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Capítulo 01 – Introdução – A natureza do problema. 

A emergência dos “grandes projetos” no Espírito Santo tem levado ao 

estabelecimento de um novo período histórico em que o território aparece como 

categoria de análise dentro de um contexto epistemológico nunca antes visto na 

história (SANTOS, 1999). 

Se antes os períodos históricos se diferenciavam por rupturas nas variáveis que os 

caracterizam, como parcelas delimitáveis dentro do processo histórico, na atual 

condição que estamos entrando as variáveis se tornam difusas e comum aos 

diferentes períodos, porque o processo capitalista procura ao máximo aproveitar as 

variáveis de um período histórico ao outro, sem rupturas (HARVEY, 2005). Desta 

forma o território torna-se um hibrido onde o arcaico convive funcionalmente com o 

mais moderno, da onde pressupõe uma forte interdependência de ambos. Neste 

sentido, o capital procura se reproduzir ampliando suas esferas macros de atuação 

territorial, na emergência de grandes projetos econômicos que permitem a 

introdução de grandes quantias excedentes no sistema. Forma-se um novo ciclo 

econômico caracterizado por grandes projetos. 

Nos últimos anos uma série de projetos industriais e estruturantes, designados de 

“grandes projetos” e associados a complexos portuários tem chegado ao Espirito 

Santo, provocando mudanças profundas na organização socioespacial do Estado, 

caracterizando a emergência de um novo período histórico territorial. 

Os sistemas portuários que chegam ao Estado retratam a tentativa de construção da 

política com a crença na convivência entre “estruturas modernas” com “estruturas 

arcaicas”, dentro de uma mesma formação socioespacial. O que muita vezes é 

impossível, dada a quantidade de processos que precisam se ajustar a correlação 

de forças impostas no novo período histórico e dentro de uma mesma condição 

territorial.  

Temos observado, nos últimos anos, que no território capixaba não ocorre nenhuma 

dissociação entre sistemas portuários – compreendidos como a estrutura territorial 

organizada que permite a funcionalidade espacial da atividade econômica 

exportadora e importadora – e os grandes projetos capitalistas. Ou seja, a dinâmica 

territorial desses sistemas pressupõe um tipo organizacional, com uma configuração 



estrutural que demanda forte articulação desses sistemas com as características 

físicas, sociais, culturais, econômica e política dos espaços geográficos. 

Concomitantemente, se observa uma espécie de readequação do ordenamento 

jurídico institucional do Estado, objetivando simplificação e, em certos casos, 

eliminação total de qualquer obstáculo burocrático a execução do movimento político 

econômico necessário à preparação territorial que responderá pela execução desses 

sistemas.  

Neste sentido o que se observa é toda uma movimentação política com o objetivo de 

preparar toda a imaterialidade presente no espaço para recepção absoluta dos 

vetores responsáveis pela chegada desses empreendimentos econômicos. Mudam-

se, desta forma, as leis, as normas, os decretos, as instituições públicas, as forças 

sociais (sindicatos, movimentos sociais, etc.), as entidades políticas, a cultura, o 

Estado, enfim, uma grande parte da totalidade social para adequação as novas 

racionalidades locais necessárias à funcionalidade da nova configuração econômica. 

Trata-se de um processo extremamente perverso e obscuro. 

Ao mesmo tempo, e a partir dessas premissas, existe o desejo pessoal e que, 

sobretudo, nos move como pesquisador, derivado do desconforto ocasionado pelo 

discurso presente no imaginário social em relação a tese de aceitar esse processo 

como irreversível e dado cotidianamente como a tábua de salvação econômica e 

social. Deste modo, como geógrafo não nos resta outra coisa, a não ser pesquisar 

os mecanismos que o sustenta e as ações necessárias a sua desmistificação. De 

outro lado há também o incomodo causado pela falta de inserção, no debate, da 

capacidade evocativa dos conceitos geográficos, derivados da inoperância da 

própria classe de geógrafos, em fazer o debate profundo e adequado, possibilitando 

a melhor instrumentalização das forças sociais capazes de mudar a sociedade.  

Partindo de todo este contexto, e levando em consideração a perspectiva geográfica 

de intepretação da realidade, procuramos, como objetivo geral, traçar de forma 

sistematizada os principais problemas de organização espacial e de mudança 

paisagística do território capixaba, através da chegada desses grandes projetos, a 

partir da hipótese de emergência de um novo período histórico territorial. Buscamos, 



também, neste sentido, compilar os principais impactos territoriais1, as mais 

profundas transformações da paisagem e as mudanças na formação socioespacial 

do Estado. Ao mesmo tempo, intenciona propor, ainda que de forma preliminar, uma 

cartografia de sistemas técnicos, objetivando facilitar a leitura geográfica e 

apresentar as bases empíricas que sustentam a explicação teórica do porquê 

dessas transformações territoriais oriundas da emergência desse novo período 

histórico, fundamentando na chegada dos “grandes projetos estruturantes”. 

Neste relatório preliminar será apresentado os resultados iniciais dessa pesquisa e, 

de forma sintética, as bases teóricas que tem sido buscadas para subsidiar o seu 

processo investigativo. Como se trata de uma pesquisa em andamento, o relatório é 

meramente preliminar, e ao final de sua execução, é certo que novos dados tenham 

emergido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Impactos territoriais neste trabalho são vistos como mudanças na configuração territorial (SANTOS, 

1996), oriundos de transformações nos objetos que constituem a formação socioespacial de um dado 
território. Em geral ocorrem por implantação de grandes empreendimentos econômicos, mudanças no 
uso da terra, alterações da cadeia produtiva, fluxos populacionais, desastres naturais, etc., enfim, 
toda grande mudança territorial é seguida de impactos na sua configuração territorial. 



PARTE 01 – AS BASES TEÓRICAS. 

Capítulo 02 – O processo de produção e de circulação do capital – 

breve síntese. 

Antes de passarmos a discussão sobre os dados empíricos que pontuam os 

sistemas portuários como fonte de análise da organização territorial e de como a 

essa organização do espaço permite a constituição das bases materiais que 

possibilitam a intensificação do processo de circulação de mercadorias, é necessário 

buscar nas fontes marxianas, em especial a obra de Marx O Capital (vol. 01, 02 e 

03), a visão do geógrafo sobre como esse sistema teórico de explicação da 

economia política, elaborado por esse pensador, permite o entendimento da lógica 

interna dos mecanismos que organizam o espaço como suporte para circulação de 

mercadorias e os circuitos de rotação. 

Desta forma é necessário, em primeiro lugar, entender o processo de produção do 

capital, para em seguida aprofundar no processo de circulação, como dimensões 

que se auto complementam, mas que ao mesmo tempo são interdependentes e 

interfuncionais. Não se trata aqui de revisar novamente toda a tradição pós marxista 

de análise da obra marxiana, tarefa de fôlego que essa pesquisa não se propõe. Na 

verdade, trata-se de explicitar, a luz desse período histórico novo – onde o espaço 

adquire uma importância nunca antes vista – os mecanismos desse sistema que 

fundamentam a emergência dessa novidade presente no atual processo histórico. 

Para Karl Marx a mercadoria é a “molécula atômica” que permite entender o sistema 

lógico que rege a equação capitalista. É a variável elementar que, em conjunto com 

outras variáveis, possibilita manter a coerência interna do modo de produzir desse 

sistema, sendo dotado de propriedades que ela adquire a partir das relações sociais 

da qual ela condiciona e é condicionada. Sua definição de mercadoria é, sobretudo, 

muito simples, “A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, 

por meio de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo 

qualquer” (Marx, 2013, p. 113).  

A mercadoria é, dessa forma, um valor de uso, objeto externo cujas características 

materiais e imateriais a tornam útil para satisfazer necessidades físicas e biológicas 

humanas e/ou até a própria fantasia. Mas é, também, valor de troca, uma forma de 



valor oriunda das proporções quantitativas entre valores de uso. O valor de uma 

mercadoria é uma substância proveniente e/ou que tem origem no processo de 

trabalho que foi gasto para sua produção.  

Acontece que para produzir uma determinada mercadoria cada individuo utilizará de 

diferentes dispêndios de energia física, de esforço fisiológico, com distintos tempos 

de trabalho. Dessa forma, Marx cria o conceito de trabalho concreto; o trabalho que 

cada indivíduo gasta ou dispende de força e energia fisiológica pra produzir um 

determinado tipo de mercadoria. Entretanto, a sociedade é feita de diferentes 

indivíduos, com variados graus físicos de condições biológicas, o que nos possibilita 

compreender que dois indivíduos gastarão esforços físicos diferentes para produzir 

uma mesma mercadoria ou mercadorias distintas. Depreende-se, desta forma, que 

uma sociedade com muitos indivíduos e, em variados graus de condição física e 

biológica, produzirá em diferentes níveis de dispêndio de esforço físico essas 

mesmas mercadorias. Isso coloca um problema sobre como investigar o trabalho de 

produzir uma mercadoria, numa sociedade com indivíduos que possuem como 

características apresentar variados padrões de condição física, social e cultural.  

Para contornar esse obstáculo e aprofundar em sua investigação lógica, Marx cria o 

conceito de trabalho abstrato,  

“Com o caráter útil dos produtos do trabalho desaparece o caráter útil 

dos trabalhos neles representados e, portanto, também as diferentes 

formas concretas desses trabalhos, que não mais se distinguem uns 

dos outros, sendo todos reduzidos a trabalho humano igual, a 

trabalho humano abstrato (Marx, 2013, p. 116). 

O trabalho abstrato pode ser, portanto, entendido como o processo de se reduzir a 

produção de mercadorias a trabalho humano igual entre todos os indivíduos, ou 

seja, ele parte do pressuposto de que para se entender o trabalho sob uma 

perspectiva geral de nivelamento, como relação social, há uma abstração quanto à 

concepção de se ter que tomar essa sociedade de diferentes indivíduos, produzindo 

sobre uma forma simétrico equivalente entre todos que a compõem. A abstração é 

um subterfúgio intelectual que Marx, por diversas vezes, utiliza para prosseguir na 

sua argumentação e investigação lógica. Trata-se de um artificio intelectual que ele 

necessita tomar como caminho, porque sua investigação é sobre o conjunto da 



sociedade, ou seja, a sociedade como um todo, inserida sobre um determinado 

modo de produção e, não sobre indivíduos isolados. 

Desta forma ele irá dizer, 

No entanto, o trabalho que constitui a substancia dos valores é 

trabalho humano igual, dispêndio da mesma força de trabalho 

humana. A força de trabalho conjunta da sociedade, que apresenta 

nos valores do mundo das mercadorias, vale aqui como única força 

de trabalho humana, embora consista em inumeráveis forças de 

trabalho individuais (Marx, 2013, p. 117). 

É o trabalho, abstraído como a média de todos os trabalhos individuais requeridos, 

ou melhor dizendo, “a quantidade de trabalho socialmente necessário ou o tempo de 

trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso que determina 

a grandeza de seu valor” (Marx, 2013, p. 117). Portanto, o que determina a 

substancia do valor, ou a sua essência, é o trabalho socialmente necessário 

requerido para produzir essa mercadoria. Os valores de uso provêm desse tempo de 

trabalho socialmente necessário, criado por uma dada sociedade em uma 

determinada época e sobre uma determinada condição. Deve-se ter como abstração 

que o valor incorporado nas mercadorias origina desse trabalho médio, tomado de 

forma simétrica e equivalente por todos os indivíduos que compõe essa sociedade. 

Mas é importante frisar que se a mercadoria não satisfaz uma necessidade, um 

desejo, uma carência, ela não terá valor nenhum! Em suma, ela precisa ser trocada 

com outra mercadoria de outro lugar. Daí ela necessitar da capacidade de incorporar 

seu valor de troca, cedendo o seu valor de uso. A mercadoria é um objeto que 

possui esse caráter duplo, imaterial e ao mesmo tempo objetivo. O valor de troca é a 

representação do valor em sua substancia, aspecto imaterial, mas objetivo, oriundo 

do tempo de trabalho socialmente necessário. Mas o valor existe fora do valor de 

troca, ambos se interagem conforme a exumação do caráter duplo da mercadoria 

em sua necessidade de se auto realizar, porque o valor nela já incorporado pelo 

tempo de trabalho socialmente necessário, no momento de sua produção, precisa 

retornar ao seu ponto de origem. Senão vejamos pelo diagrama 01: 



 

Uma mercadoria é um objeto que possui valor de uso e valor de troca, sendo que o 

valor esta contido em seu valor de troca. Para que ela mantenha esse valor de troca, 

essa mesma mercadoria necessita oferecer utilidade para outro individuo – não 

possuidor de mercadoria – em outro lugar, ou seja, precisa que para esse mesmo 

individuo também tenha valor de uso, sem a qual este valor de troca não se realiza. 

