
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

INOVAÇÃO SELETIVA DOS SISTEMAS TÉCNICOS E 
DESINTEGRAÇÃO DO TERRITÓRIO: UMA LEITURA A PARTIR 
DO SISTEMA RODOVIÁRIO BRASILEIRO 

 

 

Marcos Antonio de Moraes Xavier 1

 

 

As bases materiais do território brasileiro foram profundamente modificadas ao longo 

da segunda metade do século XX. Entre tais mudanças, a construção de inúmeras rodovias 

sobre o território teve um papel importante por conduzir a constituição de um sistema que 

propiciou a integração de seus diversos subespaços regionais e a formação de um mercado 

nacional unificado. 

Nos anos 1990, atendendo aos imperativos da integração competitiva, a 

modernização seletiva deste sistema busca integrar os subespaços do território brasileiro 

aos circuitos produtivos globais ignorando a nação como um todo. Tal modernização 

corresponde, desta forma, a produção de espaços alienados e desintegrados no âmbito 

nacional já que organizados em função dos fluxos internacionais. 

Neste trabalho, a construção do sistema rodoviário brasileiro segundo diferentes 

projetos nacionais ao longo da segunda metade do século XX é contrastada com a atual 

gestão fragmentada e a modernização seletiva procurando apontar as tendentes 

conseqüências para a formação socioespacial como um todo. 

A integração do mercado e a unificação do território- 1945 a 1964 

O grande desafio para os planos nacionais de desenvolvimento no Brasil após a 

Segunda Guerra foi a realização da integração do território para a formação de um mercado 

nacional unificado. A constituição de uma rede rodoviária nacional foi escolhida para a 

viabilizar a realização dos fluxos de mercadoria entre os estados da federação sendo 

incluída, entre outras iniciativas do Estado, para promover a industrialização do país 2. 

Importantes realizações ocorreram neste sentido. A primeira ligação entre a região 

Nordeste e a atual região Sudeste , a rodovia Rio-Bahia , é construída no final da década de 
                                                 
1 Faculdade Santa Marcelina - FASM 
xavierma@ig.com.br 
2 Entre os eixos de atuação do Estado Novo em benefício do processo de industrialização encontramos 
a instalação da indústria pesada, o monopólio público da exploração e produção do petróleo e 
investimentos em infra-estrutura destacando-se os transportes e a geração e transmissão de energia. 
( Leila Dias 1995) 
 

 16551



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

1940. Além dela, também é realizada a construção de ligações importantes como as de São 

Paulo - Curitiba, Curitiba - Porto Alegre, Rio de Janeiro - Belo Horizonte e Rio de Janeiro - 

Salvador a partir da década de 1950 (Wilson Cano, 1985, p.: 190). A região Sudeste 

concentrou a maior porcentagem deste crescimento. Apenas o Estado de São Paulo 

correspondeu à cerca de 25% das estradas construídas no país entre 1943 e 1955 

Após 1955, como nota Leila Dias (1995, p.: 52), o Estado se incumbiu de equipar o 

território com uma infra-estrutura rodoviária que desenhou uma nova geografia da 

circulação no espaço brasileiro. Este projeto estava incluído na aliança entre o Estado e o 

capital estrangeiro, firmada pela Comissão Brasil-Estados Unidos, sendo que coube ao 

primeiro a construção e melhoria das redes de estradas e de energia elétrica, dos portos e 

da capacidade de estocagem e silos. Como conseqüência, a extensão da rede rodoviária 

cresce em todo o país graças a programas intensivos administrados pelo Estado de forma 

centralizada. A partir de então, o sistema rodoviário brasileiro é formado e a indústria 

automobilística é instalada. As estradas de rodagem passam a articular todo o território, 

ainda que com mais intensidade no eixo norte e sul ligando os estados do Nordeste aos 

estados das regiões Sudeste e Sul. 

Somente entre os anos de 1955 e 1964, a extensão da rede rodoviária brasileira 

cresce cerca de 19%, pois foram somados ao território, neste período, 88.796km de 

estradas destacando-se as redes federais e estaduais que juntas foram responsáveis por 

52,8% do crescimento da rede rodoviária nacional. 

