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Apresentação 
Marta Arretche

Diretora do Centro de Estudos da Metrópole/Cebrap

Novos Estados e a Divisão Territorial do Brasil é uma valiosa contri-
buição ao debate contemporâneo sobre as emancipações territoriais
sob o olhar da Geografi a. As demandas por criação de novos Estados,
a partir do desmembramento dos já existentes, é questão bastante
controversa. Tem mobilizado as atenções da mídia, da opinião pública
e de analistas da situação econômica e política brasileira. Sua legitimi-
dade e pertinência podem ser examinadas por diferentes perspectivas
e olhares disciplinares. Ao empregar conceitos e recursos da Geogra-
fi a, este livro abre a possibilidade de examinar essa questão sob a
perspectiva da evolução da dinâmica dos espaços geográfi cos. 

Este livro nos mostra que a própria divisão atual do território brasi-
leiro é fruto de desmembramentos anteriores, eles mesmos sujeitos a
grande controvérsia à sua época. Revela que demandas por ajustes
nos limites territoriais são expressão da evolução de nódulos geoeco-
nômicos e sua consequente expressão demográfi ca e identitária. Em
princípio, não há, portanto, razões para o congelamento da divisão terri-
torial obtida em um dado período. Diferentemente, a trajetória natural
parece ser a constante evolução dos territórios. Assim, qualquer julga-
mento da legitimidade de demandas por desmembramento requer o
estabelecimento de critérios de avaliação e sua aplicação no exame
das demandas por reajustes nas fronteiras internas. O equilíbrio
entre as unidades e a máxima equidade na distribuição de direitos
territoriais são os princípios que regeram a investigação geográfi ca
apresentada neste livro. Dela emerge uma proposta de divisão territo-
rial que vai muito além das atuais demandas por emancipação e pode
se constituir em um critério geográfi co para proposições presentes e
futuras. O resultado é um trabalho original e criativo, que representa
o olhar da Geografi a ao complexo problema da evolução do território.
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Por esta razão, Novos Estados e a Divisão Territorial do Brasil é uma 
contribuição relevante à agenda de pesquisas do Centro de Estudos 
da Metrópole. 

José Donizete Cazolatto é mestre em Geografi a pela Universidade de 
São Paulo e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole (CEM). 
Atualmente, é um dos professores do Curso em TerraView Política 
Social, software livre em geoprocessamento voltado para políticas 
sociais, desenvolvido pelo CEM em cooperação com o Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe). Este trabalho só tem sido possível 
graças ao apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp), no âmbito do Programa de Centros de Pesquisa, Inova-
ção e Difusão (Cepid), e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico (CNPq), no âmbito do Programa dos Institutos 
Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT).
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Apresentação
André Roberto Martin

Livre-Docente em Geografi a Política
Universidade de São Paulo

As fronteiras têm, de fato, o condão de infl uenciar o nosso cotidiano,
e a arrecadação de impostos é a primeira manifestação concreta do
que isso signifi ca, sem levarmos em conta, evidentemente, as manifes-
tações de ordem cultural ou simbólica que podem, ademais, ajudar
a diferenciar dois “povos” quaisquer, em qualquer canto do globo. É
preciso, portanto, algo mais que uma simples “vontade” para justifi car
a emergência de novos territórios, como bem demonstra a situação
diametralmente oposta dos “sudaneses do sul”, de um lado, e dos
“palestinos”, de outro, apenas para citarmos dois dos exemplos recen-
tes mais comentados.