Para o possuidor de mercadoria o que importa é o seu valor de troca que somente 

tem finalidade, a partir do valor de uso para o não-possuidor desta mercadoria. Esta 

lógica fundamenta o sistema de troca.  

Portanto, o caráter duplo da mercadoria é de incorporar ao mesmo tempo seu valor 

de uso e valor de troca, sendo seu valor, a substancia metafísica que passa do valor 

de uso para o valor de troca, retornando ao valor de uso posteriormente, quando 

chega ao seu destino final. Deriva daí a necessidade de se ter um sistema onde a 

troca de mercadorias é a locomotiva permanente, pois a mercadoria, objeto externo 

imaterial que incorpora o valor como tempo de trabalho socialmente necessário, 

precisa ceder seu valor de uso, transformado em valor de troca, para que retorne 

novamente ao seu valor de uso, sem a qual esse valor gerado do tempo de trabalho 

socialmente necessário, executado na sua produção, não se realiza (MARX, 2015). 

Esse sistema pode ser entendido de forma bem simplificada através do diagrama 

02. Aqui a necessidade de simplificação se impõe e é um risco. Todavia, para 

prosseguirmos em nossa análise, assumimos o risco advindo dessa forma de 

simplificação.  

De um modo bem resumido e básico, a equação do modo de produção capitalista é 

regida da seguinte forma, visto por esse diagrama: uma dada sociedade, através do 

trabalho abstrato gera uma quantidade de mercadorias. A produção dessas 

mercadorias requer um tempo de trabalho socialmente necessário; este oriundo das 

Mercadoria 

Valor de uso 

Valor de troca 

Não-possuidores 

Possuidores 

Base do 

processo de 

troca 

Diagrama 01 – A base do processo de troca. 



condições sociais e históricas de produção em que essa mesma sociedade se 

encontra em um determinado período histórico. Esse tempo de trabalho socialmente 

necessário gera valor, a substancia metafisica presente na mercadoria, sendo esta 

uma coisa material que possui um caráter duplo, o valor de uso e o valor de troca. 

Ambos se interagem no processo de troca, onde o valor como substancia se desloca 

conforme deixa de prevalecer na mercadoria seu valor de uso ou valor de troca, para 

voltar ao seu ponto de origem como valor de uso, derivado do trabalho abstrato, 

como sinônimo do tempo de trabalho socialmente necessário. Aqui temos não 

somente a base do sistema de troca, mas desse e do processo de produção da 

mercadoria, e de como ambos, são indissociáveis. 

 

No desenvolvimento histórico desse modo de produção sobre a superfície terrestre, 

a própria produção e o intercâmbio de mercadorias se desenvolveram e estão se 

desenvolvendo a tal ponto, em que há abrangência de quase a totalidade do 

conjunto de mercadorias, iniciado desde meados do século XV (BRAUDEL, 2009). 

Mas sabemos que é impossível porque a cada dia novas mercadorias são criadas e 

precisam assumir posição no nicho mercadológico mundial.  

Mercadoria 

Trabalho abstrato  Tempo de trabalho 

socialmente necessário  

Valor de uso 

Valor 

Sociedade  

Valor de troca 

01 - Diagrama simplificado do processo de produção e circulação de mercadorias. 

Processo de produção e 

circulação de mercadorias. 



A expansão desse sistema de produção e circulação de mercadorias não se dá de 

forma igual em todas as porções do território global terrestre, ele ocorre de forma 

diferenciada, e é aí que a questão espacial torna-se ponto chave de compreensão 

melhor desses fatores diferenciais de evolução (HARVEY, 1996). Voltaremos a esta 

questão mais adiante. 

Portanto, o desenvolvimento desse modo de produção atingiu um determinado ponto 

de evolução, onde a própria força de trabalho humana, tomada agora como 

mercadoria, ou seja, o valor contido nela como expressão do trabalho abstrato passa 

a ser representado em outro objeto que, por sua vez, passa a ser o equivalente 

universal de todas as mercadorias – o dinheiro (MARX, 2014). A forma material que 

permite a troca permanente de que tanto o sistema necessita. Este é uma 

mercadoria especial (material ou simbólica) que serve de expressão única do valor 

de troca de todas as mercadorias, por meio de suas várias funções: medida de 

grandeza de valor, meio de circulação, meio de reserva, forma de pagamento, etc. É 

por isso que Marx irá dizer, 

Mas somente a ação social pode fazer de uma mercadoria 

determinada um equivalente universal. A ação social de todas as 

outras mercadorias exclui uma mercadoria determinada, na qual 

todas elas expressam universalmente seu valor. Assim, a forma 

natural dessa mercadoria se converte em forma de equivalente 

socialmente válida. Ser equivalente universal torna-se, por meio do 

processo social, a função especificamente social da mercadoria 

excluída. E assim ela se torna – dinheiro (Marx, 2013, p. 161). 

O dinheiro é, portanto, o material em que as grandezas de valor contidas nas 

mercadorias se expressam socialmente. Ele é a mercadoria que permite que o valor 

se desloque indefinidamente do valor de uso para o valor de troca e desta para o 

valor de uso novamente.  

Sobre os ciclos de mudança de valor das mercadorias, conforme seu estágio no 

processo de produção e circulação, é de suma importância apresentar essa linha de 

argumentação declarada por Marx,  

Todas as mercadorias são não-valores de uso para seus possuidores 

e valores de uso para seus não-possuidores. Portanto, elas precisam 

universalmente mudar de mãos. Mas essa mudança de mãos 



constitui sua troca, e essa troca as relaciona umas com as outras 

como valores e as realiza como valores. Por isso, as mercadorias têm 

de se realizar como valores antes que possam se realizar como 

valores de uso (Marx, 2013, p. 160). 

Como portadora de um caráter duplo, como já dito anteriormente, valor de uso e 

valor de troca das mercadorias são fatores indissociáveis e são a molécula 

elementar do sistema de trocas a qual passa a ser o suporte que mantém a sua 

funcionalidade. O constante processo de troca, além de modificar as relações 

sociais já existentes, as insere sobre uma nova configuração, onde novos contratos 

sociais e econômico-jurídicos surgem como produto dessa configuração fazendo, 

deste modo, nascerem novas formas de relações sociais. A mercadoria, portanto, 

precisa se deslocar continuamente com o objetivo de se realizar, condicionada pelo 

valor nela contido. Refletindo sobre os processos sociais derivados desse constante 

deslocamento, dessa constante permuta entre sociedades, países e agora 

continentes, Marx irá dizer, 

A constante repetição da troca transforma-a num processo social 

regular, razão pela qual, no decorrer do tempo, ao menos uma 

parcela dos produtos do trabalho tem de ser intencionalmente 

produzida para a troca. Desse momento em diante, confirma-se, por 

um lado, a separação entre a utilidade das coisas para a necessidade 

imediata e sua utilidade para a troca. Seu valor de uso se aparta de 

seu valor de troca. Por outro lado, a relação quantitativa, na qual elas 

são trocadas, torna-se dependente de sua própria produção. O 

costume as fixa como grandeza de valor (Marx, 2013, p.162). 

Quanto mais esse modo de produção se expande e se intensifica sobre os territórios 

da superfície terrestre maior é a taxa de produção de mercadorias que são 

produzidas para a troca, chegando-se ao absurdo de termos frações do espaço 

pensadas somente em função da possibilidade de sustentar essa dimensão do 

modo de produzir capitalista, associada somente à capacidade de se manter a 

circulação e troca de mercadorias. Voltamos à questão do espaço. Neste sentido, 

podemos perceber que dentro desse sistema chegou se ao tempo em que o espaço 

é sempre pensado dentro de uma lógica que possibilite se adequar ou condicionar 

os diferentes estágios de seu desenvolvimento a uma “engenharia” da produção e 

circulação de mercadorias, derivando daí todas as formas de relações sociais de 



que ele necessita. É reducionista dizer isso? É, mas, qual reducionismo que não é 

necessário em todo processo de investigação inicial?  

Neste sentido, é vital perceber que o espaço adquire uma importância 

imprescindível, nesta passagem de século, devido à possibilidade, não somente de 

permitir o desenvolvimento estrutural do sistema sobre o conjunto da superfície, mas 

de assimilar e transferir espacialmente para as diferentes frações do globo, as 

oscilações e ondas provenientes das assimetrias (crises) que ocorrem das novas 

racionalidades que surgem no processo histórico de desenvolvimento desse 

sistema. Essa questão será melhor discutida adiante. 

“A circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital. Produção de 

mercadorias e circulação desenvolvida de mercadorias – o comércio – formam os 

pressupostos históricos a partir dos quais o capital emerge” irá dizer Marx (2013, p. 

223). O comércio e, desta forma, o mercado mundial são o pontapé inicial, no século 

XVI, da história moderna do capital. 

Diferente do que é propagado genericamente no senso comum, o capital não é o 

acúmulo de valor das coisas, nem tão somente uma quantidade de dinheiro 

investido ou guardado, tais como empresas, imóveis, móveis, etc.; o capital é um 

processo, uma forma de gerar o valor, uma maneira de criar uma substância de 

valor que é incorporada na mercadoria.  

Uma dada quantidade de mercadoria posta em circulação possui uma determinada 

quantidade de valor que não pode retornar, em seu ciclo de circulação, com o 

mesmo valor adiantado em sua produção. Ela necessita acrescentar uma 

quantidade a mais de valor em seu retorno, sem a qual não faria sentido pô-la em 

circulação. A troca de valores iguais é perfeitamente correta quando se pensa nas 

mercadorias a partir dos seus valores de uso, mas não seria com relação a valores 

de troca. Neste sentido, a única razão lógica para entrar na circulação é ter mais 

valor no final do que no começo do ciclo, do que no seu ponto de origem. Dessa 

linha de raciocínio Marx diz, 

Esse incremento, ou excedente sobre o valor original, chamo de 

mais-valor. O valor originalmente adiantado não se limita, assim, a 

conservar-se na circulação, mas nela modifica sua grandeza de valor, 



acrescenta a essa grandeza um mais-valor ou se valoriza. E esse 

movimento o transforma em capital (Marx, 2013, p.227). 

Trata-se de sua definição clássica de mais-valor, conceito fundamental para se 

entender a circulação de mercadorias. Como dito anteriormente, o capital não é uma 

coisa, mas, um processo, e de modo especial, um processo de circulação de 

valores. Tais valores são incorporados em diferentes coisas em vários pontos do 

processo de circulação. Entretanto, esse incremento de valor é uma abstração, que 

deve ser tomada como forma de realização da mercadoria em seu ciclo de 

circulação, porque antes, na sua produção, ele já é adiantado em sua incorporação 

no processo de produção pelo trabalho socialmente necessário. 

Para continuar em sua análise investigativa Marx desenvolve o conceito de capital 

fixo ou constante e capital variável. O capital constante é a parte do capital que não 

modifica seu valor já dado no processo de produção, ele torna-se, desta forma, meio 

de produção (maquinários, instalações, fábricas, portos, etc.); como valor ele está 

incorporado nas mercadorias que são utilizadas como meios de produção num 

processo de trabalho presente. O capital variável é a parte do capital que é capaz de 

modificar seu valor no processo de produção, reproduzindo não somente o 

equivalente do seu próprio valor, mas o excedente, o mais-valor que se realiza no 

processo de troca; trata-se, portanto, da força de trabalho. 

Na análise dos sistemas portuários que iremos realizar, tomados como fundamento 

empírico desse processo investigativo em curso, observaremos que o território, 

pensado dentro da lógica de ser sempre arcabouço para o processo global de 

circulação de mercadorias, e de modo específico o território do Espírito Santo, terá 

suas frações constituídas como suporte sistêmico a sustentação desse processo, 

pressupondo sempre uma organização espacial peculiar a esse contexto econômico. 

E a melhor forma de percepção desse contexto é o mapeamento sistemático da 

incorporação, nesta organização espacial instrumentalizada, de capital fixo em 

detrimento do controle contínuo do capital variável. Essa é uma diretriz teórica chave 

para se entender a organização espacial dos sistemas portuários no Espírito Santo. 

Portanto, tomado como fração regional do território global, o Espírito Santo passa 

por um período onde o território é preparado a partir de um tipo de organização 

espacial em que há forte instalação de capital fixo como instrumento passível de 



permitir a sua inserção nos circuitos globais de circulação de mercadoria. Ademais, 

essa inserção de capital fixo se dá na forma de sistemas técnicos, em que uma série 

de características e propriedades precisam ser instaladas como condição de sua 

realização plena. Veremos a sedimentação empírica desse processo na cartografia 

desses sistemas tanto ao nível histórico como espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 – As bases teóricas das circulações e transformações territoriais – breve 

revisão de seu conteúdo geográfico. 