O processo de unificação do mercado comandado por São Paulo, que concentrou a 

produção industrial do país, suscitou e produziu a rodovia ao mesmo tempo em que 

dependeu dela (Leila Dias,1995 p.: 52). Em São Paulo, mudanças ocorridas desde a 

crescente produção do café no oeste levaram a uma mecanização parcial do território 

iniciada na segunda metade do século XIX. As estradas de rodagem fizeram parte desta 

mecanização, antes mesmo dos grandes projetos nacionais, e a partir delas foram 

realizadas as articulações deste estado necessárias a formação do mercado nacional. 

O desenvolvimento rodoviário do Estado de São Paulo deu-se pela necessidade de 

unificação do mercado nacional acelerado com o Plano de Metas (1955 - 1961), pois neste 

estado estariam concentrados os novos setores industriais destacando-se o automobilístico, 

plástico, química pesada, derivados de petróleo e petroquímico, maquinarias e ferramentas 

(Sueli Schiffer, 1989, p.: 99). 
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 Assim, assistimos a expansão de uma rede rodoviária pavimentada3 que, partindo 

da capital paulista, toma a direção de um lado, rumo ao interior do próprio estado 

reforçando os centros agrícolas do interior e os centros industriais como Sorocaba e Jundiaí 

(Leila Dias, 1995, p.: 53) e por outro realizando as ligações entre São Paulo e os estados 

das regiões Sul, Sudeste e Centro - Oeste do país. 

O plano de promover a ocupação de áreas mais internas do país fez com que as 

rodovias federais fossem as principais responsáveis pelo crescimento da rede nas regiões 

Norte e Centro-Oeste. As estradas federais e estaduais somadas representaram 97,59% do 

total de rodovias construídas na região Norte e 92,21% das rodovias construídas na região 

Centro-Oeste. Na região Norte 56,69% das estradas construídas eram federais e 40,89% 

estaduais. Embora a participação na região Centro-Oeste tenha sido menos expressiva foi a 

segunda maior do país. Nesta região 22,40% do crescimento da rede foi dado pelas 

rodovias federais e 69,80 pelas estaduais. 

O crescimento de toda a rede da região Norte, entre 1955 e 1964, representou 

apenas 2,8% do crescimento da rede em todo o país. A contribuição da região Centro-

Oeste foi superior, a saber 19,07%. 

Este crescimento é justificado pelos poucos investimentos fixos pretéritos que 

tornaram tais regiões terrenos livres para recepção rápida de novas infra-estruturas a 

serviço da nova urbanização e dinâmica econômica (Milton Santos, 1993, p.:61). O forte 

crescimento da extensão rodoviária nas regiões Centro-Oeste e Norte correspondeu, então, 

a uma implantação de equipamentos que acompanha sua recente ocupação. A divisão do 

trabalho em tais regiões tende a um aprofundamento e a um conseqüente aumento da 

circulação. Desse modo, chegamos a década de 60 com um sistema rodoviário que se 

expandiu por todo o território, consolidando o transporte rodoviário como principal 

modalidade de transporte do país. 

O projeto modernizador pós-64 e o meio técnico-científico-informacional 

Entre 1964 e o início da década de setenta o Plano Decenal (1967 - 1976), criado 

durante o governo Castelo Branco, promove mais uma etapa de implantação de infra-

estrutura nas áreas de energia, comunicação e transportes. A este processo de 

equipamento do território, soma-se a dinamização do mercado consumidor realizada 

                                                 
3 Conforme Ferrari (1981) o impulso dado a esta pavimentação foi realizado pela industrialização de 
bens de produção e matéria prima pesada, mas também pela vinda de indústrias automobilísticas 
aliadas a produção de cobertura asfaltica   pela refinaria Bernardino de Campos em Cubatão.  Criou-se 
então de um lado, a necessidade de pavimentação e de outro, sua possibilidade técnica e econômica 
de execução (Moacir Marques, 1978:59). 
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através de um processo restrito de distribuição de renda que amplia as classes médias e o 

consumo de bens duráveis. 

A expansão das rodovias pavimentadas tem segmento com o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (1973) que leva a cabo uma nova etapa de modernizações. Com o 

objetivo de estimular a substituição de importação de insumos básicos, máquinas e 

equipamentos o plano promoveu um audacioso projeto de intervenção no território. 

