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RESUMO 

 

A discussão sobre qualidade de vida vem sendo uma questão importante para a 
compreensão das diversas contradições existentes no atual modelo de 
desenvolvimento capitalista neoliberal. Este trabalho trilha seus esforços na 
compreensão do bem-estar sob o enfoque interdisciplinar, aproximando a questão 
ambiental das ciências sociais. A pesquisa objetivou analisar o processo de 
transformação na conversão e uso da terra e seus rebatimentos na vulnerabilidade 
socioambiental dos pequenos agricultores familiares do assentamento Tiriri, 
localizado na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Partiu-se do pressuposto de que a 
ausência de qualidade de vida que está acentuando a vulnerabilidade 
socioambiental dos pequenos agricultores vem sendo provocada pela 
espacialização do capital e pela conversão do uso da terra trazida pela implantação 
do Complexo Industrial Portuário de Suape desde o seu planejamento, na década de 
1960. A metodologia da pesquisa, dentro de um enfoque dialético, se estruturou na 
Triangulação de Métodos para responder a questão proposta, estabelecendo 
abordagens qualitativas na análise e discussão dos resultados. O estudo, de modo 
geral, evidenciou que a produção do espaço possui profundos rebatimentos na 
qualidade de vida da população. As vulnerabilidades socioambientais analisadas 
demonstraram a ausência de políticas públicas que atendessem as necessidades 
dos pequenos agricultores familiares do entorno do Complexo Industrial Portuário de 
Suape, que foram e estão sendo expulsos de suas terras em prol de um 
desenvolvimento que se confunde e se mescla com o crescimento econômico. A 
falta de acesso a terra decorrente do processo de industrialização é a principal 
causa da vulnerabilidade socioambiental em Tiriri. 
 
 
Palavras-chave: Vulnerabilidade Socioambiental. Produção do Espaço. 
Desenvolvimento. Crescimento econômico. Qualidade de Vida. 
  



 

ABSTRACT 

 

The discussion on quality of life has been an important issue for understanding the 

various contradictions in the current neoliberal model of capitalist development. This 

work track their efforts in understanding the welfare under the interdisciplinary 

approach, bringing environmental issues in the social sciences. The paper analyzes 

the process of conversion and transformation in land use and their repercussions on 

social and environmental vulnerability of small family farmers in the Tiriri settlement, 

located at the Atlantic Forest Zone of Pernambuco. This started from the assumption 

that the lack of quality of life that is stressing the environmental vulnerability of small 

farmers has been caused by the spatialization of capital and the conversion of land 

use brought by the implementation of Suape Port and Industrial Complex from the 

planning, in the 1960s.'s research methodology, within a dialectical approach was 

structured in triangulation methods to answer the proposed question, establishing 

qualitative approaches in the analysis and discussion of results. The study, in 

general, showed that the production of space has deep repercussions on the quality 

of life. The environmental vulnerabilities analyzed demonstrated the absence of 

public policies that meet the needs of small family farmers from around the Suape 

Port and Industrial Complex, that were and are being driven off their land in favor of a 

development which merges and mingles with the growth economical. The lack of 

access to land due to industrialization process is the main cause of environmental 

vulnerability Tiriri. 

 

Keywords: Social and Environmental Vulnerability. Production of Space. 

Development. Economic growth. Quality of Life.  
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INTRODUÇÃO 

 

No começo da década de 1970 a participação era entendida como um ato 

político. Na academia, conforme Harvey (2011), o tom dominante era anti-intelectual 

e centro das repressões ideológicas. A perspectiva histórico-geográfica que 

analisasse a transformação histórica que vinha acontecendo nas sociedades era de 

pouca importância. No entanto, na atualidade, vem havendo uma grande 

preocupação na academia com os estudos que versem sobre questões de gênero, 

conflitos socioambientais, raça, dominações coloniais, economia política e 

vulnerabilidades que vêm sendo absorvida nos estudos das realidades da 

exploração capitalista utilizando uma abordagem histórico-geográfica.  

As sociedades contemporâneas vêm enfrentando um cenário de crise 

socioambiental com um novo padrão de conflitualidade. A questão socioambiental 

entrou no foco da discussão cujo padrão vem se fundamentando na apropriação e 

expropriação do meio ambiente comprometendo os recursos naturais de grupos 

sociais, entre eles os pequenos agricultores familiares que vivem nesses territórios. 

Tal padrão vem levando a ações conflituosas cuja lógica está associada à 

distribuição desigual de poder e de classe existente na sociedade capitalista 

neoliberal (GEHLEN, 2012). No caso em estudo, os atores sociais são 

representados pelos assentados remanescentes da Cooperativa Agrícola Tiriri na 

Mata Sul pernambucana, excluídos no que se refere à participação na organização 

do espaço rural do entorno do Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS), e 

dominados pelos detentores dos meios de produção, com o apoio de um Estado 

Mínimo de caráter neoliberal (GEHLEN et al., 2013). 

A finitude dos recursos naturais trouxe para o debate as críticas ao 

economicismo do desenvolvimento cujo padrão fundamente-se no 

(des)envolvimento (PORTO-GONÇALVES, 2010). Por sua vez, Leff (2001) 

considera que a crise ambiental veio questionar a racionalidade e os paradigmas 

teóricos que impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico negando a 

natureza, onde a sustentabilidade surge como fundamental para a sobrevivência 

humana e como uma forma de chegar a um desenvolvimento duradouro e coerente 

questionando as próprias bases da produção. 

A sociedade ecologicamente sustentável, para Herculano (2000), é aquela 

que conserva a biodiversidade e os sistemas de suporte à vida assegurando que o 
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uso dos recursos renováveis seja sustentável e que a degradação dos recursos não 

renováveis seja minimizada mantendo-se dentro dos limites da capacidade de 

suporte dos ecossistemas. 

Ainda é observada uma visão naturalizada do meio ambiente, considerado 

algo externo às relações sociais, cujo debate é fortemente marcado pela perspectiva 

economicista. Entretanto, opondo-se ao que sugere essa abordagem, a questão 

ambiental vem sendo pautada na relação sociedade-natureza, uma relação 

metabólica entre o ser humano e o meio natural que torna a questão ambiental tão 

complexa (FOSTER, 2005; CARVALHO, 2006; SILVEIRA, 2010). 

Ao abordar a degradação ambiental deve-se também considerar seu 

rebatimento na degradação do ser humano. Dentro do atual modelo de reprodução 

capitalista neoliberal o ser humano procura dominar e explorar o próprio homem 

através do trabalho precário, da desigualdade social, da fome e da subordinação de 

culturas tradicionais, o que vem intensificando as vulnerabilidades e os riscos dos 

excluídos do sistema que são submetidos aos efeitos perversos desse modelo de 

desenvolvimento. Esses são alguns dos rebatimentos que implicam diretamente nas 

condições e na qualidade de vida da população, agravando e expondo as 

vulnerabilidades e riscos de uma sociedade sem inclusão social.  

Na Mata Sul de Pernambuco, especificamente no município do Cabo de 

Santo Agostinho, vem ocorrendo um processo de industrialização decorrente da 

instalação desde a década de 1970 do Complexo Industrial e Portuário de Suape. 

Esse desenvolvimento trazido pela industrialização está acentuando as 

desigualdades sociais no município, à medida que não está contemplando os 

demais grupos sociais que vivem nos assentamentos do entorno do CIPS.  