Quando escreve em 1947 que a geografia humana “seria o estudo dos 

agrupamentos humanos em suas relações com o meio geográfico” Albert 

Demangeon não pressentia que o estudo do território no âmbito da ciência 

geográfica seria responsável pela formação de uma verdadeira escola de 

pensamento. Passados quase 68 anos de sua definição, a quantidade de autores 

importantes que se debruçaram a entender o papel do território na constituição do 

objeto geográfico, tornou-se tarefa de fôlego, mesmo em estudos de breves 

levantamentos. Pelo mundo afora, vários departamentos e programas de pós-

graduação em geografia, universidades e centros de pesquisa se estabeleceram, 

procurando colocar o território como centro de análise do objeto geográfico. Muitos 

estudos clássicos também surgiram, evidenciando o papel interdisciplinar e 

transdisciplinar que as investigações territoriais possuem para entendimento dos 

processos históricos e sociedade contemporânea. 

Desde Vidal de La Blache (1921 e 1954), passando por Brunhes (1947 e 1948), 

Hartshorne (1939), Demangeon (1943 e 1947), Gottmann (1947, 1952), George 

(1961, 1970 e 1974), Derruau (1973 e 1964), Harvey (1967 e 1969), Smith (1990), 

Chorley e Hagett (1965 e 1967), Gourou (1973), Soja (1971 e 1993), Santos (1971, 

1979, 1982, 1994 e 1996) – só para citar os autores que considero como os mais 

clássicos – já havia tentativa de fazer do território o centro de análise de suas 

preocupações, sob os mais variados aspectos, que vão desde o econômico, cultural, 

político até os de regionalização e de organização do espaço. Fora do âmbito 

geográfico autores como o sociólogo Paul Virilio (1993), filósofos como Michel 

Foucault (2012), Merleau-Ponty (1999) e Henry Lefebvre (1971) e economistas 

como Paul Krugman (2002) já fizeram do território objeto de pesquisa e reflexões 

científico epistemológica, cultural, econômica e política. Não é, portanto, nenhuma 

controvérsia que, neste início de século, a questão espacial como objeto de análise, 

tanto geográfica quanto filosófica e sociológica, se posiciona num patamar nunca 

antes visto em outro período histórico (SANTOS, 1994).  

Mas o que há de novo no período histórico atual que coloca o território num nível de 

importância diferente dos outros períodos? Porque ele é condição sine qua non para 



entendimento da dinâmica dos grandes problemas pela qual passa a sociedade 

atual? O que faz do território uma categoria epistemológica diferente das outras, em 

termos de possibilidade de interpretação da realidade? A resposta a essas 

perguntas permitem compreender a dinâmica do novo período histórico que estamos 

vivendo, a partir do processo histórico de grandeza global capitalista (globalização), 

em especial, tendo o território espírito-santense como “janela” de análise das 

racionalidades e vetores que comandam esse processo. 

De forma simplificada Harvey (2005), baseado na teoria social de Marx, coloca que o 

modo capitalista de produção para se sustentar pressupõe o entendimento de uma 

equação muito básica que necessita da atuação de dois agentes principais; a força 

de trabalho e a formação de excedentes de capital que, gerados fora do processo de 

circulação do capital, necessita serem absorvidos para manutenção funcional desse 

modo de produção. Ou seja, a equação que rege a funcionalidade desse sistema se 

reduz a uma manifestação direta ou indireta da circulação do capital que, por sua 

vez, é o motor principal que gera os excedentes.  

Concordamos com Harvey que nem toda mercadoria é produzida e comercializada 

para o processo de circulação. Todavia, o entendimento da essência dessa “coisa” 

passa, necessariamente, pela aceitação de que a gênese completa da mercadoria 

somente se dá no processo final de circulação, aliás como salienta Marx (2014). 

Decorre daí a ideia de que a compreensão mais genuína desse sistema passa pela 

consideração de como ocorre a dinâmica do processo de circulação das 

mercadorias, embora Marx inicie sua obra “O Capital” dissertando sobre  o processo 

de elaboração da própria mercadoria e refletindo, posteriormente, sobre o processo 

de circulação no volume II de “O Capital”. 

Assim sendo é na circulação que o modo de produção irá fundar as bases de sua 

reprodução. É na circulação que a mercadoria se realiza completamente (MARX, 

2015). Como dizia o próprio Marx (2013, p.240) “Portanto, o capital não pode ter 

origem na circulação, tampouco pode não ter origem na circulação. Ele tem de ter 

origem nela e, ao mesmo tempo, não ter origem nela”. Trata-se de um duplo sentido 

de interpretação que tem como base a concepção indissociável entre produção e 

circulação como formas de realização plena da mercadoria, como já dissemos 

anteriormente. 



De acordo com Harvey (2005) o processo contínuo de circulação das mercadorias 

se baseia na expansão ininterrupta do valor das mercadorias produzidas, ou seja, o 

valor delas no final do processo de circulação terá que ser sempre maior do que as 

mercadorias absorvidas na produção. O aumento dos valores das mercadorias nos 

diferentes “estágios”2 necessários a sua realização plena é assimilado sobre a forma 

monetária de lucro. Em outras palavras: o processo de gênese das mercadorias 

pressupõe a sua realização plena que impõe distintos estágios de sua constituição, 

em que diferentes valores serão incorporados a sua forma, sendo o estágio da 

circulação o nível em que o valor excedente gerado é absorvido sobre a forma de 

lucro. 

Antunes (2015) salienta bem a importância da circulação para o processo de 

constituição da mercadoria quando escreve,  

Como o tempo global do capital depende tanto do tempo de produção como do de 

circulação, diminuir a diferença entre eles é um dos desafios cotidianos da 

engenharia do capital dos nossos dias. Enquanto a mercadoria produzida, seja ela 

material ou imaterial, não é vendida, não há realização plena do mais-valor já 

criado. Desse modo, o tempo de circulação necessário torna-se um limitador do 

tempo de produção. Urge, então, reduzi-lo ao mínimo de modo a encurtar o tempo 

de rotação total do capital, que é dado pelo tempo de produção mais o de 

circulação. (Antunes, 2015, capa de orelha de O capital – crítica da economia 

politica. Livro II – o processo de circulação do capital.). 

Em poucas palavras Antunes coloca diretrizes cruciais de entendimento da 

importância do território para o processo capitalista atual de produção das 

mercadorias e de como a circulação se insere neste processo. A história muda, e 

não é verdade que ela sempre se repete. Novos elementos sempre surgem, e, na 

contemporaneidade, a forma como é organizado o território é determinante para 

esse mecanismo de inserção não inserção do mais-valor nas mercadorias, por meio 

do processo de circulação. Um dado novo do período histórico em que estamos 

entrando, outrora, também salientado por Santos (1975) já na década de 1970. 

                                            
2
 O processo de produção das mercadorias somente se realiza de forma plena quando esta é posta 

no processo de circulação, segundo Marx (2015). Para efeito de compreensão melhor da natureza 
territorial desse processo, preferimos usar a palavra “estágio” contextualizada dentro do processo de 
formação da mercadoria, fundamentado no momento em que o valor dessas se modificam conforme 
sua posição no processo de sua constituição. Portanto, o termo estágio, neste caso, se refere ao 
momento em que novas formas de valores são incorporadas na mercadoria, até o ponto em que é 
gerado o lucro, como uma expressão de valor excedente.  



Inspirado no conceito de tempo de rotação do capital de Marx (2014), Harvey (2005) 

cunha outro conceito mais abrangente, e no nosso modo de ver, mais adequado, 

denominado tempo de rotação socialmente necessário. Em cada parcela de território 

do planeta, onde a economia capitalista se expandiu e atingiu certo nível de 

desenvolvimento, visto como uma construção histórica, e, portanto, social, os 

capitalistas necessitarão girar certa quantidade de capital em relação à taxa média 

de lucro, sob condições normais de produção e circulação. Isso acontece porque 

existe um tempo médio de rotação do capital (mercadorias) para realização plena do 

mais-valor nele inserido. Esse tempo médio é abstraído da consideração de que, 

nesta determinada parcela do território, os capitalistas estarão em constante 

concorrência, por meio da expansão tecnológica e organizacional, que alimenta a 

maneira como se concretiza o tempo de rotação necessário a realização do mais-

valor das mercadorias (HARVEY, 2005).  

O tempo de rotação socialmente necessário vai ser, portanto, uma condição de cada 

parcela deste território, onde as circunstâncias de desenvolvimento da economia 

capitalista impôs, para obtenção de maior lucro acima da taxa média estabelecida 

socialmente, a necessidade de criar mecanismo para provocar o giro mais rápido do 

capital. Fato que possibilita o alcance de maior lucro por meio da realização plena do 

mais-valor das mercadorias.  

Os mecanismos que permitem a realização do tempo de rotação socialmente 

necessário ao capital, a nosso ver uma forma de controle da inserção de mais-valor 

nas mercadorias, são pensados de forma determinada, atualmente, por meio da 

organização territorial. Note que estamos nos referindo à organização territorial e 

não ao território em si. A organização territorial a que nos referimos é demiurgo do 

período histórico atual e é o mesmo que Harvey (2005) irá chamar de coerência 

regional estruturada. E é essa organização territorial quem vai permitir a implantação 

e funcionalidade desses mecanismos. Como? Por meio da implantação de capital 

fixo (SANTOS, 1975) e/ou capital imobilizado, no dizer de Harvey (2005). O termo 

capital fixo, a qual preferimos, refere-se ao emprego, no território, de infraestruturas 

físicas e sociais. Designados, também, por Santos e Silveira (2001) de sistemas de 

engenharia.  



Essas formas geográficas são pensadas, planejadas e implantadas no território, 

tendo como perspectiva a possibilidade de poder controlar, através de mecanismos 

funcionais ao processo de circulação, a incorporação de valor as mercadorias. Mas 

a incorporação não ocorre na circulação, mas na produção da qual a circulação é 

condição sine qua non. Em outras palavras, esses sistemas não servem somente 

como estruturas que permitem o deslocamento da mercadoria e a sua realização 

plena dentro do processo de circulação, mas possibilitam por meio de mecanismos 

complexos associados à relação custo-benefício, o controle de seu valor através 

desse deslocamento. Trata-se de um dado novo na compreensão da importância do 

território nesse novo período histórico-econômico em processo de vigência. A 

organização territorial e/ou espacial é planejada para permitir a constituição desses 

mecanismos de controle, que são funcionais ao espaço geográfico. 

Mas a maneira como é organizado o espaço no território capixaba, atualmente, não 

ocorre somente em função da possibilidade de manter o controle da incorporação do 

mais-valor na mercadoria, mas permitir que haja mobilidade de capital quando 

houver a necessidade de deslocamento desses, evitando desequilíbrios na condição 

econômica estabelecida em que há maior taxa de lucro através do tempo de rotação 

socialmente necessário. Essa racionalidade é transnacional e independe das forças 

políticas endógenas. Rompido o equilíbrio dessa condição econômica oferecida pela 

organização espacial, uma crise pode se instalar, mas não se desenvolver, em 

função da possibilidade de deslocamento desse capital, ofertado pela maneira como 

é planejado o território. Isso é bem característico dos sistemas portuários que não 

são projetados somente para escoamento da produção ou circulação das 

mercadorias, mas para funcionalidade de outras atividades que sustentam a própria 

dinâmica dos sistemas portuários, como as atividades da chamada retro área, 

podendo se expandir por amplos espaços. Vamos insistir nesta tese ao longo desta 

pesquisa, e demonstraremos com dados empíricos que fundamentarão as bases 

teóricas escolhidas. Trata-se de um sistema eficiente de absorção das oscilações 

provenientes da dinâmica instável, ocasionada pela crise advinda da variação da 

taxa de lucro dentro do tempo de rotação socialmente necessário. 

Os sistemas portuários, dentro deste contexto, tornam-se uma janela explícita de 

entendimento de como o território interfere no processo de troca das mercadorias, 

derivando daí a condição em que múltiplas atividades deverão ocorrer de forma 



associada e esses sistemas. Não se trata somente de formas de escoamento das 

mercadorias, mas uma prerrogativa inédita na conjuntura territorial, evidenciando 

que a troca no processo de circulação não ocorre somente em função do valor de 

uso ou da necessidade imediata, mas da geração de mercadorias única e 

exclusivamente para a troca, permitindo, também, o domínio do controle sobre a 

incorporação do mais-valor. 

Parece-nos, desta forma, que o processo de circulação é, portanto, não somente 

uma condição fundamental da gênese da mercadoria, mas, uma de suas finalidades 

teleológicas, ou seja, o sistema do capital, em certas parcelas do espaço geográfico, 

vem criando a possibilidade de se auto inventar e auto sustentar, através de sua 

própria circulação. Trata-se de uma condição desenvolvida pelo capital permitido 

pela forma como ele cria a organização espacial que responde por essa condição. 