Segundo Antonio C. B. de Castro (1985), entre as prioridades de investimentos deste 

período estavam a prospeção de petróleo, a expansão da siderurgia, os transportes 

urbanos, o saneamento básico, a ferrovia do aço, as telecomunicações, o programo 

rodoviário, o programa nuclear e a hidrelétrica de Itaipu4. Criaram-se assim as condições 

materiais para o que este mesmo autor denomina de “marcha forçada” das indústrias de 

capital-intensivo e tecnológico-intensivo. Segundo o mesmo autor a economia descola-se 

do perfil do mercado interno e as indústrias de bens duráveis adquirem condições de 

participar do mercado internacional. Para isto, contribuiu “o surgimento de uma constelação 

de institutos de pesquisa, empresas de engenharia e consultoria capacitados a 

recondicionar e recriar processos técnicos e produtos.” (Antonio C. B. Castro 1985 p : 79). 

Os rumos da configuração das estradas sobre o território propiciam, como nota 

Milton Santos (1993 p 43-44) o movimento de descentralização da produção, que atinge 

muitas zonas e pontos longínquos do território nacional que passam a ser envolvidos pelo 

nexo da modernização capitalista. “O país conhece uma ocupação periférica. A decisão 

geopolítica de estimular a industrialização em diversas regiões e ocupar o território com 

projetos de colonização teve influência relevante nesse processo, mas o próprio mercado 

jogou papel fundamental, viabilizado pelas novas infra-estruturas de transportes e 

comunicações, assim como pela superestrutura dos mecanismos reguladores, sob o 

comando do Estado e dos agentes hegemônicos da economia, através dos intermediários 

financeiros. (Milton Santos, 1993 p.:44) 

Entre os anos de 1964 e 1991 a extensão pavimentada fica maior cerca de sete 

vezes, enquanto a rede como um todo cresce cerca de três vezes. Assim, temos tanto o 

aumento absoluto das rodovias pavimentadas, quanto a sua participação relativa na 

extensão total da rede nacional. 

Todas as regiões conhecem um crescimento acelerado de sua rede pavimentada. A 

região Sudeste concentrou no entanto, 48,3% do total de estradas que foram pavimentadas 

                                                 
4 Os anos 1960 e 1970 são marcados por grandes planos em que as rodovias são consideradas  um 
empreendimento que promove a colonização através da urbanização e industrialização ampliando 
mercados, prometendo um desenvolvimento econômico e social das distantes regiões brasileiras 
(Marcio Lucas Graciano, 1971). 
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no país entre os anos de 1964 e 1971. A região Nordeste contribuiu com 26,83% a região 

Sul com 17,06%, a Centro-Oeste com 5,0%. 

O crescimento absoluto das rodovias federais pavimentadas superou o crescimento 

total desta rede. Entre 1964 e 1971 nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul as rodovias 

pavimentadas cresceram mais que toda a rede. Os dados a partir do ano de 1971 já 

incluem nesta situação a região Centro-Oeste e demonstram a ascensão das rodovias 

pavimentadas sobre as não pavimentadas. As redes estaduais também conheceram um 

crescimento absoluto acelerado, mas não chegaram a ultrapassar o crescimento da rede 

como um todo. 

A pavimentação das rodovias federais foi a mais representativa. As rodovias federais 

em 1971 estavam 48,69% pavimentadas chegando a 75,2% em 1991. A rede estadual 

cujas estradas pavimentadas correspondiam a 19,7% chega a estar 40,7% pavimentada no 

ano de 1991. As rodovias municipais, mesmo conhecendo aumentos percentuais 

significativos, continuaram praticamente sem revestimento: 0,1% destas estradas estavam 

pavimentadas em 1971 chegando em 1991 a 1%. Como as rodovias municipais 

compunham, até meados dos anos 1990, 82,4% da extensão rodoviária o sistema como um 

todo apresentava um baixo índice de pavimentação. Apenas 4,65% das estradas brasileiras 

estavam pavimentadas em 1971 chegando no ano de 1991 a 9,55%. 

