram concluídas. Além da 

BR-070, pode-se citar a Transamazônica e a transversal BR-251, que apresentam trechos 

inacabados e não implantados até os dias de hoje. 

Esse entendimento pode ser mais bem compreendido quando se cruzam os dados de PIB 

dos municípios percorridos pela rodovia BR-070 e rodovias perpendiculares nos estados de Goiás 

e Mato Grosso, como pode ser notado na Tabela 1. 

                                                      
40

  Plano Plurianual de 2008, Programa de aceleração do crescimento 2007, apresentado por Castillo (2011, p. 

345). 
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Tabela 1 – PIB a preços correntes / municípios com rodovias de entroncamento nos estados de 

Goiás e Mato Grosso 

Unidade Municipal - GO / Rodovias PIB Participação 
Cocalzinho de Goiás: BR-153  R$        193.086,00  0,10% 

Pirenópolis: BR-414  R$        248.650,00  0,13% 

São Francisco: BR-153  R$          56.949,00  0,03% 

Jaraguá: BR-153  R$        435.869,00  0,22% 

Itaguari: GO-154  R$          46.316,00  0,02% 

Goiânia: BR-153  R$    30.131.330,00  15,54% 

Estado de Goiás   R$  193.926.301,00  16,04% 

Unidade Municipal - MT / Rodovias PIB Participação 
Campo Verde: BR-163/070  R$      1.725.552,00  2,13% 

Primavera do Leste: BR-163/070  R$      2.867.798,00  3,55% 

Sorriso: BR-163  R$      3.814.714,00  4,72% 

Lucas do Rio Verde: BR-163  R$      2.483.215,00  3,07% 

Barra do Garças: BR-158/070  R$        978.681,00  1,21% 

Cuiabá: BR-174/364/070  R$    13.298.345,00  16,45% 

Estado do Mato Grosso  R$    80.830.108,00  31,14% 
Fonte: SIDRA/IBGE (2012). 

Organização: E. Martins. 

 

No cruzamento dos dados, é pertinente informar que o conjunto dos municípios cujas 

sedes estão no trecho das rodovias perpendiculares goianas e mato-grossenses foram 

elencados considerando os que foram visitados em trabalho de campo. Eles concentram, 

respectivamente, 16,45 e 31,14% do PIB estadual, logo, os mais dinâmicos são os de Mato 

Grosso, caracterizando-se, como já dito, como polarizadores da modernização e dos 

investimentos dos diversos atores que naqueles espaços praticam as lógicas capitalistas.  

Com exceção de Goiânia, que não figura entre os municípios de influência direta da 

rodovia, os municípios goianos que se localizam nas imediações da BR-070 não ultrapassam a 

marca de meio % na participação do PIB estadual, sendo suas economias irrelevantes na 

lógica norteadora dos incrementos técnicos, fato que pode explicar os atrasos da 

pavimentação rodoviária na opacidade espacial
41

 daqueles municípios. 

A rodovia BR-070 percorre as duas legendas já citadas com rodovias perpendiculares 

especializadas. Todavia, apesar do PNLT incluir tais legendas no arcabouço logístico de 

modernização, na prática isso só se percebe em áreas onde as marcas numéricas possuem 

nexos geometricamente positivos com a economia local, nacional e mundial. É o caso da 

legenda espacializada nas áreas próximas de Cuiabá, cujas BR 163, 174, 364 e um pouco mais 

distante BR-158, ligadas horizontalmente pela BR-070, apresentam luminosidade espacial 

bastante dinamizada. 

                                                      
41

  Na ótica capitalista, são espaços onde se encontram atrasos de modernização. Espaços que não interessam 

aos atores políticos e econômicos (SANTOS, 2002, p. 264-309). 



55  

Outra maneira de se demostrar a preferência dos atores por espaços específicos desse 

grande eixo rodoviário pode ser vista e compreendida na espacialização do Mapa 6 quando foram 

cruzados os dados de população absoluta
42 e tancagem

43 dos municípios percorridos pela rodovia 

nos estados de Goiás e Mato Grosso. Nele, as marcas numéricas nos municípios com 

entroncamento rodoviário revelam a localização dos pontos de mais densidade técnica, traduzidas 

em demandas por mais investimentos.  

                                                      
42

  Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&c=202. 
43

   Disponível em: http://www.anp.gov.br/?id=1086. 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&amp;c=202
http://www.anp.gov.br/?id=1086
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Mapa 6 – População e tancagem dos municípios da BR-070 

 
Fonte IBGE – ANP. 

Organização: Emerson Martins (2015). 
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Ao longo dos 1.300 quilômetros percorridos na BR-070, foi possível cartografar 

aproximadamente 65 postos de combustíveis funcionando às margens da via, perfazendo a 

média de um posto para cada vinte quilômetros. Entretanto, grande parte deles concentrava-se 

em áreas urbanas, distantes uns dos outros em perímetro rural. Aliás, importante destacar que 

a maioria dos postos cartografados na zona rural não apresentava borracharia, oficinas, 

restaurantes e pátios de estacionamento, prerrogativa vista em maior volume nos postos de 

perímetro urbano. Esse traço de precária infraestrutura dos postos nos trechos rurais denota o 

baixo fluxo de viajantes em pontos mais distantes das cidades de entroncamento. 

É exatamente nos trechos mais populosos que a modernização da rodovia aparece. 

Nesses trechos, nas proximidades das rodovias de entroncamento, foi possível constatar a 

presença de pista duplicada, iluminada, pátios de estacionamentos, comércio, indústrias, redes 

bancárias, órgãos públicos, fluxo intenso de mercadorias, serviços e pessoas. Exceto no estado 

de Goiás, próximo às BR 114 e 153, cujo número populacional e de tancagem é menor e o 

trecho da BR-070 é intrafegável. 

No geral, a tancagem dos postos apresenta mais volume de óleo diesel, exceto nos 

municípios de Águas Lindas de Goiás e Cuiabá-MT, ambos com tancagem destacada para 

gasolina. Nos outros municípios cartografados, mesmo em áreas urbanas o destaque continua 

sendo o diesel. Obedecendo ao pressuposto aqui defendido, a maior tancagem de diesel 

aparece nos municípios cuja BR-070 é cortada por outra rodovia perpendicular. 

 

Tabela 2 – Tancagem dos municípios com rodovias nos vetores de investimento do PNLT 

Unidade Municipal - GO / Rodovias Diesel m³ Gasolina m³ Etanol m³ 
Cocalzinho de Goiás: BR-153 170 105 90 

Pirenópolis: BR-414 170 155 120 

São Francisco: BR-153 105 95 55 

Jaraguá: BR-153 2190 253 177 

Itaguari: GO-154 60 30 30 

Águas Lindas de Goiás: BR-153 362 625 242 

Total de m³ 3057 1263 714 

Unidade Municipal - MT / Rodovias  Participação  
Campo Verde: BR-163/070 510 295 282 

Primavera do Leste: BR-163/070 755 465 102 

Sorriso: BR-163 855 365 245 

Lucas do Rio Verde: BR-163 735 295 195 

Barra do Garças: BR-158/070 746,5 563 334 

Cuiabá: BR-174/364/070 3825 4382 3719 

Total de m³ 7426,5 6365 4877 
Fonte: ANP (2015).

44
 

Organização: E. Martins. 

                                                      
44

  Sorriso e Lucas do Rio Verde não estão no eixo rodoviário da BR-70, apenas no eixo rodoviário da BR-163, 

que é perpendicular à BR-070. 
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Na análise da tancagem
45

 nota-se, também, que a expressividade numérica relaciona-

se justamente com os municípios atravessados perpendicularmente por rodovias que se 

dirigem rumo aos centros regionais portuários de Paranaguá, Santos, Tubarão e Itaqui. Esses 

portos funcionam como pontos técnicos de atração da rede de rodovias troncos que circulam 

pela trama espacial produtiva do agronegócio nos territórios goiano e mato-grossense 

(CASTILHO, 2014). Não é o caso das rodovias em Goiás, exceto a BR-153, no 

entroncamento com o município de Jaraguá, que, na prática, é dinamizado pelos fluxos da 

rodovia Belém-Brasília, por isso o elevado volume de diesel.  

Os municípios de influência direta no eixo da BR-70 com presença de rodovias 

perpendiculares no Mato Grosso – já citados aqui – exigem mais investimentos para fluidez 

produtiva e promovem mais trocas de densidades em escalas estendidas ao âmbito nacional e 

estrangeiro. São municípios que, como diria o professor Tadeu Alencar Arrais (2013, p. 48), 

apresentam mais “densidade técnica” e tornam-se, por sua vez, com outros daquele estado, 

uma espécie de “porta-voz da modernização” da infraestrutura mato-grossense. Porém, cabe 

ressaltar que, também nesse eixo rodoviário, a mesma modernização revela a ação 

fragmentadora e excludente de seus atores, em especial dirigida ao eixo dos cinco municípios 

goianos cuja ausência de densidade técnica pode ser entendida como “porta voz” do atraso 

econômico e social. 

Esses municípios, cujos dados são positivamente estratosféricos se comparados aos 

demais, e respeitadas as proporções a que se aplica o conceito, podem ser classificados como 

áreas luminosas. São os “que mais acumulam densidades técnicas e informacionais, ficando 

assim mais aptos a atrair atividades com maior conteúdo em capital, tecnologia e 

organização” (SANTOS, 2002, p. 264).  

Já em Goiás, os municípios corresponderiam aos espaços opacos, cuja densidade 

técnica deixa muito a desejar. A rodovia não se enquadra no padrão técnico moderno, não 

promove ligação com as perpendiculares e não contribui para um ordenamento de ocupação 

populacional, desenvolvimento econômico, político e social. Ela figura em meio a uma 

realidade espacial deprimida, apenas como estrada carroçável. 

A distância média dos municípios com presença de confluências rodoviárias em 

direção aos portos (pontos luminosos) não se altera muito, exceto quando a comparação é 

feita entre os dois estados, como se pode perceber na Tabela 3: 

                                                      
45

  O uso dos dados de tancagem reforça a ideia de mais dinamismo econômico daqueles municípios, uma vez 

que o diesel se apresenta como a principal fonte de energia utilizada para o transporte de cargas do setor 

agropecuário. 
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Tabela 3 – Municípios, portos, rodovias, saldo da balança comercial 

Distância dos Portos\ Rodovias de Acesso \ Balança Comercial 
Município Itaqui 

(MA) 

Via de 

Acesso 

Tubarão 

(ES) 

Via de 

Acesso 

Santos 

(SP) 

Via de 

Acesso 

Paranaguá 

(PR) 

Via de 

Acesso 

SALDO 

B\C 

Barra do 

Garças 

2.186km BR-158 1.762km BR-158 1.329km BR-158 1.540km BR-158 258.162.682 

Campo 

Verde 

2.451km BR-364 2.048km BR-364 1.528km BR-364 1.721km BR-163 136.766.286 

Cuiabá 2.582km BR-364 2.126km BR-364 1.606km BR-364 1.799km BR-163 427.146.140 

Primavera 

do Leste 

2367km BR-364 2.032km BR-364 1.512km BR-364 1.714km BR-163 551.617.400 

Aragarças 2.185km BR-158 1.760km BR-158 1.328km BR-158 1.539km BR-158 - 

Cocalzinho 

de Goiás 

1.880km BR-414 1.355km BR-414 1.120km BR-414 1.466km BR-414 - 

Goiás 1.960km BR-153 1.510km GO-070 1.092km GO-070 1.432km GO-070 46.445.460 

Itaberaí 1.922km BR-153 1.486km GO-070 1.092km GO-070 1.432km GO-070 33.319.179 

Jaraguá 1.866km BR-153 1.446km BR-153 1.113km BR-153 1.453km BR-153 -230.734 

Pirenópolis 1.893km BR-153 1.384km BR-153 1.111km BR-153 1.451km BR-153 27.722.676 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento/Transportes/tipologia.  

Organização: E. Martins. 

 

A relação e a distância portuária dos municípios dos dois estados são, segundo os 

dados apresentados, bastante desiguais. Os municípios goianos estão mais próximos dos 

portos. Todavia, os dados revelam que a relação dessas municipalidades com os portos é bem 

pequena. 

Cocalzinho de Goiás e Aragarças não apresentaram, em 2014, dados na balança 

comercial, mas, juntamente com os demais municípios, dependem das rodovias anotadas para 

que seus fluxos dirijam-se para as regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. 

Já os municípios no estado do Mato Grosso, também cortados pelas vias 

perpendiculares, são grandes produtores agropecuários e apresentam saldos de balança 

comerciais bastante avantajados. Destaque para Cuiabá, Primavera do Leste e Campo Verde, 

que, além de liderarem os números, possuem elos rodoviários voltados para as variadas 

plataformas multimodais do país. 

No geral, essas rodovias que percorrem os grandes centros produtivos são 

concessionadas, duplicadas, bem sinalizadas e de grande fluxo. Nelas, não raro estão 

instaladas grandes redes de infraestruturas, como postos de combustíveis com amplos pátios 

de estacionamento, redes de hotéis, restaurantes e diversos outros serviços. 

Os municípios de Campo Verde e Primavera do Leste, conforme constatado em 

atividade de campo, escoam suas produções via MT-130, rodovia estadual que se dirige para 

o município de Rondonópolis, que possui plataforma bimodal rodoferroviária com destino aos 

vários porto do país. A MT-130 também é concessionada, moderna, pedagiada. 