Vem sendo observada uma intensa migração dos pequenos agricultores 

residentes nos arredores do CIPS diante das desapropriações para a chegada das 

indústrias e realização de obras públicas, multiplicando a ocupação desordenada 

nas franjas das áreas faveladas do Cabo de Santo Agostinho e sobrecarregando a 

infraestrutura da cidade, reduzindo as condições e  qualidade de vida no meio 

urbano-rural, especialmente, entre aqueles expropriados das terras pertencentes ao 

CIPS (AMORIM, 2013).  

O lócus desse estudo é a antiga Cooperativa Agrícola do Engenho Tiriri, 

localizada dentro do território do CIPS. O objeto desse estudo é a qualidade de vida 

dos assentados de Tiriri. Diante disso, a pesquisa busca contribuir no debate e na 
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discussão no meio acadêmico sobre os impactos socioambientais decorrentes do 

processo de industrialização associado ao CIPS e das desapropriações que vêm 

ocorrendo em suas terras. Esta dissertação parte da questão de como vem se 

processando a vulnerabilidade socioambiental provocada pela espacialização do 

capital e a conversão do uso da terra? E quais os reflexos dessas transformações 

nas condições e qualidade de vida dos pequenos agricultores de Tiriri? 

A conversão do uso da terra em prol do crescimento de Suape e a 

espacialização do capital no território vêm acentuando os impactos sobre a 

qualidade de vida dos pequenos agricultores familiares, criando novas formas de 

vulnerabilidade no território, especialmente dentro do complexo industrial. 

Este estudo é fruto de inquietações que tem permeado a pesquisa de campo 

no contexto de um projeto interdisciplinar procurando uma interlocução mais estreita 

entre o Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente e as ciências aplicadas, no 

caso o Serviço Social, passando pelos estudos sobre qualidade de vida na 

perspectiva socioambiental. A abordagem interdisciplinar da pesquisa vem 

proporcionar a busca da compreensão e análise das transformações pelas quais 

vem passando o território do entorno do CIPS, no município do Cabo de Santo 

Agostinho, especificamente, no assentamento Tiriri. 

A dissertação está dividida em cinco capítulos. O primeiro é a metodologia da 

pesquisa na qual é especificado os objetivos, o método e os procedimentos 

metodológicos adotados. No segundo capítulo é abordado o espaço como categoria 

central de análise a fim de verificar o impacto da modernização tecnológica sobre o 

espaço feito território. Primeiramente, é apresentado o conceito de espaço e 

território e, em seguida, como vem ocorrendo o processo de produção e reprodução 

pautado em um modelo economicista neoliberal de desenvolvimento que gera 

crescentes desigualdades sociais. 

No terceiro capítulo são apresentados os debates teóricos sobre qualidade 

devida e os efeitos da sua ausência, expressos na forma de vulnerabilidades que é 

um tema ainda cercado de grande imprecisão conceitual. Neste capítulo é 

apresentado o conceito de qualidade de vida, a discussão acerca da construção de 

indicadores e a importância de incluir a dimensão ambiental na análise do bem-estar 

da população. 

No quarto capítulo são apresentadas as transformações no uso e conversão 

da terra em função do aprofundamento da industrialização e do avanço das relações 
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capitalistas de produção no Município do Cabo de Santo Agostinho dentro de uma 

perspectiva histórico-geográfica. Dentro dessa perspectiva procura-se desenvolver a 

argumentação acerca das transformações sociais em foco marcadas por evidências 

empíricas relativamente escassas ao colocar o desafio de olhar o passado histórico 

social do território em estudo para verificar as transformações observadas em 

conjunturas que marcam a sociedade contemporânea.  

No quinto e último capítulo são apresentados os resultados encontrados 

destacando elementos teóricos e metodológicos pretendendo extrair deles 

informações que sejam comparáveis entre si respeitando as especificidades de cada 

momento da realidade social de desigualdade e mobilidade social ancorada em 

estruturas de classe que venham subsidiar a ausência qualidade de vida, 

promovendo rebatimentos na vulnerabilidade dos pequenos agricultores familiares. 
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1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

1.1 Objetivo e Método 

 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar o processo de transformação no 

uso da terra e como seus rebatimentos impactam na qualidade de vida dos 

pequenos agricultores familiares do assentamento Tiriri. A questão que se coloca 

fundamenta-se em como as transformações espaciais decorrentes da instalação do 

CIPS vem refletindo nas condições de vida e acentuando a vulnerabilidade 

socioambiental no espaço feito território.  

Para chegar à análise do objetivo geral, a pesquisa teve como objetivos 

específicos: 

 Localizar o CIPS no território da Mata Sul de Pernambuco; 

 Caracterizar o assentamento Tiriri nos aspectos geográfico, histórico e 

socioeconômico; 

 Compreender o processo de desenvolvimento local; 

 Identificar a qualidade de vida dos pequenos agricultores de Tiriri. 

A análise espacial tem sido utilizada nas ciências sociais por economistas, 

geógrafos e cientistas sociais para estudar a influência da região e do território como 

sendo essenciais para entender a sociedade. O uso generalizado dos computadores 

após a década de 1980 tornou possível trazer o estudo sobre o espaço para as 

discussões sobre a economia espacial e planejamento urbano a fim de trabalhar 

com a estrutura e o processo de expansão e interligação rural-urbana. Essa 

associação das informações no espaço dentro de uma perspectiva histórico-

geográfica abre caminho para uma enorme gama de análises tanto quantitativas 

quanto visuais através das coordenadas geográficas e de um conjunto de tabelas e 

mapas que são conectados (GEHLEN, 2013).  

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma análise crítica, entendendo-se que 

os fenômenos naturais e sociais estão interligados e determinados mutuamente, 

assim como em constante transformação. Citando Andrade (1980), Gehlen (2011) 

enfatiza que os problemas econômicos, políticos e socioambientais exigem soluções 

que só podem ser encontradas na ciência, pelo estudo e pesquisa das condições 

materiais em que as regiões e os territórios se desenvolveram, através da 
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investigação histórica e geográfica que explica o porquê de se haver o 

desenvolvimento econômico neste ou naquele sentido, neste ou naquele território. 

A metodologia está estruturada na Triangulação de Métodos, partindo do 

pressuposto que cada método isoladamente não é capaz de responder as questões 

que uma investigação específica necessita, buscando analisar a realidade sob vários 

ângulos e permitindo aprofundar a discussão interdisciplinar de forma interativa 

(MINAYO, 2005).  

 Segundo Minayo (2005) a postura dialética leva a compreender que dados 

subjetivos (significados, intencionalidade, interação, participação) e dados objetivos 

(indicadores, distribuição de frequências e outros) são inseparáveis e 

interdependentes. Diante disso, a proposta da Triangulação de Métodos é integrar 

os benefícios da avaliação tradicional com a abordagem qualitativa e elementos dos 

processos participativos. 

 

1.2 Procedimentos Metodológicos 

 

De uma forma geral, Minayo (2005) aponta oito passos práticos da Avaliação 

por Triangulação de Métodos. São eles: 1) Formulação do objeto e da pergunta 

referencial que guiará todo o processo de planejamento da avaliação; 2) Elaboração 

dos indicadores; 3) Escolha da bibliografia de referência e das fontes de informação; 

4) Construção dos instrumentos para coleta primária e secundária das informações; 

5) Organização e realização do trabalho de campo; 6) Análise das informações 

coletadas; 7) Elaboração de relatório final; 8) Redação final do relatório e 

encaminhamento ao orgão financiador. 

Baseado nos objetivos da pesquisa e nos oito passos práticos da metodologia 

adotada foi desenvolvido um conjunto de procedimentos metodológicos. 