Outro dado deste período foi a implantação de auto-pistas a partir da década de 

1970, marcada pela melhoria das condições técnicas acompanhando o aumento do tráfego 

e da velocidade, fato que se destaca nos estados da região Sudeste5. Algumas das 

importantes rodovias construídas no Estado de São Paulo neste período foram a Rodovia 

dos Imigrantes (Capital - Baixada Santista) construída entre 1970 e 1982, a Rodovia dos 

Bandeirantes (Capital - Campinas) construída entre 1976 e 1978, a Rodovia dos 

Trabalhadores construída entre 1980 e 1983, além das rodovias Washington Luís, Don 

Pedro e Carvalho Pinto. As rodovias com pistas duplas concentram-se nas áreas de maior 

fluxo: em 1996 54,78% das estradas com pistas duplas estavam na região Sudeste e 20,8% 

na região Sul. Um olhar detalhado por regiões nos mostra que, novamente, são as regiões 

Sudeste e Sul que preponderam: 4,2% das estradas pavimentadas do Sudeste estavam 

duplicadas e 2,6 % na região Sul, enquanto na região Centro - Oeste o índice é de 1,3%. As 

estradas pavimentadas duplicadas nas regiões Norte e Nordeste correspondiam a menos 

de 1% das estradas pavimentadas. As estradas federais e estaduais mais uma vez foram 

                                                 
5Como nota Moacyr Marques (1985), ao estudar o sistema viário paulista, a utilização do automóvel 
particular e a crescente urbanização, principalmente na região metropolitana, aumentam o número de 
viagens diárias. Por outro lado a urbanização interior  paulista e a consolidação das lavouras de 
laranja, soja e cana-de-açúcar introduzindo técnicas de mecanização e quimificação do solo aliados a 
um tendência de desconcentração industrial acompanham a construção de auto-pistas e estradas 
vicinais .  
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responsáveis por estes números. As estradas federais corresponderam a 61,5% das 

estradas com pista dupla enquanto as estaduais contribuíram com 35,4%. Apenas 2,9% das 

estradas duplicadas são municipais e estão localizadas apenas nas regiões Sul e Sudeste 

do país. 

A crescente expressão da circulação local articulada com a circulação nos níveis 

intra-regional e nacional, levou as estradas vicinais a serem responsáveis por 89,15% da 

expansão da rede rodoviária nacional entre os anos de 1964 e 1971, 85,67% entre 1971 e 

1981, e a 58,66% entre 1981 e 1991. Fato que acompanha a crescente urbanização e 

modernização do campo principalmente na região concentrada. 

Desde o período precedente, as estradas vicinais respondiam pela maior parcela da 

rede rodoviária junto às rodovias estaduais nos estados das regiões Sudeste e Sul. Esta 

maior densidade tende a crescer nestas regiões. Segundo Milton Santos (1993), isto é 

justificável pela divisão do trabalho mais intensa que levam estas regiões a necessitar de 

maior circulação devido a distribuição de funções produtivas levando a difusão dos 

transportes, notadamente das redes vicinais e de auto-pistas modernas que por sua vez 

permitem uma maior especialização e complementaridade das produções A região 

Nordeste conhece também um importante aumento destas estradas em sua área, fato este 

que acompanha sua urbanização propiciada pelo desenvolvimento das comunicações e do 

consumo, bem como pela maior amplitude do intercâmbio com as demais regiões do país 

graças aos grandes eixos de circulação. 

A região Centro-Oeste conhece um rápido crescimento da extensão das estradas 

municipais graças ao processo de ocupação propiciado pelos grandes eixos rodoviários 

que, por sua vez, possibilitaram a articulação com as regiões Sudeste e Sul do País e a 

fixação dos fluxos migratórios. A modernização da agricultura dada pelos avanços científico-

tecnológicos, que revolucionam o aproveitamento do cerrado, acompanha uma crescente 

urbanização destes estados e o crescente aprofundamento de sua circulação intra e inter-

regionais. Como nota Fany Davidovich (1994), as rodovias no Centro-Oeste 

corresponderam à expansão territorial da soja e de toda a modernização do campo 

conseqüente desta produção. 