Sem a mesma dramaticidade, o Brasil depara-se, no momento, com
o primeiro plebiscito relacionado à criação de dois novos Estados,
desmembrados do Pará – o Carajás e o Tapajós –, debate que apanha
de surpresa a opinião pública do País e para o qual o livro de José
Donizete Cazzolato vem contribuir de forma signifi cativa, trazendo a
amplitude do olhar geográfi co e a precisão de um cartógrafo profi s-
sional de larga experiência, acostumado a lidar com as polêmicas
suscitadas por detalhes de demarcação territorial. Assim, o volume de
informações mobilizado pelo autor foi considerável: legislações, dados,
mapas, além de teses e livros de várias áreas das Ciências Humanas
constituíram suas fontes, e o resultado foi um texto feito com rigor,
mas ao mesmo tempo prazeroso de se ler, além de útil de se consultar.

Que critérios técnicos devem ser levados em conta antes de se decidir
sobre o desmembramento ou fusão de territórios? É essa a pergunta-
-chave que permeia a investigação de nosso autor, o qual busca
conscientemente situar-se a partir de uma perspectiva nacional, o que
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lhe é perfeitamente possível, uma vez que não possui compromissos de 
qualquer natureza com nenhuma das posições em disputa.

Em linguagem acessível, mas sem banalizar a complexidade dos temas 
e dos problemas que devem ser tratados, a obra que a Editora Ofi cina 
de Textos e o Centro de Estudos da Metrópole acabam de colocar nas 
mãos do leitor brasileiro – e de língua portuguesa como um todo –  
aproveita para refl etir sobre todo o processo de formação territorial 
do país, processo que até agora tem se mostrado quase impermeá-
vel à vontade da população e à opinião do especialista. Oxalá este 
livro ajude, mesmo que seja só um pouquinho, a mudar esse estado de 
coisas.
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9

Introdução

Onoticiário nacional de maio de 2011 focou o Estado do Pará, por 
conta da aprovação, no Congresso, de dois projetos legislativos
sobre sua divisão territorial: PDC 2300/2009 e PDC 731/2000,

então renomeados 136/2011 e 137/2011. Ambos determinam a reali-
zação de plebiscito, no prazo de seis meses, sobre a emancipação das 
porções sudeste e oeste do Estado, para constituírem, respectivamente, 
os Estados de Carajás e Tapajós. Se houver parecer favorável por parte 
da população, as propostas seguirão tramitando no Congresso Nacional 
e na Assembleia Legislativa paraense, até que se chegue à instituição 
das novas unidades da federação. Em decorrência, o território paraense 
reduz-se a cerca de um quinto da área atual, como demonstra a Fig. I.1.

Esses projetos, que substituem versões similares anteriores, fazem-
-se acompanhar de diversos outros, apresentados no Senado ou na 
Câmara Federal desde a década de 1990. 

De acordo com matéria postada no Portal Terra em 4/3/2005, a Frente
Parlamentar de Redivisão Territorial da Câmara dos Deputados conta-
bilizava 16 projetos de novas unidades da Federação, sendo 13 Estados
(Araguaia, Carajás, Gurgueia, Guanabara, Maranhão do Sul, Mato
Grosso do Norte, Minas do Norte, Planalto Central, Rio São Francisco,
São Paulo do Leste, Solimões, Tapajós e Triângulo) e três Territórios
Federais (Alto Rio Negro, Marajó e Oiapoque) (Redação Terra, 2005).
Dois anos depois, o programa televisivo Olhar da USP (TV Universi-
tária, São Paulo), de setembro de 2007, apresentou um total de seis
candidatos a Estados: Carajás, Gurgueia, Maranhão do Sul, Mato
Grosso do Norte (ou Araguaia), Rio São Francisco e Tapajós.
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Novos Estados10

Fig. I.1 Estados do Pará, Carajás e Tapajós, conforme propostas PDC 2300/2009 
e PDC 731/2000

Fonte: elaboração do autor; bases cartográfi cas CEM/Cebrap originárias de 
arquivos IBGE.

