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A regionalização do espaço brasileiro nos Planos Plurianuais (PPA) e na Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR) 

Simone Affonso da Silva1  

Resumo 

O objetivo desse texto é analisar os fundamentos teórico-metodológicos da regionalização do espaço 

brasileiro no âmbito dos Planos Plurianuais (PPAs) e da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR), a partir de pesquisas bibliográficas e documentais. Ressalta-se que desde a década de 1950, 

quando houve a organização e sistematização do planejamento regional no Brasil, este vem apresentando 

períodos de ascensão e declínio, dentre os quais serão destacados: a tentativa de retomada das técnicas de 

planificação econômica a nível nacional a partir de meados dos anos 1990 e o esforço despendido pelo 

Governo Federal para a consolidação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, desde sua 

instituição em 2007. Ambos os momentos relacionam-se à Constituição Federal de 1988, que legou o Plano 

Plurianual como principal ferramenta para organizar o planejamento econômico em escala nacional e 

regional, sinalizando o início de uma nova fase de ascensão do planejamento após o declínio verificado nas 

décadas de 1980 e 1990, período marcado pela crise financeira do Estado e pela priorização da estabilização 

monetária. No entanto os PPAs possuiriam graves limitações no tocante ao planejamento regional, uma vez 

que se assemelhariam a orçamentos plurianuais, nos quais são selecionados os projetos prioritários segundo 

os interesses do Governo Federal, sem atender, contudo, a demandas macrorregionais. Ainda assim, duas 

iniciativas ligadas aos PPAs, merecem destaque: i) a criação dos Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento objetivando nortear as ações do Plano Plurianual 1996-1999, conhecido como “Programa 

Brasil em Ação”, do governo de Fernando Henrique Cardoso, abandonada no primeiro mandato de Luís 

Inácio Lula da Silva (2003-2007); ii) as Regiões de Referência, apresentadas na publicação Estudo da 

Dimensão Territorial para o Planejamento, publicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

em 2008, que propõem uma base territorial regional para a ação do Estado, sugerindo sua adoção pelo Plano 

Plurianual 2008-2011, do governo de Luis Inácio Lula da Silva, mas que nunca foram adotadas pelo Governo 

Federal. No entanto, uma parte do estudo que originou as Regiões de Referência foi resgatado pela PNDR, 

por sua vez, elaborada visando superar as limitações do planejamento em escala regional, inclusive por meio 

da orientação da atuação do poder público e da iniciativa privada segundo diversos recortes e escalas 

regionais, diferenciando-se do planejamento regional realizado até então, que privilegiava a escala 

macrorregional. Esse diferencial da PNDR ajusta-se às críticas que apontam o fato de que as políticas 

territoriais geralmente restringem-se aos planos regionais de desenvolvimento, sendo necessário expandir o 

olhar acerca da questão regional ao englobar também as políticas e ações setoriais com rebatimentos na 

organização regional. Neste aspecto, a PNDR visa ponderar a importância de outras políticas setoriais na 
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produção dos espaços regionais, bem como sistematizar a atuação dessas políticas no território, inclusive por 

meio da criação de diversas regionalizações, que serão analisadas nesse texto. 

Palavras-chave: Regionalização do Brasil; Planos Plurianuais (PPAs); Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR). 

 

1. Introdução 

 

Apesar da importância conferida à “Questão Regional” na Constituição Federal de 1988, a década de 

1990 e a primeira metade da década de 2000 apresentaram um relativo esvaziamento do planejamento 

regional (BERCOVICI, 2001). Nesse período foi enfatizado o planejamento econômico nacional, representado 

pelos Planos Plurianuais (PPAs), mas duas iniciativas relacionadas ao planejamento regional destacaram-se 

no âmbito dos PPAs: a criação dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento no contexto do PPA 

1996-1999 e sua revisão para o PPA 2000-2003, e a proposta das Regiões de Referência no âmbito do PPA 

2008-2011. No entanto, a retomada do planejamento regional terá início somente com a instituição da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), em 2007. 

Os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, as Regiões de Referência e as regionalizações 

propostas no âmbito da PNDR são, ao mesmo tempo, indicativos de como a “Questão Regional” tem sido 

ponderada na esfera do poder público, e também produtos de tais reflexões, que por sua vez possuem 

enorme capacidade de produção do espaço.  

Obviamente, tais regionalizações não representam a totalidade da visão do poder público acerca da 

“Questão Regional”, pois são escolhas de alternativas dentre diversas possibilidades que ocorrem em meio a 

embates políticos envolvendo uma grande diversidade de questões e de atores. No entanto, pode-se afirmar 

que tais regionalizações representam o produto dessas disputas presentes no jogo político, e, portanto, uma 

visão hegemônica acerca da “Questão Regional” em seus respectivos momentos históricos, cabendo a nós 

desvendar os elementos teóricos, metodológicos, conceituais e ideológicos que as sustentam. 

 

2. A Constituição Federal de 1988 e a emergência de um novo modelo de planificação econômica 

 

No final da década de 1970 estabeleceu-se no Brasil um consenso acerca da crise do Estado, 

pautada na crise fiscal, no endividamento público, no inchamento do aparelho estatal e na sua ineficiência e 

corrupção (RIBEIRO, 2002; COSTA, 2008). Tal crise, além de acarretar o fim da Ditadura Militar, levou ao 

esvaziamento do planejamento, tanto na escala nacional como regional, devido à associação da planificação 

econômica ao regime totalitário e centralizador, à intensificação das medidas de estabilização fiscal e 

monetária de curto prazo e à ênfase dada às políticas de cunho macroeconômico e de âmbito setorial 

(UDERMAN, 2008).  
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Nesse cenário, destaca-se a emergência da ideologia neoliberal nos planos nacional e internacional, 

segundo a qual o Estado passou a ser considerado um obstáculo ao livre-comércio e ao progresso das 

nações, e o planejamento visto como uma prática de intervenção numa esfera que deveria estar sujeita a 

autorregulação dos mercados, ou melhor, à lógica do setor privado (SIQUEIRA, 2011). Por conseguinte, 

verifica-se o declínio do planejamento de médio e longo prazo e a perda relativa da capacidade de atuação 

das Agências de Desenvolvimento Regional2 no processo de políticas públicas.  