O crescimento generalizado da rede rodoviária cujo destaque é dado pelas redes 

municipais leva às maiores densidades da rede por todo o território, embora ainda sejam 

bastante baixas no estado do Mato Grosso e na região Norte. No entanto, as maiores 

densidades ainda estavam nas regiões Sudeste e Sul do país. Houve um aumento 

periférico dado pelos rumos da ocupação do território que perpetuou, no entanto, uma 

circulação mais fluida e densa nas áreas de ocupação mais antiga. A rede é expandida, 

mas ao mesmo tempo, aprofunda as diferenças. Os estados de São Paulo, Santa Catarina, 
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Espírito Santo, mais ao Sul, e os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe na região Nordeste são os que apresentam as maiores extensões por 

1.000 km2 do país. 

As diferenças são marcantes. No final dos anos 1990, enquanto os estados do 

Norte, com exceção do estado do Pará, não atingiam 50km, São Paulo ultrapassava 

700km., os estados do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina superavam 600 km e os 

demais estados oscilavam entre 150 e 500 km. 

A extensão das redes pavimentadas por 1.000 km2 aumentou em todo o país. É 

visível neste período um grande avanço dessas densidades nos estados das regiões 

Sudeste e Sul e Centro- Oeste, onde o meio técnico científico-informacional é contíguo, e 

dos estados do Nordeste . Há aumento de densidade incorporando as áreas mais centrais 

do país, os estado de Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Mas as maiores densidades 

ainda estão nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os anos 1960 e 1990 estes 

estados corresponderam à maior extensão rodoviária pavimentada por 1.000 km2 junto ao 

Distrito Federal sendo os únicos em 1991 a ultrapassar os 100km. Com exceção do Estado 

de Tocantins, criado em 1988 a partir de um desmembramento do estado de Goiás, os 

demais estados da região Norte conheceram um crescimento irrisório em relação aos 

demais estados do país. Os estados das regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste também 

conheceram um significativo crescimento. 

As rodovias pavimentadas tornam mais intensas tanto a integração, quanto a fluidez 

do território. Neste período, elas passam a articular todo os diversos estados do país. Este 

processo se dá como uma resposta à exigência de uma nova velocidade para diminuir as 

distâncias e viabilizar fluxos mais densos e intensos. Integram, desse modo, a materialidade 

necessária à configuração do território para uma cooperação geograficamente estendida da 

divisão territorial do trabalho. 

A sobreposição das novas lógicas globais: o imperativo da competitividade 

Há, através da unicidade técnica planetária, da simultaneidade dos tempos e da 

mais-valia universalizada6, a criação de uma fluidez e da possibilidade de atuação das 

corporações simultaneamente em diversas parcelas do planeta. 

                                                 
6 Conforme  Milton Santos (1994 p.: 49) o sistema mundo por ser  visto através do espaço geográfico 
graças as suas atuais transformações a partir de três dados constitutivos da época: a unicidade 
técnica, a convergência dos momentos e a unicidade do motor. Pela primeira entende-se o movimento 
de unificação dos sistemas técnicos acelerado pelo capitalismo formando a  base material da 
mundialização. A convergência dos momentos, por sua vez, é dada pela possibilidade de 
instantaneidade da informação globalizada que aproxima os lugares tornando possível uma tomada de 
conhecimento imediata de acontecimentos simultâneos e cria entre estes e os lugares uma relação 
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A competição se torna a nova religião e a economia do mercado leva a uma 

concorrência sem fronteiras e freios. A guerra entre os capitalistas cria a guerra também 

entre os lugares. 

A sensibilidade dos capitalistas em relação às qualidades diferenciadas de cada 

lugar leva a realização de intervenções de toda sorte para torná-los atraentes, sedutores. As 

estratégias de controle de mão-de-obra, sua qualificação, as infra-estruturas e as políticas 

fiscais estão no elenco dos “adornos” utilizados neste jogo de sedução. Tornar os lugares 

dotados de qualidades especiais é um trunfo na competição e a imagem criada pelo 

marketing uma prática de guerrilha. 

Nos países do Terceiro Mundo, segundo Robert Kurz (1996, p.: 171), a imposição da 

lei da rentabilidade faz com que seja capaz de participar do mercado apenas a produção 

que corresponda ao nível mundial de produtividade. Como o desnível entre a produtividade 

dos países capitalistas avançados e a produtividade possível nas regiões atrasadas do 

mercado mundial é cada vez maior , há uma exigência de capital na produção, que é 

impagável para a maioria dos países pobres devido aos altos custos dos investimentos 

necessários. 