Esse fato possibilita, também, que parte do capital excedente gerado seja absorvido 

por essa própria condição, permitindo que em momentos de crise, parte seja usada 

na substituição de elementos arcaicos presentes na engenharia que faz parte dos 

sistemas portuários e outra parte seja deslocada geograficamente, junto com a mão 

de obra. 

Dessa forma, observamos que nesse período histórico do território usado capixaba, 

o espaço geográfico é organizado e, principalmente, reorganizado em função da 

necessidade de possibilitar a dinâmica do processo de circulação. Ele é pensado e 

condição para tal fim. O encurtamento do tempo pelo espaço, da qual fala Harvey 

(2005), consolida-se no período histórico atual, e somente o espaço como categoria 

de análise permite vislumbrar as contradições internas desse sistema. 

 

 

 

 

 

 



2.2 – Território pensado, organizado, planejado e funcional a circulação do 

capital. 

Todo espaço geográfico é o resultado de uma organização dupla: uma organização 

humana que é o somatório das inúmeras implantações realizadas pelos 

agrupamentos sociais que se sucederam no tempo histórico e social, projetada 

sobre uma organização natural oriunda de processos fisiográficos (geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos, climáticos, biológicos e ecológicos) que originou os 

espaços herdados da natureza4 (AB’ SÁBER, 1969).  

A fusão dessas duas dimensões da realidade territorial cria um espaço híbrido, 

“formado, de um lado, pelo resultado material acumulado das ações humanas 

através do tempo, e, de outro lado, animado pelas ações atuais que hoje lhe 

atribuem um dinamismo e uma funcionalidade” (SANTOS, 1996, p. 85). 

Brunhes em 1948 escrevia que “os meios geográficos, físicos e humanos são meios 

em perpétua transformação e devem ser considerados em conjunto” (BHUNHES, 

1948, p. 14). Visão compartilhada por Derruau quando considera que “fenômenos 

geográficos sobrepõem-se nos conjuntos espaciais” (DERRUAU, 1973, p. 286). 

Trata-se de visões dinâmicas das sucessões de meios geográficos dentro do 

processo histórico. Por mais que se modifique a natureza por ações humano-sociais, 

os processos mantém suas heranças que interferem nas diversas tentativas de 

organização espacial resultantes da forma como a sociedade se organiza 

territorialmente.  

Da apreensão superficial e vaga do espaço como o resultado de uma organização 

dupla decorre os dualismos e as ambiguidades da geografia, com trabalhos que 

pecam na recusa da análise empírica dessa “natureza transformada” e agora 

articulada ao processo histórico de constituição territorial da própria sociedade e a 

existência, ao mesmo tempo, de visões míopes centradas na análise da sociedade 

assentada no processo histórico destituído totalmente das capilaridades e 

porosidades deixadas por essa natureza no próprio processo histórico. 

                                            
4
 Os espaços herdados da natureza é o quadro de paisagens resultantes do somatório evolutivo de 

processos físicos, biológicos e ecológicos que do ponto de vista paisagístico é semelhante ao cenário 
de paisagens encontradas pelos portugueses quando de sua chegada pelo litoral da fachada 
Atlântica do Brasil no século XV. 



Santos (1996) tenta superar essa dualidade quando passa a interpretar o espaço 

como o resultado das técnicas como mediadoras da relação sociedade-natureza. Ele 

escreve,  

De fato, dizemos nós, não há essa coisa de um meio geográfico de 

um lado e de um meio técnico do outro. O que sempre se criou a 

partir da fusão é um meio geográfico, um meio que viveu milênios 

como meio natural ou pré-técnico, um meio ao qual se chamou de 

meio técnico ou maquínico durante dois a três séculos, e que hoje 

estamos propondo considerar como meio técnico-científico-

informacional (Santos, 1996, p. 35). 

Embora escreva sobre a necessidade de se analisar o território tomando-o sempre 

como um meio geográfico resultante da configuração natural relacionada com o 

conjunto de técnicas que se desenvolveram sobre ele, formando um “meio 

geográfico único”, foram poucas as vezes que Milton Santos apresentou estudos 

empíricos sobre essa sua proposição (SANTOS, 1993), (SANTOS e SILVEIRA, 

2001), (SANTOS, 1994b). Dos restritos trabalhos em que tentou, teve que rever 

algumas posições conceituais e teóricas, ocasionadas pelo conflito que emerge da 

questão relacionada a uma teoria do espaço geográfico que leve em consideração o 

processo histórico-social associado à natureza que o influencia e o condiciona, 

através de suas capilaridades e porosidades advindas de sua configuração física. 

Limitações que surgiam da leitura e tentativa de aplicação de conceitos marxistas a 

análise do território, conforme excelente crítica de Zanotelli (2001). 

Mas isso não invalida o conceito de sistemas técnicos como proposição conceitual 

de análise do território em toda a sua dimensão, aliás, como já fazia George (1970), 

ao pesquisar a diferença de organização do espaço em países socialistas e 

capitalistas e o papel da região como categoria de análise de organização do espaço 

industrial. 

A noção de sistema é algo que teve origem nas ciências físicas, a partir da noção de 

sistema real, e foi sendo dissociada da velha noção de natureza, adquirindo 

autonomia própria, ao passo que nas ciências humanas tornaram-se, 

predominantemente, sistemas conceituais associados à noção de estrutura 

(NAVARRA, 1973) 



Segundo Navarra (1973, p. 02),  

...os sistemas reais deixaram via de regra, de ser naturais e 

passaram a ser construídos, ou seja, artificiais. Os sistemas reais se 

implantam para entrar em funcionamento e tem de preferência um 

caráter operacional; os sistemas nas ciências humanas são 

principalmente sistemas conceituais concebidos com fundamento na 

estrutura subjacente ou naquela que é comunicada pela nossa 

própria interpretação. 

Mas é compreensível que nas ciências humanas a noção de sistema tenha virado 

mera proposta formalista metodológica, afastando muitas vezes, a teoria de sua 

capacidade de explicação do fenômeno ao qual ela almeja explicar. É preciso tomar 

muito cuidado quanto a isso, pois tal fato ocorre, evidentemente, como proposições 

tiradas de um campo científico e aplicado em outro, sem levar em consideração os 

contextos em que foram elaborados. Fato que faz com que a proposta teórica fique 

longe da capacidade de explicação do fenômeno realmente estudado (VERVLOET, 

2009). 

Esse problema ocorreu com geógrafos físicos da década de 1950 e 1960 que 

intencionaram trabalhar com a noção de sistema, tirado da leitura da obra de 

Bertalanffy (1973) que relacionava esta noção a intepretação de fenômenos 

biológicos, aplicada a processos químicos e físicos associados ao estudo das 

paisagens presentes na superfície terrestre. Os problemas surgidos dessa tentativa 

de inter e/ou transdisciplinaridade para estudo de processos paisagísticos são 

muitos, como demonstrado em Vervloet (2009). 

Dentro das ciências físicas o uso da noção de sistema está tão entranhado que 

Popper (2013) chega a falar em “sistema axiomatizado” como o conjunto quase que 

fechado de conceitos claramente relacionados dentro de uma teoria, de modo a 

tornar impossível que novos pressupostos sejam clandestinamente introduzidos 

nele. É o formalismo levado as suas últimas consequências e, inclusive vai em 

contraposição a idéia da noção de sistema formulado com base na natureza vista 

como processo, como fonte de conhecimento. O que certamente pressupõe uma 

proposta metodológica conceitual aberta, sem a rigidez típica das ciências físicas. 



É evidente que conforme alerta Marx (2015), ao longo do processo histórico, a 

ciência, devido ao aperfeiçoamento das técnicas de produção objetivando aumentar 

a extração de mais-valor em cada processo produtivo, terá forte incorporação de 

conhecimento científico e técnico no capital fixo e variável. Fato que reponde pela 

instalação de complexos objetos no território, com elementos que necessitam cada 

vez mais a interação e harmonia funcional, de forma a dotar esses complexos com 

uma dinâmica capaz de absorver as oscilações e ondulações provenientes da 

racionalidade econômica. E isso pressupõe trabalhar com a ideia de sistema, a partir 

de uma noção conceitual que permite observar como esses complexos, compostos 

por elementos que interagem entre si, possibilitam um funcionamento perfeitamente 

dinâmico.  

O território, portanto, visto através da noção conceitual de sistemas técnicos que se 

instalam sobre ele, inclusive respondendo pela sua própria configuração, permite 

vislumbrar o estoque de capital fixo e variável que responde pela implantação da 

organização espacial necessária a sustentação da circulação de capital 

(mercadorias) nas frações da superfície terrestre escolhidas para tal. Para que isso 

ocorra, esse tipo de organização espacial possuirá um tipo de arranjo espacial que é 

o reflexo da localização, em cada fração desse território, dos objetos responsáveis 

por esse tipo de arranjo e funcionalidade dinâmico territorial. 

 

2.3 – Sistemas técnicos, o território e o arranjo espacial. 

A técnica como forma de mediação entre as ações do homem e o meio geográfico já 

foi estudada na tradição geográfica por geógrafos da lavra de Sorre (1952), 

Demangeon (1942), George (1970) e Santos (1985, 1994 e 1996).  

Para o geógrafo Milton Santos (1996), quem faz um denso levantamento do assunto, 

a técnica é um fenômeno que precisa ser visto de forma abrangente (técnicas da 

produção + técnicas da comunicação + transportes + indústrias + financeiras, etc.), 

em toda sua dimensão, só assim teríamos noção do espaço geográfico a partir de 

sua totalidade. 

As técnicas se dão em sistema e sua profusão sobre o território ocorre de forma 

desigual e combinada, submetida à lógica de atendimento a determinados setores 



em detrimento de outros, a partir da equação capitalista que rege esse modo de 

produção. 

O espaço geográfico como organização dupla, somatório de uma natureza 

“transformada” em sua configuração ecológica e agora cristalizada a uma sociedade 

historicamente constituída, a partir desse modo de produção, define diferentes tipos 

de arranjos espaciais que tendem a potencializar a capacidade dos sistemas 

técnicos, conforme a natureza transformada da qual eles são o resultado, em ofertar 

os estágios necessários à intensificação do mais-valor a partir da circulação de 

mercadorias. 

George (1970) chama atenção para o conjunto de técnicas que definem uma 

organização do espaço industrial, levando-se em consideração sempre a 

possibilidade de sujeitar o território às leis econômicas que permitem aumento do 

ganho de produtividade e concorrência dessas empresas. Percebe-se, aqui um dos 

fundamentos da lógica de expansão desigual de sistemas técnicos sobre o território. 

Paul Krugmam (1991) recorre ao modelo centro-periferia para alertar sobre a 

necessidade de se fundar uma geografia econômica que leve em consideração a 

participação do espaço, através dos fatores geográficos de localização, nas teorias 

econômicas que permitem explicar a conjuntura econômica global. Dessa forma, o 

arranjo espacial e/ou a organização do espaço, será sempre o somatório dos fatores 

de produção presentes na periferia, mas dinamicamente e funcionalmente 

relacionados ao centro. Fato que as teorias econômicas contemporâneas não tem 

levado em consideração. 

As técnicas, os sistemas que a elas se relacionam e o arranjo espacial do território 

estão intrinsecamente relacionados, pois a disposição dos objetos técnicos em 

sistemas, por si só já infere um tipo de arranjo espacial que é característico da 

disposição dos objetos de forma funcionalmente sistêmica. 

O conceito de arranjo espacial foi primeiramente trabalhado no Brasil por Ruy 

Moreira (1982). A sua formulação de arranjo espacial se baseia no conceito de 

infraestrutura e superestrutura de Althusser (1974). Para ele o arranjo espacial “é a 

expressão formal dessa relação de correspondência em que se entrelaçam, se 

distinguem e se integram, em termo de estrutura e conjuntura as formações 



econômico-social e socioespacial” (2012, p. 108). A disposição dos arranjos 

espaciais pelo território estabeleceria uma hierarquia que expressaria a forma de 

organização da produção-expropriação-transferência dos tipos de excedentes aí 

extraídos. A concentração da riqueza na metrópole (centro) da hierarquia regional 

tem sua contrapartida na concentração da pobreza nos demais recortes do espaço 

(periferia).  

O arranjo espacial de uma dada organização territorial será dependente da natureza 

“transformada” (em sua configuração ecológica), da disposição dos sistemas 

técnicos e da formação socioespacial derivada de sua constituição histórica. Mas ele 

não é de todo modo estático, suas características irão mudar conforme a capacidade 

da equação capitalista em extrair ou não mais-valor, por meio da incorporação-

transformação do capital fixo e variável presente no território. 