Esses atributos não foram identificados, em pesquisa de campo, em todo o traçado da 

BR-070. O único pedágio cobrado nessa rodovia fica no município de Poxoréu e começou 
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quando indígenas Xavantes da reserva de Sangradouro resolveram bloquear a via e cobrar 

pela circulação dos veículos que por lá transitam. No mais, testemunham-se precariedades em 

acostamentos, péssimas condições dos postos de combustíveis, atoleiros, falta de sinalização, 

pavimentação desgastada, insegurança, ausência de fiscalização e, em alguns trechos, total 

abandono, seja de atores políticos e/ou econômicos. 
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2 BR-070: AS DIFERENTES PAISAGENS
46

 

 

2.1 Paisagens do passado e do presente 

 

Este capítulo se propõe a apresentar, de forma breve e pontual, conceitos mais recentes 

da categoria paisagem para, em seguida, apreender as diferentes paisagens presentes ao longo 

do traçado da rodovia por meio de sua relação com os espaços vividos e com as 

potencialidades econômicas de alguns trechos. Intenta, também, averiguar as condições da 

rodovia por meio de questionários, interpretação de gráficos, fotografias e observações nos 

variados trechos. 

Conforme explicado por geógrafos que se ocupam com os estudos de conceitos e 

categorias geográficas, a paisagem é, desde o século XVI, um conceito que possui diferentes 

ramificações, inclusive sendo usada pelo senso comum, pelo campo da arte, por arquitetos, 

esteticistas, filósofos, sociólogos, antropólogos e por outros campos.  

Na Geografia, praticamente todas as correntes, escolas e campos trataram de enunciar uma 

concepção de paisagem. Em função disso, a paisagem aproximou-se da arte, dos estudos da 

natureza, com funcionalidades regionais, com os espaços herdados, com a percepção, com os 

fluxos. Noções como paisagens naturais, paisagens culturais, paisagens sonoras, paisagens 

antrópicas, paisagens herdadas, paisagens romanescas, paisagens geoecológicas e outras surgiram 

como desdobramentos de uma compreensão relativamente aceita por geógrafos: a paisagem é 

uma das instâncias pelas quais esse profissional estabelece a leitura de formas e conteúdos 

espaciais. 

Pioneira enquanto categoria de análise da Geografia, a paisagem ao longo de sua 

trajetória epistemológica percorreu vários caminhos, adquirindo estruturas de significados e 

de aplicações capazes de, em cada contexto histórico e cultural, descrever ou explicar 

diferentes objetos estudados.  

Importante para o entendimento das dinâmicas que constroem o espaço, a paisagem 

contribuiu muito, com seus usos e significados, para a afirmação da Geografia enquanto 

ciência e para a estruturação das várias correntes do pensamento geográfico, tendo evoluído e 

superado a simples observação dos elementos avistados da natureza, alcançando capacidade 

de investigação de fatos e fenômenos visíveis e não visíveis. 

                                                      
46

  A paisagem é um conjunto de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos 

representativos das diversas maneiras de produzir as coisas, de construir o espaço (SANTOS, 2008, p. 40). 
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Inseriu as ações humanas, produtivas e as técnicas como parte integrante de seus 

objetos de análises, cooperando para que, com novos métodos, se pudesse analisar as 

constantes transformações naturais e artificiais tal como se aplicam ao espaço (SANTOS, 

(1988). Essa concepção se coaduna também com o conceito “[...] que nos permite analisar o 

espaço geográfico sob uma dimensão, qual seja o da conjunção de elementos naturais, 

tecnificados, socioeconômicos e culturais” (SUERTEGARAY, 2001, p. 5), apresentada como 

resultado da condição social na qual os elementos naturais foram transformados pela ação 

humana. 

Nesse sentido, em tempos atuais, na ciência geográfica, afirmam alguns estudiosos que  

 

a paisagem traz a marca da atividade produtiva dos homens e de seus esforços para 

habitar o mundo, adaptando-o às suas necessidades. Ela é marcada pelas técnicas 

materiais que a sociedade domina e moldada para responder às convicções 

religiosas, às paixões ideológicas ou aos gostos estéticos dos grupos. Ela constitui 

desta maneira um documento-chave para compreender as culturas, o único que 

subsiste frequentemente para as sociedades do passado. (CLAVAL, 2001, p. 14). 

 

O geógrafo Milton Santos (1997, p. 37) define que 

 

a paisagem nada tem de fixo, de imóvel. Cada vez que a sociedade passa por um 

processo de mudança, a economia, as relações sociais e políticas também mudam, 

em ritmos e intensidades variados. A mesma coisa acontece em relação ao espaço e 

à paisagem que se transforma para se adaptar às novas necessidades da sociedade. 

 

Conforme está apresentado, a paisagem não fica imune a nenhuma transformação 

social. Ao contrário, altera-se constantemente por meio de condições objetivas. Além desse 

tipo de análise, há outras que levam em consideração componentes da cultura: 

 

Na linguagem comum, a noção de paisagem exprime tanto o olhar humano sobre 

uma  extensão visível de território quanto a experiência sensível deste. Passar dos 

territórios vividos às paisagens, coloca em questão uma relação visual que se 

expressa em imagens e palavras. Cada sociedade, cada cultura, mesmo se ela não 

dispõe de palavras para descrever e talvez de imagens para mostrar, produz então a 

“mise  em paysage” do ambiente por meio de razões coletivas e individuais. 

(DONADIEL; PERIGORD, 2007, p. 7). 

 

Portanto, com uso da categoria paisagem, não raro, fazem-se análises sobre as cercanias 

dos principais eixos de circulação de uma região, de um estado ou de um país. Questiona-se, por 

exemplo, quais são as principais artérias de circulação da soja produzida no Cerrado brasileiro ou 

quais são as novas demandas de fluxos que podem facilitar a conexão de economias de regiões 

estagnadas com as regiões dinâmicas. 
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O estudo de paisagem desenvolvido por meio de observações de campo, análise de 

fotografia, organização de legendas espaciais comparando e se juntando às fontes secundárias 

instruídas em sites, banco de dados, atlas eletrônico ou de outros tipos pode encaminhar boas 

respostas às perguntas, além de abrir janelas para reflexões que culminem com dispositivos de 

rede e territoriais. 

Ao observar os vários campos – o visual, o das sensações e o da sensibilidade – e não 

separá-los da cultura, percebe-se que essas fontes subjetivas são canais necessários para se 

compreender as dimensões reais do ambiente. Pode-se, com isso, afirmar que os estudos das 

paisagens da BR-070 facultam uma leitura de seus arranjos temporais e também de suas 

significações atuais. 

Para analisar a paisagem circundada da rodovia BR-070 convém mencionar alguns de 

seus usos e traços históricos, parte importante de uma rede de caminhos antigos que 

possibilitaram o desenvolvimento de determinadas atividades econômicas no Brasil, como da 

mineração, apontada por Castilho (2014). Nesse sentido, a rodovia deixou para trás os fluxos 

de transportes auríferos outrora realizados em lombos de índios, negros e mulas, quintados
47 

pelas intendências em vilas situadas ao longo de sua condição enquanto caminho colonial 

carroçável do século XVIII. 

Ela atravessou processos históricos de mudanças econômicas e políticas que ditaram o 

ritmo de transformação do espaço e da paisagem brasileira, permeando um tipo de rede de 

arraiais e vilas urbanas que Corrêa (1997, p. 306) define como “conjunto de localizações 

humanas articuladas entre si por meio de vias e fluxos”. Suas formas (caminho e rodovia) 

refletiram e refletem as funções exercidas ao longo do tempo e do espaço não apenas como 

via de circulação e mobilidade, mas também em diferentes escalas temporais, conferindo ao 

espaço arranjos sociais, relações políticas e de trabalho que deram significados às diferentes 

paisagens atravessadas.  

Ao percorrê-la, depara-se com feições de paisagens associadas ao presente e ao 

passado, do moderno ao rudimentar, cada qual refletindo tempos diferentes, corroborando 

com a concepção de que 

 

A paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança em todo o 

sentido da palavra: herança de processos fisiográficos e biológicos, e patrimônio 

coletivo dos povos que historicamente as herdaram como território de atuação de 

suas comunidades. (AZIZ AB’SABER, 1977, p. 19).  

                                                      
47

  O quinto, segundo a Ordenação do Reino, era uma decorrência do domínio real sobre todo o subsolo. “[...] o 

rei não querendo realizar a exploração diretamente, cedia a seus súditos este direito, exigindo em troca o 

quinto do metal fundido e apurado, a salvo de todos os gastos” (PALACIN, 1972, p. 59). 
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Situada nessa conceituação inclui-se a BR-070, pois também resulta de uma relação 

entre os processos sociais dinâmicos do passado e atuais, concebida sobre condições naturais 

não menos responsáveis pela compartimentação de legendas paisagísticas correspondentes às 

heranças deixadas pelas atividades de seus diferentes agentes ao longo de sua histórica 

utilidade. 

Desde seu epicentro na capital federal até o entroncamento de Cocalzinho de Goiás, a 

rodovia apresenta moderna infraestrutura, com grande densidade de fluxo, herdado pela 

importância da capital federal enquanto realidade política, econômica e polarizadora de diversos 

serviços que pela rodovia se deslocam. Nesse trecho, ela responde por um espaço de intenso 

crescimento demográfico, com diversidade de sujeitos migrantes, cumprindo o papel de assegurar 

a circulação de diferentes naturezas. 

 

Figura 2 – Trecho urbano da BR-070 no município de Águas Lindas de Goiás, entre os 

municípios de Brasília-DF e Cocalzinho de Goiás 

  

Fonte: AGETOP/MARTINS, Emerson (2015). 

 

O mesmo não acontece de Pirenópolis a Jaraguá, municípios que também são 

acessados pelas vias BR-414 e BR-153. Além do aspecto histórico e turístico, Pirenópolis não 

se localiza no centro comercial da rota da soja, da cana-de-açúcar e de outros produtos 

característicos da economia moderna do estado de Goiás. Por isso, a paisagem desse trecho 

possui uma configuração diferenciada.   

No município de Cocalzinho, vê-se, pela paisagem, que a rodovia não apresenta pista 

pavimentada. Daí estende-se até o município de Itaguari em chão batido, ladeando um relevo 

levemente ondulado, com pequenas propriedades funcionalizadas pela pecuária e pela 

agricultura tradicional.  

1 2 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cocalzinho_de_Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cocalzinho_de_Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cocalzinho_de_Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cocalzinho_de_Goi%C3%A1s
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Figura 3 – BR-070: trecho não pavimentado, localizado no município de Cocalzinho de Goiás 

e Itaguari 

 
Fonte: MARTINS, Emerson (2015). 

 

As Figuras 3 (acima) e 4 (a seguir) indicam que, mesmo percorrendo estados 

dinamizados pela moderna atividade urbana e agropecuária, cujos fluxos de transportes são 

realizados principalmente por caminhões e carretas, taxados pelos “centros avançados” de 

arrecadação, a rodovia revela trechos estéticos que marcam as técnicas materiais que os atores 

dominam para moldar suas paisagens. Tal domínio reflete variáveis de realidade geográfica 

desigual e combinada, que perfazem um mosaico estético típico da ardilosa atividade 

estabelecida pela hegemonia capitalista (HARVEY, 2004). 

As feições retratadas nas figuras sinalizam paisagens com condições estagnadas locais 

e regionais de um lado, e, do outro, condições modernas, com objetos técnicos que desenham 

um perfil de atividades vinculado ao modo produtivo atual e global, estabelecendo legendas 

desiguais que movem o anseio de entendê-las. 

 

Figura 4 – Diferentes paisagens ao longo do eixo rodoviário 

    
  

1 2 3

 3  
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Foto 1: Precárias instalações da SEFAZ em Barra do Garças-MT. 

Foto 2: Precário pátio de parada para carretas da mesma SEFAZ na margem da BR-070.  

Foto 3: Peões tocando a boiada na BR-070, em Cocalzinho de Goiás. 

Foto 4: Moderna rodovia BR-070 duplicada no município de Águas Lindas-GO.   

Foto 5: Exposição de máquinas agrícolas para moderna monocultura em Campo Verde-MT. 

Foto 6: Território indígena de Sangradouro – Etnia Xavante. 

Fonte: MARTINS, Emerson (2015). 

 

O posto avançado da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso (SEFAZ-MT), 

localizada na BR-070, município de Barra do Garças, divisa com o estado de Goiás (Foto 1), 

contrasta com as modernas carretas e máquinas agrícolas que completam a paisagem ao seu 

redor. 

Em observações de campo, notou-se que a BR-070 parece viver tempos diferentes em 

um mesmo espaço. As paisagens apresentadas em alguns trechos (como nas Fotos 1 e 5) 

parecem ainda estacionadas no contexto espacial e temporal dos caminhos antigos. 

As condições de atendimento para arrecadação são precárias e os trabalhadores 

manifestavam-se insatisfeitos com os impostos e as condições de infraestrutura oferecidas. 

Também os peões tocam a boiada em estrada de chão batido, atravessando rios sem pontes em 

busca de solos menos rochosos e irregulares, para encontrarem pastagens que sirvam de 

sustento ao gado. 

Especialmente em trechos de relevos mais acidentados, a rodovia percorre espaços 

urbanos e rurais mais rudimentares. Os recursos técnicos que refletem a moderna paisagem 

das cidades e do campo pouco aparecem. Suas atividades não ultrapassam a escala local e 

toda produção é voltada para a manutenção socioeconômica interna. 

A densidade populacional é menor, os hábitos e costumes ainda preservam fortes e 

visíveis ligações com os tempos mais antigos. Um bom exemplo é o trecho da reserva 

indígena de Sangradouro, onde a vida tribal tradicional é, em vários aspectos, preservada. 

Essa via de circulação – tida como radial de integração da capital federal ao extremo 

do país e idealizada como rodovia no contexto da implantação de uma rede de transporte 

capaz de atender os novos fluxos econômicos do então ilhado planalto central brasileiro – 

mais parece, em alguns trechos, caminhos esquecidos e desconexos, que desviam ou atrasam 

6 5 4

 3 

 3  
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o progresso técnico, a produção, o comércio e outras atividades e serviços correspondentes 

(ARRAIS, 2013). 