Neste cenário de competitividade, países como México, Argentina e Brasil correm, 

com pouco fôlego, em busca de um lugar no mercado e com isto dão as costas a si 

mesmos. Ainda, segundo Robert Kurz (1996, p.:172), a produção baseada no aspecto 

abstrato da rentabilidade se dá em detrimento do interesse do próprio desenvolvimento e da 

manutenção e ampliação das próprias necessidades em benefício da competitividade. Esta 

é a nova ordem dos fatos. O projeto modernizador neoliberal busca dinamizar os 

investimentos em energia, transportes e comunicações, entre outros, a partir da iniciativa 

privada para que em seus territórios os lugares e as regiões oferecam campo propício para 

o combate mundial entre as grandes empresas. 

Mais uma vez o território deve adequar-se à dinâmica político-econômica 

internacional. Novamente seu caráter de “espaço nacional da economia internacional” 

(Milton Santos, 1994, p.:50) é confirmado, em detrimento de um desenvolvimento da 

formação socioespacial a que corresponde. 

Os macro-objetos técnicos que compõem o meio técnico-cientifico-informacional no 

território brasileiro estão entre os principais alvos das intervenções feitas em nome da 

competitividade. Modernizá-los significa criar novas possibilidades aos agentes 

hegemônicos de ampliar sua escala de ação, na medida em que estes objetos podem dar 

                                                                                                                                                         
unitária da escala mundo. Por fim, a mais-valia tornada mundial pelo  viés da produção e unificada 
por intermédio do sistema financeiro constitui o motor único. 
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ao território a fluidez desejada. uma chantagem exercida através de pressões 

internacionais. Ela é a condição primeira para a inversão de capitais no país. E é cedendo a 

estas pressões que a adoção de uma política neoliberal tornou-se a saída possível para 

atender tais exigências, possibilitando que investidores internacionais e nacionais tenham 

em suas mãos a própria modernização como um bom negócio como observa Adriana 

Bernardes (1996). 

O que tendencialmente nos apresenta é um processo fragmentado de privatização 

do território através dos sistemas de engenharia que o compõem e dão suporte ao cotidiano 

das empresas, mas também de cada um de nós, quando a cada momento somos levados a 

ser meros consumidores das condições básicas da vida contemporânea e deixamos de ser 

cidadãos. Tudo que nos cerca tende a se tornar mercadoria, inclusive o território. 

As mudanças de regulamentação acompanham, possibilitam e estimulam as 

modernizações dos sistemas de engenharia. Elas são indissociáveis em relação a eles. 

Para garantir ao país um lugar no mercado global, várias reformas constitucionais foram 

feitas ao longo dos anos 1990 das quais destacam-se a eliminação de restrições ao capital 

estrangeiro, a quebra de monopólios públicos e leis de concessão e privatização. 

Trata-se de uma dupla fase da solidariedade institucional 7 que inclui, além da 

guerra fiscal, investimentos no equipamento do território para a conquista de novos 

investimentos de interesses externos. Podemos citar como exemplo as empresas 

automobilísticas que redefiniram a geografia industrial do país ao levarem diversas 

montadoras para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná , Rio Grande do Sul, 

Bahia e para o interior paulista antes concentradas na região do ABC situada na região 

metropolitana de São Paulo 8. 

Os sistemas de engenharia, como os de transporte, em todas as suas modalidades, 

as telecomunicações, a geração e transmissão de energia, além da exploração de minérios 

estão entre os principais investimentos. As parcerias entre iniciativa privada e pública e as 

privatizações são as formas inicialmente utilizadas para agilizar a inversão de capitais 

nestes setores. 

                                                 
7   Por solidariedade institucional entende-se o “conjunto de leis estaduais, municipais e nacionais que 
tem vigência sobre um território circunscrito politicamente, razão suficiente para condicionar a posição 
de fixos e a qualidade e quantidade de fluxos no território (Castillo, Andrade e Toledo 1995 p. 10 ). 
 