Os sistemas técnicos, neste sentido, devem ser vistos como o reflexo da 

racionalidade econômica, da inserção, no território, dos excedentes gerados na 

equação capitalista responsável pela extração do mais-valor que definem um tipo de 

arranjo espacial como reflexo dessa dinâmica. Para tal, uma configuração do espaço 

fundamentada no modelo centro-periferia será sempre a resultante da 

funcionalidade a qual o arranjo espacial estará submetido, como mecanismo 

dinâmico dessa racionalidade. Mas ao mesmo tempo, devemos ter em mente que o 

espaço como organização dupla, oriundo de uma sociedade que se realiza 

historicamente sobre ele e uma natureza “transformada” ecologicamente, 

condicionará que, em cada fração desse espaço, os sistemas técnicos serão o 

reflexo da evolução desigual e combinada, ocasionada pelas forças sociais que aí 

entrem em conflito com sua tentativa de dinamização. Neste contexto, o arranjo 

espacial refletira também as contradições do espaço, este sempre o resultado do 

modo de produção inserido territorialmente e historicamente. 

 

2.4 – A questão do ajuste espacial. 

É de todo modo importante enfatizar também que, em toda sociedade constituída a 

partir do modo de produção capitalista o espaço geográfico será sempre o resultado 

ordenado dos elementos da configuração territorial (Santos, 1996), da paisagem, e 



dos remanescentes de natureza primária (espaços herdados da natureza). Esse 

espaço em um determinado momento se apresenta na forma de um arranjo, de uma 

organização, enfim, de uma ordenação que reflete em cada lugar os processos 

históricos responsáveis pela sua formação. 

Para Harvey (1981, 2005) o ajuste espacial é a capacidade que o sistema capitalista 

possui para criar, em outras áreas geográficas, as condições necessárias à 

absorção dos excedentes gerados pela dinâmica de sua equação interna, por meio 

da produção de valor e mais-valor. Sua principal finalidade é manter a rentabilidade 

do sistema e, dessa forma, amenizar as perdas advindas das grandes oscilações 

nos mecanismos geradores de mais-valor pelo processo de produção e da 

superacumulação de excedentes. Quando há necessidade de transferir 

geograficamente para outras áreas o excedente de valor que não pode ser 

assimilado geograficamente na área de sua origem ou de sua reprodução, ocorrem 

processos de transferência desse valor por meio do ajuste espacial. 

Neste sentido, quando levamos em consideração a noção de ajuste espacial não faz 

mais sentido falar em “crises do capitalismo”. Trata-se de sofisma propalado como 

discurso de justificativa dos problemas gerados das oscilações no deslocamento 

permanente dos excedentes gerados. O arranjo espacial permite o constante ajuste 

espacial que é a forma como essa organização territorial se comporta, se enquadra, 

se reinventa perante as ondas e oscilações advindas da assimetria de um sistema 

organizado para produzir o mais-valor. 

A força do conceito de ajuste espacial está na capacidade que este possibilita em 

entender as forças latentes na contradição interna do capitalismo que permite a 

mudança de sua configuração no sentido de controlar as crises que o sistema cria. 

Ou seja, trata-se de uma forma de organização do espaço que possibilita vislumbrar 

as características do passado, em sua forma latente, como meio de ajusta-las as 

novas demandas da racionalidade vindoura na mudança dos períodos históricos que 

se avizinha. Portanto, usaremos o conceito de ajuste espacial como sinônimo da 

capacidade do sistema capitalista em organizar novas áreas para consolidação de 

uma funcionalidade capaz de absorver os excedentes criados nas áreas de 

reprodução. Ao mesmo tempo, arranjo espacial será usado como sinônimo da forma 



paisagística como se organiza as bases materiais do território em função da maneira 

como o processo capitalista objetiva criar o ajuste espacial dos territórios. 

 

2.5 – Fluxograma teórico metodológico da pesquisa. 
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PARTE 02 – AS BASES EMPÍRICAS. 

 

Capítulo 03 – O comércio global de mercadorias e a navegação 

marítima. 

Até o fim da década de 1990, as trocas comerciais aumentaram gradualmente. No 

começo da década de 2000 se registrou um forte aumento seguido de uma queda 

pronunciada, após a “crise” de 2008, com estabilização e baixa recuperação 

posteriormente, como se observa no gráfico da fig. (01). 

 

Entre 1995 e 2008 o comércio mundial registou forte crescimento, por um fator que 

foi acompanhado pelo aumento dos preços dos produtos básicos. A adesão da 

China a OMC, em dezembro de 2001, alavancou ainda mais seu crescimento e 

contribuiu significativamente para aumentar o comércio mundial, entre 2002 e 2008. 

Outro acontecimento destacável que ocorreu no início de 2000, foi a introdução do 

euro, em 2002, nas trocas comerciais. Fato que também contribui para o 

facilitamento e aumento das trocas comerciais  

A forte demanda de recursos naturais por parte da China contribuiu fortemente para 

o aumento dos preços do petróleo e outros produtos primários, como minério de 

ferro, entre 2002 e 2008. A “crise” financeira de 2008, determinada pelas hipotecas 

de alto risco nos Estados Unidos, desembocou em uma recessão mundial entre 

Fig. (01). Comércio mundial de mercadorias e serviços. Fonte: OMC (2015). 



2008 e 2011, tendo, em 2009, o volume das exportações mundiais registrado uma 

queda de 12% e de 2% no produto interno mundial (PIB mundial). 

Essa conjuntura de troca mundial de mercadorias não se dá de forma equilibrada 

entre os países e continentes. Observando a fig. (02) é possível ter ideia dos grande 

blocos continentais que detém as cifras enormes de volume de mercadorias 

comercializadas. 

 

O arranjo espacial, representado pelo mapa juntos com os círculos e setas, indicam 

as esferas geopolíticas de poder que prevalecem nas trocas comerciais. Nota-se 

que o comércio intrarregional é forte entre a Europa, Ásia e América do Norte, se 

restringindo, em grande parte, nos países destes continentes. Mas também é, 

sobretudo, mais forte ainda interregionalmente, ao passo que, aos países da 

América do Sul, Oriente Médio e África as trocas comerciais são de importância 

secundária, tanto intrarregional quanto interregional.  

Fig. (02). Participação dos continentes nas trocas comerciais. Fonte: Atlas da 

Política Exterior Brasileira (2014). 



A Europa ainda continua sendo o centro da polarização global do comércio, 

circundado pela Ásia e América do Norte que perdeu posição na troca comercial 

com a Europa para a Ásia. 

Nota-se, também, que as trocas comerciais da América do Sul são maiores com a 

Ásia e América do Norte, em detrimento da Europa e África, do ponto de vista 

intrarregional, ao passo que interregionalmente a participação do comércio nestes 

dois continentes é, de todo modo, insignificante. Fato que leva a entender o porquê 

dos países destes continentes terem sempre os olhos comerciais voltados para 

Europa, Ásia e América do Norte, tendo baixíssimos índices de comércio entre 

países vizinhos no próprio continente. 

Em termos de Brasil a conjuntura também não muda muito, sendo os principais 

parceiros comerciais os países da União Europeia, Ásia e EUA, refletindo nos 

superávits da balança comercial, como se vê na fig. (03). 

 

Embora não seja nosso principal parceiro comercial é com os países da América do 

Sul que o Brasil consegue grandes taxas de superávit, seguido de União Europeia, 

Oriente Médio e EUA, ao passo que com os países da África essa balança é 

deficitária.  

Fig. (03). Posição do Brasil no comércio global e a balança comercial. Fonte: 

Atlas da Política Exterior Brasileira (2014). 



Quando se detalha o cenário de comércio exterior entre os principais parceiros 

comerciais do Brasil o quadro demonstra uma importante modificação. Observa-se 

que de 1997 a 2013 a participação do comércio de alguns países com o Brasil 

aumentou como é o caso da China, ao passo que os demais parceiros tiveram 

ligeiro crescimento. 

 

Essa conjuntura tem fortes reflexos na navegação marítima, por onde cerca de 84% 

do transporte de mercadorias é realizado. Observa-se pela fig. (05) o arranjo 

espacial da navegação marítima mundial, com os grandes círculos concêntricos que 

comandam o tráfego mundial de navios. Nota-se que das quatro grandes regiões 

geopolíticas controladoras da navegação mundial três se encontram no hemisfério 

norte e uma no hemisfério sul. 

Na Europa é possível observar o avermelhado (aumento da densidade de tráfego) 

sobre a região dos Países Baixos, sobretudo o Porto de Roterdan na Holanda, por 

onde passa grande parte das mercadorias que entram na Europa. Trata-se de região 

estratégica a qual os holandeses souberam aproveitar desde os tempos iniciais da 

Fig. (04). Os principais parceiros do comércio exterior brasileiro. Fonte: 

Atlas da Política Exterior Brasileira (2014). 



navegação, construindo um conjunto de instalações portuárias consideradas a mais 

eficiente do mundo em termos de embarque e desembarque de mercadorias.  

 

Seguido pela Europa temos a Região da América Central por onde também passa 

grande parte das mercadorias mundiais e onde vários grupos de conglomerados de 

empresas têm construídos portos de distribuição de cargas. Essa região é 

historicamente estratégica para os países exportadores, devido ao Canal do 

Panamá que controla o fluxo de navios e a proximidade com a Europa e mercado 

norte-americano. Devemos levar em consideração o fato de que a China está 

Fig. (05). Rota dos principais eixos de navegações marítima realidade entre os continentes. 

As cores vermelhas significam aumento da intensidade de tráfego de navios. Observam-se 

as quatro grandes regiões geopolíticas de controle da navegação. Europa, América 

Central, Leste da Ásia e Sul da África. Fonte das imagens: www.traficcmarine.com.br  
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construindo o Canal da Nicarágua e quando estiver pronto será um divisor de águas 

no comércio mundial, pois a diminuição da dependência em relação ao Canal do 

Panamá abrirá ainda mais o mercado chinês para o grande mercado europeu. 

Portanto, a América Central passará por muitas tensões comerciais e geopolíticas 

nos próximos anos e Cuba terá um papel importante neste processo. Não é mera 

obra do acaso histórico pensar que a aproximação americana se dá por questões 

meramente diplomáticas, pois, provavelmente, está sustentada por interesses 

comerciais. 

A outra região de grande importância é o Leste da Ásia, por onde o Japão e a China 

fazem suas trocas comerciais. Nota-se o grande eixo de navegação que sai desta 

região atravessa o pacífico norte e chega a costa oeste americana, por onde, 

através da América Central é distribuída para a Europa e costa leste americana e 

Canadá. Sem deixar de observar que essa região também permite a intensa troca 

com países da Oceania e a própria Ásia. 

Por fim temos a costa Sul Africana, onde está outro centro geopolítico e comercial 

que coloca a África do Sul em uma importante posição estratégica, recebendo toda a 

mercadoria que vem da América do Sul e Europa e redistribuindo para os países do 

oeste da Ásia e Oriente Médio.  

Não podemos deixar de notar que a costa sudeste do Brasil, onde está inserido o 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, possuem posição estratégica, tanto para 

a costa Sul Africana quanto a própria America do Sul e África. Neste sentido, não é 

um mero acaso que o Espirito Santo também goza de uma posição geográfica 

estratégica que jamais deve ser desconsiderada. 

É preciso lembrar que estes centros geopolíticos que comandam a navegação 

marítima vivem em constante tensão econômica, militar e geopolítica propriamente 

dita, devido à disputa comercial e a questões sociais, culturais e econômicas. É essa 

constante tensão que comanda a expansão mundial dos investimentos em 

instalações portuárias, rodovias, ferrovias e a tecnologia utilizada neste tipo de 

transporte e a própria dinâmica de circulação das mercadorias. 

 



CAPITULO 04 - A localização geográfica e a posição marítima do 

Espírito Santo. 

O Estado do Espírito Santo, assim como os outros estados costeiros brasileiros, 

possui uma localização privilegiada em termos de comércio marítimo. Entretanto, o 

território capixaba apresenta uma “vantagem adicional” em relação aos outros 

estados. A sua centralidade é algo marcante em qualquer observação em referência 

aos fatores geográficos de localização, como se observa na fig.(06). 

 

Decorre daí a sua vantagem em relação a outros vetores de exportação e 

importação de mercadorias. Seu território está de frente para o continente africano, 

que possui economia, em crescimento da ordem de 4,5% ao ano (OMC, 2015), e 

como ponta central de entrada para as hinterlândias do continente brasileiro e, quiçá 

Fig. (06). Localização do território capixaba no planisfério global, no continente da América do 

Sul e no Brasil. Notar a posição central privilegiada em termos de localização geográfica. 



a própria América do Sul. Além de possibilitar boa conexão entre o Sudeste e 

Centro-Oeste brasileiro com a Europa. 

Entretanto, a maior vantagem da posição central do território capixaba reside em sua 

localização central em face do território brasileiro. Está posicionado na periferia ao 

grande centro industrial instalado no triângulo São Paulo – Rio de Janeiro – Belo 

Horizonte, e na zona de transição costeira entre o nordeste e o Sudeste-Sul do 

Brasil. 