Para revisão da literatura e levantamento de informações gerais sobre os 

aspectos geográfico, histórico, social e econômico do CIPS e do Engenho Tiriri foi 

realizado o estudo de documentos históricos e o estudo bibliográfico, por meio de 

consulta a livros, teses, dissertações, periódicos, bancos de dados, entre outros. O 

resultado desta etapa é a elaboração da fundamentação teórica e caracterização 

local e seu processo de transformação. 

A coleta de informações e aplicação de questionário semiestruturado in loco 

foi realizada através de visitas a campo. Foram feitas visitas à associação 
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comunitária e aplicação de entrevistas, questionários e conversa com os com os 

pequenos agricultores familiares residentes em Tiriri.  

A amostra da pesquisa é constituída por 15 famílias, de um total de 150, que 

ainda residem nas terras pertencentes ao CIPS, representando 10% da população.  

Tal escolha fundamentou-se no fato de que elas vivenciam um conflito 

socioambiental e como sujeitos políticos elas constroem uma problemática 

socioambiental de luta.  

Para analisar a qualidade de vida das famílias foram elaborados alguns 

indicadores, conforme quadro abaixo.  

 

Quadro 1 - Indicadores de qualidade de vida 

Vulnerabilidade 
socioambiental 

Indicadores 

1- Acesso a terra 
Não possuem a posse da terra, terra 
pertencente ao Estado. Luta pela 
regulamentação. 

2- (In) segurança alimentar 

EBIA. Qualidade e quantidade dos alimentos 
produzidos para consumo e venda, ausência de 
alimento, ansiedade ou dúvida sobre a 
disponibilidade futura de alimentos. 

3- Habitação e serviços 
básicos 

Infraestrutura básica, incluindo abastecimento 
de água, iluminação elétrica, instalação 
sanitária, banheiro, localização e densidade de 
moradores. 

4- Meio ambiente equilibrado 
Desmatamento, poluição hídrica, redução da 
fauna terrestre e aquática promovida pelo 
CIPS. 

5- Emprego e condições de 
trabalho e renda 

Fonte de renda, vínculo empregatício, 
experiência de desemprego, renda familiar per 
capita superior à linha de extrema pobreza. 

6- Acesso a cuidados 
médicos 

Acessibilidade a hospital, posto de saúde, 
médicos, enfermeiros. 

7- Transporte 
Existência de transporte público, meios de 
transporte (bicicleta e moto). 

8- Educação 

Anos de escolaridade, nível mais alto de 
escolaridade alcançado, crianças a partir de 
seis anos na escola, escolaridade do chefe de 
família. 

9- Segurança 
Exposição à violência, roubo, policiamento 
local. 
 

Fonte: Elaboração própria, baseada em Herculano (2010). 
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Esses indicadores foram analisados no decorrer do estudo devido a sua 

importância no agravamento das condições de vida dos pequenos agricultores em 

disputa pela titularização e direito a propriedade das terras. Os pequenos 

agricultores familiares se apoiam do tempo de ocupação das terras reclamando a 

regularização da possessão e reconhecimento do seu território ocupado 

historicamente.  
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2. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E O DESENVOLVIMENTO COMO SINÔNIMO DE 

CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

2.1 Conceituando o espaço 

 

 O mundo no qual vivemos está em constante processo de transformação e o 

que vemos hoje se difere muito do que já foi outrora. Essas transformações ocorrem 

diante das necessidades humanas e socialmente produzidas de transformar o meio 

para suprir suas necessidades, desde as primárias até as criadas para uma vida em 

sociedade. Como as necessidades do homem são perpétuas, ou seja, elas seguem 

existindo, o homem vê-se forçado essencialmente a intervir no meio natural e 

apropriar-se dele para suprir suas necessidades (SCHIMIDT, 1977). 

As diferentes formas de apropriação do meio resultam na criação de espaços 

diferenciados, por isso ao trabalhar as transformações territoriais, sociais e seus 

rebatimentos é importante compreender como se dá o processo social de produção 

do espaço geográfico. 

 O conceito de espaço é trazido por Santos (2006) como “um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 

ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história 

se dá”. O sistema de objetos é constituído por tudo o que há na superfície da Terra, 

desde as formas naturais – montanhas, florestas e rios – até tudo que é artificial, 

fabricado pelo homem, como as hidroelétricas, pontes e portos. Enquanto o sistema 

de ações representa as intervenções resultantes das necessidades e intenções 

sociais, que transformam os objetos por meio do uso das técnicas, criando novos 

objetos ou transformando objetos preexistentes.  

Diante disso, é possível observar que o espaço é constituído pela constante 

interação entre esses dois sistemas (objeto e ação), de forma que não é possível 

analisar um sem considerar o outro. É por meio dessa relação entre objetos e ações 

que o espaço é produzido e se transforma. 

Henri Lefebvre (2000) é um importante referencial quando se fala em 

produção do espaço, marcadamente em sua obra intitulada A Produção do Espaço. 

Para Lefebvre o espaço é constituído por três dimensões: o percebido (prática 

espacial), o concebido (representações do espaço) e o vivido (espaço de 

representações). 
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O espaço percebido é o espaço empírico, material, que remete a experiência 

direta, prático-sensível.  Corresponde ao mundo da interação tátil e sensual com a 

matéria, é o espaço da experiência. Os elementos, momentos e eventos deste 

mundo são constituídos da materialidade de algumas qualidades (COSTA, 2011; 

HARVEY, 2006). 

O espaço concebido, ou seja, as representações do espaço correspondem ao 

espaço dos cientistas, urbanistas, planificadores, tecnocratas. Esse espaço é o da 

representação abstrata traduzido no modo de produção capitalista pelo pensamento 

hierarquizado, imóvel e distante do real. Decorrente de um saber técnico e, ao 

mesmo tempo, ideológico, as representações do espaço privilegiam a ideia de 

produto pautada na supremacia do valor de troca da racionalidade geral. 

(LEFEBVRE, 2000; SOUZA, 2009). Lefebvre (2008, p. 45) afirma que “[...] a 

representação do espaço sempre serviria a uma estratégia, sendo ao mesmo tempo 

abstrata e concreta, pensada e desejada, isto é, projetada”. 

O espaço vivido é uma parte integrante do nosso modo de viver no mundo. 

Lefebvre (2000) traz que esse espaço de representações trata-se do espaço 

dominado, portanto, suportado, que a imaginação tenta modificar e apropriar, e 

tenderiam para sistema mais ou menos coerentes de símbolos e signos não verbais. 

Pode-se procurar representar a maneira com que este espaço é emocionalmente, 

afetivamente, mas também materialmente vivido através de imagens poéticas, 

composições fotográficas, reconstruções artísticas (HARVEY, 2006). 

A tríplice Lefebvriana: percebido-concebido-vivido (prática do espaço, 

representação do espaço e espaço de representação) deve ser abordada 

dialeticamente. 

Harvey (2006) sugere a compreensão do espaço, através da abordagem 

tripartite: espaço absoluto, relativo e relacional. O espaço absoluto é fixo e é dentro 

da moldura que o constitui que são registrados e planejados os eventos; é o espaço 

em si mesmo. Quanto ao espaço relativo, sua definição propõe que ele seja 

entendido como uma relação entre objetos, na qual esse espaço só existe pelo fato 

dos objetos existirem e se relacionarem. O espaço relacional é “considerado como 

estando contido em objetos, no sentido de que um objeto pode ser considerado 

como existindo somente na medida em que contém e representa em si mesmo as 

relações com outros objetos” (HARVEY, 1973 apud HARVEY, 2006). 
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 Em seu estudo intitulado Espaço como palavra-chave, publicado em 2006, 

Harvey propõe criar uma matriz colocando a divisão tripartite espaço-tempo 

absoluto, relativo e relacional em relação a divisão tripartite lefebvriana de espaço 

percebido, concebido e vivido. O resultado foi uma matriz de três linhas e três 

colunas, na qual os pontos de interseção remetem a diferentes modalidades de 

compreensão dos significados do espaço e do tempo, conforme é possível observar 

no Quadro 2.  