8 Segundo pesquisa realizada por Marcelo Pisetta (1997) as empresas Mercedez-Benz, a Wolkswagen, 
a Detroit Corporation, a General Motors, Renault, Hyundai, Iveco, BMW e Chrysler, Toyota, Pegeot, 
Skoda, Asia Motors, Honda e Eaton Truck Components recebem além de incentivos fiscais, terrenos 
próximos as principais infra-estruturas de transporte além de modernizações nas rodovias, portos e 
aeroportos para garantir os fluxos gerados nos circuitos produtivos destas empresas. 
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No Brasil isto tem implicado numa visão de território comprometida com a lógica da 

fluidez. O conceito de eixo de desenvolvimento faz parte do projeto modernizador e envolve 

os eixos de circulação intermodais e de negócios como suportes básicos organizando as 

regiões a partir de uma visão do território como um conjunto de sistemas de circulação das 

atividades econômicas. 

Os mais lucrativos investimentos estão concentrados onde o meio técnico-científico 

é presente de forma contígua e densa no território. O Relatório Tietê - Paraná MasterPlan 

(1996)9 utilizando-se do conceito de eixo de desenvolvimento, é um resultado exemplar 

dessa nova forma privada de planejar o território onde se destaca os meios de transporte. 

Fany Davidovich (1994) observa que cada vez mais o movimento e a velocidade são 

impostos para a conquista de novos patamares de modernização. Desta forma, a redução 

de custos de transportes e ganhos de produtividade e competitividade torna, segundo ela, 

os sistemas de transporte e comunicações vetores logísticos fundamentais. 

As infra-estruturas de transportes foram consideradas pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no relatório “Infra-estrutura para 

Competitividade” como um dos maiores entraves para o aumento de competitividade dos 

produtos brasileiros. Seu atual estado de estagnação frente as crescentes demandas põe 

os meios de transporte, conforme este relatório, entre os investimentos mais rentáveis. A 

esse respeito, Fany Davidovich (1994) realiza duas observações. Para a autora, a primazia 

do modal rodoviário, somada a deterioração de sua base material, em decorrência do recuo 

de investimentos públicos, agrava este problema levando a perda de velocidade nos 

deslocamentos. Ainda, os crescentes fluxos interegionais e internacionais, possibilitados 

pela expansão deste modal por todo o território leva a um saturamento das vias... Assim, 

inviabiliza-se a fluidez desejada dando-se uma disfunção (Fany Davidocich, 1994) 

determinada pelas condições de conservação e pela própria densidade do tráfego que leva 

a uma pressão para o aumento da mobilidade e da velocidade através da modernização do 

sistema rodoviário e dos demais modais de transporte. Este fato é reforçado na medida em 

                                                 
9 O Relatório Tietê-Paraná Master Plan é um documento produzido pela Agência de Desenvolvimento 
Tiete-Paraná - ADTP, uma entidade privada sem fins lucrativos dirigida por Conselhos de 
Administração e Consultivo eleitos pelos associados. Os associados são empresas nacionais e 
estrangeiras. Esta entidade mantém convênio e acordos de cooperação com entidades como a TVA - 
Tennessee Valley Authority, Harvard University, U.S Departamente af Commerce, E.E.D. - 
Envirommental Export Council, Governo do Estado de São Paulo, Petrobrás, BNDES e diversas 
prefeituras como Uberlândia e Ribeirão Preto. O objetivo do relatório é oferecer a potenciais 
investidores uma ferramenta de análise das oportunidades de negócios existentes na “região” Tietê-
Paraná com a meta de possibilitar o desenvolvimento econômico-social sustentável desta região.  
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que, a partir do conceito de eixos de desenvolvimento, os sistemas multimodais10 tornam-se 

fundamentais para o programa de modernização projetado para o país. 

Segundo, ainda, o Relatório Tietê-Paraná MasterPlan, a espinha dorsal dos 

investimentos é o macro-eixo Tietê-Paraná-Paraguai que envolve a maior hidrovia do país, 

a área mais urbanizada, os maiores portos, além da crescente produção agrícola de 

exportação e a maior transformação industrial do país. Este relatório inclui os estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, mas articula vasta parcela 

do território que abrange os estados do Mato Grosso, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina, além dos demais países do Mercosul. 