Por outro lado, na mesma rodovia BR-070, em trechos diferentes, geralmente em 

relevos mais planos, em áreas de confluências viárias, a paisagem apresenta pista duplicada, 

iluminação e cidades modernizadas pela economia agrícola. São os casos, por exemplo, de 

Primavera do Leste e Campo Verde, cidades que atendem a uma economia moderna, com 

profundo dinamismo ocasionado pela cultura do milho, soja, sorgo e algodão. Percebe-se uma 

situação: o campo é monótono e as cidades são dinâmicas, pois cumprem funções terciárias 

para a economia gerada no campo. 

Nesses trechos, os acessos da população aos meios técnicos e aos serviços diversos 

estão mais disponíveis, os níveis de escolaridade e saúde são mais elevados, as ofertas de 

trabalho são mais amplas e o comércio, com sua variedade de produtos, confere à paisagem o 

aspecto urbano de uma cidade moderna. 

As diferentes condições de infraestruturas e de paisagens encontradas ao longo da 

rodovia BR-070 coincidem com os tipos de atividades econômicas predominantes nos 

diversos trechos. Essa lógica legitima o que sugere Arroyo (2001, p. 105), cujo entendimento 

é o de que os “investimentos em infraestrutura” estão sempre voltados para locais onde há 

mais “densidade técnica”, de modo a consolidar ainda mais a fluidez. 

Além de consolidar essa fluidez, no caso da BR-070, a acumulação dos recursos 

técnicos em alguns trechos resultou em fragmentação do seu traçado, perfazendo arranjos 

técnicos descompassados, que dificultam a estruturação homogênea desse corredor. 

Infere-se, então, que não são amplas e nem variadas as legendas de paisagens da BR-

070 com grau elevado de densidade técnica e econômica. Visualizam-se, em toda sua 

extensão, paisagens com registros das transformações naturais e a presença de culturas sociais 

diversas, cada qual retratando “níveis diferentes de forças produtivas” (SANTOS, 1988, p. 

22), todavia insuficientes para, na rede rodoviária, fazê-la figurar no rol das modernas vias de 

circulação do país ou mesmo do Centro-Oeste. 

Em muitos de seus trechos, sua disposição figura entre paisagens naturais de difícil 

mobilidade, cuja adequação exigiria elevados aportes financeiros por parte da iniciativa 

privada. Além disso, nos mesmos trechos, as demandas para desenvolvimento de atividades 

econômicas são menos rentáveis se comparadas ao agronegócio, fato que, a priori, não 

interessa aos tradicionais atores de investimentos. Essa concepção vai de encontro ao que 

explica Harvey (2011) de que a geografia expansível do capitalismo se dá também pela 
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redução progressiva dos custos de transportes, alegando que as condições de circulação 

repercutem na seletiva ação dos atores territoriais.  

Desse modo, o estudo das paisagens da BR-070 permitiu verificar uma diferenciação 

espacial significativa dos municípios e das regiões servidos por essa infraestrutura. As formas 

destoantes reportam-se à capacidade de retorno produtivo lucrável que os atores podem 

alcançar. Por isso, foi possível diagnosticar que a rodovia em estudo cumpre diferentes 

funcionalidades, conectadas às atividades econômicas, políticas e culturais predominantes nas 

respectivas legendas. 

Em se tratando especificamente dos municípios servidos pela BR-070, duas legendas 

de paisagens marcantes foram identificadas: aquela predominante na região goiana, ligada a 

uma dinâmica territorial assentada na insipiente expansão urbana do Entorno de Brasília, e 

nas atividades agropecuárias tradicionais com relativa biodiversidade preservada, 

contrastando com paisagens monótonas dos sítios pequenos e médios que compõem a rede de 

cidades polarizadas com baixo fluxo de transportes por Anápolis e Goiânia.  

Por outro lado encontra-se aquela na região mato-grossense, na qual foi identificada 

uma paisagem atrelada ao dinamismo da complexa atividade agroindustrial. Há presença de 

cidades médias pujantes, com interações espaciais que extravasam os limites territoriais 

municipais. A cadeia produtiva que envolve a agricultura comercial, o armazenamento e o 

processamento de grãos repercute diretamente no regime de fluxos, bastante intenso frente às 

condições e à capacidade de circulação da via. Paisagens complexas na cidade, atravessadas 

por fluxos conectados à economia mundial, que exige a participação intensa do setor de 

serviços, contrastam com uma paisagem monótona no campo, dominada pelas monoculturas e 

grandes áreas desflorestadas.  

Dessa forma, identifica-se, em ambos os recortes de paisagens, que o diferencial da 

relação da rodovia com o território pode ser entendido analisando a capacidade de produção, a 

integração e o retorno econômico que os interesses seletivos dos atores públicos e privados 

das duas regiões aspiram. Essas condições mostram alguns dos pressupostos explicativos para 

o longo atraso de modernização desse eixo tão antigo de circulação. Contudo, em geral, o 

conjunto de situações levantadas (aspecto urbano mais moderno; atrasos técnicos; rodovias 

perpendiculares; boiadeiros; agronegócio; pequenos produtores; atores públicos; forças 

produtivas; infraestrutura; vantagens econômicas, etc.) consiste nos ambientes, objetos, 

atividades humanas e naturais que originam a paisagem geográfica aqui utilizada para 

explanar sobre as duas legendas identificadas ao longo da rodovia.  
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2.2 Os municípios de influência direta 

 

Em sua extensão total, a rodovia figura entre as vinte maiores do país, apresentando 

1.317,7 quilômetros de extensão. Estendendo-se de Brasília, no Distrito Federal – em 

Taguatinga se encontra o quilômetro zero –, percorre os estados de Goiás e Mato Grosso, 

perpassando um total de 28 municípios. Trata-se de uma das oito radiais “pavimentadas” do 

Brasil, de pista dupla, estreita, mão única e com pequenos trechos urbanos duplicados, alguns 

bastante importantes, como Águas Lindas de Goiás, cujo crescimento urbano se deu em torno 

do trecho duplicado. Esse município concentra a quarta maior população em comparação aos 

municípios de todo o eixo
48  e tem na BR-070 a principal via de conexão com Brasília. 

Diferente do que ocorria enquanto caminho, a rodovia em si não passa pelas sedes de 

Pirenópolis
49 e Jaraguá, acessados, respectivamente, pelas vias alternativas BR-414 e BR-153. 

Tais desvios acontecem em função de problemas infraestruturais, que serão apresentados 

adiante. 

Pirenópolis, importante cidade histórica, localiza-se em uma área de entroncamento 

dos antigos caminhos do século XVIII, por onde afluíam as bandeiras que partiam do Sudeste 

e do Nordeste do país colonial. Considerada patrimônio nacional pelo IPHAN desde 1989, é 

acessada por turistas brasilienses via BR-060 até o município de Abadiânia e, de lá, pela GO-

225 até o destino. Nesse município, a BR-070 não percorre a zona urbana, e sim margeia a 

poção norte do Parque estadual do Pirineus. 

Em Cocalzinho, município fundado por influência da fabricação do cimento, a rodovia 

apresenta apenas pequeno trecho pavimentado em área urbana, recebendo o nome de Avenida 

dos Pirineus. Ao final dessa “avenida”, inicia-se longo trecho não pavimentado, que se 

estende até o município de Itaguari, situação que interfere na integração dos municípios no 

sentido latitudinal. A saída de Cocalzinho via rodovias pavimentadas só é possível pelas 

rodovias BR-414 e BR-070, voltada para Brasília-DF. 

Entre Itaguari e Itaberaí, todo o trecho foi pavimentado na década de 1990, mas possui 

pista estreita, para pequenos fluxos, precária sinalização, sem acostamentos (BRASIL, 2002). 

Nesse trecho, há um entroncamento com a rodovia GO-154, responsável pela conexão com 

Goiânia, forte consumidora da produção têxtil de Itaguari, situação que concorre para que haja 

mais investimentos na BR-070, visto que o fluxo para a capital se dá pela via estadual. 

                                                      
48

  Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/. Acesso: mar. 2015. 
49

  Pirenópolis, na época da mineração, “não deixou especial fama por suas lavras de ouro, mas logo se 

estabeleceu como ponto central das vias de comunicação das minas que a todo ano brotavam em solo goiano 

e tocantinense (BERTRAN, 1994, p. 99). 

http://www.cidades.ibge.gov.br/
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Importante considerar que a BR-070 no município de Itaberaí apresenta duas legendas: 

uma dividindo a fronteira com Itaguari, em condições de fluxos bastante pequenos, e outra 

dividindo a fronteira com a Cidade de Goiás, cujos fluxos são elevados e diversificados. 

A partir de Itaberaí, percorrendo a Cidade de Goiás, a BR-070 é coincidente com a 

GO- 070 até o município de Itapirapuã, trecho que está sob a gestão do Governo de Goiás e 

em obras de duplicação e recapeamento. De acordo com informações obtidas no DNIT, há 

interesse de que a rodovia seja totalmente federalizada nesse trecho, entretanto, os impasses 

com a esfera estadual delongam a tomada de decisão. 

De Itapirapuã a BR-070 volta a aparecer e segue por Jussara, Aparecida do Rio Claro e 

Aragarças, trecho pavimentado na década de 2000, com pista estreita, plana, retilínea e sem 

acostamentos (BRASIL, 2002). 

A partir de Barra do Garças, cidade turística banhada pelo Rio Araguaia, conturbada 

com Aragarças, o traçado segue para General Carneiro, onde percorre a reserva indígena de 

Sangradouro. Nesse trecho há grande preservação do bioma Cerrado, com fraca dinâmica 

econômica. Desse ponto, a rodovia segue rumo a Primavera do Leste e Campo Verde, cidades 

recém-criadas que, juntamente com Cuiabá, Lucas do Rio Verde e outras modernas e bastante 

dinamizadas pelo agronegócio do milho, da soja, do sorgo e do algodão formam um conjunto 

de centros urbanos articulados, cujos nós e fluxos criam uma rede agroindustrial produtiva de 

significativa importância econômica nacional e internacional. 

Passando por Santo Antônio do Leverger, a rodovia segue para a capital mato-

grossense, descoberta pelos bandeirantes, segundo município mais populoso entre os 28 

percorridos pela BR-070 e dinamizada pelo comércio, pela agroindústria e pelo turismo. Ela 

se encontra integrada aos portos importantes do país por meio dos modernos corredores de 

escoamento do Centro-Oeste – as rodovias BR-163 e a BR-364. 

A partir de Cuiabá, a via segue duplicada para o município de Cáceres, banhado pelo 

rio Paraguai, importante hidrovia de penetração a Oeste do país na época do Brasil colonial. 

De Cáceres, a rodovia volta a apresentar pista única, de mão dupla, em chão batido até o seu 

quilômetro final, no povoado de Porto Limão, próximo à fronteira com o território boliviano, 

conforme o Mapa 7: 
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Mapa 7 – Rodovia BR-070 e municípios de influência direta 

 
Fonte: IBGE, DNIT, SIEG (jul. 2015). 

Organização: Ana Paula Costa e Emerson Martins. 
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Juntos, os 28 municípios perfazem uma área total de aproximadamente 123,4 mil 

quilômetros quadrados, divididos em: Goiano, com 23,4 mil quilômetros quadrados de área; e 

Mato Grosso, com 99,91 mil quilômetros quadrados de área. 

A respeito dessas duas áreas, seguem, na Tabela 2, dados que refletem o perfil 

econômico do conjunto de municípios de cada trecho percorrido: 

 

Tabela 4 – Soma de alguns indicadores econômicos dos municípios percorridos pela BR-070 

– Trechos goiano e mato-grossense 

 

TRECHOS 

DA 

UNIDADE 

DA 

FEDERAÇÃO 

 

 

POPULAÇÃO 

2014 

PARTICIPAÇÃO 

PIB (R$ MIL) 

 

PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA 

(TONELAGEM) 

 

PRODUÇÃO 

PECUÁRIA 

 

BALANÇA 

COMERCIA 

(JAN- DEZ 

2014) 

SALDO 

VALOR 

ADICIONADO 

BRUTO 

TOTAL 

BOVINO 

SUÍNO 

FRANGO 

(CABEÇAS) 

LEITE 

(MIL 

LITROS) 

Mato 

Grosso 

1.184.777 22.326.076 4.789.179    13.882.336 55.671 2.782.891.367 

Goiás 400.400 3.315.740 1.452.521      9.248.533 257.969 106.256.841 

Total 1.585.177 25.641.816 6.241.700    23.130.869 313.640 2.889.148.208 

Fonte: Tipologia/Integração Cerrado.  

Organização: E. Martins. 

 

Nitidamente, os dados dos municípios do trecho goiano, somados, apresentam uma 

grande estagnação econômica. Essa situação pode ser mais bem entendida se comparada com 

o eixo urbano, agrícola e industrial instalados ao longo dos municípios percorridos pelo 

corredor rodoviário goiano da BR-060
50

, cujos números lhes dão posições bastante 

avantajadas em relação ao Centro-Oeste. 

Além da discrepância populacional, que no território mato-grossense é bem maior, em 

geral os municípios do trecho goiano, exceto Itaguari e Aguas Lindas, são mais antigos e 

foram polarizados pelas cidades de maior porte na região Goiânia – Anápolis e Brasília. Não 

são muitas as indústrias, elas geram poucos empregos, dependem da administração pública e 

sua economia é voltada para a agropecuária familiar. 