Segundo Costa (2008), a severa crise econômica da década de 1980 desencadeava crescentes 

desigualdades sociais e também distorções no aparelho administrativo que dificultavam a própria reversão 

desse quadro. Neste contexto, além de nortear o processo de redemocratização do país, a Constituição 

Federal de 1988 pode ser considerada também como uma reforma administrativa, já que promoveu um 

conjunto de transformações significativas na Administração Pública, sobretudo no tocante a seus elementos 

jurídicos, gerenciais, econômicos, sociais e políticos.  

Costa (2008), afirma que além de ter promovido uma reforma do Estado e possibilitado um aumento 

da participação civil nas decisões do poder público, a nova Constituição buscou resgatar o planejamento de 

médio e longo prazos ao estabelecer um novo Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, 

destacando-se um novo modelo de planificação econômica a nível nacional, os Planos Plurianuais (PPAs). 

Por outro lado, Bercovici (2001) destaca a inclusão da redução das desigualdades sociais e regionais 

no Artigo 3º da Constituição Federal de 1988, que apresenta os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, conferindo à “Questão Regional” o status de um dos princípios gerais de toda ordem 

jurídica nacional. Consequentemente, a redução das desigualdades regionais seria um imperativo que 

deveria permear todas as políticas públicas.  

No entanto, a década de 1990 foi marcada por rupturas de paradigmas socioeconômicos e políticos, 

destacadamente a crise do nacional-desenvolvimentismo e do planejamento centralizado, a emergência da 

descentralização política e a intensificação dos processos de globalização e de flexibilização da economia e 

dos lugares (RÜCKERT, 2005). Ribeiro (2002) também aponta os anos 1990 como um marco das 

transformações econômicas, políticas e institucionais para a inserção do Brasil na nova ordem mundial. A 

substituição de um Estado empresário por um Estado regulador de bens e serviços e provedor de políticas 

sociais teria se dado num contexto de democratização política e de abertura econômica do país. Dessa 

forma, verificar-sei-am alterações nos mecanismos de tomada de decisão no aparelho do Estado, a tendência 

de descentralização político-administrativa, as exigências de responsabilização dos agentes públicos e de 

abertura do Estado à participação e ao controle social. 

                                                 
2 Por “Agências de Desenvolvimento Regional” entende-se as entidades da Administração Pública Indireta com atribuições voltadas 
ao desenvolvimento regional, atualmente compreendendo o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), a 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), a Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene), a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e a Superintendência de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (Sudeco). 
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Por conseguinte, embora a Constituição Federal de 1988 tenha sinalizando o início de uma nova fase 

de ascensão do planejamento, ao eleger os Planos Plurianuais como novo modelo de planificação 

econômica, há diversas críticas quanto à sua efetividade e as limitações no tocante à escala regional. 

 

3. Os Planos Plurianuais (PPAs) e a ênfase no planejamento econômico nacional 

 

Atualmente, o Governo Federal utiliza o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, constituído 

pelo Plano Plurianual (PPA), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e pela Lei de Orçamentos Anuais 

(LOA)3. Em conjunto, essas leis materializam o planejamento e a execução das políticas públicas a nível 

Federal, sendo que as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais devem ser compatíveis com o que 

dispõe o PPA (BRASIL, 1988).  

Dessa forma, o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal reflete a busca pela criação de um 

instrumento que explicite os objetivos do governo, dê coerência às ações ao longo do tempo e organize as 

intervenções nos orçamentos, assim como objetiva reforçar as tentativas de avaliar e controlar as ações de 

forma regular, sobretudo no tocante às despesas públicas (MATOS, 2002, p.22). 

O Plano Plurianual tem por objetivo formular o planejamento estratégico nacional a partir de planos e 

programas nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social, visando, sobretudo, 

diminuir as desigualdades espaciais e sociais ao aperfeiçoar a infraestrutura econômica. Outras atribuições 

importantes dos PPAs são: realizar estudos e pesquisas socioeconômicas e análises de políticas públicas, 

manter rotinas de acompanhamento e avaliação da sua programação e promover a articulação com os 

estados, o Distrito Federal e os municípios (BRASIL, 2001). 

No entanto, diversos autores, como Galvão e Brandão (2003), criticam a redução dos PPAs à esfera 

orçamentária, pois os planos nacionais, regionais, setoriais e de ordenamento territorial, que deveriam servir 

de base para a formulação dos PPAs, acabam sendo subordinados e adequados para se ajustar aos limites 

orçamentários, impossibilitando debates mais amplos e profundos acerca do desenvolvimento nacional. 