Harvey (2006) afirma que é impossível limitar-se a apenas uma das 

categorias de pensamento espacial e espaço-temporal. As ações realizadas no 

espaço absoluto fazem sentido apenas em termo relacional. As três modalidades 

travam uma constante interação entre si. 
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Quadro 2 - Matriz dos possíveis significados do espaço como palavra-chave. 

 
Espaço material 

(espaço percebido) 

Representações do 
espaço (espaço 

concebido) 

Espaços de 
Representação 
(espaço vivido) 

Espaço 
Absoluto 

Muros, pontes, portas, 
solo, teto, ruas, 
edifícios, cidades, 
montanhas, 
continentes, 
extensões de água, 
marcadores 
territoriais, fronteiras e 
barreiras físicas, 
condomínios fechados 

Mapas cadastrais e 
administrativos; geometria 
euclidiana; descrição de 
paisagem; metáforas do 
confinamento, espaço 
aberto, localização, arranjo 
e posição (comando e 
controle relativamente 
fáceis) – Newton e 
Descartes 

Sentimentos de 
satisfação em torno do 
círculo familiar; 
sentimento de 
segurança ou 
encerramento devido a 
confinamento; 
sentimento de poder 
conferido pela 
propriedade, comando e 
dominação sobre o 
espaço; medo de outros 
que “não são dali”. 

Espaço 
(tempo) 
relativo 

Circulação e fluxo de 
energia, água, ar, 
mercadorias, povos, 
informação, dinheiro, 
capital; acelerações e 
diminuições na fricção 
da distância. 

Cartas temáticas e 
topológicas (ex: o sistema 
de metrô de Londres); 
geometrias e topologias 
não euclidianas; desenhos 
de perspectiva; metáforas 
de saberes localizados, de 
movimento, mobilidade, 
deslocamento, aceleração, 
distanciamento e 
compressão do espaço-
tempo (comando e controle 
difíceis requerendo 
técnicas sofisticadas). 
Einstein e Riemann 

Ansiedade por não 
chegar na aula no 
horário; atração pela 
experiência do 
desconhecido; 
frustração num 
engarrafamento; 
tensões ou 
divertimentos 
resultantes da 
compressão espaço-
tempo, da velocidade, 
do movimento. 

Espaço 
(tempo) 

relacional 

Fluxos e campos de 
Energia 
eletromagnética; 
relações sociais; 
superfícies 
econômicas e de 
renda potenciais; 
concentrações de 
poluição; potenciais 
de energia; sons, 
odores e sensações 
trazidas pelo vento. 

Surrealismo; 
existencialismo; 
psicogeografias; 
ciberespaço; metáforas de 
incorporação de forças e de 
poderes (comando e 
controle muito difíceis – 
teoria do caos, dialética, 
relações internas, 
matemáticas quânticas) – 
Leibniz, Whitehead, 
Deleuze, Benjamin. 

Visões, fantasmas, 
desejos, frustrações, 
lembranças, sonhos, 
fantasmas, estados 
psíquicos (ex: 
agorafobia, vertigem, 
claustrofobia) 

Fonte: HARVEY (2006) 
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2.2 O processo de produção do espaço 

 

Após definir o conceito adotado de espaço, é necessário explicitar como 

ocorre o processo de formação e como homem é agente transformador e 

transformado na relação sociedade-natureza.  

O homem transforma a natureza e produz o espaço pautado nas suas 

necessidades, que são diversas e se modificam de acordo com o período histórico e 

o modo de produção vigente. Rossini (2009) destaca o modo de produção como um 

fator determinante no processo de transformação do espaço, o qual determina e é 

por ele determinado, embora o modo de produção seja apenas um elemento da 

totalidade. Para analisar o processo de produção espacial é necessário fazer a 

análise a partir dessa totalidade, ou seja, da categoria mais geral que é a formação 

econômica da sociedade. Ainda segundo a referida autora o espaço é resultado de 

uma produção humana e seu processo de criação e transformação é determinado 

pela forma como os homens produzem sua existência, ou seja, pelo modo de 

produção. 

Isso leva Costa (2011) a afirmar que cada sociedade, de acordo com seu 

modo de produção, produzirá seu espaço à sua maneira. A partir do pensamento de 

Edward Soja (1993) pode-se entender que o que diferencia a espacialidade no modo 

de produção capitalista, em relação aos outros modos de produção, é a forma 

peculiar como ocorre sua produção e reprodução, pautadas em um desenvolvimento 

geograficamente desigual, através de tendências simultâneas para 

homogeneização, fragmentação e hierarquização (COSTA, 2011). 

Reiterando essa abordagem, Cavalcanti (2001, p. 15), afirma que “falar em 

produção do espaço é falar desse espaço como componente da produção social em 

geral, que tem uma lógica, uma dinâmica que é própria dessa produção social, de 

um modo de produção da sociedade”. Diante disso, possível observar que o espaço 

sem as relações sociais seria apenas um sistema de objetos e que essas relações 

produzem e reproduzem o espaço de forma singular e complexa dentro de uma 

lógica de crescimento.  

O espaço está em constante processo de transformação, ou seja, ele está 

constantemente se reproduzindo a partir das relações de produção, que ao mesmo 

tempo em que condicionam são instrumentos dessa reprodução. Diante disso é 

possível observar o que espaço não é apenas um passivo, um objeto da ação 
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humana e das relações sociais. Godoy (2006) ao se referir a Lefebvre destaca que 

as relações espaciais são geradas logicamente, mas tornam-se dialeticizadas por 

meio da atividade humana no espaço e sobre o espaço. É esse espaço dialético e 

conflituoso que produz a reprodução, introduzindo nele múltiplas contradições. 

Observa-se, assim, que a produção do espaço ocorre em diversas 

dimensões, não apenas no plano econômico e material, mas também no plano das 

relações sociais; das contradições da realidade, das subjetividades, sensações; da 

cultura, do modo de viver. 

O espaço se reestrutura para atender novos moldes de competitividade 

mundial, atendendo a interesses que vão além da escala local e desconsideram 

culturas, tradições e costumes, gerando conflitos e desgastes sociais e ambientais. 

Surgem novas atividades destinadas a espaços previamente selecionados e essas 

transformações buscam se adequar as dinâmicas de produção e reprodução do 

modelo de acumulação capitalista. No Projeto Suape Global comunidades são 

cortadas por estradas de escoamento para produção, constroem-se portos, 

removem-se famílias para instalação de mais indústrias, degradam o meio físico e, 

em outras palavras, se ditam novas lógicas de produção do espaço (COSTA, 2011). 

Baseado nesse modelo de transformação e ressignificação do espaço é 

possível observar uma natureza cada vez menos natural e mais humanizada, dotada 

de novos objetos. Santos (2006) afirma que inicialmente o homem era criador, mas 

subordinado, visto que não era dotado de próteses que aumentassem seu poder 

transformador e sua mobilidade. Num segundo momento, o homem amplia seu 

poder de intervenção em decorrência das invenções tecnocientíficas informacionais, 

garantindo-lhes mais autonomia, alterando a partir daí sua relação com a natureza. 

Foster (2005) ao se referir a Marx afirma que o homem se apropria da 

natureza através do trabalho, para suprir suas necessidades (naturais e criadas), e 

através desse processo a modifica, e assim altera, simultaneamente, a sua própria 

natureza. Através do trabalho o homem modifica o meio, mas ao fazê-lo transforma 

a si mesmo, sua natureza por meio de uma interação metabólica entre ele e o meio. 