No Texto para Discussão nº 1367 (Boueri, 2008), Rogério Boueri
analisa 16 possíveis novos Estados: Araguaia, Aripuanã, Carajás, 
Juruá, Madeira, Xingu, Mato Grosso do Norte, Minas do Norte, Rio 
Negro, São Francisco, São Paulo do Leste, São Paulo do Sul, Solimões, 
Tapajós, Triângulo e Uirapuru, sendo Carajás e Tapajós de conforma-
ção territorial diferente das aprovadas para plebiscito e representadas 
na Fig. I.1. 

O texto de pesquisa bibliográfi ca elaborado por Silva e Sousa Neto 
detectou, em pesquisas no Congresso Nacional, 13 projetos em trami-
tação entre 2008 e 2009, envolvendo a instituição de nove Estados 
– Araguaia, Carajás, Guanabara, Gurgueia, Maranhão do Sul, Planalto 
Central, Rio São Francisco, Tapajós e Triângulo – e quatro Territórios 
– Juruá, Oiapoque, Pantanal e Solimões.

O jornal eletrônico Último Segundo, do Grupo IG, em matéria de
15/5/2011, lista 15 novas unidades em tramitação: os Estados do Alto 
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Introdução 11

Solimões, Araguaia, Carajás, Guanabara, Gurgueia, Mato Grosso do 
Norte, Maranhão do Sul, Rio Doce, São Francisco, Tapajós e Triângulo, 
e os Territórios Federais de Alto Rio Negro, Oiapoque, Rio Negro e 
Solimões.

Circulam ainda pela Internet referências à criação de Iguaçu, Javari, 
Pampa, Porto Seguro e Sul do Rio Grande do Sul. A localização desses 
30 projetos, independentemente de sua condição jurídico-parlamentar, 
está indicada na Fig. I.2. 

Fig. I.2 Propostas de novas unidades da Federação apresentadas nos últimos 
20 anos

Fonte: elaboração do autor; bases cartográfi cas CEM/Cebrap originárias de 
arquivos IBGE.

Tanta dedicação às questões relativas à organização territorial por 
parte dos nossos congressistas pode causar admiração, mas não é um 
fato totalmente novo. A literatura e a legislatura brasileiras registram 
propostas de alteração no quadro territorial das unidades da Federa-
ção desde o período colonial. O caso mais conhecido é a mudança da 
capital nacional para o interior, efetivada em 1960 com a inauguração 
de Brasília e a instauração do novo Distrito Federal. A concretiza-

novos_estados.indb   11novos_estados.indb   11 28/9/2011   11:41:4328/9/2011   11:41:43



Novos Estados12

ção da proposta, é interessante notar, deu-se quase 70 anos após sua 
ofi cialização, ocorrida na primeira constituição republicana, em 1891.

Se são “recorrentes na história política do país” (Martins, 2001, p. 
267), de todo modo, é quase certo que as proposituras para alterar 
o quadro territorial do Brasil nunca terão ocorrido em tão grande 
número ao mesmo tempo. Essa multiplicidade de propostas, que 
resulta em duplicidades e superposições, seria decorrente, em grande 
parte, do ritmo e das particularidades do jogo do poder legislativo, que 
se dá por trâmites, normas e ritos nem sempre devidamente compre-
endidos pela sociedade brasileira.

Em meio a tantos projetos, o que se tem de concreto é a aprovação, em 
maio de 2011, da realização do plebiscito indagando sim ou não para 
a criação dos Estados de Tapajós e Carajás, a ser realizado até o mês 
de novembro.

A partir desses dois casos, este livro analisa o quadro político-
-administrativo brasileiro numa perspectiva geográfi ca, mostrando as 
possibilidades de se abordar tecnicamente a questão territorial.