Desde a Constituição Federal de 1988, já foram elaborados seis PPAs, a saber: 1991-1995, nomeado 

de Projeto Brasil Novo, no governo do presidente Fernando Collor de Mello; 1996-1999, alcunhado de 

Programa Brasil em Ação, no primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso; 2000-2003, 

                                                 
3 De acordo com o Art. 165 da Constituição Federal de 1988, o PPA deverá estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, 
objetivos e metas da Administração Pública Federal relativas aos programas de duração continuada e às despesas de capital. A 
LDO compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal no tocante às despesas de capital para o exercício 
financeiro subsequente, orientando a elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre alterações na legislação tributária e 
estabelecendo a política de aplicação das agências financeiras de fomento. A LOA compreenderia: o orçamento fiscal referente aos 
Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público; o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto; o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público (BRASIL, 1988). 
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denominado de Programa Avança Brasil, no segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso; 

2004-2007, designado como Plano Brasil de Todos, no primeiro governo do presidente Luis Inácio Lula da 

Silva; 2008-2011, no segundo governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva; 2012-2015, batizado de Plano 

Mais Brasil, no governo da presidente Dilma Rousseff. 

Como já citado, a problemática regional tem tido pouca visibilidade nos PPAs, embora destaquem-se 

as iniciativas relacionadas aos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento e às Regiões de 

Referência, além da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que serão descritas a seguir. 

 

3.1. Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento 

 

Os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento foram criados para orientar o setor público e o 

setor privado na alocação de investimentos produtivos, sociais, ambientais e de informação e conhecimento 

no âmbito do Programa Brasil em Ação (RIBEIRO, 2002).  

Segundo Galvão e Brandão (2003), a proposta original dos Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento representou a continuidade das políticas públicas neoliberais assumidas no início da 

década de 1990 pelo governo anterior. As rupturas e inovações se deram em relação a governos mais 

distantes, aqueles denominados de “desenvolvimentistas”. 

De acordo com o Programa Brasil em Ação, os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento 

levariam em conta a geografia econômica do país, especialmente os fluxos de bens e serviços, 

desconsiderando, para fins de planejamento, os limites dos estados e das regiões. Ablas (2003) argumenta 

que não havia a ideia de substituir a divisão regional do país em vigor, mas sim utilizar a regionalização dos 

Eixos como um instrumento particular no âmbito do PPA, nesse dado momento. 

De acordo com Egler (2001), Ablas (2003) e Galvão e Brandão (2003), a maior influência para a 

criação dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento teria sido a experiência da Companhia Vale do 

Rio Doce, apresentada no documento Infraestrutura para o desenvolvimento sustentado e integração da 

América Latina, elaborado sob coordenação de Eliezer Batista, gestor da referida empresa e ministro da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República na época. Segundo o documento, o 

sucesso da empresa estava ligado à redução dos custos de transportes entre a fonte de extração de minérios 

e os mercados consumidores por meio da utilização de tecnologias e melhorias no sistema multimodal.  

Ablas (2003) argumenta que “a partir dessa experiência, a distância econômica, mais que a física, 

passou a ser considerada a real medida do mundo globalizado [...]”, ou seja, a infraestrutura teria passado de 

um objetivo geopolítico, relacionado à ocupação do território, para uma perspectiva geoeconômica, na qual 

fatores como recursos naturais e outras potencialidades seriam secundários em relação à infraestrutura. 

Egler (2001) destaca que o relatório de Eliezer Batista apresentava um mapa preliminar com os 

principais corredores logísticos necessários para superar as limitações de infraestrutura e aumentar a 
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integração do território nacional na economia mundial. Tal relatório foi apresentado à Fernando Henrique 

Cardoso, presidente recém eleito, que teria acolhido as ideias principais do documento, incorporando-as no 

PPA 1996-1999 por meio da proposta inicial dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento.  

 

Figura 1 - Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento – PPA 1996-1999 (proposta inicial) 

 

Fonte: FREITAS, 2012 (adaptado). 

 

Objetivando mitigar os entraves da economia brasileira referentes à infraestrutura, o presidente 

Fernando Henrique Cardoso, tendo em vista o seu segundo mandato, promoveu a revisão dos Eixos 

Nacionais de Integração e Desenvolvimento para reforçar sua utilização no PPA 2000-2003, encomendando 

ao Consórcio Brasiliana4 a revisão dos Eixos e a elaboração de uma carteira de investimentos públicos e 

privados. Dentre as diretrizes apontadas pelo estudo, publicado em 1998, sobressai a busca pelo aumento da 

competitividade internacional do país por meio da redução das disparidades regionais, já que a integração 

das regiões e sua inserção internacional seriam fatores para alavancar a competitividade brasileira.  

Segundo Freitas (20102), no plano teórico-metodológico a revisão dos Eixos baseou-se na tradicional 

Teoria dos Polos de Desenvolvimento, presente nos estudos de Economia Regional e de Geografia 

Econômica, e especialmente nas contribuições de Boudeville a respeito da formação de regiões de 

                                                 
4 O Consórcio Brasiliana, vencedor da licitação pública realizada pela União, foi formado pelas empresas Booz Allen & Hamilton do 
Brasil Consultores, Bechtel Internacional Incorporation e Banco ABN Amro, sendo coordenado pelo BNDES e pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). As três empresas são transnacionais e ligadas a setores que seriam beneficiados 
pelos projetos previstos na carteira de investimentos elaborada pelo Consórcio. O projeto de revisão dos Eixos durou dezoito meses 
e contou com a participação de consultores de diversas instituições públicas e privadas, além de três universidades federais 
(Universidade de Brasília, Universidade Federal de São Carlos e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul). 
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planejamento a partir da polarização de determinado aspecto econômico. Dessa forma, a polaridade de uma 

via de comunicação (rodovia, ferrovia ou hidrovia) serviu como parâmetro à delimitação dos Eixos e suas 

áreas de influência, caracterizando as regiões de planejamento.  