Já os municípios do trecho mato-grossense, além de possuírem áreas maiores, contam 

com condições naturais mais adequadas à agricultura comercial e se enquadram nos espaços 

de nova fronteira agrícola. Seus maiores contingentes populacionais garantem mais repasses 

de verbas federais e atraem mais capitais de investimentos. Há um maior número de 

agroindústrias, o comércio é mais amplo, os serviços públicos são mais presentes e, 

consequentemente, são menos dependentes da capital Cuiabá.  

                                                      
50

  Fato constatado em tipologia feita com o levantamento de dados realizado por pesquisadores do Pró-

integração, do IESA-UFG. 
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Essas diferenças definem e canalizam os investimentos dos atores de capital público e 

privado para os espaços rodoviários do Mato Grosso, estando os municípios percorridos pela 

BR-070 no trecho goiano mais vulneráveis economicamente. Conformada e associada a essa 

vulnerabilidade municipal, tem-se a rodovia, apresentando vários empecilhos de circulação, 

com trechos em chão batido, nos quais comumente transitam os tropeiros tocando a boiada. 

 

2.3 A rodovia, o caminhoneiro e o DNIT 

 

Durante a realização do trabalho de campo, percorremos o trecho goiano (530 

quilômetros) e mato-grossense (780 quilômetros). Para sabermos mais sobre as condições 

oferecidas pela rodovia, aplicamos questionários aos caminhoneiros, que apontaram 

deficiências importantes na rodovia: as cidades são distantes umas das outras, no intervalo 

entre elas não há muitas ofertas de serviços – como higiene, alimentação, oficinas mecânicas, 

borracharias, postos de combustíveis, e locais para descanso.
51

 Este último, segundo os 

motoristas, é um problema encontrado em todas as rodovias não privatizadas, “trata-se de uma 

lei que dificilmente é cumprida, não há como cumprir esta lei”, afirmou um dos motoristas. 

Os caminhoneiros ainda apontam que na BR-070 é comum a presença de animais na 

pista (boiada), muitos buracos, acostamentos mesmo desnivelados são escassos. Alegam que a 

pista é muito estreita e com poucos locais para ultrapassagem. A sinalização não é visível e os 

riscos de acidentes são elevados. 

Quando questionados sobre a travessia da reserva indígena, todos são unânimes em 

dizer que não gostam de transitar por aquele trecho, mas não relataram muitos problemas – 

apenas que preferem não atrapalhar as legítimas reivindicações dos Índios. Segundo os 

caminhoneiros, não raro, escutam no rádio que os índios estão interditando a pista.  

Dos produtos mais transportados, destaque para couro, gado bovino, cana de açúcar, 

material de construção, bebidas, móveis e combustíveis. Não é difícil os caminhões serem 

parados por bandidos querendo roubar as cargas, como afirmaram alguns condutores. Outros 

produtos, típicos da região, especialmente os do agronegócio, são transportados em grande 

parte por rodovias perpendiculares, pedagiadas, seguras, bem diferente da real situação da 

BR-070, ressaltaram outros. 

                                                      
51

  Exigência da Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012. “Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; 

altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, e as Leis nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001, 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004, e 12.023, de 27 de agosto de 2009, para regular e disciplinar a jornada de trabalho e o 

tempo de direção do motorista profissional; e dá outras providências”. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12619.htm>. Acesso em: 12 jul. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12619.htm
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Grande parte dos condutores entrevistados eram empregados de transportadoras e com 

regularidade disseram não ter se envolvido em acidentes e tampouco utilizado estimulantes 

para se manterem acordados. Todavia, todos alegaram conhecer motoristas que se envolveram 

em acidentes e que usam regularmente algum tipo de substância proibida para não dormir ao 

volante e suportar maior número de horas ao volante. 

A insatisfação dos caminhoneiros contraria alguns resultados do DNIT. Em 

pesquisas
52 sobre irregularidade do pavimento da rodovia em situações que afetam a dinâmica 

dos veículos e a qualidade de rolamento da via, os resultados são bem diferentes dos que 

foram detectados em 2014, 2015 e 2016 na observação empírica e nos questionários 

aplicados. 

O DNIT registra que, ao pesquisar a irregularidade do pavimento nos 296,7 

quilômetros da rodovia BR-070 em Goiás, e 703,8 quilômetros no Mato Grosso, os 

resultados, respectivamente, apresentam índices bons, superiores a 80 e 60 pontos percentuais 

para cada trecho. 

 

Gráfico 2 – Avaliação da regularidade do pavimento da BR-070 

 
Fonte: DNIT – Planejamento e Pesquisa (2013, p. 13). 

Adaptação: E. Martins. 

 

                                                      
52

  “O DNIT contratou empresas por meio de Pregão Eletrônico n° 057/2012 para a execução de serviços 

técnicos para a caracterização funcional das rodovias, abrangendo: i) pesquisas de campo com levantamento 

do Índice de Irregularidade Internacional (IRI) e registro por imagens; ii) serviços em escritório com auxílio 

de imagens para o levantamento visual contínuo de defeitos (LVC), do cadastro da sinalização, dos 

dispositivos de segurança, da faixa de domínio, do perímetro urbano e da atualização do sistema de 

gerenciamento SGP” Disponível em: http://www.dnit.gov.br/download/planejamento-e-pesquisa/ 

planejamento/evolucao-da-malha-rodoviaria/relatorio-sgp-2012-2013-go.pdf. Acesso em: 13 jul. 2015. 

http://www.dnit.gov.br/download/planejamento-e-pesquisa/planejamento/evolucao-da-malha-
http://www.dnit.gov.br/download/planejamento-e-pesquisa/planejamento/evolucao-da-malha-
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Esta pesquisa foi realizada por empresa contratada, que utilizou equipamentos 

eletrônicos, tendo seus resultados servido de referência internacional. Os equipamentos são 

colocados sobre os veículos e eles percorrem trechos longos da rodovia, detectando os pontos 

irregulares que, em seguida, são tabulados e transformados em índices de análises. 

Certamente há grande distinção metodológica entre as pesquisas encomendadas pelo 

DNIT e a realizada em campo. Entretanto, mesmo que as diferenças sejam grandes e os 

objetivos diferentes, os resultados das condições da rodovia não deveriam ser tão contrários. 

A maioria dos motoristas questionados, seja de caminhões ou carros de passeio, 

respondeu que a opção em trafegar pela BR-070 ocorre apenas quando realmente não há 

alternativa disponível, dada as condições ruins oferecidas por ela. 

As pesquisas do DNIT revelam um cenário diferente – a rodovia está em boas 

condições de trafegabilidade. Cabe apontar que esta pesquisa considerou apenas trechos 

pavimentados e, nela, fez-se referência também aos trechos inacabados. 

Percorrendo a BR-070, houve contatos preciosos com caminhoneiros, proprietários de 

postos de combustíveis, técnicos do DNIT, responsáveis pelo planejamento, execução e 

fiscalização da infraestrutura. Nenhum deles apresentou as boas condições registradas no 

Gráfico 2. 
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3 BR-070: ABORDAGEM DO TRECHO INACABADO 

 

3.1 Caracterização mesorregional  

 

Propõe-se, no terceiro capítulo, detalhar a localização e as condições do trecho 

inacabado em escala mesorregional
53

, bem como fazer conhecidos os motivos que emperram 

a conclusão das obras de pavimentação. Nessa oportunidade, também explanou-se sobre a 

capacidade de integração do trecho, níveis sociais e econômicos dos municípios, expectativa 

da população e as demandas de fluxos que porventura aguardam pela continuidade do asfalto 

nos aproximadamente noventa quilômetros ainda sem condições de trafegabilidade comercial. 

O trecho da BR-070 em estudo neste capítulo está localizado entre os entroncamentos 

com a BR-414 e GO-154, especificamente do km 63 ao km 155, com extensão de 102 

quilômetros ainda não totalmente pavimentados, compreendidos entre 15º e 16º de latitude sul 

e 48º e 49º de longitude oeste, conformada em altitudes que variam de 700 a 1100 metros, sob 

a jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), sediado em 

Goiânia e Brasília. 

Na Figura 5 pode-se observar o início e a direção da rodovia, cujo trecho interrompido 

diz respeito ao recorte espacial que neste capítulo foi explorado.  

 

Figura 5 – Foto de esquema de desvios e distancias retirada em posto no entroncamento da 

BR-414 

 
Fonte: MARTINS, Emerson (2015). 

                                                      
53

  Atendendo  à resolução federal n. 11, de 5 de junho de 1990, o estado de Goiás é dividido em cinco 

mesorregiões: Centro Goiano, Leste Goiano, Noroeste, Norte Goiano, Sul Goiano. Disponível em: 

http://www.imb.go.gov.br/. Acesso em: 13 jul. 2015. 
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Em sua extensão total, o trecho percorre os municípios de Cocalzinho de Goiás, 

Pirenópolis, Jaraguá, São Francisco e Itaguari. Surgiu na condição de estrada de rodagem sem 

pavimentação asfáltica no início da década de 1970, interligando os municípios citados à 

Brasília. Essa interligação não se mostrou satisfatória, pois a ausência de asfalto, de pontes, 

além da precária conservação da estrada (buracos, atoleiros, poeira, animais, escorregadia)
54

, 

não favoreceu uma integração segura e apropriada com a capital federal (CARDOSO; 

COUTO NETO; JERÔNIMO NETO, 2013).  

 

Figura 6 – Atual condição do trecho da BR-070 entre Cocalzinho de Goiás e Itaguari 

 
Foto 1: Entroncamento com a BR-153. 

Foto 2: Travessia perigosa nas proximidades de Jaraguá.  

Foto 3: Rebanho bovino pastando às margens da estrada. 

Foto 4: Estrada escorregadia nas proximidades de Cocalzinho de Goiás-GO.  

Fonte: MARTINS, Emerson (2015). 

 

Nos municípios localizados às margens do trecho inacabado, as fotos feitas em campo 

levam a considerar que o perfil socioeconômico vinculado ao escoamento da produção, 

circulação de pessoas, bens e mercadorias poderia estar melhor dinamizado caso a 

pavimentação da BR-070 estivesse concluída.  

                                                      
54

  Em pesquisa de campo, constata-se que o trecho ainda se encontra nas mesmas condições atualmente. Cabe 

destacar que foi percebida, em alguns pedaços intercalados de seu trajeto, a presença de asfalto. 
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Dispostos no sentido latitudinal do trecho, esses municípios, entre outros, perfazem 

uma espacialização regional distinta: Cocalzinho de Goiás e Pirenópolis pertencem à 

Mesorregião do Leste Goiano
55

 e à microrregião do entorno de Brasília, os outros três à 

Mesorregião do Centro Goiano
56

 e à Microrregião de Anápolis.
57

, regiões bastante polarizadas 

pelo “eixo de desenvolvimento constituído pelos municípios Goiânia-Anápolis-Brasília”, 

integrados pela rodovia BR-060 (ARRAIS, 2007, p. 195). 

São municípios pequenos, de economias pouco expressivas, com populações urbanas e 

rurais de maioria relativamente adultas e idosas, dependentes da atividade de subsistência, do 

comércio e da administração pública municipal interna, mas com forte dependência também 

das cidades polo – Anápolis, Goiânia e Brasília – para atendimento hospitalar, educação 

superior, transporte, serviços turísticos, públicos, bancos, empregos, melhores salários, 

materiais de construção, produtos eletrodomésticos, etc. 

No caso específico das duas Meso e Microrregiões mencionadas, as rodovias federais 

mais relevantes para os dois grupos são, respectivamente: “BR-414” (ligada ao norte à BR- 

153 e ao sul à BR-060), que interliga, no sentido norte-sul, as cidades de Cocalzinho de Goiás 

e Pirenópolis às Microrregiões de Anápolis e Goiânia. E a BR-153, que articula os municípios 

da Mesorregião Centro com as Microrregiões também de Anápolis e Goiânia. Ressalta-se que, 

além dessas rodovias, a BR-060 tem papel fundamental para estabelecer a ligação entre essas 

duas microrregiões, fato que confirma o sentido da direção rodoviária pelo qual os 

investimentos na infraestrutura de circulação dos fluxos se espacializam – norte-sul. 

Em uma escala mais ampliada, verifica-se a presença de dois grandes corredores nas 

duas mesorregiões, ambos de sentido perpendicular ao da BR-070, configurando-se também 

como respeitáveis vias de ligação para outros estados, como no caso da BR-153 (que liga 

Goiás aos estados do norte e do sul do país) e a BR-060 (que, integrada às rodovias radiais 

BR-020 e BR-040, articula Goiás e DF/Centro-Oeste aos estados do nordeste e sudeste, 

respectivamente).  

Observando o Mapa 8, identificou-se a rede rodoviária das Mesorregiões Noroeste, 

Centro e Leste, os principais eixos de integração e circulação, bem como a espacialidade dos 

municípios e as possibilidades de ligação entre eles.  

                                                      
55

   Apresenta alguns dos municípios goianos com menor PIB per capita (ARRAIS, 2007). 
56

  Tida como aquela que concentra a maior população e o maior desenvolvimento econômico do estado de 

Goiás (ARRAIS, 2007). 
57

  Abriga o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), visto como um dos polos farmacêuticos mais 

importantes do país (ARRAIS, 2007). 
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Mapa 8 – Integração mesorregional 

 
Fonte: IMB – SEGPLAN, DNIT (2013) e Agetop (2015). 

Organização: Ariel Vespucci e Emerson Martins. 
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Verifica-se que, na porção sul, os dois corredores (BR-153 e BR-060) estão 

interligados e sobrepostos nas microrregiões de Anápolis e Goiânia, mas com deficiência de 

interligação/integração nas porções central e norte, entre as microrregiões de Anápolis e 

Entorno do DF, especialmente no eixo compreendido entre Brasília e Jaraguá, devido à 

descontínua pavimentação da rodovia BR-70. As únicas vias de ligação pavimentadas são a 

GO-431 e a GO-427, dificultando, então, a integração leste-oeste entre os municípios que 

margeiam o trecho ao longo das três mesorregiões mapeadas.  