No Cap. 1, procura-se expor o alcance dessa questão, por meio de 
opiniões, indagações ou ponderações colhidas em diferentes segmen-
tos sociais – manifestações espontâneas de cidadãos, textos mais 
elaborados disponibilizados na Internet, discursos parlamentares e 
argumentações acadêmicas –, reproduzindo os principais temas em 
que se desdobra o debate nacional retomado com o noticiário sobre 
a divisão do Pará. Desse debate depreendem-se os principais termos 
da atual equação territorial: o mais adequado dimensionamento 
geográfi co com vistas à desejável efi cácia da gestão pública; maiores 
oportunidades de crescimento e desenvolvimento; a melhor e mais 
ética utilização dos recursos arrecadados; o reconhecimento das 
especifi cidades e identidades locais e a mais justa participação de 
cada Estado no concerto das unidades da Federação.

Essa equação, que ao longo de nossa história independente se refor-
mulou, adquirindo diferenciados matizes, emergiu com vigor na 
Assembleia Constituinte de 1988, quando se criou a Comissão de 
Assuntos Territoriais com o objetivo de continuar os debates sobre 
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Introdução 13

novos Estados, mesmo após a conclusão da nova Carta Magna. Desde 
então, o tema permaneceu na agenda política do país, tendo sido 
criada, em 2003, a Frente Parlamentar de Trabalho para a Criação de 
Estados e Territórios no Brasil. 

Institucionalmente, os processos de criação de novos Estados seriam 
analisados mais apropriadamente no âmbito da Ciência Política ou do 
Direito. No entanto, o componente território – porção espacial denomi-
nada, delimitada e apropriada – demanda claramente a contribuição 
da Geografi a.

Além das dimensões geográfi ca e política, há que se considerar, na 
análise dos territórios, as dimensões econômica e identitária, como 
se discorre no Cap. 2, no qual também se descreve o padrão territo-
rial, tendo em vista os princípios de equidade e autonomia territoriais. 
Pretende-se uma Federação composta por Estados que não apresen-
tem incômodas preponderâncias nem crônicas dependências.

Os preceitos legais que atualmente regem a criação de novas unidades 
político-administrativas, no nível municipal ou estadual, em nenhum 
ponto associam nossa estrutura territorial à escala geográfi ca. Ou 
seja, não se depreende do texto constitucional quaisquer indicações 
dimensionais dos territórios componentes da nossa estrutura federa-
tiva. Esse fato, somado ao caráter individual dos projetos apresentados, 
aponta para uma importante fragilidade institucional no tocante ao 
equilíbrio da Federação Brasileira.

Tal fragilidade pode ser percebida pelas características dimensio-
nais dos projetos em tramitação, os quais, se aprovados, levariam à 
descaracterização da estrutura político-administrativa do país, que 
apresentaria então diferenças ainda maiores entre grandes e pequenos 
Estados. Essa questão, que é territorial, é também política. A compo-
sição da Câmara Federal se dá por cotas demográfi cas com dispositivo 
de compensação que majora a representatividade dos pequenos, em 
claro prejuízo das vagas cabíveis aos Estados de maior população. E 
a composição do Senado, que pressupõe Estados-membros idealmente 
equânimes, numa federação com maior desigualdade fi caria ainda 
mais questionável.
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Novos Estados14

A estrutura territorial de nível estadual pode ser tomada como o 
esqueleto da Federação. Ela dá suporte à massa muscular, que são 
os núcleos de poder regional, e o adequado dimensionamento de 
ambos – ossos e músculos – faz da União um corpo forte e ágil. Não 
seria saudável para o país ossos demais com músculos de menos, nem 
músculos demais para poucos ossos. Há que se relacionar, portanto, a 
legitimidade dos atuais movimentos e projetos emancipatórios com a 
saúde e a funcionalidade do corpo federativo.

A adoção de indicadores dimensionais para os territórios – e aqui se 
sugere um padrão territorial para Estados e Territórios Federais – 
pode ser um passo para se garantir o desejável equilíbrio entre os 
entes federados. Esse padrão se dá por três elementos: extensão física, 
população e número de municípios.