Essa vantagem coloca uma questão muito importante na compreensão da lógica de 

deslocamento geográfico da implantação de sistemas portuários. Os grandes 

centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo colocam grandes obstáculos seja 

naturais (litoral compartimentado entre a Serra do Mar e o oceano) ou econômicos 

(saturado pelas regiões metropolitanas em expansão) para implantação de novos 

sistemas técnicos de engenharia. O caminho então é procurar a periferia desses 

espaços onde é ofertada menos obstáculos e potenciais áreas para formação de 

vetores de importação e exportação. 

A localização geográfica dos espaços em termos de ocupação histórica dos 

territórios é uma dimensão fundamental da compreensão da dinâmica de qualquer 

território como adverte Hagget em “Análise Locacional em Geografia Humana” de 

1969. E a posição dos sistemas técnicos que permitem a circulação das mercadorias 

é fundamental para alavancar a produção e reprodução do mais-valor. 

Derruau (1961b) chama atenção para a questão da posição dos sistemas portuários 

que assim como as cidades, define-se pelo enquadramento e pelo local. O 

enquadramento é definido em função das grandes correntes de circulação 

comercial. O local é o sítio que assim como as cidades é definido em função das 

condições físicas em que este se instala e se desenvolve. 

O território capixaba, neste sentido, é privilegiado em termos de enquadramento e 

de local, possuindo várias pontas de entrada em conexão com os sistemas técnicos 

responsáveis pela fluidez territorial. 

Nesta parte iremos discutir sobre as bases físicas da história territorial do Espírito 

Santo e de como essa história é fortemente influenciada pela sua maritimidade. 

Iniciaremos evidenciando aspectos geográficos e físicos do território capixaba para 



em seguida discutir como a ocupação e constituição territorial deste Estado foram 

dependentes dos aspectos de sua posição marítima. A ênfase é tentar evidenciar 

como a sua ocupação histórico territorial, ou seja, de como a constituição de seu 

território foi sempre pensado para aproveitamento de sua posição geográfica 

marítima voltada para este tipo de comércio, em detrimento das outras 

potencialidades que esse território poderia ofertar. Decorre daí uma história territorial 

sempre planejada “para fora”, com sérias dificuldades de construir uma identidade 

territorial sui generis. De um território sempre pensado como ponta de entrada para 

o fluxo de troca de mercadorias entre a hinterlãndia brasileira e as rotas comerciais 

do Oceano Atlântico. 

 

4.1 – A ocupação territorial econômica do Espírito Santo. 

A história territoria do Espírito Santo é caracterizada por processos econômicos que 

tendem a repetir velhos problemas sociais, econômicos, culturais e ambientais 

vigentes em décadas anteriores, no entanto, sob características novas. A tentativa 

de inserção do território capixaba nos eixos vetores de crescimento econômico que 

respondem pela dinâmica global da economia internacional, constitui um momento 

singular dessa recente história socioeconômica e socioambiental. Velhos problemas, 

velhos discursos, velhos projetos, velhas políticas aparecem com "roupagem" nova, 

objetivando vender a idéia de que o Estado passa por um momento de crescimento 

econômico, um "novo ciclo" que gerará grandes oportunidades para a população 

capixaba. Trata-se de mero discurso neodesenvolvimentista que intenciona vender 

para todo o conjunto da sociedade, a ideia de que não há nenhuma saída, a não ser 

se adequar as exigências dessa dinâmica global da economia internacional. 

De outro lado, a realidade territorial demonstra uma configuração que contrasta 

fortemente com o que é vendido por esse discurso e prática política 

neodesenvolvimentista, aonde se visualiza, no território capixaba, o acúmulo 

desigual de esquemas arcaircos de organização espacial industrial – objetivando se 

adequar as novas racionalidades da ordem econômica internacional – convivendo 

com o que se apresenta como o mais "moderno", em termos de produção industrial 

e com as heranças históricas de comunidades locais, com modos de vida 

fundamentado em uma outra relação com a natureza e seus recursos naturais.  



O resultado, não poderia ser diferente, é a gênese de espaços conflituosos, 

caracterizados por uma configuração onde o novo convive dinamicamente com o 

velho, opondo-se e superpondo-se entre si, e comandados por uma mesma 

racionalidade econômica, gerando espaços contraditorios que são funcionais aos 

mecanismos de constituição do mais-valor; a produção da pobreza e da riqueza não 

são meramente complementares, mas interdependentes. 

 

4.2 – O período histórico econômico atual do Espírito Santo. 

A confirmação das reservas de petróleo, após especulações de estudos geológicos 

realizados desde os anos 1960, insere o território do Espirito Santo nos circuitos de 

produção petrolífera, fazendo com que esse Estado, dos anos 1990 até 2010, 

alcance o segundo lugar nacional na prospecção desse mineral. 

Concomitante a isso, ocorre, também, o aumento das exportações nacionais de 

minério de ferro e seus produtos siderúrgicos derivados, tendo como resultado o fato 

de que as instalações portuárias do Estado atinjam a capacidade limite de produção 

e exportação. Isso irá forçar a necessidade da elaboração de projetos de ampliação 

dessa capacidade de exportação dos sistemas portuários1, em resposta a crescente 

demanda. Entretanto, esse processo de implantação de empreendimentos na área 

petrolífera é relativamente recente, tendo início nos anos 1990.  

Foi, sobretudo, a partir dos anos 1950-1960, que o Estado passou por uma mudança 

drástica em sua matriz econômico-industrial, sendo, este tempo, o período histórico 

para o entendimento da dinâmica de organização espacial com suas contradições 

que temos hoje. Nesta época a base econômica do Estado era a produção agrícola, 

fundamentada na produção e exportação de café e o Espírito Santo era o segundo 

exportador nacional desse produto. 

Nos anos 1950 o governo central cria programas de erradicação de lavouras de café 

em propriedades de baixa produtividade, visando controlar o preço, devido as crises 

                                            
1
 Os portos devem ser vistos como “sistemas de escoamento” da produção e de operação da 

movimentação de cargas, eles refletem o aparelhamento do território em termos de infraestrutura 
necessária ao processo de circulação de mercadorias. Precisam ser analisados não como pontos no 
território, mas como sistemas, em que a sua eficiência vai depender da capacidade dinâmico 
funcional da retro área que a ele se relaciona. 
 



no mercado internacional e o Espírito Santo que era o segundo produtor nacional 

tem sua matriz econômica fortemente prejudicada. Calcula-se que apesar do Estado 

só responder por 13% das lavouras de café brasileiras, o Espírito Santo, como um 

todo, respondeu por 22% do total erradicado e por 20% da área cultivada com café 

no país, segundo Villaschi e Felipe (2012). 

Como compensação foi oferecida aos empresários e proprietários atingidos na 

época, a criação de um fundo de financiamento para a diversificação econômica do 

Estado. O resultado foi que o principal instrumento buscado pelas lideranças 

políticas e empresariais capixabas neste período foi à industrialização tardia, em 

comparação ao que já acontecia nos demais estados do Sul e Sudeste do Brasil. Foi 

o tempo de chegada de indústrias como a SAMARCO, CVRD – Companhia Vale do 

Rio Doce, CST – Companhia Siderúrgica de Tubarão e Aracruz Celulose. 

A mudança na configuração socioespacial foi drástica, com a gênese da região 

concentrada da Grande Vitória e seus bolsões de pobreza, distribuição espacial 

demográfica desigual e o início de uma urbanização violenta, além de mudança na 

organização setorial da economia, sobretudo na composição do PIB estadual. Os 

números da tabela 01 e 02 evidenciam dados estatísticos desse processo. 

Tabela 01 – Evolução demográfica do Estado e da Grande Vitória - GV 

(1960-2010). 

Ano Espírito Santo % Urbana % Rural % GV 

1960 1.169.533 31,6 68,4 16,6 

1970 1.599.324 45,2 54,8 24,13 

1980 2.023.338 63,9 36,1 34,9 

1991 2.600.618 74,0 26,0 40,9 

2000 3.097.232 79,0 21,0 43,1 

2010 3.514.952 83,4 16,6 44,5 

Fonte: IJSN (2011). 

 

Nota-se que em 1960 a população rural do Estado era 68,4% do total, passando 

para 54,8% em 1970 e decaindo nas décadas seguintes. Ao mesmo tempo, a 

população urbana aumenta de 31,6% em 1960, para mais do que o dobro no ano 

2000, atingindo a cifra de 79 % do total. Trata-se de êxodo rural estrutural dos mais 

significativos registrados no país. 



Com relação aos setores que compõem o PIB estadual, observa-se pelos dados da 

tabela 02 que na década de 1960 a agricultura participava com 41,8% do PIB, ao 

passo que a indústria somente com 5,3% e o setor de serviços (Terciário) com 

53,9%. Nos anos 1970 há forte queda na agricultura, indo a 20,8%, enquanto a 

indústria atinge 13,2% e o Terciário alcança 66,1% do PIB.  

O processo de inversão da participação dos setores da economia no PIB continua 

nas décadas seguintes e, atualmente, temos a agricultura somente com 5,0%, a 

indústria com 44,0% e o Terciário com 51,0%. Esse processo foi condicionado 

fortemente pela implantação de indústrias baseadas em atividades extrativistas, 

associadas à exportação de commodities, mais especificamente minério de ferro e 

celulose. 

Tabela 02 – Transformações setoriais na economia capixaba – porcentagem no PIB estadual (1960-2004). 

Setores 
1960 1970 1980 1990 2000 2004 

ES BR ES BR ES BR ES BR ES BR ES BR 

Agricultura 41,8 27,6 20,8 12,5 14,7 10,2 6,0 8,0 8,8 7,0 5,0 8,9 

Indústria 5,3 21,6 13,2 30,6 36,2 41,2 36,4 40,4 37,1 44,0 44,0 41,1 

Terciário 53,9 50,8 66,1 56,9 49,1 48,5 57,6 51,6 54,1 51,1 51,0 50,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: adaptado de Villaschi e Felipe (2012). 

 

A transformação de uma formação socioespacial rural baseada na agricultura para 

outra fundamentada na indústria, voltada para o “crescimento econômico” 

sustentado na produção/circulação de commodities para exportação e, sobretudo, 

urbana é um processo de mudança na estrutura territorial que ocasiona fortes 

conflitos sociais e socioambientais em qualquer espaço territorial. Fato que ajuda a 

entender o processo histórico-econômico pelo qual passa a sociedade capixaba 

nesta passagem de século.  

Teve-se, portanto, como resultado, também, a gênese de uma região urbana 

concentrada que é o centro dinâmico e o motor geográfico da economia, a Região 

da Grande Vitória, formada pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra 

e Viana. Nota-se pela tabela 03 a transformação demográfica desses municípios. 

 



Tabela 03 – Evolução demográfica urbana dos municípios da Região 

Concentrada. 

Ano Vitória Vila Velha Cariacica Serra Viana 

População 

1960 83.851 55.589 39.608 9.192 6.571 

1970 133.019 123.742 101.422 17.286 10.529 

1980 207.736 203.401 189.099 82.568 23.440 

1991 258.777 265.586 274.532 222.158 43.866 

2000 292.304 345.965 324.285 321.181 53.452 

2010 327.801 414.586 348.738 409.267 65.001 

Fonte: IJSN (2011). 

Elaboração: Roberto Vervloet. 

 

Observa-se a explosão demográfica na população dos municípios de Vila Velha, 

(55.589 hab.), Cariacica (39.608) e Serra (9.192 hab.) em 1960, para 414.586 hab., 

348.738 hab. e 409.267 hab. em 2010, respectivamente. A capital Vitória tem sua 

população aumentada de 83.851 hab. em 1960, para 327.801 hab. em 2010, no 

entanto, alcançando crescimento menor, a partir dos anos de 1990. Municípios como 

Serra e Vila Velha continuam apresentando taxas de crescimento populacional 

semelhantes aos dos anos 1980 e 1990, dando continuidade à explosão 

demográfica urbana dessa região concentrada. Não é mero acaso que Serra e Vila 

Velha têm passado por forte conflitos fundiários e invasão de empresas mobiliárias 

responsáveis por construção de condomínios e disputas fundiárias com as 

populações mais pobres que vivem na periferia dessas duas cidades. 

Esse contingente populacional é oriundo da zona rural que objetiva procurar 

emprego na região concentrada da Grande Vitória, onde se implantou grandes 

parques industriais, sobretudo usinas siderúrgicas da CVRD e CST, respondendo 

pelo processo de periferização que caracteriza essa região metropolitana. 

Toda essa configuração socioespacial vai ter um novo vetor de dinamização 

econômica e territorial, a partir dos anos 1990, quando a confirmação da descoberta 

de grandes jazidas de petróleo no norte da Bacia de Campos e ao longo da Bacia do 

Espírito Santo, estimulará a retomada pela elaboração e retorno de grandes projetos 

na área petrolífera, além da ampliação e maximização das bacias industriais já 

existentes. Fato que demandara a implantação de novos sistemas portuários e 

ampliação dos instalados em décadas anteriores. 