Os macroeixos multimodais planejados pelo Ministério dos Transportes tendem a 

promover uma maior densidade do meio técnico-científico na região concentrada, mas 

também a sua expansão para outras regiões, na medida em que realiza ligações entre os 

centros urbanos e o campo de vastas áreas de sua periferia, ligando-as aos principais 

centros consumidores e aos portos mais bem equipados do país. 

No que se restringe ao sistema rodoviário tanto a pequena quantidade de rodovias 

municipais e estaduais pavimentadas, quanto as condições de tráfego da rede federal, 

responsável pela maior parte do fluxo de veículos do país, levam a um processo de 

modernizações que privilegia a conservação e manutenção das estradas existentes por 

empresas concessionárias que controlam as mais movimentadas e importantes vias de 

acesso do país como o sistema Anchieta-Imigrantes, Anhanguera-Bandeirantes, Via Dutra e 

a Ponte Rio-Niteroi, entre outros. 

Nas mãos da iniciativa privada e as custas de uma política agressiva de cobrança de 

pedágios as rodovias tem sido modernizadas agregando informação a seu conteúdo. As 

modernizações incluem rádios exclusivas para usuários, postos de socorro, controle de 

imagens por câmeras de televisão, contagem de tráfego, detectores de velocidade, peso e 

condições climáticas e pedágios eletrônicos. Tais inovações, entre outras, apontam para um 

novo patamar de desigualdade e para uma nova característica técnica que tornam este 

equipamento do território um sofisticado sistema de controle da circulação a disposição das 

racionalidades hegemônicas que nos são impostas. Assim, como nota Boaventura de 

Souza Santos (1989,1997 p.: 44), a produção técnica da natureza e do meio ambiente bem 

como as tecnologias sociais que se foram acumulando para conformar o nosso cotidiano 

criam dependências múltiplas para o indivíduo ou grupo, que tornam difíceis a conquista e a 

preservação da identidade pessoal ou social. Este processo leva a substituição das 

ideologias desenvolvimentistas pelo discurso e prática da competição. Os lugares procuram 

                                                 
10  Conjunto coordenado de meios que ao longo de determinados eixos de circulação viabilizam a 
movimentação de carga a longas distâncias. 
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seduzir as grandes corporações e as agências internacionais de crédito. Este é o espírito da 

produção do espaço perante a globalização. 

A produtividade espacial é a arma da competição, dada por modernizações seletivas 

que diferenciam cada lugar conforme os objetos técnicos e as organizações que cada um 

oferece para gerar a rentabilidade esperada na produção (Maria L. Silveira, 1995, p.: 96). 

De um lado, temos os macro-objetos técnicos que, como nota Ricardo Castillo (1995, p.:22), 

constituem sistemas de engenharia que adequam o território a um determinado uso e, de 

outro, os sistemas organizacionais que incluem também o que Castillo, Andrade e Toledo 

(1995, 1997) denominam de solidariedade institucional. Podemos incluir também as 

imposições dos organismos mundiais e dos países mais desenvolvidos traduzidas em 

normas básicas de comércio e produção interferindo nas qualidades, quantidades e 

incorporação de técnicas (Maria L. Silveira, 1995, p.: 94-95) 

Há uma funcionalização do território em suas diversas frações, e do Estado em seus 

diversos níveis, já que seu papel na intervenção da produtividade espacial esta tanto na 

criação de centros de pesquisa tecnológica, na mediação entre empresários e sindicatos e 

nas normatizações fiscais e administrativas quanto na modernização dos sistemas de 

engenharia. No entanto, existe a possibilidade de uma disfunção, diferente daquela 

observada por Fany Davidovich (1994). A racionalidade supõe contra-racionalidades (Milton 

Santos p.:107), a ordem produz e permite a desordem e a incerteza (Edgar Morin, p.: 200-

201) e assim podemos esperar que “uma brusca organização técnica ofereça toda a 

resistência quando, também, graças a ela, o homem é chamado a transverter sua clareza 

por alguns sinais de regressão, ao preço de nova evolução social, por conseguinte, nova 

atribuição de funções do espaço geográfico” (Cilene Gomes, 1994, p.:71). Portanto, as 

atuais bases materiais do território brasileiro materializam as temporalidades hegemônicas, 

mas também podem ter este uso transgredido atendendo a necessidades da nação. 
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