Em seguida à mensuração dos Estados, por meio da qual se obtém 
o padrão territorial, o Cap. 3 traz um exercício de aplicação desse 
padrão. Avaliam-se as atuais unidades da Federação e os projetos em 
tramitação no Congresso, e elabora-se uma proposta geral de ajuste 
para a atual estrutura territorial de Estados brasileiros, com base no 
mesmo padrão e em alguns dos referidos projetos legislativos. Para 
tanto, vale-se dos ferramentais do geoprocessamento, que potenciali-
zam as abordagens e elaborações cartográfi cas. 

No conjunto, este livro pretende trazer a Geografi a para o debate 
sobre os novos Estados, cujas proposições, na sua maioria, são caren-
tes de embasamento técnico e, principalmente, deixam de levar em 
conta o todo federativo e seu desejável equilíbrio.
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Novos Estados20

Fig. 1.5 Acesso dos municípios à capital do Estado, nas condições atual e proposta 
de criação de Carajás e Tapajós (versão colorida - ver prancha 4)

Fonte: elaboração do autor; bases cartográfi cas CEM/Cebrap originárias de
arquivos IBGE.

1.1 Repercussões
Entende-se aqui, por repercussões, a reação – por meio de notícias, 
opiniões, comentários, atos, declarações etc. – registrada principal-
mente a partir do momento em que a aprovação do plebiscito para a 
criação dos Estados de Carajás e Tapajós tornou-se notícia, no início de 
maio de 2011. Outras manifestações, por ocasião de notícias semelhan-
tes divulgadas em anos anteriores, também foram consideradas. O 
propósito desses registros, além de apresentar o problema em sua 
complexidade, é dar uma ideia da importância da questão territorial 
na percepção da sociedade.

A metodologia de coleta priorizou a Internet – a rede mundial. Iniciando 
a busca por palavras-chave do tipo divisão territorial, novos Estados, 
Estado de Carajás, acessaram-se sites de jornais e blogs diversos, e, 
por meio de links neles contidos, outros endereços, e assim por diante. 
Mesmo alguns títulos ou nomes da literatura foram obtidos pela mesma 
sistemática de busca. Não foram utilizados, porém, o popular Youtube 
nem o Twitter.
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1 | O caso do Pará: Carajás e Tapajós 21

O primeiro bloco reúne as manifestações dos leitores postadas nos 
espaços reservados a comentários, ao fi nal das matérias jornalísticas 
(noticiosas ou opinativas). O segundo contém opiniões emitidas em 
condições mais favoráveis, em termos de espaço de mídia e tempo de 
elaboração, incluindo-se aqui os veículos da imprensa tradicional, e o 
terceiro bloco traz alguns discursos parlamentares.

1.1.1 Reações dos leitores
Pela quantidade de notícias, comentários, referências ou opiniões 
postadas na Internet, conclui-se que os brasileiros têm acompanhado 
com signifi cativo interesse o desenrolar dos fatos relativos à criação 
de Carajás e Tapajós. Em geral, os temas referentes aos territórios 
despertam a atenção das pessoas e, invariavelmente, provocam 
reações apaixonadas, principalmente se o fato noticiado der conta 
de alterações toponímicas, limítrofes ou de categoria hierárquica. A 
criação de novos entes, por conta da compulsória ruptura que se dá no 
território ou territórios de origem, provoca ainda mais o interesse dos 
cidadãos, levando-os a romper a inibição e participar dos debates que 
acabam se formando nas seções que acolhem comentários.

Tais reações se explicam, conforme se mostrará adiante, pela dimen-
são “posse” que se atrela ao território constituído. Além da posse, 
no sentido de poder, exercida pelo aparato governamental, o cidadão 
sente-se dono do seu bairro, da sua cidade, do seu Estado, e, ao mesmo 
tempo, tem consciência de pertencer ao seu lugar. Portanto, bulir com 
o território é bulir com o cidadão que ali vive ou que ali nasceu.