Neste contexto, os sistemas portuários já implantados na década de 1950-1960 

serão ampliados, ao passo que para atender as novas cadeias produtivas das 

atividades associadas à indústria do petróleo, novos sistemas serão projetados. 

Junto a isso, temos toda uma conformação espacial que necessita se adequar as 

novas necessidades da cadeia produtiva que se instala, tais como rodovias 

ampliadas, e as estradas estaduais e federais passam por processos de concessão 

à exploração privada, em atendimento as novas rotas de escoamento da produção 

(VERVLOET, 2012); ferrovias, linhas de transmissão, termoelétricas, construção de 

gasodutos, minerodutos, oleodutos e pequenas centrais hidrelétricas para produção 

de energia, também são implantados no território, conformando verdadeiros 

sistemas de engenharia (SANTOS, 2001). 

Segundo Alfredine e Arasaki (2009) a decisão pela implantação de um porto é um 

projeto que envolve variáveis como localização e função, natureza da ação 

hidrodinâmica da região, conformação topográfica local, natureza do terreno e o tipo 

de embarcações e equipamentos a serem utilizados. Essas poderão influir na 

concepção da solução do arranjo espacial, em função da técnica e da economia. 

Entretanto, é preciso admitir que outros sistemas técnicos, tais como rodoviário, 

ferroviário, aeroviário também tem forte influência na escolha, concepção e natureza 

desses projetos, pois é o eixo rodoferroviário de um território quem determina a 

localização dos vetores de escoamento da produção e de ocupação industrial dos 

espaços. Portanto, as redes de transportes de um dado território são fundamentais 

na análise da evolução dos sistemas portuários. 

Esse fato pode ser melhor compreendido através de levantamento realizado por 

Villaschi e Felipe (2012), onde a localização das indústrias é dependente da 

existência das rodovias federais no Espírito Santo, em especial, o traçado da BR 

101, como se vê na tabela 04. 

Cumpre lembrar que, levando-se o fato de que a BR 101 corta o Estado no sentido 

sul-norte, dividindo-o a leste com a faixa costeira e a oeste a porção continental 

interior, a concentração da indústria será maior na faixa a leste dessa rodovia, com 

91% das indústrias localizadas nesta faixa que possui, sobretudo, conexão com a 

costa. Ao mesmo tempo a agricultura se concentrará na faixa oeste, em torno de 

71,5%, em suas conexões com os espaços rurais interiores. Os setores de comércio 



e serviços – divididos entre administração pública e demais atividades – também 

possuirão uma distribuição espacial similar.  

 

Tabela 04 – Participação dos setores econômicos em sua localização conforme a BR 

101 no ano de 2008. 

2008 

Agropecuária Indústria 

Comércio e Serviços 

Total Administração 

Pública 

Demais 

atividades 

Total ES 100 100 100 100 100 

Leste BR 101 28,5% 91,0% 64,4% 83,9% 80,0% 

Oeste BR 101 71,5% 9,0% 35,6% 16,1% 19,8% 

Fonte: extraído de Villaschi e Felipe (2012). 

 

Esses dados evidenciam como os eixos de concentração das atividades econômicas 

como as indústrias, agropecuária, comércio e serviços podem ser, marcadamente, 

determinados pelos traçados de rodovias, ferrovias, hidrovias, etc. Ou seja, além de 

determinar o processo histórico de ocupação territorial elas dependem dessas 

infraestruturas básicas presentes no espaço, sem o qual os circuitos globais e/ou 

regionais de produção e circulação de mercadorias não funcionam. 

Neste sentido, é de suma importância relatar que a análise das atividades 

associadas aos sistemas portuários, tal como a indústria neoextrativista, prescinde 

de uma compreensão detalhada das redes rodoviárias, ferroviárias, hidroviárias e 

demais sistemas técnicos presentes no território. Trata-se do arranjo espacial que 

determina a forma como ocorre o ajuste espacial desses espaços de contradição. 

 

4.3 – Os arranjos espaciais e a distribuição territorial dos sistemas portuários 

no Espírito Santo. 

Para entendermos como se dá a inserção de um dado território nos circuitos globais 

de circulação de mercadorias, ou até mesmo, a sua organização espacial em face 

da necessidade de sustentar e/ou criar esses circuitos de produção e exportação, é 

preciso analisar, detidamente, a distribuição espacial das infraestruturas básicas que 

respondem pelos arranjos espaciais (MOREIRA, 2012). Ou seja, é preciso 

compreender a configuração dos sistemas técnicos (SANTOS, 1996) que permitem 



a circulação das mercadorias, mais especificamente, as redes de transportes, tais 

como rodovias, ferrovias, hidrovias, aerovias, e sistemas portuários, além de 

minerodutos, oleodutos e gasodutos. 

Atualmente, todo o direcionamento dos projetos de elaboração, construção, 

ampliação e planejamento dos sistemas técnicos responsáveis pela circulação de 

mercadorias no Brasil, seguem as diretrizes do Plano Nacional de Logística de 

Transportes - PNLT, elaborado em 2007, pela Secretaria de Política Nacional de 

Transportes do Ministério dos Transportes.  

O objetivo do PNLT é o de formalizar e perenizar instrumentos de análise para dar 

suporte ao planejamento de intervenções públicas e privadas na infraestrutura e na 

organização dos transportes. O PNLT também serve de base para a elaboração dos 

Planos Plurianuais (PPA) e como eventual subsídio para a definição da composição 

do portfólio de projetos integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Trata-se, sem sombra de dúvida, de projeto articulado de investimento 

público maciço para atendimento as demandas privadas por escoamento de 

produtos dos grandes parques industriais difusos no território brasileiro, em direção 

aos mercados internacionais. Para esse segmento da economia, não há crise, e, 

portanto, não falta dinheiro. 

O PNLT está estruturado em eixos vetores logísticos de aplicação de investimentos 

em infraestrutura que visa atender a todas as especificidades regionais, em termos 

de escoamento da produção. O Mapa dos Vetores Logísticos do Brasil na fig. (01), 

apresenta os sete vetores logísticos elaborados para direcionar a aplicação de 

investimentos em sistemas técnicos territoriais de escoamento da produção, a saber: 

- Vetor Logístico Sul, compreende os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e parte do Paraná; 

- Vetor Logístico Sudeste, que abarca os estados de São Paulo, Mato Grosso do 

Sul, parte do Paraná, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso; 

- Vetor Logístico Leste compreendendo o Espírito Santo, Rio de Janeiro, grande 

parte de Minas Gerais e pequenas porções de Goiás e Bahia; 



- Vetor Logístico São Francisco que compreende grande parte da Bahia, uma parte 

de Goiás, Piauí, Pernambuco e Alagoas; 

- Vetor Logístico Nordestino que abarca grande parte do Piauí, Ceará, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, grande parte de Pernambuco e Alagoas; 

- Vetor Logístico Centro-Norte que pega parte do Piauí, todo o Estado do Maranhão, 

Tocantins, parte do Mato Grosso, Goiás, Pará e Amapá; 

- Vetor Logístico Amazônico que abarca os estados do Amazonas, Rondônia, Acre, 

Roraima e parte do Mato Grosso e Pará. 

 

O Espírito Santo, como se observa neste mapa, se localiza na porção central do eixo 

Vetor Leste, o que o coloca na condição ideal no sentido de estabelecer uma 

situação privilegiada, em termos de disputa pelos investimentos em infraestrutura. 

Foi com base nestes fatores que em 2007, na gestão de Paulo Hartung, foi 

elaborado, para o território do Espírito Santo, as diretrizes da política estadual de 

transportes, denominado PELTES – Programa Estadual de Logística de Transportes 



do Espírito Santo que é uma resultante regional das diretrizes nacionais 

condicionadas pelo PNLT. Ele configura,  

“(...) parte da preparação do Espírito Santo para o cenário 

de retomada de crescimento nacional e internacional. A 

infraestrutura e a logística serão fatores estruturais 

estratégicos para atrair novos negócios, melhorar a 

competitividade da economia e reduzir as desigualdades 

regionais, com impactos finais no crescimento sustentável 

e na qualidade de vida dos capixabas” (PELTES, 2007, p. 

21). 

Portanto, trata-se de uma articulação regional, em atendimento ao processo nacional 

que, por sua vez, também, se insere dentro de uma ordem global econômica. Desta 

forma os sistemas portuários irão ser a “janela” de análise dos arranjos espaciais 

responsáveis pelo papel regional nos circuitos globais de circulação de mercadorias. 

Eles serão o motor do ciclo que caracteriza no território a implantação de 

subsistemas associados aos sistemas maiores de escoamento da produção. 

A tabela 05 apresenta os sistemas portuários que atualmente estão sendo 

projetados no e/ou para o Espírito Santo, além dos já instalados em anos anteriores. 

Nesta tabela estão os sistemas portuários instalados nos anos 1950 e que, portanto, 

estão em processo de ampliação, como o Porto de Vitória, administrado pela 

CODESA e os que estão sendo projetados, como o Porto de Manabi que está em 

fase de licenciamento ambiental, mas possuem projetos elaborados. Dessa forma, é 

possível analisar não somente o que está fisicamente instalado, mas, sobretudo, o 

que é passível de especulação, uma vez que o simples fato de se adiantar a 

intenção, por parte de algum grupo empresarial, em instalar algum empreendimento 

portuário em qualquer município, já provoca, por si só, transformações espaciais que 

ficarão na dependência de sua concretização.  



Tabela 05 – Sistemas portuários presentes e projetados para o Espírito Santo: tipologias com base na Lei Nº 
12.815/13

2
. 

Tipologias Denominação legal/responsável. Município 
Subsistemas 

técnicos associados 

 
Porto 

organizado 

Porto de Vitória – Companhia Docas do Espírito Santo – 
Codesa. Carga Geral. 

 
Vitória 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferrovias, rodovias, 
termoelétricas, linhas 
de transmissão, 
minerodutos, 
gasodutos, oleodutos, 
PCHs – Pequenas 
Centrais Hidrelétricas 
e atividades de 
manutenção 
portuária. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Portocel - Companhia Docas do Espírito Santo - Carga Geral. 

 
Aracruz 

Terminal 
de uso 
privado 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Associados a 
indústria de 

petróleo e seus 
derivados. 

Granéis sólidos 
e líquidos 

 

Terminal de GNL (gás natural liquefeito) de 
Barra do Riacho – TBR –  
Petrobrás S.A. (planejado). 

 
Aracruz 

Base de Apoio Logístico Offshore C- Port – 
C-Port Brasil Logística Offshore Ltda 
(planejado). 

 
 

Itapemirim 
 

Terminal Industrial IMETAME – IMETAME 
Logística Ltda (planejado). 

 
Aracruz 

 

Itaoca Terminal Marítimo S.A. – Itaoca 
Offshore Ltda (planejado). 

 
Itapemirim 

 

Estaleiro Jurong – Estaleiro Jurong Aracruz 
Ltda. (Grupo SEMBCORPMARINE Ltda) 
(planejado e em implantação). 

 
Aracruz 

 

Terminal Aquaviário de Barra do Riacho – 
Petrobrás Brasileiro S.A –  
Petrobrás (planejado). 

 
Aracruz 

Terminal de Regência – Petrobrás. Linhares 

 
Associados a 
indústria de 

mineração de 
ferro e seus 
derivados. 

Granéis sólidos 
 
 
 
 
 
 

 

Porto Norte Capixaba – Manabi Logística 
S.A. (planejado). 

Linhares. 
 

 
Terminal de Tubarão – VALE S.A. 

 
Vitória 

Porto Central – TPK Logística S.A. 
(planejado). 

Presidente 
Kennedy 

Terminal Marítimo Ponta de Ubu – 
Samarco Mineração S.A. 

Anchieta 

Terminal de Praia Mole – VALE S.A. Vitória 

Terminal Marítimo Alfandegário Privativo e 
de Uso Misto de Praia Mole – AÇOMINAS 
S.A., USIMINAS e ARCELLORMITAL. 

 
Vitória 

 
 

Terminal de Barcaças Oceânicas – 
ArcelorMittal Brasil S.A 

Serra 

Associados a 
exportação de 
carga geral, 

granéis sólidos 
e líquidos. 

Terminal de Vila Velha - Companhia 
Portuária Vila Velha. 

Vila Velha 
 

Portocel – Terminal Especializado de Barra 
do Riacho – Fibria e Cenibra S.A 
(expansão planejada). 

 
Aracruz 

TPG – Terminal Portuário da Glória – SS 
Naval Comércio e Serviços Ltda. 