Para selecionar as vias de comunicação e delimitar sua área de influência utilizou-se como critérios a 

existência ou potencialidade de uma rede multimodal de transportes de mercadorias, a estruturação produtiva 

nesse subespaço pela presença de um conjunto de setores interligados e a existência de efeitos 

multiplicadores dentro da região que fossem mais fortes que a média da economia como um todo (ABLAS, 

2003; FREITAS, 2012). No caso da delimitação das áreas de influência de cada eixo, considerou-se a 

hierarquia urbana e a funcionalidade das cidades localizadas nas proximidades dessas vias, segundo dados 

apresentados na publicação Região de influência das Cidades, do IBGE (ABLAS, 2003). 

Outra referência teórica e ideológica é a associação entre o poder transformador de uma grande obra 

de infraestrutura e o desenvolvimento econômico. Nesse aspecto Galvão e Brandão (2003) ressaltam que as 

obras de infraestrutura, especialmente aquelas ligadas ao transporte e a energia, constituem o ponto de 

partida clássico das intervenções governamentais em busca do desenvolvimento, sobretudo, no plano 

macroeconômico. Isso ocorreria porque “[...] além de possuir porte e capacidade elevada de mobilização de 

recursos de várias espécies, a grande obra de infraestrutura clássica também permite revalorizar os 

empreendimentos produtivos existentes no seu entorno e suscitar o desenvolvimentos de novos” (p.194).  

Acselrad (2001) destaca que a partir da década de 1990, os investimentos em infraestrutura de 

transportes passaram a ser vistos como um custo adicional de produção, ou seja, como um fator de restrição 

da competitividade, relacionando-se à busca pela integração competitiva das porções dinâmicas da economia 

nacional ao mercado mundial globalizado, trazendo à tona a revalorização de sistemas multimodais. Dessa 

forma, a identificação de deficiências de infraestrutura, que por sua vez dificultariam a integração e 

articulação das regiões e causariam graves entraves ao desenvolvimento, fez com que a superação desses 

entraves se tornasse a principal questão presente na agenda pública do Governo Federal nesse período.  

Galvão e Brandão (2003) ressaltam o amplo apoio político e também administrativo dos quadros 

técnicos do governo em relação a essa abordagem. Não obstante, os autores ressaltam que no seio das 

instituições ligadas ao planejamento – destacadamente a Seplan, o Ipea, o IBGE, o Ministério do Meio 

Ambiente e a Secretaria Especial de Políticas Regionais – havia certa apreensão a respeito a 

unidimensionalidade da visão que sustentava a proposta inicial dos Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento. Acselrad (2001) defende que esse espaço unidimensional é um espaço de negócios, logo, 

a delimitação dos Eixos serviria fundamentalmente para justificar e legitimar cientificamente as ações e a 

distribuição espacial dos investimentos públicos e privados. 

Conforme Galvão e Brandão (2003), seria justamente a contraposição de alguns atores 

governamentais a essa visão unidimensional que levaram o Consórcio Brasiliana a considerar e ampliar as 

áreas de influência adjacentes aos eixos, resultando na transformação destes em regiões de planejamento, a 
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partir da caracterização de alguns elementos socioeconômicos e a sugestão de ações no âmbito do PPA que 

ultrapassagem a questão do aprimoramento das infraestruturas de transportes. Contudo, manteve-se a 

primazia da via de comunicação e das políticas voltadas a seu aperfeiçoamento. Tal fato teria causado 

imprecisões conceituais e variações significativas nos critérios de regionalização adotados na elaboração dos 

Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, desde sua proposta original no PPA de 1996-1999. Além 

disso, os autores destacam que nem todos os Eixos eram verdadeiros eixos, e que essa forma de 

regionalização seria insuficiente para abarcar todas as ações previstas num PPA. 

Consequentemente, o estudo realizado pelo Consórcio Brasiliana promoveu a redivisão do território 

nacional em nove Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, cada um correspondendo a uma grande 

rota de transporte.  

No entanto, diferentemente da visão inicial, essa nova regionalização do espaço brasileiro pretendia 

superar a antiga divisão regional e suas políticas de desenvolvimento já consolidadas no país, vistas como 

intrinsecamente compensatórias e pontuais (BRASIL/MPOG, sd, p.14). Segundo Freitas (2012, p.52), partia-

se dos pressupostos que não havia necessidade de seguir os limites territoriais impostos pela regionalização 

do IBGE5 nem restringir-se às tradicionais políticas de caráter compensatório das Superintendências de 

Desenvolvimento Regional, associadas à ineficiência e à corrupção.  

 

Figura 2 – Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento elaborados pelo Consórcio Brasiliana 

 

Fonte: FREITAS, 2012 (adaptado). 

                                                 
5 Trata-se da regionalização do espaço brasileiro realizada pelo IBGE em 1969, e ainda em vigor com algumas modificações, que 
subdivide o país em cinco macrorregiões: Norte, Nordeste Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 
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Egler (2001) descreve as principais características de cada um dos noves Eixos propostos pelo 

Consórcio Brasiliana: 

1. Arco-Norte: envolve os Estados de Roraima e Amapá, correspondendo à combinação de duas 

regiões não contíguas. Na proposta inicial se caracterizava por estabelecer uma ligação entre a Zona 

Franca de Manaus, o Estado de Roraima e importantes zonas de consumo da Venezuela e da 

Guiana, permitindo o acesso brasileiro a portos do Caribe. Após a revisão realizada pelo Consórcio 

Brasiliana, foi incluída outra saída para o Norte, correspondendo à área de influência da rodovia BR-

156, que estava sendo implantada no Amapá. Trata-se do único Eixo não contínuo, mas a nova 

proposta apontava a perspectiva de uma futura interligação rodoviária no extremo norte do 

continente, aproveitando-se as duas rodovias brasileira citadas e a interligação rodoviária já existente 

entre as capitais das três Guianas. 