A busca na Internet revela um vasto noticiário sobre divisão territo-
rial do Brasil nos últimos anos. Em grande parte, blogs e noticiários 
replicam as matérias, mas é interessante verifi car que em muitos 
sites, principalmente de veículos jornalísticos mais convencionais, os 
espaços abertos a comentários atulham-se de manifestações de todo 
tipo, quase sempre marcadas pelo emocional, pela opinião visivel-
mente impulsiva. Uma pesquisa mais apurada sobre esses espaços de 
comunicação certamente revelaria uma série de informações sobre 
nossa população, de que bem se apropriariam sociólogos, psicólogos, 
pedagogos, antropólogos, entre outros acadêmicos ou profi ssionais. 
Todavia, mesmo uma observação mais rápida é sufi ciente para mostrar 
que, apesar da apatia generalizada em termos de uma efetiva partici-
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1 | O caso do Pará: Carajás e Tapajós 51

riais, a descentralização do poder, especialmente do poder central.
(Costa, W. M., 2011, p. 77).

No presente momento da proposta redivisão territorial do país, 
especialmente no caso de Carajás e Tapajós, a peça de cunho acadê-
mico mais citada, sobretudo entre os que se opõem ao projeto, é o já 
referido Texto para Discussão nº 1367 (Boueri, 2008), desenvolvido pelo
professor Rogério Boueri. Bastante replicado na Internet, em matérias 
de sites e blogs, busca “estimar os custos em termos de gastos públi-
cos estaduais da formação de novos estados na federação brasileira”.

O autor foca essencialmente os dados (de 2005) de população total, 
Produto Interno Bruto (PIB), número de municípios e extensão terri-
torial, num exercício estatístico metodologicamente bem detalhado. 
Foram avaliados 16 novos Estados, entre os quais Carajás e Tapajós 
(PDC 1217/2004). A conformação territorial de ambos, porém, por ser 
oriunda de projeto anterior, difere signifi cativamente (para menor) 
das aqui consideradas e representadas na Fig. I.1.

Com os “resultados das simulações dos gastos públicos” para os novos 
Estados (tabela 6 de Boueri, 2008), mais especifi camente o gasto
estadual estimado (% do PIB), e os gastos públicos (% do PIB) indicados 
para os Estados atuais (tabela 1 de Boueri, 2008), elaborou-se a Tab. 1.1.
Pode-se observar que, entre os Estados propostos analisados, seis resul-
taram em percentuais excepcionalmente acima dos percentuais dos
Estados atuais, seis estão entre os percentuais atuais mais altos (20
a 40%) e quatro situam-se entre os Estados com menores percentuais.

Ao fi nal da análise descritiva dos projetos, Boueri alerta que 

Existem, portanto, variados tipos de problemas associados às propo-
sições existentes. Estes defeitos vão da falta de consideração sobre
a viabilidade econômica e fi nanceira para a formação de uma nova
unidade federativa até falhas no rol de municípios que a integrariam.
Assim, mesmo levando em conta que em alguns estados a dinâmica 
econômica e populacional já pressione por um reordenamento 
político e territorial são necessários cautela e estudos mais profun-
dos sobre a situação econômica e fi nanceira da região para embasar
as proposições de criação de novos estados. (Boueri, 2008, p. 17).
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Tab. 1.1 Gastos públicos (2005), em % do PIB, das atuais unidades
federativas e dos Estados propostos (por extenso)

Unidade 
territorial

Gastos % 
PIB

Unidade 
territorial

Gastos %
PIB

Rio Negro 347,3 Mato Grosso do Norte 19,2
Solimões 189,1 MS 19,2
Uirapuru 175,1 PE 18,7
Madeira 120,9 CE 18,3
Xingu 100,4 Aripuana 17,9
Juruá 64,0 BA 15,8
Tapajós 39,0 AM 15,8
AC 37,3 GO 15,3
RR 32,6 MA 14,9
AP 30,7 ES 14,6
Rio São Francisco 29,1 PA 14,5
Araguaia 28,0 MT 14,4
TO 27,6 Triângulo 13,2
Minas do Norte 24,4 MG 13,1
São Paulo do Sul 23,5 RJ 1R 2,2
PI 23,3 RS 12,2
Carajás 22,5 São Paulo do Leste 11,2
AL 22,1 PR 10,7
PB 21,5 SC 10,5
SE 21,5 SP 10,5
RN 21,3 DF 8,5
RO 19,5
Fonte: adaptado de Boueri (2008).