A relação do homem com a natureza deixou de ser equilibrada e passou a ser 

cada vez mais dominadora. A natureza transformou-se em mero objeto de 

dominação e exploração na busca de desenvolvimento. Poluição atmosférica, 

hídrica; desmatamento, perda da biodiversidade, entre tantos outros danos, foi visto 

durante muito tempo apenas como externalidades do processo de desenvolvimento. 
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Diante disso, a ideia de desenvolvimento é sinônima de dominação da natureza, é 

tudo aquilo que nos afasta do que é natural e coloca diante de constructos humanos 

(PORTO-GONÇALVES, 2010). 

Todavia essa exploração não se resume ao meio natural, ela expande-se 

para uma exploração do homem sobre o próprio homem e do homem consigo 

mesmo. Garcia (2006) destaca o desemprego crônico; a crescente marginalização 

de uma parte da população, inclusive nos países ricos; enquanto nos países em 

desenvolvimento têm-se ilhas de bem-estar e democracia no meio de um oceano de 

guerras, miséria e tráfico abominável.  

Há uma diversidade de aspectos referentes à questão social que pode ser 

observado em escala mundial, são eles: desemprego cíclico e estrutural, 

crescimento de contingentes situados na condição de subclasse, super-exploração 

da força de trabalho; migração de indivíduos, famílias, grupos e coletividades em 

todas as direções, para outros países, regiões e continentes; discriminação racial, 

sexual, etária, política e religiosa (HESPANHA, 2002).  

 Esse processo de produção do espaço, longe de ser apaziguador e igualitário, 

está inserido em uma racionalidade econômica que subordina diferentes territórios, 

culturas e dinâmicas a ações decididas por alguns e para benefício de alguns. Têm-

se, portanto, ações que modificam o lugar e redefinem as relações sociais criando 

novos espaços que estão constantemente se reproduzindo a partir dessa 

racionalidade. 

É possível observar no assentamento Tiriri que a produção do espaço voltada 

para o crescimento econômico está gerando condições adversas que alargam a 

vulnerabilidade socioambiental dos pequenos agricultores, não os permitindo viver 

dignamente e com justiça social.  

 

2.3 Crítica ao desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico 

 

Os seres humanos produzem uma hierarquia que se acomoda em escalas 

espaciais para organizar suas atividades e compreender seu mundo. Lares, 

comunidades e nações são formas organizacionais contemporâneas que existem 

em diferentes escalas e se afigura distintos nas escalas global, continental, nacional, 

regional, local ou do lar/pessoal. Não se pode entender o que acontece em uma 

dada escala fora das relações de acomodamento que atravessam a hierarquia de 
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escalas. Segundo Harvey (2011) elas não são imutáveis, mas produtos sistêmicos 

de mudanças tecnológicas, formas de organização dos seres humanos e das lutas 

políticas.  

É em uma interação dinâmica com os planos escalares de “processos 

naturais” que os seres humanos produzem e concretizam suas próprias escalas para 

buscar a realização de suas metas e organizar seus comportamentos coletivos. 

Segundo Harvey (2011) as alterações da territorialização mostra que não há nada 

“natural” nas fronteiras políticas, mesmo que características naturais tenham tido 

algum tipo de papel em sua definição. 

A territorialização é em última análise resultado de lutas políticas e decisões 

políticas tomadas no contexto de condições tecnológicas e político-econômicas 

determinadas. A formação do território administrativo de Suape/CIPS faz parte de 

um desses longos processos históricos de transformação da territorialidade entre 

escalas. Na década de 1970 durante a ditadura militar foi planejado o CIPS e ao 

mesmo tempo a remoção dos assentamentos que ocupavam o hoje denominado 

“território administrativo de Suape”. Isto reflete as novas realidades que estão sendo 

forjadas no nível do território da Mata Sul de Pernambuco. O resultado dessa luta 

política vem tendo importantes implicações nos modos dos pequenos agricultores 

familiares pertencentes a antiga Cooperativa Agrícola de Tiriri organizarem sua vida 

comunitária. 

As escalas em que a atividade humana pode ser orquestrada é, segundo, 

Harvey (2011), algo que depende das inovações tecnológicas como sistemas de 

transportes e comunicações que vêm sendo construído e implantado nesses últimos 

vinte anos nos territórios no entorno do CIPS, bem como de várias condições 

político-econômicas mutáveis como o comércio, as rivalidades e alianças 

geopolíticas e partidárias que resultam de lutas de classe e de outras formas de luta 

política e social (HARVEY, 2011, p. 108). 

No caso do CIPS a atual luta sobre a escala socioambiental pode ser local, 

estadual, ou nacional porque indica uma contestação e a transformação perpétua de 

escalas geográficas de regulação do território dependendo das posições relativas de 

quem controla o que em que escala.  A elite no poder vem exigindo a centralização 

de poder no Governo Federal e Estadual para dispor de melhores condições para 

controlar e reorganizar o governo local com base na realocação de poderes legais 

que tenham como motivação política interesses de classe capitalista. Surgem os 
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conflitos socioambientais no território da Mata Sul de Pernambuco e a exigência de 

autonomia local por parte dos pequenos agricultores que historicamente ocupavam 

os territórios hoje designados como de Suape para proteger seus direitos 

conquistados, seu bem-estar social e valores ambientais. 

Diante disso o processo de produção do espaço está inserido no atual 

conceito de desenvolvimento, o qual nos dias atuais está intimamente ligado à ideia 

de progresso e crescimento econômico. Os próprios indicadores utilizados para 

mensurar/avaliar a qualidade de vida das pessoas e grupos sociais reitera esta ideia, 

já que estão pautados em um economicismo redutor e voltados para uma 

classificação social por renda per capita e crescimento do PIB. 

Atualmente, o Brasil tem 3,4% dos mais de 190 milhões de brasileiros vivendo 

abaixo da linha de pobreza. Isso significa que essa parcela da população brasileira 

se sustenta com uma renda de até R$70,00 reais por mês. Uma das metas para o 

desenvolvimento do Governo Federal é reduzir esse número através do Plano Brasil 

sem Miséria que objetiva garantir aos beneficiários um rendimento nominal mensal 

per capita de, no mínimo, R$70,00 reais para aqueles que vivem em situação de 

indigência, no entanto, Schneider (2013) leva-nos a refletir se “é possível afirmar que 

uma pessoa que ganha R$70,00 é menos vulnerável e, consequentemente, mais 

desenvolvida que uma pessoa que ganha R$67,00? Ou ainda é possível medir o 

desenvolvimento e a qualidade de vida com indicadores sociais alicerçados na 

classificação social por renda per capita?”. Outros valores devem ser incorporados e 

vistos como a mesma importância que os indicadores econômicos, entre eles 

podem-se destacar: nutrição, subemprego, habitação e saneamento. Ao invés de 

buscar maximizar o crescimento do PIB, Sachs (2004, p. 14) afirma que os aspectos 

qualitativos são essenciais e que o objetivo maior “deve ser promover a igualdade e 

maximizar a vantagem daqueles que vivem nas piores condições, de forma a reduzir 

a pobreza, fenômeno vergonhoso, porquanto desnecessário, no nosso mundo de 

abundância”.  

 Tem-se, dessa forma, um crescimento econômico que se confunde e se 

mescla com o desenvolvimento, o que é um erro, já que ao considerar crescimento 

econômico sinônimo de desenvolvimento está se reduzindo esse (o 

desenvolvimento) a apenas uma de suas múltiplas dimensões: política, cultural, 

social, histórica. Porém, muitas vezes, é desejável que esta ideia errônea de 

desenvolvimento seja cultivada na sociedade, como forma de mantê-la alienada, 
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facilmente manuseável e, portanto, enfraquecida e mais distante do real 

desenvolvimento. 