2. Madeira-Amazonas: relaciona-se à hidrovia do rio Madeira e aos gasodutos de Urucu-Porto Velho e 

Coari-Manaus. Além dessas obras, destacava-se a pavimentação de diversas rodovias, tais como a 

BR-364 e a ampliação de aeroportos e terminais fluviais em Manaus, Porto Velho e Santarém. 

3. Araguaia-Tocantins: estruturado em torno do complexo portuário de São Luís, das ferrovias Carajás e 

Norte-Sul e das hidrovias do Araguaia e do Tocantins, este Eixo é considerado pelo estudo como 

essencial para a integração intermodal do sistema rodoviário da região Centro-Oeste e o sistema 

ferroviário da região Norte, possibilitando o escoamento da produção agropecuária e agroindustrial 

dos Cerrados e minero-metalúrgica da Amazônia Oriental através do Porto de Itaqui.  

4. Transnordestino: este Eixo foi configurado e delimitado a partir do rearranjo de três eixos 

originalmente propostos para o Nordeste: Transnordestino, Costeiro do Nordeste e parte do eixo São 

Francisco. A principal via de transporte associada é a Ferrovia Transnordestina. 

5. São Francisco: associado à hidrovia do rio São Francisco em toda sua extensão navegável, às 

rodovias litorâneas (BR-101 e BR-116), inúmeras rodovias transversais que partem de Salvador/Feira 

de Santana em direção ao interior e os portos marítimos de Aracaju, Aratu, Salvador e Ilhéus. 

6. Oeste: formado pelos eixos originais do Oeste e Paraguai-Paraná, estava associado à rodovia BR-

364, sendo considerado como um importante elo de ligação entre as áreas de fronteira agropecuária 

do extremo oeste e da região central com o restante do país, através da integração dessa rodovia 

com os demais sistemas rodoviário, hidroviário e ferroviário das regiões Sudeste e Sul. 

7. Sudoeste: a principal via de transporte é a Hidrovia Tietê-Paraná, que teria papel fundamental no 

escoamento de produtos agroindustriais brasileiros para os demais países do Mercosul, favorecendo 

a integração regional sul-americana. 

8. Rótula: substitui os dois eixos do Sudeste da proposta original, denominados de Centro-Leste e São 

Paulo. Entretanto, não constitui propriamente um eixo, pois desempenha a função de articulação 
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nacional e internacional das demais regiões. Dentre os principais projetos previstos para o Eixo 

Rótula, destacam-se o Porto de Sepetiba, a ampliação e melhoria dos portos de Santos e vitória, a 

construção e melhoramentos de aeroportos, ramais ferroviários e rodoviários. A interligação com o 

Gasoduto Brasil-Bolívia e a Bacia de Campos (petróleo e gás) possibilitaria também a construção de 

usinas termoelétricas a gás natural para ampliar a oferta de energia para a região. Foram previstos 

também investimentos no sistema de telecomunicações, especialmente a interligação das principais 

cidades por meio de fibras óticas. 

9. Mercosul: representa a fusão dos eixos Costeiro do Sul e Franja de Fronteira, originalmente 

propostos no âmbito do PPA 1996-1999. Devido à sua posição geográfica, este Eixo é considerado 

fundamental para a integração econômica com o Uruguai e a Argentina, sendo seus principais 

empreendimentos a Rodovia do Mercosul, o Gasoduto Brasil-Bolívia e o Porto de Rio Grande.  

De acordo com Galvão e Brandão (2003), para evitar problemas metodológicos e políticos, a 

delimitação dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento adotada pelo PPA 2000-2003 foi alterada  

a fim de cobrir todo o território nacional, como demonstra a Figura 3 a seguir. 

 

Figura 3 – Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento e suas áreas de influência – PPA 2000-20036 

 

Fonte: EGLER, 2001. 

                                                 
6 Houve apenas duas alterações de nomenclatura, sem modificação nas áreas de influências de cada eixo: substituiu-se o nome 
Rótula por Rede Sudeste e o nome Mercosul por Sul (EGLER, 2001; FREITAS, 2012). 
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Como descrito por Nasser (2000), Ablas (2003) e Freitas (2012) os nove Eixos foram reagrupados em 

quatro grandes espaços: 

I. Correspondendo à Rede Sudeste e os Eixos Sudoeste e Sul, o primeiro grande espaço é 

caracterizado pela centralidade e dinamismo econômico, uma vez que possui as atividades mais 

relevantes e estratégicas da economia nacional, sendo a indústria majoritária em termos de produção 

na Rede Sudeste e a agroindústria e a indústria de transformação predominantes nos Eixos Sudoeste 

e Sul, ambos destacando-se como periferia dinâmica desse grande espaço. Dentre os principais 

objetivos e diretrizes para a Rede Sudeste salientam-se a necessidade de aumentar a 

competitividade econômica, introduzir inovações e de reduzir o desemprego estrutural. No caso do 

Eixo Sul, o foco também seria o aumento da competitividade com a redução das disparidades 

regionais, o incremento de oportunidades com o Mercosul e de investimentos na indústria automotiva, 

na indústria petroquímica e no setor de serviços. 

II. Formado pelos Eixos Oeste e Araguaia-Tocantins, o segundo grande espaço apresenta colonização 

recente, baixa densidade populacional, economia predominantemente agrícola e grande possibilidade 

de crescimento por meio da agropecuária, desempenhando um papel complementar à Rede Sudeste 

e ao Eixo Sul. Dentre os principais objetivos e diretrizes para este grande espaço, citam-se o 

incentivo ao crescimento apoiado na produção primária (agropecuária e extrativismo mineral) e a 

melhoria de infraestrutura de comunicação. 