1.2.1 O contraponto de Martin
A tese de doutoramento do geógrafo e professor André Roberto Martin, 
defendida em 1993, desponta como um clássico no debate sobre a 
estrutura territorial do país. Pela densidade da análise e da argumen-
tação, e pela originalidade da proposta, embora concebida quase vinte 
anos atrás, pode ser tomada como um contraponto não exatamente ao 
debate acadêmico atual, mas ao conjunto das propostas legislativas, 
todas pleiteando ações de fragmentação territorial.

Nas 271 páginas lamentavelmente não publicadas, em que a “preocu-
pação central [...] foi a de tentar aproximar os pontos de vista da 
Geografi a e da Ciência Política, no que toca à problemática dos 
ordenamentos espaciais”, Martin apresenta as nuances do processo de 
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Dimensões 
conceituais e
territoriais

Otema é complexo e de grande importância para o país. Mais do 
que a percepção da grande massa dos eleitores permite, do 
que a muitas vezes rasa cobertura da nossa imprensa mostra 

ou do que move os corações e mentes dos nossos deputados e senado-
res, a estrutura territorial da nação é o alicerce sobre o qual se ergue 
nosso edifício institucional, que amolda nossa repartição de poder, que 
ancora nossas identidades.

A relevância da questão territorial, aliás, explicita-se na obra de 
diferentes autores e pesquisadores consultados, de diferentes épocas, 
extrapolando a mera condição de categoria analítica da Geografi a, 
da Ciência Política, da Sociologia, da Economia ou da Geopolítica. O
mais adequado equilíbrio da estrutura territorial tem sido buscado
com prioridade pela sociedade brasileira desde que nos constituímos 
como nação independente, tendo passado, nesses quase dois séculos, 
por momentos de confl ito e processos de ajuste. A estrutura terri-
torial atual de Estados federativos, mais que organizar a gestão e a 
economia do país, acolhe as identidades regionais e, paralelamente, dá
concretude aos diferentes nichos de poder regional que se instituíram 
por todo o território nacional.

Nas duas últimas décadas, ainda em decorrência de pressupostos 
aprovados e de movimentos acolhidos pela Constituição de 1988, 
vive-se no país a perspectiva de diversas intervenções pontuais no 
arranjo perimétrico das unidades da Federação, por meio de iniciati-
vas parlamentares isoladas. Essas propostas legislativas, por serem 
em grande número, signifi cam um efetivo redesenhar da atual trama 
territorial federativa, embora não façam parte de um projeto nacio-
nal nem tenham sido elaboradas a partir de alinhamentos ideológicos 
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ou técnicos com o devido consenso no Congresso. Constituiriam, no
máximo, um arremedo de revisão territorial, e nesse ponto parece
residir a maior fragilidade dessas ações.

Idealmente, não podemos admitir que nosso edifício federativo
– calcado nos alicerces da divisão territorial – inclua reformas apres-
sadas ou “puxadinhos”. Contudo, no conjunto das últimas décadas, é
perceptível que as propostas de criação dos novos Estados têm, quase
todas, a marca da improvisação, da fragilidade na argumentação, do
aparente oportunismo. Refl etem intenções calcadas num idealismo
pouco sustentável ou na individualidade dos proponentes e respec-
tivos projetos políticos, nas vantagens locais, independentemente do
conjunto federativo, da escala territorial, da exequibilidade fi nanceira
ou da conveniência temporal. 