A conclusão das obras de pavimentação encurtaria o percurso entre os municípios de 

Cocalzinho e Itaberaí, atualmente realizado por desvios mais distantes, via GO-431, BR-153 e 

GO-427. O acesso entre as cidades via BR-070 reduziria a distância em pelo menos 65 

quilômetros e proporcionaria mais fluidez e melhores condições de escoamento dos produtos 

em uma escala intraestadual de circulação, que não oferece conexão pavimentada latitudinal 

direta.  

A pavimentação do trecho pode ainda ser um atrativo para os investimentos do setor 

agropecuário, pois poderá viabilizar áreas cuja exploração é em parte impedida por 

dificuldades de acesso, circulação e transporte. Poderá tornar-se uma opção de acesso local 

aos municípios citados principalmente para os turistas provenientes de Brasília à procura de 

mais lazer e aventura, ligados à natureza, pois 

 

como o trecho da BR-070 de Brasília até aqui em Cocalzinho não é bom, e não tem 

continuidade asfaltada rumo a Pirenópolis e BR-153 em Jaraguá, os turistas 

preferem vir para estas bandas pela BR-060. Se a pista aqui estivesse pavimentada, 

nosso comércio estaria melhor, tudo seria diferente, as terras iam valorizar, o povo 

passaria por aqui e veria que temos coisa boa para oferecer. Antes o pessoal de 

Brasília até passava mais por aqui, mas como a BR-070 está mal conservada e 

fizeram a duplicação da BR-060, nosso movimento caiu muito. Agora se chegar o 

asfalto o movimento vai aumentar porque aí quem vem de Brasília para a BR-153 

passará por aqui.
58

 

 

Antes, da duplicação da BR-060, o tráfego de quem vinha de Brasília para 

Pirenópolis e Corumbá era realizado via rodovia BR-070 e BR-414, passando pelos 

municípios de Águas Lindas, pelos distritos de Girassol, Edilândia e cidade de Cocalzinho
59

 

de Goiás. A partir da duplicação, o tráfego de quem vem de Brasília para o mesmo destino 

segue até Abadiânia, acessando a GO-338, com acréscimo de aproximadamente 20 

                                                      
58

  Entrevista concedida em campo, realizada em Cocalzinho de Goiás, no dia 8 de novembro de 2014. 
59

  Cabe mencionar que Cocalzinho de Goiás e Pirenópolis fazem parte do grupo de 22 municípios que 

compõem a Região Integrada do Entorno do Distrito Federal, Brasil. 
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quilômetros, compensados pela segurança oferecida pela via duplicada e concessionada
60

, a 

BR-060.  

Outros benefícios a serem alcançados caso a pavimentação do trecho seja concluída 

diz respeito à conexão direta entre o Distrito Federal e o estado de Mato Grosso, conexão que 

atualmente se faz em função da presença de chão batido, via BR-060, GO-222 e GO-070, 

proporcionando um acréscimo de até 66 quilômetros para chegar aos destinos. Pode-se 

mencionar, ainda, a geração de empregos em função do surgimento de serviços, visto que 

estes, ao longo dos eixos rodoviários, são componentes marcantes da paisagem, 

proporcionando postos de combustíveis, borracharias, restaurantes, lanchonetes, hotéis, 

pousadas, além do comércio de objetos e outros. Outro benefício diz respeito ao transporte de 

mercadorias com fluxos no sentido Leste-Norte e Oeste-Norte, de origem no Distrito Federal 

e estado do Mato Grosso, que passariam a ter acesso mais curto ao norte de Goiás e Tocantins 

via BR-153. 

Atualmente, o transporte rumo ao norte, cuja origem são os estados citados, precisa 

acessar a BR-153, respectivamente pela BR-060, BR-414 e GO-070 (Mapa 8), as distâncias 

tornam-se bem maiores e o tempo de viagem aumenta significativamente. A pavimentação 

evitaria o tráfego intenso, reduziria o tempo das viagens, os custos dos transportes e, 

consequentemente, as mercadorias transportadas. 

 

3.2 Algumas causas da não conclusão de pavimentação do trecho 

 

A BR-070, nesse traçado inacabado, atravessa uma porção do espaço regional cuja 

variedade de situações que interferem na conclusão da pavimentação é bastante considerável. 

Começa-se pelas interferências que as concentrações urbanas como as de Anápolis, Goiânia e 

Brasília, centros de elevado número populacional e um articulado sistemas de objetos técnicos 

e fluxos hegemônicos subordinam os demais fluxos e espaços adjacentes e, portanto, tornam 

essas cidades decisivas nas articulações econômicas, políticas e administrativas de escolhas 

dos espaços que recebem investimentos em infraestrutura de transporte no território goiano 

(SANTOS, 1994; ARRAIS, 2007).  

Parte-se do pressuposto de que os atores goianos, no uso dos objetos técnicos, 

arquitetam a dinâmica territorial na mesma proporção para que essa dinâmica garanta, na 

organização do espaço, demandas voltadas às áreas mais competitivas do estado, nesse caso, 

os centros mencionados. Nessa estratégia, incluem-se, também, o uso dos componentes da 
                                                      
60

  A empresa Triunfo detém a concessão da BR-060, fato constatado em pesquisa campo.  
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formação social desigual e combinada da disparidade regional, próprios dos atores do modelo 

produtivo para materializarem a conhecida geografia da acumulação desigual do capitalismo, 

conforme ensina Harvey (2011). 

Por esse prisma, observou-se, nos dados a seguir, como as disparidades da composição 

populacional entre os municípios do trecho e as grandes cidades mencionadas colaboram com 

o pressuposto apontado: 

 

Tabela 5 – Municípios do trecho e das grandes cidades – comparativo de população urbana 

e rural 

 

Município 

Área total População Densidade  

Urbana 
 

Rural Km2 Absoluta      Hab./Km2 

Cocalzinho de Goiás 1.789,00 17.407 9,73 6.444 10.963 

Itaguari 146,60 4.513 30,78 3.968 545 

Jaraguá 1.849,60 41.870 22,64 35.328 6.542 

Pirenópolis 2.205,00 23.006 10,43 15.563 7.443 

São Francisco de Goiás 415,80 6.120 14,72 4.464 1.656 

Anápolis 933,20 334.613 358,58 328.755 5.858 

Goiânia 732,80 1.302.001 1.776,75 1.297.076 4.925 

Brasília 5.787,80 2.570.160 444,07 2.482.210 87.950 
Fonte: IBGE, 2010 / Tipologia. 

Organização: E. Martins 

 

No conjunto dos municípios de influência direta do trecho, a taxa média de 

urbanização é de 72,94%, situação que pode ser explicada em função da referência e da 

proximidade que se tem das cidades – Brasília, Goiânia e Anápolis –, onde praticamente toda 

a população está concentrada nas áreas urbanas, em uma taxa média de 96,8%, repercutindo 

nos munícios subordinados.   

Se, na comparação de todos os municípios, nota-se que a tendência é de urbanização, 

também infere-se que, em termos de números populacionais absolutos, os municípios mais 

populosos são polarizadores, uma vez que suas realidades urbanas estão constituídas de 

complementariedades técnicas que desempenham papéis mais diversos e que, nesse sentido, 

adaptam-se com mais ofertas às demandas sociais (ARRAIS, 2007). 

Observando apenas os municípios do trecho, constata-se que eles não são muito 

povoados, a densidade demográfica não ultrapassa 30,78 hab/km², índice que tende a 

diminuir, pois as cidades polo citadas estão bem próximas e oferecem mais oportunidades, 

atraindo seus contingentes populacionais, principalmente os jovens. Em Cocalzinho de 
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Goiás
61

, a população concentra-se no meio rural, com 62,98% do total. Jaraguá apresenta a 

maior população absoluta, representando aproximadamente 45,6% da totalidade. Somadas, e 

comparadas à população dos grandes centros mais próximos, a população dos cinco 

municípios corresponde a 27,77% de Anápolis, 7,14% de Goiânia e 3,62% de Brasília. Esses 

números, juntamente com outros, realçam a ideia de que a concentração populacional e da 

atividade econômica controla e articula a seletiva instalação das infraestruturas (SANTOS, 

2003). 

Uma das infraestruturas é a social, que pode ser verificada por meio do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)
62

 dos municípios, constituído da avaliação de critérios 

relacionados à saúde, à educação e à renda. 

 

Tabela 6 – Estrutura social – IDH dos municípios do trecho e *cidades polo 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2010). 

Organização: E. Martins. 

 

O índice de longevidade é o único que se apresenta mais elevado (IDH alto), 

concomitante às médias das cidades polo analisadas. Já o município que apresenta o índice 

mais alto é Jaraguá, com 0,699 (IDH médio), e o índice mais baixo é o de São Francisco de 

Goiás, com 0,651 (IDH médio), diferentes, assim, do IDH das cidades polo, cujo número é 

0,824, 0,737 e 0,799 (IDH muito alto e alto), respectivamente. No quesito educação, o IDH é 

o mais baixo quando comparado aos de longevidade e renda. Observa-se que todos os 

municípios do trecho apresentam índice educacional baixo e, portanto, inferior ao das cidades 

polo, cuja classificação é de IDH médio e alto. Segundo informações obtidas no Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, no que se refere ao grupo populacional com idade 

superior a 25 anos ou mais, o percentual com curso superior está bem abaixo da média das 

cidades polo. 
                                                      
61

  Erguida às margens do Rio Corumbá, concomitante com o surgimento da Fábrica de Cimento do Grupo 

Votorantim, na década de 1960. 
62

  Conforme Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil: IDH muito baixo: 0 - 0,499 / IDH baixo: 0,500 - 

0,599 / IDH médio: 0,600 - 0,699 / IDH alto: 0,700 - 0,799 / IDH muito alto 0,800 - 1. 

Local IDH RENDA LONGEVIDADE EDUCAÇÃO 
POSIÇÃO 

MUNICIPAL 

Cocalzinho de Goiás 0,657 0,648 0,826 0,531 214º 

Pirenópolis 0,653 0,674 0,840 0,587 134° 

São Francisco 0,651 0,658 0,825 0,509 224º 

Jaraguá 0,699 0,692 0,841 0,588 115° 

Itaguari 0,693 0,683 0,817 0,596 135º 

*Brasília 0,824 0,863 0,873 0,742 1° 

*Anápolis 0,734 0,737 0,822 0,660 22° 

*Goiânia 0,799 0,824 0,834 0,739 1° 
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Gráfico 3 – População com % de ensino médio ou superior completo – 25 anos ou mais de 

idade 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 
Organização: E. Martins. 

 

A estruturação dos dados das tabelas e do Gráfico 3 leva a perceber que os arranjos 

espaciais da rede de municípios apresentada apontam para a dependência das cidades polo, 

pois elas concentram um maior número de universidades e, consequentemente, mais ofertas 

de vagas. O cenário da prestação de serviço educacional dos municípios melhora quando 

comparado, a partir da mesma faixa etária, com o percentual da população que concluiu o 

ensino médio.
63

 Talvez pelos resultados apresentados até aqui é que, em pesquisa de campo 

realizada, a aplicação de questionário
64

 junto à população demonstrou que a maioria dos 

entrevistados (87%) tem expectativas positivas de que a pavimentação do trecho vai atrair 

benefícios para seus municípios em comparação à situação atual.  

 

                                                      
63

  Em pesquisa junto ao Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, foi possível constatar que há, nos 

municípios do trecho, grande carência de escolas e de oferta de vagas para o ensino médio. Esse fato 

contribui muito para os baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) verificados nos municípios de 

influência direta. Cabe ressaltar que tanto a procura pelo ensino médio quanto pelo ensino superior se dá nas 

cidades polo. 
64

  Em cada um dos cinco municípios, aplicou-se o questionário a vinte pessoas, totalizando cem pessoas 

abordadas. 
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Gráfico 4 – Expectativa da população frente à possível pavimentação do trecho 

 
Fonte: Questionário de campo. 
Organização: E. Martins. 

 

Apenas 5% dos entrevistados acreditam que a situação vai piorar e 5% não 

responderam à questão, enquanto outros 3% disseram que nada vai mudar. Faz-se necessário 

destacar que os questionários foram aplicados em trechos urbanos, para comerciantes, 

funcionários públicos, trabalhadores rurais, aposentados, donas de casa, estudantes, religiosos 

e outros. 

Interpreta-se, das respostas, que a pavimentação poderá promover um pouco mais de 

autonomia aos municípios em relação às cidades polo, pois, ao ficar pavimentada, aglutinará e 

estimulará o intercâmbio entre os municípios, ampliará as relações comerciais, aumentará a 

produção, o mercado poderá oferecer mais oportunidades de empregos, as propriedades serão 

valorizadas, os municípios poderão crescer e as novas oportunidades de renda e educação 

poderão lhes oferecer melhores condições de vida.   

Da forma que se encontra a rodovia, o poder de articulação entre as cidades fica 

bastante limitado. Nos espaços entre elas, os investimentos em infraestrutura acabam não 

interessando aos atores econômicos, sendo canalizados para espaços mais dinamizados e 

competitivos. 