III. Compreendendo os Eixos São Francisco e Transnordestino, o terceiro grande espaço é delineado 

pela elevada densidade populacional, elevado nível de pobreza e marginalização no processo de 

desenvolvimento (devido aos problemas da seca e ao caráter complementar ao centro hegemônico 

da economia nacional). No entanto, a faixa litorânea se constituiu num espaço homogêneo, baseado 

num dinamismo econômico de origens variadas, sobressaindo-se o turismo, e a porção sul se 

transformou num fornecedor de insumos para a Rede Sudeste e seu entorno. Dentre os principais 

objetivos e diretrizes para os Eixos do Nordeste estão a redução das disparidades regionais por meio 

da promoção da integração econômica, a busca de novas oportunidades e o incentivo ao turismo. 

IV. Abrangendo os Eixos Arco-Norte e Madeira-Amazonas, o quarto grande espaço apresenta 

características peculiares relacionadas à conservação ambiental e às atividades ligadas à 

biodiversidade e ao turismo ecológico, bem como grande potencial de integração com os Eixos 

Oeste, Araguaia-Tocantins e o exterior por meio do transporte hidroviário. Dentre os principais 

objetivos e diretrizes elaborados para os Eixos da Amazônia destacam-se a promoção do 

desenvolvimento sustentável com ênfase na conservação ambiental e na integração com o exterior. 
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Segundo Galvão e Brandão (2003, p.200), os Eixos são mais concorrentes que complementares e há 

grande possibilidade que eles apresentem como resultado o acirramento de desigualdades estruturais intra e 

interregionais. Além disso, 

[...] a proposta tão somente sancionaria e potencializaria os fluxos econômicos imediatos, 
não propondo ações de fomento à constituição de novas estruturas produtivas. [...] Apenas 
há o aproveitamento e a racionalização das cadeias produtivas existentes em cada região, 
não propondo nem o adensamento destas e nem muito menos o apoio aos ‘potenciais 
econômicos pouco explorados’, como é sugerido. Pouca atenção é dada aos subespaços 
que gravitam em torno das armaduras de cada infraestrutura [...] outras vezes observa que 
não se propõe a romper o isolamento das áreas de pouca densidade econômica e 
demográfica. 

Portanto, embora autores como Ablas (2003), Galvão e Brandão (2003) e Freitas (2012) reconheçam 

que a criação dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento possibilitou a retomada dos debates 

acerca do planejamento regional no Brasil, a referida regionalização apresenta importantes limitações teórico-

metodológicas e operacionais, como as descritas acima.  

Cabe ressaltar que os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento foram abandonados no 

início do primeiro mandato presidencial de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2007), que passou a concentrar 

esforços na criação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), discutida e elaborada entre 

2004 e 2007, quando foi instituída por meio de decreto. Mas, antes da apresentação da PNDR, será abordada 

a proposta das Regiões de Referência, elaboradas no âmbito do PPA 2008-2011, e que posteriormente será 

em parte considerada nos recortes regionais propostos pela PNDR. 

 

3.2. As Regiões de Referência 

 

A Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI), do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MP, em parceria com o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE), elaborou 

o Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento. O estudo reconhece que o foco das políticas públicas 

deveria ser o combate às desigualdades regionais e sociais, sendo necessário superar a visão setorial e “[...] 

olhar o território como base do desenho das políticas públicas de médio prazo que dialogue com a visão de 

longo prazo” (BRASIL/MPOG/SPI, 2008, p.9). 

Para estabelecer as diretrizes e objetivos da organização territorial pretendida e os valores, 

fundamentos e meios que serviriam de alicerces para a “Visão Estratégica” (bases teóricas e conceituais do 

Estudo) foram consideradas as orientações do Plano Plurianual 2004-2007 e os fundamentos da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), dentre outros documentos.  

A Figura 4 a seguir sintetiza as bases da Visão Estratégica do Estudo da Dimensão Territorial para o 

Planejamento: 
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Figura 4 – Bases da Visão Estratégica do Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL/MPOG/SPI, 2008. 

 

Na elaboração das Regiões de Referência, foram utilizados critérios econômicos, ambientais e 

sociopolíticos, principalmente a polarização urbana. A proposta de regionalização foi feita em duas escalas, a 

macrorregional e a sub-regional, além da eleição de polos para a ação governamental, com vistas a criar uma 

rede policêntrica de cidades no Brasil. Segundo o Estudo, a proposta leva em consideração a necessidade de 

abordar múltiplas escalas para possibilitar a intervenção adequada segundo as especificidades de cada 

dimensão espacial (BRASIL/MPOG/SPI, 2008). 

O Estudo aponta que  

[...] guiado pelos objetivos de coesão econômica, social, territorial e política, o país deveria 
ser pensado na dimensão de uma maior integração interna, com redução das 
desigualdades regionais e sociais e uma maior inserção internacional. Uma melhor 
integração e um melhor ordenamento do território se dão em função da distribuição da rede 
de polos com seus equipamentos e atributos, do potencial produtivo regional, da 
infraestrutura, e, portanto da capacidade, abrangência e força desses polos em termos de 
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polarização, comando e organização do território. Nesse sentido, o sistema de 
planejamento deveria ser guiado pela busca ideal de um país policêntrico 
(BRASIL/MPOG/SPI, 2008, p.36). 

Como resultado, foram propostas 11 macrorregiões e 118 sub-regiões, além da identificação de 11 

macropolos consolidados, 7 novos macropolos, 17 aglomerações sub-regionais, 3 aglomerações locais e 2 

aglomerações geopolíticas. 

 

Figura 5 – Macrorregiões, macropolos, sub-regiões e aglomerações sub-regionais, locais e geopolíticas 

 

Fonte: (BRASIL/MPOG/SPI, 2008, p.37). 