Por outro lado, não podemos negar nossa territorialidade histórica. A 
formação do Brasil se deu a partir de marcações territoriais, desde
o fatiamento da nova colônia portuguesa em Capitanias Hereditá-
rias. Das ações demarcatórias efetivadas na Lisboa absolutista do
século XVI até os atuais PDC 2300/2009 e PDC 731/2000 discutidos
em Brasília, acumulamos cinco séculos de rupturas e emancipações
político-administrativas, no nível regional ou local, que acompanha-
ram a evolução demográfi ca e espacial da nação brasileira, marcando
também nosso ethos social (Moraes, 1996).

E nosso arranjo federativo parece ter optado, muitas vezes, por
caminhos tortuosos no evoluir de sua estrutura territorial – que, de
todo modo, acabaram levando a destinos exitosos em grande número
de ocasiões. Tal percepção se ampara, entre outros, nos três casos
mais recentes de alteração no quadro territorial brasileiro: Tocantins,
Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro/Guanabara. Enquanto o primeiro
tomou o caminho da oportunidade política, sendo criado pela Consti-
tuição de 1988, o segundo foi gestado no âmbito de governos sob
regime de exceção, quando também ocorreu o terceiro caso, a fusão
do “estado-cidade” da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro.

Em nenhum dos casos houve consulta à população, fato que se somaria
à singularidade de cada proposta como processo legislativo, temática
mais apropriada para as análises de cientistas políticos ou juristas.
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dos para análises posteriores. Uma reprodução do mapa mostrado 
na Fig. I.2, agora com os projetos classifi cados entre “descartados” e 
“mantidos”, está na Fig. 3.5.

Fig. 3.4 Estados dentro e fora do padrão territorial obtido, considerados os três
valores: área, população e número de municípios. Treze (50%) Estados
(em branco) encaixam-se no padrão; oito (em cinza-claro) apresentam
um indicador fora do padrão, e cinco (em cinza-escuro) apresentam dois 
indicadores fora do padrão

Fonte: elaboração do autor; bases cartográfi cas CEM/Cebrap originárias de
arquivos IBGE.

Observe-se que a simples aplicação do padrão territorial – composto 
de faixas de valores para área, população e número de municípios – 
pode ser efi caz na avaliação de projetos legislativos, liberando das 
pautas das comissões ou do plenário proposições que certamente 
seriam rejeitadas no mérito. Seguiriam apenas aquelas elaboradas 
com maior atenção, que contemplassem porções territoriais dotadas 
de consistência geográfi ca, ou seja, cuja organização espacial incluísse 
um nódulo regional, com respectiva identidade, com certa autonomia 
econômica etc. Tais condições são praticamente implícitas na formata-
ção do padrão territorial aqui proposto.
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Fig. 3.5 Projetos de criação de novas unidades da Federação conforme
submissão ao padrão territorial aqui sugerido. As destacadas em cinza-
-escuro foram descartadas; as destacadas em cinza-claro, mantidas

Fonte: elaboração do autor; bases cartográfi cas CEM/Cebrap originárias de
arquivos IBGE.

Essa pré-seleção, contudo, não signifi ca um aceite total da proposta. 
Como se resumirá adiante, os projetos devem também passar pelo 
crivo do conjunto federativo, entre outras avaliações de ordem técnica 
mais precisas.

Um contingente pouco citado neste texto, mas de grande importância, 
é o fator periodicidade. Alterações de ordem territorial são fundamen-
tais e, em razão disso, teriam melhor efi cácia se efetivadas de acordo 
com calendário acordado.

Um período decenal, como tem sido a tradição dos recenseamentos 
gerais do IBGE, poderia ser incorporado na agenda territorial. Do 
mesmo modo como temos eleições programadas e censos programa-
dos (quando o IBGE reavalia e redesenha os perímetros de sua trama 
territorial básica – os Setores Censitários), podemos ter alterações 
territoriais programadas.
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