Outra situação que interfere na não modernização do trecho inacabado pode estar 

ligada à aptidão produtiva da região. Segundo o professor Antônio Teixeira Neto: 

 

a vocação econômica regional dos municípios próximos ao trecho inacabado é 

baseada na agropecuária tocada em propriedades essencialmente familiares de médio 
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e pequeno porte. Aos olhos das políticas econômicas mais globais isto não seria 

suficiente para que se acelere a sua abertura e asfaltamento definitivo, ou seja, a 

rodovia, naquela porção do território goiano, não é prioritária aos olhos do 

empreendedorismo atual, pois atravessa uma região – se poderia mesmo dizer – 

estagnada ou mesmo deprimida economicamente.
65

 

 

A estrutura fundiária mencionada por Teixeira Neto pode ser averiguada nos dados 

apresentados na Tabela 7 a seguir: 

 

Tabela 7 – Estrutura fundiária dos municípios de influência direta 

Municípios 

Pequena 

Propriedade 
Média Propriedade 

Grande 

Propriedade 
Total por 

Município 
Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Cocalzinho de Goiás 712 79,29 134 14,92 52 5,79 898 

Itaberaí 1.187 75,08 316 19,99 78 4,93 1.581 

Itaguari 273 87,22 33 10,54 7 2,24 313 

Jaraguá 1.430 73,94 395 20,42 109 5,64 1.934 

Pirenópolis 1.560 82,67 270 14,31 57 3,02 1.887 

São Francisco de Goiás 411 81,23 78 15,42 17 3,36 506 

Total de Propriedades 5.573   1.226   320   7.119 
* Trecho intercalado com pista asfaltada e em leito natural – obras de pavimentação paralisadas. 

Fonte: Incra/Semarh (2003). 

Organização: E. Martins. 

 

Os municípios são Jaraguá e Itaberaí, que possuem, juntamente com Pirenópolis, os 

maiores números de propriedades e também os maiores percentuais de grandes propriedades, 

respectivamente 5,64% e 4,93%, ambos com economias mais robustas na totalidade dos 

municípios em questão. O município de Itaguari apresenta a menor dimensão territorial e 

aproximadamente 82% das propriedades são pequenas, fato que colabora para que sua 

população seja na maioria rural. Cocalzinho de Goiás, apesar de apresentar maior percentual 

de grandes propriedades, mostra-se com baixo aproveitamento econômico destas. De modo 

geral, constata-se que o número de pequenas propriedades na soma dos seis municípios é 

maior, alcançando 76,69%, superando a soma das médias e grandes propriedades. Esse 

arranjo fundiário mantém as tradições familiares de produção e impedem a incorporação 

econômica dos municípios por parte de atores econômicos que direcionam seus investimentos 

para áreas cuja infraestrutura fundiária é mais concentrada. 

Entretanto, aproveita-se o ensejo para também espacializar a estrutura de uso do solo 

do trecho e apontar as legendas espaciais que se apresentam ao longo do trecho em voga. 

Antes, vale destacar que as regiões goiana e mato-grossense apresentam, de modo 

geral, grande potencial agropecuário por conta da combinação de elementos como clima, boa 

                                                      
65

  Entrevista concedida no IESA, realizada em 11 de maio de 2015. 
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escala de relevo suavizado, fertilidade dos solos, incentivos do governo, localização e 

estrutura viária de escoamento. Em se tratando de Goiás, tem-se o predomínio dos latossolos, 

presentes na maioria das regiões goianas. De características físicas suavizadas, adequa-se ao 

uso de máquinas, apresenta elevada permeabilidade, baixo teor químico e é bastante 

suscetível às práticas do agronegócio (OLIVEIRA et al., 2004). 

No entanto, quanto à região de Goiás, atravessada pelo trecho inacabado, as condições 

naturais percebidas na atividade de campo foram de relevo com elevadas altitudes e 

declividade acentuadas, cobertura de vegetação remanescente e pouco aproveitamento 

agropecuário de médio e grande porte.  

Os solos nesse trecho conformam-se às características do estado, sendo quase 

integralmente como latossolo, sendo encontrado nas regiões mais baixas e planas. Já os 

neossolos e cambissolos são encontrados nas áreas mais onduladas (morros e serras), 

conforme apresentado no Mapa 9. 

O maior aproveitamento do solo se dá em área rural, todavia, as condições naturais, a 

estrutura fundiária e a infraestrutura do trecho parecem impedir maiores avanços produtivos. 

O trecho entre os municípios de Itaberaí e Jaraguá, passando pela pequena Itaguari, apresenta-

se como o mais plano do trajeto da rodovia, cujos espaços são economicamente mais 

explorados. Ali se constatou que a rodovia estava em estágios mais avançados de 

pavimentação e não foi difícil presenciar usos agrícolas e pecuários em escalas mais 

ampliadas, modernas e comerciais (ver Mapas 9 e 10 a seguir). 
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Mapa 9 – Cobertura e uso do solo 

 
Organização: E. Martins 
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Mapa 10 – Cobertura e uso do solo  

 
Organização: E. Martins.
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Essa realidade foi detectada, principalmente, em propriedades situadas às margens de 

traçados do trecho onde os asfaltamentos
66

  já se encontravam concluídos. Esse cenário 

considera que a modernização da rodovia naqueles pequenos trechos atraiu mais 

investimentos. Essa situação colabora com o que defende Santos (1994): as áreas que 

possuem mais volume de artefatos técnicos e garantem retornos vantajosos aos atores 

hegemônicos atraem mais investimentos. 

Nos outros municípios, Pirenópolis e Cocalzinho de Goiás, às margens da rodovia, em 

pista de chão batido, nos foi possível perceber, a partir da zona de recuo da rodovia, para além 

de cinquenta metros em cada margem, a presença de vegetação remanescente do Cerrado, 

com campos, veredas e matas de galerias, formações florestais, savana stricto sensu e 

unidades de conservação de proteção integral que, segundo normas legais
67

, são um tanto 

quanto restritivas ao uso e à ocupação do solo. 

Esses cenários revelam a configuração de duas legendas espaciais, cujos objetos 

técnicos e impossibilidades de uso e ocupação balizam as feições de cada trecho. A 

configuração de cada uma dessas legendas vincula-se aos níveis de potencialidade produtiva e 

valorização, fazendo com que a organização dos espaços reproduza a ordem e a lógica de 

interesses dos atores econômico (SANTOS, 1979; SANTOS, 2002). 

A economia dos municípios, também salientada pelo professor Teixeira Neto, pode ser 

destacada com a observação dos dados nas tabelas a seguir: 

 

Tabela 8 – PIB Valor Adicionado dos municípios por setores da economia em milhões 

Município Agropecuária Indústria Serviços 

Cocalzinho de Goiás 27.049 18,48% 39.792 27,19% 79.493 54,32% 

Pirenópolis 40.663 17,77% 28,53% 28,53% 122.799 53,68% 

Jaraguá 60.98 16,23% 68.55 18,24% 246.206 65,52% 

S. Francisco de Goiás 10.714 22,95% 5.848 13,45% 27.166 63,55% 

Itaguari 10.583 26,24% 5.998 14,87% 23.739 58,87% 

Fonte: Tipologia /IBGE, 2010. 

Organização: E. Martins. 

 

A seguir, uma síntese dos tipos de produtos nos setores primário e secundário dos 

municípios: 

                                                      
66

  Em trabalho de campo, percebeu-se que no trecho entre Jaraguá e Itaberaí, passando pelo município de 

Itaguari, o asfaltamento é descontínuo, as obras de pavimentação tiveram início no ano de 1999 e atualmente 

ainda se encontram inacabadas. 
67

  Mais detalhes na Lei n. 9.985/2000. 
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Quadro 3 – Tipos de produtos agropecuários e industriais 

Municípios do 

Trecho 

Produtos 

Agropecuários 

Produtos 

Industriais 

Cocalzinho de Goiás bovinos, suínos, produção de leite, 

soja 

indústria de cimento 

Pirenópolis bovinos, produção de abacaxi, 

banana, manga, mamão, tangerina, 

borracha 

indústria alimentícia (frigorífico), 

extração mineral (argila e pedras 

ornamentais) 

Jaraguá bovinos, vacas, suínos, produção de 

leite, arroz, abacaxi e melancia 

confecção de roupas – acessórios 

Itaguari aves, suínos, produção de leite, arroz, 

tomate, banana e melancia 

confecção de roupas, acessórios, 

indústria de laticínios; extração de 

argila (cerâmica) 

S. Francisco de Goiás criação de bovinos confecção de artigos do vestuário e 

acessórios 
Fonte: IMB (2012).  

Organização: E. Martins. 

 

Após observar os dados, nota-se que a concentração econômica é majoritariamente no 

setor de serviços. Apenas os municípios de São Francisco de Goiás e Itaguari apresentam, no 

setor da agropecuária, a segunda maior concentração. O setor da indústria possui a segunda 

posição nos municípios de Cocalzinho de Goiás, Pirenópolis e Jaraguá. Os municípios de 

Jaraguá, São Francisco de Goiás e Itaguari destacam-se por sua produção têxtil. 

No que se refere ao uso do solo, ressalta-se o uso rural, com predomínio de pastagens. 

A agricultura encontra-se presente em lavouras permanentes e temporárias, prioritariamente 

nos municípios de Jaraguá, São Francisco, Itaguari e Itaberaí. Já a pecuária espacializa-se com 

maior volume nos municípios de Pirenópolis e Cocalzinho de Goiás. 

O município de Itaberaí apresenta significativa participação na economia goiana, 

todavia, sua produção é escoada pela rodovia GO-070, cuja nova estrutura, recém-inaugurada, 

apresenta-se duplicada, iluminada, bem sinalizada e em ótimas condições de trafegabilidade, 

portanto, um corredor técnico moderno de escoamento da produção e, por essa razão, não se 

inclui no rol da Tabela 8 e do Quadro 3. 

No geral, como já visto, todos os municípios do trecho apresentam vias alternativas 

para escoamento de suas produções: Cocalzinho de Goiás e Pirenópolis localizam-se no 

entroncamento com a BR-414, Jaraguá está situada no entroncamento com a BR-153, São 

Francisco de Goiás no entroncamento com a GO-080 e GO-529, e Itaguari têm como opção 

de escoamento a GO-154. Todas as opções rodoviárias dos municípios de influência são 

perpendiculares à BR-070 e dirigem-se para as cidades polos, mostram-se bem conservadas e 

atendem aos volumes de mercadorias produzidas pelos municípios de influência. 
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As tímidas economias dos municípios, somadas ao pequeno número populacional, 

mais as opções rodoviárias, são hipóteses capazes de explicar o porquê da lentidão e do 

desinteresse na conclusão das obras de pavimentação do trecho em análise. 

É útil considerar que a transformação do trecho em uma infraestrutura moderna de 

escoamento e integração dos municípios poderia elaborar um novo nível de demanda para 

suas economias, capaz de aumentar a capacidade de produção, atraindo a penetração de 

capitais, transformando a estrutura agrícola, diversificando os postos de trabalho e retirando-

os do cenário econômico deprimido. 

Essa incrementacão técnica talvez coopere também para minimizar as desigualdades 

regionais provocadas pela histórica canalização dos recursos para áreas mais desenvolvidas 

(ARRAIS, 2007). 

 

3.2.1 Questões judiciais que impedem a pavimentação do trecho 

 

Segundo informações obtidas em trabalho de campo e em documentos concedidos 

pelo DNIT, as obras de pavimentação no trecho a seguir se encontram paralisadas por efeitos 

de ações de interdito proibitório
68 indenizatórias. Essas foram impetradas pelos proprietários 

rurais e por licenças ambientais vencidas, principalmente no trecho entre a BR-414 e a BR-

153, onde se encontram o Parque Estadual dos Pirineus e a Serra de Jaraguá. 

Conforme artigo 567, seção III, do Código de Processo Civil, o “possuidor direto ou 

indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure 

da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu 

determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. 

Sobre o embargo ambiental, cabe mencionar que constatou-se, adiante, esse fato, por 

meio de acesso a alguns documentos restritivos junto ao órgão gestor competente. 

 

                                                      
68

  Mais detalhes em: Processo nº 6541-40.2012.013500 / 4º Vara Federal de Seção Judiciária do Estado de 

Goiás. 
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Mapa 11 – Trecho inacabado da rodovia BR-070 em Goiás 

 
Fonte: DNIT / maps google 

Organização: E. Martins. 
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No trecho acima, a BR-070 percorre noventa e nove propriedades
69 rurais situadas às 

margens de seu traçado, fato que confirma a ordem da estrutura fundiária já discutida neste 

capítulo. Alguns titulares dessas propriedades alegam que suas terras serão invadidas pela 

pavimentação e não permitiram a movimentação de suas cercas sem justa compensação 

financeira. Por essa razão, foi encontrado, no traçado, alguns trechos com obras paralisadas, 

perfazendo leitos intercalados com pavimentação asfáltica e chão batido (Figura 7). 

 

Figura 7 – BR-070: leitos intercalados com pavimentação asfáltica e chão 

 
Foto 1: Leito intercalado entre Jaraguá e Itagauri. 

Foto 2: Entroncamento com ferrovia norte sul, próximo a São Francisco.  

Foto 3: Ponte da BR-070 sobre o Rio Pari, em Jaraguá. 

Fonte: MARTINS, Emerson (2015). 

 

Essa situação foi consultada no DNIT e lá acessou-se documentos processuais que 

comprovaram os interesses dos proprietários
70

 em impedir a continuidade das obras naquela 

via. Nesses processos, alguns tentam comprovar que a faixa de domínio da rodovia invade 

parte de suas terras e por isso o judiciário determinou a suspensão das obras para que se façam 

as apurações técnicas e o mérito seja devidamente julgado. 

Toda documentação relativa ao interdito proibitório pode ser acessada no original na 

Procuradoria Federal no Estado de Goiás, protocolo: 50.612.002225/2012-12. 

Segue imagem fotográfica de parte do processo, feita na visita ao DNIT, que guarda, 

em seus portuários, cópias dos originais. 