 

O mapa demonstra que os novos macropolos propostos (pontos azuis) estão localizados na área 

centro-ocidental do país, compostos basicamente por capitais estaduais, buscando reforçar as cidades para 

que sejam capazes de polarizar o grande espaço econômico do Centro-Oeste brasileiro e frear a 

concentração urbana e econômica no sudeste-sul, a concentração demográfica no litoral do nordeste e evitar 

uma maior ocupação da Floresta Amazônica. No caso das aglomerações (pontos vermelhos, rosas e 

marrons) também buscou-se evitar a porção centro-sul do país, excetuando de três subpolos na região Sul 

que objetivam facilitar a integração sul-americana no âmbito do Mercosul (BRASIL/MPOG/SPI, 2008). 
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Cabe destacar a ênfase conferida à polarização, pois ainda que critérios econômicos, ambientais e 

sociopolíticos tenham sido utilizados, estes tiveram peso considerável na delimitação das macrorregiões e 

sub-regiões somente quando a polaridade urbana foi considerada um atributo frágil (sobretudo no caso da 

região Amazônica). A respeito das aglomerações apontadas pelo Estudo, a polaridade também foi o atributo 

principal, já que as cidades foram elegidas por já possuírem certa centralidade na rede urbana brasileira. 

Apesar dos esforços empreendidos na formulação do Estudo da Dimensão Territorial para o 

Planejamento7, a regionalização apresentada não foi adotada pelo PPA 2008-2011, como previsto 

originalmente. Apesar disso, a proposta dos macropolos foi considerada como espaço elegível no âmbito da 

PNDR II (2012-2015), associada ao Plano Mais Brasil, do governo da presidente Dilma Rousseff. 

 

4. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) 

 

Para superar as limitações enfrentadas pelo planejamento regional, especialmente após a 

Constituição Federal de 1988, foi instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, pelo Decreto nº 

6.047, de 22 de fevereiro de 2007, sendo o marco recente mais importante das políticas regionais no país.  

De acordo com o documento Política Nacional de Desenvolvimento Regional – Sumário Executivo 

(BRASIL/MI/SDR, s.d.), a PNDR visa combater a forte desarticulação e dispersão da ação do Estado, 

caracterizada por uma grande diversidade de planos, projetos, leis e instrumentos isolados de intervenção, 

frequentemente conflitantes, adotados ora pela União, ora pelos Estados e Municípios, erigindo um sistema 

nacional integrado que hierarquize e possibilite a ação coordenada dos diversos níveis de governo no 

território, com a participação da iniciativa privada e da sociedade civil.  

O documento supracitado explicita as diferenças entre a PNDR e o planejamento regional realizado 

até então, pois anteriormente privilegiava-se a escala macrorregional devido à concepção de que as regiões 

eram homogêneas, e a PNDR anuncia superar essa visão, atuando sob novos recortes e escalas regionais. 

Nesse caso, destaca-se a criação da Tipologia da PNDR I (2008-2011), que teve por objetivo classificar as 

microrregiões utilizadas pelo IBGE para orientar a natureza das políticas aplicáveis em cada uma delas:  

a definição dos territórios que seriam objeto da política foi feita a partir de um recorte 

microrregional, com a utilização de uma tipologia construída por meio do cruzamento das 

variáveis “rendimento domiciliar per capita” e “variação do PIB per capita”. Essas variáveis 

foram divididas por “quartis”, ou em quatro partes iguais. Os primeiros 25% classificados 

como Alto (Alta Renda ou Alto Dinamismo), os 25% com piores resultados como Baixa, e 

os 50% intermediários como Média. Deste cruzamento resultaram quatro “Tipos” de 

microrregiões: Alta Renda (Alta Renda independente do dinamismo), Baixa Renda (baixa 

                                                 
7 Foram publicados sete Volumes: I – Sumário Executivo; II – Visão Estratégica Nacional; III – Regiões de Referência; IV – Estudos 
Prospectivos - Escolhas Estratégicas; V – Carteira de Investimentos; VI – Impactos Econômicos da Carteira de Investimentos; VII – 
Avaliação de Sustentabilidade da Carteira de Investimentos (BRASIL/MPOG/SPI, 2008). 
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renda com médio ou baixo dinamismo), Dinâmicas (renda baixa e média com alto 

dinamismo) e Estagnadas (médias renda e médio e baixo dinamismo) (BRASIL/MI/SDR, 

2012). 

 

Figura 6 – Tipologia da PNDR I (2008-2011) 

 

Fonte: BRASIL/MI/SDR, 2012 (adaptado). 

 

O Decreto Nº 6.047 (BRASIL, 2007), que institui a PNDR, define como áreas prioritárias para atuação 

da política em sua primeira fase (2008-2011) as seguintes Regiões-Programa: 

 Na escala macrorregional: a totalidade da área de atuação da Sudene, Sudam e Sudeco, com 

exceção dos espaços classificados como de Alta Renda; 

 Em escala intermediária: o Semiárido8, a Faixa de Fronteira9 e as Regiões Integradas de 

Desenvolvimento (RIDEs) no Entorno de Brasília, Teresina e de Petrolina e Juazeiro10;  

 Na escala sub-regional: as Mesorregiões Diferenciadas11, os Territórios Rurais12 e os Territórios da 

Cidadania13.  

                                                 
8 Trata-se da delimitação do Semiárido realizada pelo Ministério da Integração Nacional em 2005.  

9 Criada no âmbito da PNDR. 

10 Previstas na Constituição Federal de 1988, a Ride do Distrito Federal e Entorno foi criada em 1998, e as Rides de Teresina e 
Petrolina-Juazeiro foram criadas em 2001. 
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Além disso, tanto na escala macrorregional como na escala intermediária, seriam definidos Sub-

Regiões de Planejamento para as Regiões Programa, como aquelas do Semiárido demonstradas na Figura 7 

apresentada a seguir. 