É incoerente adotar apenas a maximização da renda ou da riqueza como 

objetivo básico, visto que é “meramente útil e em proveito de alguma outra coisa”. 

Por isso, o crescimento econômico não pode sensatamente ser considerado um fim 

sem si mesmo. O desenvolvimento deve estar atrelado à melhoria da qualidade de 

vida levada pelos indivíduos, as liberdades que desfrutam. Expandir as liberdades 

não só torna a vida mais rica e mais desimpedida, mas também permite que sejam 

seres sociais mais completos, pondo em prática suas volições, interagindo com o 

meio que vivem e influenciando-o (SEN, 2000, p. 28). 

Reiterando a ideia de Sen (2000), o desenvolvimento é trazido por Schneider 

(2013) como um processo de mudança social que traz melhoria na qualidade de vida 

das pessoas proporcionando-as alcançar desde nutrição, saúde, educação até 

autorrespeito e integração social. Indo mais além, o desenvolvimento também 

significa a capacidade de poder remover as barreiras existentes ou aquelas que 

condicionam ou restringem a liberdade de opção e escolha. Trata-se então de criar 

as condições para a realização da capacidade de escolha dando espaço para que a 

liberdade e a diversidade individual passem a ser um direito individual e uma 

característica da sociedade. 

Segundo Sachs (2004), ao falar de desenvolvimento, alguns avanços 

conceituais devem ser considerados. Entre eles o avanço da problemática 

ambiental, especialmente a partir de 1970, que levou a uma reconceituação do 

desenvolvimento, visando incluir a dimensão natural, primeiramente com o termo 

ecodesenvolvimento e atualmente desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento 

sustentável está pautado na preservação ambiental de forma solidária visando 

garantir a utilização pela geração atual sem comprometer as gerações futuras, e 

está fundamentado em três pilares: sustentabilidades social e ambiental e 

viabilidade econômica. Somente as alternativas que considerem a relação 

harmoniosa desses três elementos, ou seja, que proporcionem um crescimento 

econômico atrelado a impactos positivos sociais e ambientais merecem a 

denominação de desenvolvimento, como pode ser observado no Quadro 3 a seguir: 
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Quadro 3 - Padrões de Crescimento Econômico 

 Impactos Sociais Impactos Ambientais 

1- Desenvolvimento + + 

2- Selvagem - - 

3- Socialmente benigno + - 

4- Ambientalmente 
benigno 

- + 

Fonte: SACHS, 2002, p. 36 

 

Diante disso, o ser desenvolvido deve estar associado a uma busca por 

liberdade, solidariedade, igualdade e equidade indo muito além do ideal 

modernizador e desenvolvimentista que leva todos a desejarem crescer 

aceleradamente e a qualquer custo. O desenvolvimento tem como necessidade 

reaproximar ética e economia, indo além da multiplicação de riqueza material. 

Diferentemente do crescimento econômico, que é necessário, mas jamais suficiente 

para que seja alcançado o objetivo de uma vida melhor, mas feliz e mais completa 

para toda sociedade (SACHS, 2004).  

É possível observar que este modelo de desenvolvimento, pautado em um 

crescimento econômico, além de não estar em harmonia com outros valores traz a 

reboque uma crescente fragmentação e transformações voltadas para uma parcela 

da população, gerando grandes desigualdades, comprometendo o bem-estar e, 

consequentemente, acentuando a vulnerabilidade social. Trata-se, portanto, de um 

desenvolvimento desigual e injusto, já que contempla apenas uma parcela da 

sociedade. 
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3 QUALIDADE DE VIDA NO ESPAÇO FEITO TERRITÓRIO: O LUGAR E A 

POPULAÇÃO NA ANÁLISE DA VULNERABILIDADE 

  

3.1 O que é qualidade de vida? 

 

Ao introduzir neste trabalho definições sobre qualidade de vida é importante 

abordar alguns questionamentos trazidos por Selene Herculano (2000)1 sobre o 

tema. A autora discute qualidade de vida com o objetivo de aprofundar a reflexão 

sobre as premissas que norteiam a busca do desenvolvimento e do bem-estar do 

ponto de vista ético, ambiental e da plenitude humana. Para isso são levantadas 

algumas questões como: Estaria qualidade de vida atrelada a bens materiais (luxo, 

requinte, sofisticação) e, portanto, algo supérfluo diante de questões mais 

substantivas, como garantir um "patamar mínimo de dignidade e de condição 

humana"?2 Como determinar as "necessidades básicas"? E quem as determina? 

A qualidade de vida é definida por Sen e Nussbaum (1995) através de duas 

categorias: capacitação, que representa as combinações de coisas que uma pessoa 

está apta a fazer ou ser, e funcionalidades que representa as partes do estado de 

uma pessoa, as várias coisas que ela faz ou é. Assim, qualidade de vida pode ser 

avaliada a partir da capacitação para alcançar funcionalidades (ter saúde, moradia, 

nutrição adequada, auto-respeito e integração social). 

Os autores trazem que o desenvolvimento pleno e o bem-estar social não são 

alcançados unicamente através de riquezas, rendas e posses, reiterando a diferença 

entre desenvolvimento e crescimento econômico. A qualidade de vida não deve, 

portanto, ser entendida como um mero conjunto de bens, mas, através destes, das 

oportunidades efetivas das quais as pessoas dispõem para ser. Diante disso, 

ampliar as capacitações dos indivíduos é fundamental para que o desenvolvimento 

seja alcançado (HERCULANO, 2000).  

Na Constituição Federal, em seu Art. 6º que tange sobre os direitos sociais, 

consta que todo cidadão tem direito a: educação, saúde, alimentação, trabalho, 

moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância. 

                                                             
1 HERCULANO, Selene. A qualidade de vida e seus indicadores In HERCULANO, Selene et al. (org). Qualidade de 
vida e riscos ambientais. Niterói: Eduff, 2000. 
2 Grifos do autor. 
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Porém, como a garantia a esses direitos não abarca toda a sociedade, uma grande 

parcela permanece desamparada. 

A falta de acesso a esses direitos gera um contingente populacional 

vulnerável, que vive sem qualidade de vida, ou seja, sem acesso a educação, 

moradia adequada, trabalho digno, saúde e meio ambiente equilibrado. Entretanto, 

com o aumento das capacitações, as pessoas passam a ter condições de combater 

as diversas formas de vulnerabilidade a que estão expostas (SCHNEIDER, 2013). 

Quanto aos programas assistenciais criados para suprir as carências 

(habitacionais, alimentares, de saúde) da população pode-se dizer são modestos, 

paliativos e beneficiam apenas uma pequena parcela população que precisa de 

atendimento. Herculano (2000) critica esses programas, pois não solucionam os 

problemas sociais, apenas amenizam seus rebatimentos. Segundo a referida autora: 

 

São intervenções tidas como realistas e viáveis, que projetam casas 
populares de 16 m² para grupos familiares de cerca de 10 pessoas [...]. São 
ainda decisões governamentais que autorizam a instalação de complexos 
industriais altamente poluentes em nome da abertura de um mercado de 
trabalho que transforma pescadores em desempregados. A crítica a estas 
iniciativas pode ser vista como preciosismo romântico: como questionar a 
construção dessas "casas", quando a alternativa é o barraco de papelão sob 
os viadutos, ou simplesmente as ruas? [...] Não será romantismo defender 
florestas e águas puras, quando a alternativa é a de ter uma população 
desempregada e miserável? Críticas assim são, todavia, importantes, pois 
abrem espaço para perguntas cabais: por que, exatamente, os governos 
não podem trabalhar com a real possibilidade de prover os sem-teto de 
habitações onde realmente todos caibam e a população, a um só tempo, 
possa ter emprego racional e ambiente ameno e equilibrado? 