                                                      
69

  Mais detalhes em Processo nº 6541-40.2012.013500 / 4º Vara Federal de Seção Judiciária do Estado de 

Goiás. 
70

  Esses proprietários não foram encontrados durante a atividade de aplicação do questionário sobre a 

expectativa frente à pavimentação do trecho. 
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Mapa 12 – Trecho inacabado da rodovia BR-070 em Goiás 

 
Fonte: IBGE, Agetop e DNIT (jul. 2015). 

Organização: Ana Paula Costa e Emerson Martins.
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Figura 8 – Imagem de processos de interdito proibitório 

 
Fonte: DNIT. 

Organização: E. Martins. 

 

Em esfera estadual, observou-se, nos processos, liminar favorável ao proprietário das 

terras por onde se estabelecem parte das obras de pavimentação, suspendendo as atividades. 

Esta, por sua vez, foi anulada por decisão judicial da esfera federal, todavia, as obras 

permanecem paradas sob a decisão inicial, apesar de esta não prevalecer sobre ordem federal.  

No entanto, sobre os processos impetrados contra a pavimentação do trecho, o DNIT 

argumenta que a BR-070 teve sua implantação iniciada entre 1968 e 1970, onde, com recursos 

da Sudeco e do Prodoeste, abriu-se uma estrada de Classe III, sobre o traçado da BR-070. 

Assim, considerando que a quase totalidade do seu eixo segue o mesmo traçado implantado; 

face ao tempo decorrido, os prazos para ações indenizatórias foram prescritos.
71

 Ainda no 

                                                      
71

  Nota Técnica do DNIT anexada ao processo de interdito proibitório. 
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mesmo recurso, o DNIT tenta, por meio de documentos técnicos, comprovar que os trechos 

reclamados pelos proprietários rurais são área de domínio público desde a abertura da 

rodovia como estrada de classe III e que a decisão de suspensão das obras é improcedente, 

pois não considera tais fatos contundentes. Atualmente, segue na vara judicial competente 

julgamento dos recursos. Enquanto o interdito proibitório é mantido, as obras seguem 

paralisadas. 

Além dos impedimentos relacionados aos limites das propriedades e aos consequentes 

processos indenizatórios, outras áreas ainda não se encontram pavimentadas devido à falta de 

projetos das obras de arte da rodovia: pontes sobre cursos de água
72

 e sobre a ferrovia Norte-

Sul (fotos da Figura 7), ainda sem licitações
73

 realizadas. 

 

3.2.2 Os empecilhos ambientais 

 

No Brasil, têm evoluído muito os debates e as ações sobre as práticas de conservação 

ambiental. Claramente, observou-se a consolidação das políticas de preservação do meio 

ambiente por meio do avanço das pesquisas, surgimento de novas tecnologias e aumento no 

número de leis, normas e decretos que visam preservar espaços naturais em várias regiões do 

país (GUERRA; COELHO, 2012). 

Tais avanços exigiram da sociedade mudanças em suas práticas de transformação do 

espaço, uma vez que a produção e o consumo passaram a demandar práticas de planejamento 

com foco nos princípios ecológicos de conservação e preservação do meio natural 

(ALEXANDRE, 2005). 

Dentre esses avanços merece destaque, conforme a Lei n. 9.985, de 2000, o Sistema 

nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que estabelece uma série de medidas para 

criação e manejo de áreas protegidas no país, cunhando um conjunto de variadas categorias 

que vão sendo aplicadas segundo o grau de proteção necessário para cada Unidade de 

Conservação.
74

 

No bojo de suas atribuições, a SNUC tem a função de 

 

Preservar grande parte das áreas que ainda estão em bom estado de conservação e 

criar mecanismos de desenvolvimento menos agressivos ao meio ambiente no 

                                                      
72

  Em trabalho de campo, observou-se que os principais cursos d’água ao longo desse trecho rodoviário são: 

Rio das Almas, Córrego Estaca, Ribeirão Água Limpa, Rio dos Patos, Córrego Palmito, Córrego Grande, 

Córrego do Caetano, Rio Pari, Córrego Curralinho, Ribeirão Conceição e Córrego do Dionísio. 
73

  Informação obtida em entrevista no DNIT, concedida no dia 3 de junho de 2015.  
74

  Informes obtidos em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm. Acesso em: jul. 2015. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm
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entorno dessas áreas e mesmo em áreas cuja convivência entre natureza e 

determinadas ações sociais possibilite a manutenção de ambientes naturais [...]. 

(GUERRA; COELHO, 2012, p. 56, grifos nossos). 

 

Os autores salientam que a criação desses mecanismos de preservação, especialmente 

com a implantação de unidades de conservação
75

, sempre geram conflitos, pois o 

 

Estado ao estabelecer áreas protegidas, passa a exercer maior controle sobre o 

território e, consequentemente sobre os recursos existentes.  [...] Geralmente os 

atores ligados ao capital produtivo, incluindo indústria e agricultura, atuam contra a 

implantação e regulamentação de unidades de conservação [...]. Do mesmo modo, 

populações tradicionais tendem a gerar tensões sobre essa implantação, pois 

historicamente estes não têm voz nos processos de demarcação e gestão das 

unidades de conservação. (GUERRA; COELHO, 2012, p. 58). 

 

Resultante das políticas e instrumentos de proteção ambiental, tem-se, em Goiás, em 

especial na escala geográfica de localização do trecho inacabado, a presença de duas unidades 

de conservação, cujas áreas de entorno são percorridas exatamente pelo traçado que demanda 

obras de pavimentação. 

Um delas trata-se do Parque Ecológico da Serra de Jaraguá, que, de acordo com a 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Humanos, foi criado pela Lei Estadual n. 

13.247/1998 e teve seu território delimitado pelo Decreto nº 7.604/2012, compreendendo 

2.828 ha de extensão. A Unidade está localizada nos municípios de Jaraguá e São Francisco 

de Goiás, possuindo, em seus domínios, importantes elementos para a conservação, tais como 

sítios arqueológicos, vegetação do Cerrado e variadas nascentes (SEMARH, 2015). 

Outra Unidade de conservação encontrada no trecho é o Parque Estadual dos Pirineus, 

localizado nos municípios de Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás, que, 

segundo informações da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, foi criado pela Lei n. 

10.321/1987, sendo sua área de 2.833,26 ha, delimitada pelo Decreto Estadual n. 4.830/1997. 

Essa unidade apresenta 

 

características únicas que o torna de valor singular, dentro da área está localizado, o 

segundo maciço mais alto do Estado de Goiás, o Pico dos Pireneus com 1.380 

metros de altitude. O local é um dos divisores das Bacias Tocantins e Paraná. Vários 

córregos nascem no alto da Serra dos Pireneus, formando o Rio das Almas e o Rio 

Corumbá, que além da importância ecológica, abastecem diversas comunidades da 

região. (SEMARH, 2015, p. 2). 

 

                                                      
75

  “[...] são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais com características naturais relevantes, que 

têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das 

diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o 

patrimônio biológico existente” (BRASIL, 2000).  
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Segundo a Semarh, essa UC tem como objetivo preservar a fauna, a flora e os 

mananciais existentes, proteger os sítios naturais de excepcional beleza e assegurar condições 

de bem-estar público. O Parque está aberto para a visitação pública, possui Plano Emergencial 

de Visitação e é atrativo turístico principalmente para o estado de Goiás e o Distrito Federal. 

Visando proteger o Parque Estadual dos Pirineus, há, ainda, a Área de Proteção 

Ambiental dos Pireneus (APA dos Pirineus), com área de 22.880 ha, criada no ano 2000 pelo 

Decreto Estadual n. 5.174, que visa resguardar, entre outros predicados, a região serrana e o 

entorno do Parque Estadual dos Pirineus. Essa APA estabelece restrições a algumas 

atividades, como despejo nos cursos de água de resíduos ou detritos capazes de provocar 

danos ao meio ambiente; implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, que 

impliquem danos ao meio ambiente e afetem os mananciais de água. Além de proteger e 

restringir as ações nocivas ao meio ambiente, a APA dos Pirineus é de relevante importância, 

pois apresenta remanescentes de cerrado e recursos hídricos significativos. 

O Parque Ecológico da Serra de Jaraguá tem como limite, na sua porção Sul, o traçado 

da BR-070, com pavimentação intercalada com leito natural. Já o Parque Estadual dos 

Pirineus tem, em seu limite norte, o atual traçado da BR-070 totalmente em leito natural, 

conforme se observa no Mapa 13 a seguir: 
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Mapa 13 – Unidades de conservação permanente  

 
Fonte: Unidades de conservação – MMA (2008). 
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Dada a proximidade que o trecho apresenta destas duas Unidades de Conservação, 

suspeita-se que seu traçado deve estar invadindo zonas de amortecimento dos parques. Por 

essa razão, foram buscadas, junto ao Ibama e à Semarh, informações e documentos relativos 

aos resultados do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 

da área do empreendimento. Nesses órgãos, houve uma orientação para procurar o DNIT, pois 

ele disponibilizaria o acesso a toda a documentação relativa à licença ambiental, já analisada 

aqui, que viriam a contribuir com esta pesquisa. 

Assim foi feito. Já na primeira visita ao DNIT foi possível acessar as pastas de 

documentos sobre as liberações ambientais para pavimentação do trecho e as informações 

apontavam que as primeiras licenças ambientais liberadas no início do projeto estavam 

vencidas há muito tempo. No total, houve o acesso a três licenças ambientais, cujos trechos 

podem ser vistos a seguir: 

 

Figura 9 – Licenças ambientais vencidas 

 
Foto 1: Licença ambiental concedida n. 29/2002, com vencimento previsto para 07/03/2004.  

Foto 2: Licença ambiental concedida n. 148/2009, com vencimento previsto para 02/09/2010.  

Foto 3: Licença ambiental concedida n. 180/2009, com vencimento previsto para 16/06/2011. 

Fonte: DNIT-GO. 

Organização: E. Martins. 
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Novos estudos de impactos ambientais foram solicitados e, segundo informes do 

DNIT, estão todos concluídos e submetidos aos órgãos ambientais responsáveis – Ibama e 

Semarh. Ainda de acordo com o DNIT, a obra de pavimentação é perfeitamente viável do 

ponto de vista social e ambiental. Para os casos de impactos previstos, haverá implantação dos 

programas ambientais mitigadores previstos no EIA/RIMA, de modo a alcançar a correta 

condução socioambiental das obras, restando ao órgão ambiental competente expedir os 

novos licenciamentos ambientais.
76

 

A Lei n. 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC), determina, em seu artigo 36, que: 

 

Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 

fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo 

e no regulamento desta Lei. 

 

Sobre essa lei, o DNIT sustenta que, juntamente com a empresa executora, os 

programas socioambientais de mitigação dos impactos negativos a serem implementados 

auxiliarão na recuperação dos ambientes degradados pela obra de pavimentação do trecho. 

Para o órgão, os programas são ferramentas que proporcionarão melhorias gradativas na 

capacidade de recuperação dos ambientes naturais afetados pela fase de asfaltamento da 

rodovia BR-070, tangenciados pelas UC’s apresentadas.
77

 

Em atividade de campo, percebeu-se que as unidades de conservação localizadas na 

área de influência do trecho já se encontram com algum grau de uso e ocupação, apresentando 

níveis variados de alteração com desmatamentos, assoreamento de rios, queimadas, etc. 

Considera-se que, caso a pavimentação seja concluída, os programas serão implantados, a 

vigilância sobre essas áreas aumentará e os níveis de degradação verificados poderão ser 

revertidos. 

Contudo, sem a pavimentação do trecho, o cenário ambiental de degradação tende a se 

agravar. O abandono das obras, os restos de resíduos e as erosões contribuem para que 

aumentem os danos ambientais já existentes nessas unidades de conservação. 

No aspecto socioeconômico, a estrutura atual de uso e ocupação do solo persistirá, as 

áreas limítrofes não serão valorizadas, as oportunidades oferecidas pelo mercado não deverão 

                                                      
76

  Informações obtidas no DNIT, no dia 3 de junho de 2015. 
77

  Informações obtidas no DNIT, no dia 3 de junho de 2015. 
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se ampliar. Deverá permanecer a tendência de pastagens percebida na paisagem do trecho, 

sem muitas alterações na estrutura fundiária. 

A estrutura demográfica deverá se alterar conforme os ritmos atuais da escala espacial 

do trecho, mantendo-se os índices de contingente rural e urbano, também sem modificações 

aceleradas. 

Possivelmente, as práticas comerciais, industriais e agropecuárias permanecerão nos 

patamares numéricos registrados, novos investidores não serão atraídos e as oportunidades de 

emprego e renda ficariam estagnadas. 

Os fluxos de mercadorias e pessoas do Distrito Federal e do Mato Grosso continuarão 

percorrendo os desvios e a dinâmica dos municípios do trecho em praticamente nada será 

alterada. 

Esse cenário econômico estagnado estabelece conflitos na escala geográfica dos 

municípios. Responsáveis administrativos por suas escalas territoriais veem-se limitados à 

espera das decisões ambientais demoradas da esfera estadual e federal. A não liberação das 

novas licenças ambientais coloca os municípios sob a pressão dos atores sociais e econômicos 

que alimentam expectativa de progresso após a pavimentação do trecho. 

Mesmo os municípios sendo os responsáveis pelo exercício do poder e pela 

legitimação das ações socioeconômicas em seus territórios, quando em seus domínios as 

unidades de conservação são instaladas, os estados se sobrepõem e passam a ser os donos dos 

recursos ali existentes (GUERRA; COELHO, 2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A compreensão da gênese de uma rodovia no Brasil é uma empreitada aberta a 

diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. Vários autores, de algumas ciências como a 

geografia, a história e a economia, contribuem com rico e variado volume de registros para a 

estruturação e o desenvolvimento de pesquisas que navegam por esse viés. O mais desafiador 

é a seleção dos autores que, em inúmeras academias, se multiplicaram com estudos sobre o 

tema, a partir de diferentes olhares metodológicos e com o uso de categorias de análise 

bastante distintas. 