Vila Velha 
 

                                            
2
 A Lei 12.815 define portos organizados e terminais de uso privado. Porto organizado é o porto público, à 

disposição do público, aberto a todos que dele necessitem, sob a jurisdição de uma autoridade portuária, nele 

pode haver ou não conjuntos de terminais de uso privado. Já os terminais de uso privado são as áreas portuárias 

que são exploradas por pessoa jurídica de direito privado, podendo estar dentro ou fora do porto organizado, 

onde são movimentadas cargas somente da mesma natureza, como contêineres, fertilizantes, granéis agrícolas, 

granéis minerais, etc. Estação de transbordo de cargas são as instalações portuárias exploradas mediante 

autorização, localizada fora da área do porto organizado, e utilizada, exclusivamente, para operação com 

mercadorias. 



.ZEMAX LOG – ZEMAS LOG Soluções 
Marítimas S. A. Vila Velha 

Terminal de Uso Múltiplo da Nutripetro – 
Nutripetro (planejado). 

Aracruz 

Estação de 
transbordo 
de carga. 

Terminal São Mateus – LiquiPort (controlada pela Odebrecht 
Transport) (planejado). 

 

São 
Mateus 

Fonte: EIAs-RIMAs, CIDOC – Centro de Informação e Documentação do IEMA, acesso em 
www.meioambiente.es.gov.br e ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Elaboração: Roberto 
Vervloet e Cristiana Losekann. 

 

Observa-se por essa tabela que temos, atualmente, 02 portos organizados no 

Espírito Santo, administrado pela CODESA – Companhia Docas do Espírito Santo, 

que é especializado no transporte de carga geral3. Associado a indústria do petróleo 

e seus derivados temos 05 terminais de uso privado que são considerados como 

planejados e/ou em fase de implantação, pois se encontram em processo avançado 

de licenciamento ambiental, e 04 terminais já instalados e em funcionamento. 

Relacionado à indústria de mineração de ferro e seus derivados temos 02 terminais 

de uso privado, planejados para serem instalados e 06 terminais de uso privado já 

instalados e em operação, alguns desde os anos 1960. E para o transporte de carga 

geral há 03 terminais de uso privado instalados, sendo que 01 está em projeto de 

expansão. Há, também, 01 estação de transbordo de carga que está planejada, e 

em fase avançada de licenciamento ambiental. 

Os terminais de uso privado estão associados as mais diversas cadeias logísticas 

industriais para exportação tais como siderurgia, minério de ferro bruto, processado 

na forma de pelotas, petróleo e seus derivados. Entretanto, há terminais de uso 

privados que estão associados às atividades de apoio a indústria de petróleo como 

os terminais que se configuram como bases de apoio a manutenção de 

equipamentos portuários como o Estaleiro Jurong Brasil, terminais offshore como a 

Base de Apoio Logístico Offshore C- Port Brasil Ltda. A distribuição desses sistemas 

ao longo da costa pode ser observada pelo mapa da Distribuição Espacial dos 

Sistemas Técnicos Portuários no Espírito Santo. 

 

                                            
3
 O transporte de cargas nos portos e terminais de uso privado se classifica em granéis sólidos, 

granéis líquidos, carga geral e passageiros. Os granéis sólidos e líquidos são, normalmente, 
matérias-primas de baixo valor agregado como petróleo e derivados, minerais ferrosos e não-
ferrosos, carvão e grãos alimentares. Carga geral são produtos de elevado valor agregado, como 
computadores, automóveis, tratores, etc, e são transportados, em geral, na forma de contêineres. 

http://www.meioambiente.es.gov.br/


 



A compreensão detalhada da localização espacial dos sistemas portuários torna-se 

mais inteligível quando elaboramos o mapa dos Campos de Exploração de Petróleo 

e de Sistemas Técnicos Portuários no Espírito Santo. 

 

Por este mapa é perfeitamente possível observar a lógica de espacialização desses 

sistemas, condicionados pela presença dos blocos exploratórios e campos de 

exploração de petróleo. Notar que os polígonos de blocos exploratórios mais a 

offshore na costa, possuem extensão territorial bem maior do que os campos já em 

exploração, evidenciando o potencial de exploração latente desse ramo da atividade. 

O mapa evidencia também que a exploração na bacia terrestre do Espírito Santo 

ainda é bem significativo em relação a porção marítima. Entretanto, essa 

característica deve mudar nos próximos anos, dada a potencialidade de exploração 

das reservas existentes nas camadas pré-rifte dessa bacia sedimentar (pré-sal). 

Todos esses megaempreendimentos portuários ligados às atividades de exploração 

de petróleo e minério de ferro só conseguirão se instalar na dependência de outros 

subsistemas de suma importância a cadeia industrial e logística a eles associadas. 

Trata-se das redes rodoviárias, ferroviárias, gasodutos e termoelétricas que estão 



sendo instaladas no território capixaba, em pontos estratégicos próximos as 

retroáreas dos sistemas portuários. É de todo modo, importante frisar que indústria 

necessita de oferta de energia, e associados aos arranjos espaciais condicionados 

pelos sistemas portuários, temos uma série de empresas que se instalarão na 

retroárea desses sistemas. Neste sentido, é primordial aumentar a oferta de energia 

através da construção de termoelétricas. 

A tabela 06 apresenta as termoelétricas que estão sendo licenciadas e as que estão 

sendo instaladas no Espírito Santo. 

Tabela 06 – Subsistemas Técnicos Associados aos Sistemas Portuários - Termoeléctricas 

Nome Empresa responsável Município 

UTE Presidente Kennedy GERAES – Geradora de Energia 

Elétrica no Espírito Santo S. A. 

Presidente Kennedy 

UTE Linhares 2 Linhares Energia S.A. Linhares 

Usina Termoelétrica São Geraldo I WÄRTSILÄ BRASIL LTDA Vila Velha 

Usina Termoelétrica Santa Julia I WÄRTSILÄ BRASIL LTDA Anchieta 

Complexo Termelétrico Vila Velha Vila Velha Termoelétricas LTDA Viana 

 

 

 

Cluster 

Termelétrico 

Linhares 

Usina Termelétrica 

Cacimbaes 

 

Energética Capixaba S.A. 

Espírito Santo Geradora de 

Energia S.A. 

UTE MC2 Joinville S.A. 

UTE MC2 João Neiva S.A. 

 

 

 

Linhares 

Usina Termelétrica 

Escolha 

Usina Termelétrica 

Joinville 

Usina Termelétrica 

João Neiva 

Usinas Termelétrica Integrada de 

Vitória – UTEI Vitória 
Vale S.A. Vitória 

UTE Mundi Linhares I PFX ENGENHARIA E 

INSTALAÇÕES LTDA. 

Linhares 

Usina Termelétrica (UTE) Sudeste 1 Ativa Engenharia e Participações 

Ltda. 

Guarapari 

Fonte: EIA-RIMAs disponíveis no site do IEMA, endereço: www.iema.gov.br 

Elaboração: Roberto Vervloet e Cristiana Losekann 

 

Num total de 12 termoelétricas espalhadas em pontos estratégicos, próximos as 

retroáreas dos sistemas portuários; onde empresas que demandam energia também 

se instalarão, temos algumas já em estágio avançado de licenciamento e, portanto, 

em implantação, e outras sendo projetadas. O mapa da Distribuição Espacial das 

http://www.iema.gov.br/


Termoelétricas no Espírito Santo evidencia a lógica espacial de localização desses 

subsistemas técnicos. 

 



A lógica de localização desses empreendimentos tem profunda relação com os 

sistemas portuários, uma vez que, o papel desses subsistemas é ofertar energia 

elétrica para as plantas industriais relacionadas as retroáreas dos portos e terminais. 

Notar que as termoelétricas se distribuem ao longo da linha do gasoduto Cacimbas-

Vitória que corta o Espírito Santo no sentido norte-sul, evidenciando grande 

dependência do gás natural ofertado por esse sistema. Mas o que mais chama 

atenção é a presença desses subsistemas na dependência de locais onde haja 

disponibilidade de oferta hídrica, pois termoelétricas consomem grandes 

quantidades de água, e todas se localizam próximas ao baixo curso dos rios 

principais que compõem as maiores bacias hidrográficas do Estado. Trata-se de um 

esquema explícito de apropriação dos recursos hídricos em um território que tem 

como corolário a reprodução continua de discursos associados a “crise hídrica”. No 

entanto, quando analisamos mais de perto a realidade territorial, como denunciado 

por Vervloet (2014), ela evidencia que os discursos são para um segmento da 

sociedade, enquanto que para outros, em especial a classe empresarial, haverá 

sempre a possibilidade de se ter oferta hídrica abundante e permanente. 

O mapa evidencia também a implantação de 03 pequenas centrais hidrelétricas que 

estão se instalando ao longo dos principais cursos d’água da Região Serrana do 

Estado. Possuem, também, o objetivo de aumentar a disponibilidade de energia 

elétrica para as plantas industriais associadas aos sistemas portuários. A tabela 07 

apresenta esses subsistemas, as empresas responsáveis e os municípios de 

implantação. 

Tabela 07 – Pequenas Centrais Hidrelétricas em implantação no Espírito Santo. 

Nome da PCH Empresa responsável Município  

PCH Pedreira Construtora OMS Domingos Martins 

PCH São Luiz BRASCAN Energética S.A. Laranja da Terra. 

PCH Santa Leopoldina Duto Engenharia Ltda Santa Leopoldina 

Fonte: EIA-RIMAs disponíveis no site do IEMA, endereço: www.iema.gov.br 

Elaboração: Roberto Vervloet e Cristiana Losekann 

 

As pequenas centrais hidrelétricas, diferentemente das termoelétricas movidas a gás 

natural, utilizam a força hidráulica da água para movimentação das turbinas 

geradoras de eletricidade. Observa-se pelo mapa da Distribuição Espacial das 

Termoelétricas no Espírito Santo que as PCHs estão se instalando na Região 

http://www.iema.gov.br/


Serrana do Estado, que é um compartimento paisagístico em que há grandes 

quedas d'água, com desniveis altimétricos que facilitam o aproveitamento hidraúlico 

dos cursos fluviais. Ademais, esse grande compartimento de serras, vales e morros 

que é o que caracteriza a Região Serrana capixaba, situa-se próximo a costa e na 

porção centralizada do Estado, potencializando ainda mais a lógica de localização 

desses subsistemas, facilitando a geração e distribuição de energia pela 

proximidade com as áreas onde estão sendo implantados os sistemas portuários. 

Entretanto, embora as PCHs e as termoelétricas sejam importantes, por ofertar 

energia para implantação e funcionalidades desses sistemas, não é de tão grande 

importância como a rede rodoviária e ferroviária. Esse fato é de grande relevância 

na análise dos sistemas portuários, associados a cadeia neoextrativista, porque 

permite entender o porquê do Estado tomar como decisão política, neste ano de 

2016, em entregar quase toda a rede rodoviária nos espaços de retroárea dos portos 

para o setor privado. Serão concedidos 870 quilômetros de extensão, que cortam 16 

cidades, se caso houver atendimento do setor privado em apropriar de toda a malhar 

posta em concessão. 

De outro lado, é perfeitamente possivel perceber que toda essa mallha rodoviária 

está fortemente relacionada ao objetivo de aumentar a funcionalidade dos espaços 

portuários, em termos de movimentação e/ou deslocamento de cargas e 

mercardorias. Trata-se de esquema explícito de como ocorre a associação perfeita 

público-privado. O Mapa de Distribuição dos Sistemas Portuários e as Estradas 

Pedagiadas no Espírito Santo evidencia essa questão. 

Dinheiro público é investido na reforma dessas estradas que depois são concedidas 

a grupos empresariais que a exploram como forma de usurpar o direito de livre 

escolha de ir e vir do cidadão, em detrimento da ampliação das rodovias para 

aumento da capacidade de importação e exportação de mercadorias. 

A tabela xx apresenta as estradas e os respectivos trechos que serão concedidos a 

exploração privada. Serão tres polos: polo de Colatina, Cachoeiro e Aracruz. Com 

exceção de Colatina, os polos de Cachoeiro e Aracruz estão, indissociavelmente, 

relacionados aos respectivos terminais e portos públicos de Presidente Kennedy, 

Itapemirim, Vitória e Aracruz. 



 

Observa-se que todas as estradas pedagiadas possuem a função de conexão com 

as instalações portuárias, fazendo parte de seus sistemas e subsistemas. 



Quando todos esses sistemas e subsistemas são associados cartograficamente o 

que temos é um arranjo espacial geral que evidencia a completa apropriação 

territorial em função da tentantiva de inserção do Estado nas rotas globais de 

circulação de mercadorias. 

 



Esses são, inicialmente, os resultados preliminares dessa pesquisa e novos dados 

empíricos e reflexões estão sendo realizadas, com o objetivo de fundamentar o 

fluxograma teórico metodológico adotado. Portanto, tem-se aqui apenas resultados e 

conclusões parciais. 
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