 

Figura 7 – Espaços Prioritários da PNDR I (2008-2011) 

 

Fonte: BRASIL/MI/SDR, 2012. 

 

De acordo com o Texto de Referência da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional 

(BRASIL/MI/SDR, 2012), juntamente às Regiões-Programa elegidas pela PNDR I somam-se os seguintes 

espaços elegíveis para a PNDR II (2012-2015): 

                                                                                                                                                                  
11 As Mesorregiões Diferenciadas foram elaboradas pelo Ministério da Integração Nacional para servir como principal recorte 
territorial da PNDR, não correspondendo às mesorregiões estabelecidas pelo IBGE, “[...] envolvendo diferentes unidades da 
federação e/ou com potencial de articulação transfronteiriças, que teriam uma homogeneidade histórica e cultural, de base 
produtiva e social, permitindo subsidiar processos endógenos de desenvolvimento numa escala sub-regional [...]” (SENRA, 2010). 

12 Segundo Senra (2010), os Territórios Rurais foram criados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, sendo formados pelo 
agrupamento de municípios (microrregiões com cerca de 20 a 30 municípios) que compartilham uma identidade social e cultural e 
com grande concentração de agricultores familiares em situação de estagnação econômica, problemas sociais e ambientais. 
Atualmente, existem 164 Territórios Rurais, compreendendo 2.500 municípios.  

13 O Territórios da Cidadania é um programa do Governo Federal lançado em 2008 com o propósito de “[...] promover o 
desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento 
territorial sustentável.” Atualmente o programa conta com a participação de 22 órgãos públicos da Administração Pública Federal, 
que beneficiam 120 Territórios distribuídos por todo o país (http://www.territoriosdacidadania.gov.br).  

http://www.territoriosdacidadania.gov.br/
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 Na escala macrorregional: os macropolos propostos pelo Estudo da dimensão territorial para o 

planejamento; 

 Na escala sub-regional: os espaços situados nas regiões Sul e Sudeste, classificados como de Média 

e Baixa Renda, independentemente de seu dinamismo, definidos pela Tipologia da PNDR; 

 Regiões Programa Especiais (RPEs): 

o No entorno de grandes projetos estruturantes: no entorno de Belo Monte, do Entorno da BR 

163, do Marajó (PA), do Alto Paroebepa (MG), e do Corredor Turístico do Meio Norte; 

o Áreas abrangidas por Comitês de Bacias Hidrográficas em espaços pouco desenvolvidos;  

o Sub-regiões de planejamento, em cada Estado, que apresentem déficits de desenvolvimento. 

Note que tais regiões são apenas elegíveis, ou seja, elas podem ser incluídas nas políticas públicas 

formuladas no âmbito da PNDR, mas sua elegibilidade não acarreta em sua inclusão automática.  

A PNDR propõe, em sua segunda fase (2012-2015), a criação de um Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Regional e Integração Territorial, baseado num conjunto de instituições ligadas vertical e 

horizontalmente. Também está prevista a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que 

somará recursos financeiros à execução de planos e programas na escala mesorregional, de 

responsabilidade do Ministério da Integração Nacional (BRASIL/MI/SDR, 2010). 

A variedade de recortes regionais apresentada pela PNDR pode ser considerada como um avanço no 

tratamento da problemática envolvendo as desigualdades regionais, já que os problemas e desafios a serem 

enfrentados no tocante a uma política de desenvolvimento regional dessa envergadura são bastante 

diversificados e complexos, demandando por sua vez uma abordagem que dê conta de tais características. 

Cabe ressaltar que as desigualdades socioespaciais não ocorrem somente na escala macrorregional, que 

tem sido a dimensão privilegiada pelas instituições de desenvolvimento regional “tradicionais”. Elas cada vez 

mais se apresentam dentro das macrorregiões, sendo possível abordá-las nas escalas mesorregional, 

microrregional, intraurbana, dentre outras. Por conseguinte, é necessário aprimorar os recortes regionais já 

existentes (sobretudo aqueles adotados pela PNDR) e incluir novas formas de regionalização que contemple 

a atual configuração espacial das desigualdades socioeconômicas.  

Dentre as principais limitações apresentadas pela PNDR, destacam-se: a indefinição da frequência 

com que os recortes regionais serão revistos; a falta de mecanismos que promovam a organização e o 

planejamento nos recortes regionais estabelecidos, tendendo a gerar problemas relativos à cooperação dos 

atores envolvidos e à articulação de diferentes políticas regionais incidentes em locais abrangidos, 

simultaneamente, por recortes distintos; a responsabilização difusa de atores envolvidos possibilitando a 

emergência de políticas públicas sem nenhuma integração, a adoção de políticas contraditórias ou até 

mesmo a omissão perante questões em que os atores envolvidos culpem um ao outro sem que nenhuma 

ação efetiva seja tomada.  
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5. Considerações Finais 

 

Os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, as Regiões de Referência e a Política Nacional 

de Desenvolvimento Regional representam diferentes políticas públicas que em parte foram desenhadas para 

promover a redução das desigualdades regionais e a integração nacional, objetivos historicamente 

perseguidos pela Administração Pública brasileira. No entanto, cada uma apresenta características e 

limitações peculiares, decorrentes de um conjunto de fatores, tais como as influências na esfera teórica, 

metodológica, conceitual e ideológica dominantes no momento em que foram elaboradas e que envolvem 

temas relacionados à problemática regional, apontados brevemente ao longo do texto. 
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