Foi premente pesquisar e constatar que, por meio de muitos caminhos antigos (hoje 

rodovias), as riquezas diversas foram, imerecidamente, escoadas: ouro, esmeraldas, trabalho 

livre, território indígena, alimento saudável, estabilidade familiar, enfim, a cultura, a 

dignidade e a vida daqueles que, apanhados pela rede de caminhos, perderam suas redes de 

relação harmoniosa com seus campos de pertencimento.  

Nesse contexto de caminhos antigos destaca-se, no Centro-Oeste, uma importante 

artéria de penetração: o caminho imperial, hoje BR-070. Esse caminho foi marcado, no século 

XVIII, por um importante processo de penetração desbravadora em direção ao interior do 

Brasil, a partir das capitanias do litoral sudeste, cujos atores hegemônicos, necessitados de 

acumular mais, direcionam a espoliação negra e indígena para a expansão exploratória rumo a 

Goiás e Mato Grosso, definindo-os como rota dos fluxos de natureza ardilosamente 

territorializadora. 

Resultante desse desbravamento bandeirantista, via caminho de penetração, surgem 

transformações importantes. Um bom exemplo são as ocupações populacionais em espaços 

que originaram os núcleos urbanos administrativos da economia mineradora e pecuária. Esses 

núcleos pioneiros se perfilaram nessa via de circulação que, por sua vez, os integrava como 

nós de importante articulação política e econômica em um eixo territorial e latitudinal goiano-

mato-grossense, regido inicialmente por Meia Ponte, Vila Boa, Cuyabá e Vila Bela de 

Santíssima Trindade. Esses municípios, juntos, acentuavam os fluxos de mercadorias e 

pessoas, demandando, assim, investimentos que pudessem também transformar sua débil 

condição de infraestrutura (ESTEVAM, 1997). 

Para entender a gênese, bem como os aspectos e as transformações do caminho 

imperial até sua condição de rodovia, tomou-se por base sua diacrônica condição de 

infraestrutura frente às ambições dos atores hegemônicos dos trechos mais vantajosos em 

detrimento de outros considerados improficientes. Também atentou-se para as demandas de 
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sua espacialização, comparada à espacialização  perpendicular de outros eixos, sobretudo após 

o ciclo ferroviário do café, em que programas e planos de atores públicos são direcionados 

para implantação e modernização da rede rodoviária no Centro-Oeste. Procurou-se, ainda que 

de forma lacônica, ler a rodovia pela lente das categorias rede, território e paisagem, cujos 

autores pesquisados, ao analisá-las, lançam-se sobre as estratégicas tramas capitalistas dos 

atores que as engendram na perspectiva acumuladora do capital e da ordenação espacial 

desigual e combinada. 

Esse corredor, embora federal, circunda por três unidades da federação, mas é no 

estado do Mato Grosso que sua natureza funcional de transporte de cargas relaciona-se com a 

dinâmica produtiva dos municípios.
78

 Ranqueado como o 14º do Brasil em extensão, 4º entre 

as radiais, com mais de 1.317 quilômetros, apresenta, em cerca de 900 quilômetros, relações 

de difícil eficiência com as paisagens rurais percorridas, especialmente no estado de Goiás, 

cuja escala percorrida não é explorada pelos atores hegemônicos do agronegócio goiano.  

Em suma, a BR-070 na condição de corredor técnico, insere-se em espaços regionais e 

inter-regionais, exibindo legendas distintas de paisagens, cuja fluidez de circulação das 

mercadorias, serviços e pessoas reflete níveis de infraestrutura que se conformam ao grau de 

produção e densidade de objetos técnicos que cada municipalidade percorrida oferece.  

Esse corredor surgiu e se consolidou inicialmente pela demanda por afirmação 

territorial e ouro estabelecida pela coroa portuguesa. Tempos mais tarde, manteve-se pela 

necessidade de expandir a fronteira agrícola e integrar os ilhados estados interiores do Brasil 

às regiões econômicas do país. Isso leva a questionar a natureza dos atrasos de modernização 

existentes em uma rodovia cuja estrutura foi pensada e constituída por atores que desde a 

gênese detinham capacidade econômica e política para tê-la transformado em uma rota de 

escoamento hodierna, como se vê, por exemplo, em algumas perpendiculares ao seu eixo – 

BR-163 e 364. Dito de outra forma, porque uma rodovia com tão antigos enraizamentos 

políticos e econômicos ainda permanece com a maior parte de seu traçado sob condições 

infraestruturais consideradas arcaicas para circulação dos fluxos em geral e com apenas 

pequenos trajetos modernizados?  

As indagações se afunilam numa questão central, a de uma rodovia com 

espacialização irrelevante, desenhada em escalas espaciais cuja produção e dinâmica 

socioeconômica têm direção de fluidez espacializada no sentido contrário pela ação do ator na 
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  Trata-se de um trecho de aproximadamente 250 quilômetros situado entre os municípios de Primavera do 

Leste e Cuiabá. A BR-070 funciona, nesse trecho, como via de ligação para as rodovias: MT-130, BR-163, 

BR-364 e BR-174. 
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construção dos polos industriais do país. Por isso, para responder, reporta-se a autores que 

buscam compreender a rede de transportes e sua dinâmica no espaço e no tempo, que 

promovem a integração seletiva dos lugares às paisagens humanizadas com denso grau de 

tecnicidade. 

Dessa maneira, pelas especificidades mencionadas e de acordo com o que afirma a 

Confederação Nacional dos Transportes (CNT) (PORTAL R7, 2015), a rodovia BR-070, 

considerando trecho entre Cuiabá-MT e Brasília-DF e, por assim dizer, a rodovia Brasília-

Cuiabá, figura no ranking das dez piores ligações rodoviárias do Brasil. Embora se encontre 

alocada em três unidades federativas de reconhecida importância nacional, ela não possui 

corporatura entre as rodovias que atraem mais aportes de investimentos. Na rede de rodovias 

desses estados há outras que, além de instalarem maior número de empreendimentos 

agropecuários e de serviços em geral, são mais eficientes e, portanto, mais utilizadas para 

integração com o norte, o sul e o sudeste do país.  

Conforme as pesquisas realizadas, a referida rodovia – desde a inauguração, ainda na 

condição de estrada de rodagem, no governo Juscelino Kubistchek, até os presentes dias – é 

contemplada por programas de investimentos de atores públicos, mas sempre de maneira 

fragmentada e sem intenções de completa modernização de sua composição. Os referidos 

programas reforçaram e reforçam a seletividade espacial, buscando favorecer interesses 

privados localizados em específicos trechos da rodovia, prevalecendo a racionalidade do 

capital, sem que haja uma preocupação mais ampla com o todo rodoviário. 

As referências feitas alhures transmitem as feições de paisagens exibidas pela BR-070, 

que contribuíram para assegurar a defesa do pressuposto apresentado. As paisagens que 

sustentam a racionalidade do capital são inexoravelmente aquelas cuja presença de eixos 

perpendiculares monopolizam as dinâmicas de fluxos nos municípios. Essas paisagens são 

aludidas como pontos ou espaços luminosos capazes de drenar os recursos de modernização e, 

em contraposição, acenar com as opacidades nos locais onde as perpendiculares são ausentes. 

As opacidades referidas são as paisagens opostas àquelas que concentram a atividade 

econômica, são as estagnadas ou deprimidas, que se encontram à margem do processo de 

modernização, sobretudo o rodoviário, a exemplo do discutido no trecho goiano localizado 

nas microrregiões do entorno de Brasília e microrregião de Anápolis que, após transcorridas 

seis décadas, ainda se apresenta, em alguns pedaços, em condições muito semelhantes às do 

caminho antigo. Essa infraestrutura atrasada reforça a fraca integração comercial dos 

municípios e incrementa a classificação de paisagem opaca no trecho em voga.  
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Nessa paisagem opaca de trecho inacabado, marcada pela necessidade de inserção na 

economia goiana e nos projetos de incrementação técnica, evidenciam-se conflitos que se 

prolongam pelo desejo da modernização, da preservação ambiental, do ajuizamento 

indenizatório e da expectativa popular. Nessa realidade estagnada, enquanto as decisões de 

modernização do trecho são proteladas, os atores econômicos pouco interferem para a 

transformação daquela realidade, pois, supõe-se, estão ocupados demais com a exploração da 

selecionada paisagem do sudoeste goiano, onde o agronegócio lhes oferece mais retornos.  

Além de atravessar as paisagens presentes no território goiano e mato-grossense, a 

rodovia BR- 070 também atravessou no Brasil durante a história dos sucessivos períodos 

econômicos, dos modais de transportes, dos programas de governo, etc. Todos, pela pessoa 

dos atores hegemônicos, buscando a acumulação, a afirmação territorial e a inserção das 

regiões na dinâmica produtiva, social e política do país. Destarte, os atrasos de sua 

modernização estão diretamente vinculados às mobilidades do capital ocorridas no espaço 

nacional ao longo do tempo que, coincidentemente, foi se configurando no sentido 

perpendicular ao seu eixo. 

Ao optar por fazer a leitura da rodovia por meio das situações antes citadas, conclui-se 

que, na trama das relações entre essas e sua espacialização, os atores, em suas atuações no 

conjunto da rede que lhes garante os fluxos esperados, estabelecem-na como rodovia 

secundária, apenas de ligação, inapta para o recebimento do aparelhamento técnico 

modernizador que uma rodovia perpendicular portuária tem recebido ao longo do tempo e no 

espaço. 
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APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO POSTOS DE 

COMBUSTÍVEL 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS INSTITUTO DE ESTUDOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 

Goiânia,  de  de 2015. 

 
POSTO DE COMBUSTÍVEL: Nº GPS:  Foto:   

 

 

MUNICÍPIO:  Direita(   ) Esquerda(  ) Per. Urbano(  ) 

Rural(  ) 
 

 

 

 

BANDEIRA: 

                                                                       
            Outro 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
 

 
 

INFRAESTRUTURA 
 

 
Lanchonete------------(  ) 

Restaurante------------(  ) 
Borracharia------------(  )  

Est. p/ caminhões----( ) 
 

Outras Informações: 

Mecânica--------------(  ) 

Auto peças------------(  ) 

Auto elétrica-----------(  ) 

Hotel--------------------(  ) 

Acessórios-------------(  ) 

Distribuidora ----------(  ) 

 

Equipe técnica: 

João Batista de Deus 

Eguimar Felício Chaveiro 

Alex Tristão de Santana 

Emerson Martins 

Obrigado pela atenção. Sua opinião é 

muito importante para nós. 
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APÊNDICE B – MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 

CAMINHONEIROS 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

PROJETO PRÓ-INTEGRAÇÃO 

EDITAL Nº 55/2013 

 

 

Pesquisa: Novas determinações produtivas, regionais e urbanas na área do cerrado brasileiro: 

uma avaliação sobre os efeitos das obras de infraestrutura rodoferroviárias na integração 

regional. 

 

Equipe técnica: 

João Batista de Deus 

Eguimar Felício Chaveiro 

Alex Tristão de Santana 

Emerson Martins 

 

 

MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA CAMINHONEIROS 

 

Goiânia,  de  de 2015. 

 

1) Qual o tipo de carga transporta? 
 

 

2) De onde e para onde transporta a carga? 
 

 

3) O que considera importante na rodovia (BR 060 e BR 070)? 
 

 

4) O que tem que melhorar na rodovia (BR 060 e BR 070)? 
 

 

5) Qual a importância dos postos de combustíveis para a atividade que desenvolve? É 

apenas para o abastecimento? 
 

 

Obrigado pela atenção. Sua opinião é muito importante para nós. 
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APÊNDICE C – MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 

CAMINHONEIROS 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

PROJETO PRÓ-INTEGRAÇÃO 

EDITAL Nº 55/2013 

 

 
Goiânia,  de  de 2015. 

 

CAMINHONEIROS 
 

Nome:   
 

Idade:  Sexo: M (  ) F (  ) 
 

De onde vem?   
 

Empresa:   
 

Produto transportado:   
 

Destino da produção:   
 

Tempo de viagem:   
 

Transporta outro produto no retorno? Sim(   )   Não(   ) Qual(is)?   
 

 
 

Sabe algo sobre a instalação das praças de Pedágio? SIM (  ) NÃO (  ) 
 

Qual sua opinião sobre o pedágio?   
 

Outras informações:   
 

 

 

Equipe técnica: 

João Batista de Deus 

Eguimar Felício Chaveiro 

Alex Tristão de Santana 

Emerson Martins 

Obrigado pela atenção. Sua opinião é muito importante para nós. 
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APÊNDICE D – MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO À 

POPULAÇÃO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

PROJETO PRÓ-INTEGRAÇÃO 

EDITAL Nº 55/2013 

 

 

 

 
Pesquisa: Novas determinações produtivas, regionais e urbanas na área do cerrado 

brasileiro: uma avaliação sobre os efeitos das obras de infraestrutura rodoferroviárias na 

integração regional 

 

Goiânia,  de  de 2015. 

 

 
Considerando as condições econômicas e sociais, qual a sua expectativa com 

relação à conclusão da pavimentação do trecho da BR-070 entre Cocalzinho 

de Goiás e Itaguari? 

 

 
( ) Vai melhorar? 

( ) Vai piorar? 

(     ) Ficará como está 

 
 

(     ) Prefere não responder 

 

 
Obrigado pela atenção. Sua opinião é muito importante para nós. 
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