 

É necessário, portanto, dar aos indivíduos condição de vida adequada, e não 

uma condição de vida melhor se comparada a anterior. Diferentemente do que se 

tem observado no atual modelo de desenvolvimento, o aumento da qualidade de 

vida de um indivíduo/coletivo social não pode ser um processo que assevere a 

vulnerabilidade e a precariedade da vida daqueles que não são contemplados 

(SCHNEIDER, 2013). 

Porém, é necessário compreender os mecanismos que contribuem para 

tornar ou reiterar a condição de vulnerável de determinados grupos sociais 

constituídos, em sua maior parte, por pessoas de baixa renda, como é o caso das 

famílias de Tiriri. Esses grupos tornam-se vulneráveis em decorrência da ausência 

de estruturas que garantam a efetividade dos seus direitos e por serem vítimas de 

uma proteção desigual por parte do Estado que deveria zelar pelos seus interesses. 
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É importante destacar que o entendimento conceitual do Estado diante das 

forças sociais baseia-se na autonomia relativa do Estado capitalista (GEHLEN, 

1993). O Estado sempre priorizou o interesse da classe dominante onde interesses 

econômicos se tornaram interesses políticos, que no âmbito no Estado passam a 

“representar” os interesses gerais da sociedade. O Estado, apesar de ser 

instrumento de dominação de classe, não deve estar a serviço exclusivo de uma 

determinada classe (GEHLEN, 1993).  

 

3.2 Indicadores de qualidade de vida 

 

 Diante dos conceitos apresentados, tornou-se metodologicamente importante 

a classificação de alguns indicadores para auxiliar na análise dos dados da pesquisa 

empírica. As definições trazidas a seguir sobre a elaboração de indicadores foram 

extremamente relevantes, pois deram subsídios para construção dos instrumentos 

de pesquisa, a fim de avaliar os rebatimentos socioambientais trazidos pela 

implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape sobre os pequenos 

agricultores de Tiriri. 

Segundo Herculano (2000) os indicadores “constituem informações 

condensadas, simplificadas, quantificadas, que facilitam a comunicação, 

comparações e o processo de decisão”. Os indicadores sociais propõem-se, ainda, a 

ser um incentivo para a mobilização da sociedade a fim de pressionar os que tomam 

as decisões. 

Quanto à avaliação da qualidade de vida, ela vem sendo proposta de duas 

formas: 1) Primeiramente, mediante observação dos recursos disponíveis e da 

capacidade efetiva de um grupo social para satisfazer suas necessidades; 2) e por 

meio do exame das necessidades, através dos graus de satisfação dos patamares 

desejados. Assim, a qualidade de vida seria mensurada pela distância entre o que 

se deseja e o que se alcança. Deve-se considerar que a definição de qualidade de 

vida pode variar devido às diferenças individuais, sociais, culturais e pelo acesso a 

inovações tecnológicas. Por exemplo, a baixa qualidade da própria vida poderia 

estar relacionada ao consumo desenfreado, ou seja, as pessoas estariam 

condenadas a querer mais e, portanto, não gozar a vida pela vida (HERCULANO, 

2000).  
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Crocker (1993, p. 5) seguindo Sen e Nussbaum afirma que "O bem-estar de 

uma pessoa não é realmente uma questão de quão rica ela é [...]. A posse de 

mercadorias é um meio para o fim que é o bem-estar, mas essa posse dificilmente 

pode ser o próprio fim”. Assim, outros indicadores (além dos aspectos econômicos) 

devem ser incorporados ao mensurar qualidade de vida.  

Na construção desses indicadores as contribuições de Allardt (1996) devem 

ser consideras, pois o Sistema de Bem-Estar adotado na Escandinávia apresentou o 

sistema mais abrangente de indicadores de qualidade de vida, baseados em três 

verbos que considera centrais para vida humana - ter, amar e ser (HERCULANO, 

2000). Resumidamente, Ter refere-se aos recursos econômicos, condição de 

trabalho infraestrutura, saúde; Amar é a necessidade de relacionar-se com outras 

pessoas formando identidades sociais; Ser está atrelado a necessidade de 

integração com a sociedade, com viver em harmonia com a natureza, participação 

política e em associações (ALLERDT, 1996, p. 128). 

Os indicadores construídos a partir desses três verbos podem ser medidos 

tanto através de aspectos objetivos, como subjetivos, conforme Quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4 - Indicadores de Qualidade de Vida objetivos e subjetivos segundo Allerdt (1995) 

 Indicadores Objetivos Indicadores Subjetivos 

Ter - condições 

materiais 

Medidas objetivas do 
nível das condições 
ambientais e de vida 

Sentimentos subjetivos de 
satisfação/insatisfação com tais 

condições 

Amar - 
necessidades sociais 

Medidas objetivas de 
relações interpessoais 

Felicidade-infelicidade - 
sentimentos subjetivos sobre 

as relações sociais 

Ser - necessidades 

de crescimento 
pessoal 

Medidas objetivas da 
relação das pessoas 

com a sociedade e com 
a natureza 

Sentimentos subjetivos de 
alienação/crescimento pessoal 

Fonte: (ALLERDT, 1996, p. 129). 

  

Já Erikson (1996) a partir de um estudo feito na Suécia sobre recursos 

efetivos de qualidade de vida objetivando avaliar os graus de desigualdade social 

existentes entre diferentes segmentos a fim de criar políticas públicas promotoras de 

bem-estar para aqueles identificados como mais vulneráveis buscou indicadores 
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sobre diferentes áreas da vida para alcançar uma imagem geral sobre qualidade de 

vida, como mostra o Quadro 5 a seguir (HERCULANO, 2000). 

 

Quadro 5 - Componentes e indicadores de Qualidade de Vida segundo Erikson (1995) 

Componentes Indicadores 

1- Saúde e acesso a 
cuidados médicos 

Habilidade para caminhar 100 metros, vários 
sintomas de doença, contato com profissionais da 
área de saúde.  

2- Emprego e 
condições de trabalho 

Experiências de desemprego, exigências físicas de 
trabalho, possibilidades de sair do lugar de trabalho 
durante a jornada de trabalho.  

3- Recursos 
econômicos 

Renda e riqueza, propriedade, habilidade para cobrir 
gastos inesperados de até mil dólares em uma 
semana.  

4- Educação Anos de educação, nível de educação alcançado.  

5- Integração familiar 
e social 

Estado civil, relações com amigos e parentes.  

6- Habitação Número de pessoas por residência, comodidade.  

7- Segurança de vida 
e de propriedade 

Exposição a violências e roubos.  

8- Recreação e 
cultura 

Atividades em tempo livre, viagens de férias.  

9- Recursos políticos 
Votar nas eleições, ser membro de sindicatos e 
partidos políticos, habilidade para apresentar 
queixas.  

Fonte: Erikson (1995) 

 

O enfoque em diversos componentes de bem-estar trazido por Erikson (1995) 

é necessário para compreender o nível de vida de uma pessoa, a qual deve ter 

conhecimento de seus recursos e condições em vários aspectos: sua condição 

econômica, se ela é suficiente ou não; informação sobre saúde; conhecimento e 

habilidades; ter relações sociais, ter condições de trabalho, são essenciais nessa 

análise (FREITAS, 2011). 

Herculano (2000) destaca a relevância de focar nas microescalas (favelas, 

bairros, distritos municipais), pois a realização de pesquisas dando ênfase ao micro 
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permite a tomada de decisões contra a estratificação espacial repercutindo na luta 

contra a desigualdade socioeconômica. Neste sentido, instrumentos para mensurar 

a qualidade de vida local devem considerar as especificidades dessa microescala.  

Para Herculano, baseado na concepção de qualidade de vida de Sen e 

Nussbaum (capacitações para alcançar funcionalidades), é importante destacar 

alguns pontos indicativos de qualidade de vida no seu conjunto (Quadro 6): 

 

Quadro 6 - Componentes e indicadores de Qualidade de Vida segundo Herculano (2000) 

Componentes Indicadores 

Habitação 

Densidade domiciliar; quantidade de domicílios ligados às 
redes de abastecimento de água, de eletricidade, de 
esgotos, de telefonia; extensão dessas redes e das vias 
urbanas calçadas; 

Educação 

Matrículas escolares/população em idade escolar; nível 
médio de escolaridade; nível médio de escolaridade feminina 
(considerada como fator alavancador de desenvolvimento); 
número de professores secundários/ população em idade 
escolar; número de jornais e de livros vendidos; número de 
livrarias disponíveis; número de centros culturais/ população; 

Saúde 

Expectativa de vida; mortalidade infantil; morbidade materna; 
número de leitos e de médicos à disposição da população; 
relação de mortes por pacientes hospitalares; quantidade de 
proteína animal distribuída à população de menos de 15 
anos, pela rede pública de ensino e pelas creches; 

Condições de 
trabalho 

Quantidade de acidentes de trabalho/ população 
trabalhadora industrial e agrícola; extensão das jornadas; 
níveis salariais médios por setor; presença de mão de obra 
infantil/ total da população trabalhadora; o grau de diferença 
entre as rendas mais altas e mais baixas advindas do 
trabalho assalariado; 

Meio de 
ralações 
sociais 

Número de aparelhos de rádios e televisões; número de 
estações emissoras; número e tiragens de jornais impressos; 
quantidade de salas para cinemas e teatros; número de 
horas semanais de programas de rádio e TV por cidade com 
informativos sobre saúde, meio ambiente, cidadania e 
educativos em geral; comunicação comunitária (quantidade 
de jornais, emissoras de rádio e tv por bairro); quantidade de 
bibliotecas por cidade e bairro; relação de emissoras, jornais 
e revistas por proprietário; número de computadores ligados 
à Internet; 

Transporte 
público 

Assentos/hora disponíveis sobre trilhos para a população 
urbana e interurbana; assentos/hora por veículo coletivo; 
tempo médio de deslocamento entre a moradia e o local de 
trabalho; 

Qualidade Níveis de acidificação e de contaminação tóxica dos solos; 
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ambiental rural evolução da área de desertificação em relação à área total 
agrícola e de florestas; taxa de desflorestamento x taxas de 
reflorestamento; distância da área destinada a rejeitos 
radioativos em relação à área de vida das populações; 

Canais de 
decisão 
coletiva 

Recursos financeiros e de pessoal destinados à gestão - 
governamental e não-governamental – dos itens acima; 
velocidade na tramitação processual administrativa e judicial; 
existência de conselhos democráticos deliberativos, plurais e 
paritários; acessibilidade à candidatura a cargos eletivos. 

Fonte: Elaboração própria, baseada em Herculano (2000). 

 

Diante disso, é possível observar que nas contribuições de Allardt, (1995); 

Erickson, (1995) e Herculano (2000) a “questão política da possibilidade e de 

influenciar nas decisões que dizem respeito à coletividade e de participar da vida 

comunitária; e ser beneficiado com as ações passadas e presentes da coletividade” 

são elementos centrais do bem-estar. Assim, ao mudar-se da simples aferição do 

crescimento da produção para uma metodologia de avaliação que enfoque o bem-

estar da população afasta-se do equívoco de considerar boas aquelas sociedades 

que tem contabilmente alto nível per capita de PIB, mas sua população é mantida 

predominantemente sem acesso a educação e saúde (HERCULANO, 2000, p. 9). 

 

3.3 Importância da inclusão de indicadores ambientais 

 

 Considerando a dimensão socioambiental, na qual o homem está inserido no 

conceito de meio ambiente e a relação sociedade-natureza onde homem é agente 

transformador e transformado é incoerente analisar a qualidade de vida de um 

indivíduo ou grupo social sem considerar as condições ambientais que permeiam 

seu modo de vida. 

 Selene Herculano (2000) afirma que os indicadores ambientais são modelos 

que descrevem as formas de interações das atividades humanas com o meio 

ambiente e podem se referir: 1) ao estado físico ou biológico meio natural 

(indicadores de estado); 2) às pressões das atividades humanas que modificam 

estes estados (indicadores de pressão); e 3) indicadores de medidas políticas 

adotadas como resposta a estas pressões, na busca de melhorar as condições 

ambientais ou mitigar a degradação (indicadores de resposta).  

É importante a inclusão dos indicadores ambientais nos índices tradicionais 

de mensuração da qualidade de vida como, por exemplo, no o Índice de 



42 
 
 

Desenvolvimento Humano (IDH)3 que apesar de ampliar a perspectiva sobre o 

desenvolvimento humano, não abrange todos os aspectos do desenvolvimento. As 

pessoas podem ter bom nível de escolaridade, longa expectativa de vida, acesso às 

riquezas geradas, mas morarem e trabalharem em locais em locais sujeitos a risco, 

conviverem com águas sujas e respirarem poluentes. Do mesmo modo que não é 

possível considerar com qualidade de vida uma pessoa que habite em lugares 

paradisíacos, mas sem acesso a educação, a serviços de saúde e a tecnologia 

contemporânea. Assim, a real qualidade de vida tem que envolver também aspectos 

ambientais (HERCULANO, 2000). 

Diante disso, o conceito de qualidade de vida proposto concilia a questão 

ambiental aos demais itens hoje mensurados pelo IDH. Assim, Herculano (2000, p. 

22) propõe que qualidade de vida seja definida como: 

 

A soma das condições econômicas, ambientais, científico-culturais e 
políticas coletivamente construídas e postas à disposição dos indivíduos 
para que estes possam realizar suas potencialidades: inclui a acessibilidade 
à produção e ao consumo, aos meios para produzir cultura, ciência e arte, 
bem como pressupõe a existência de mecanismos de comunicação, de 
informação, de participação e de influência nos destinos coletivos, através 
da gestão territorial que assegure água e ar limpos, higidez ambiental, 
equipamentos coletivos urbanos, alimentos saudáveis e a disponibilidade de 
espaços naturais amenos urbanos, bem como da preservação de 
ecossistemas naturais. 

 

Baseado nesses conceitos e instrumentos apresentados que foram 

selecionadas as componentes de análise da qualidade de vida para a realização 

dessa pesquisa, propondo-se a analisar o bem-estar social para além do 

crescimento econômico, incluindo condições materiais, sociais e de crescimento 

pessoal. 

 

  

                                                             
3
 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo prazo 

em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da 
criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento (PNUD, 
2014). 
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4 A CONVERSÃO NO USO E POSSE DA TERRA NO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO E SEUS REBATIMENTOS SOBRE O ENGENHO TIRIRI 

 

O Nordeste brasileiro é uma das regiões que mais cresce no país apesar de 

estar entre as regiões mais pobres.  A mais de quatro décadas vem se implantando 

nessa região ricas experiências de desenvolvimento regional e local, de importância 

crescente entre as principais atividades econômicas. Ocupando uma área de 1,55 

milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 18% do território brasileiro, com cerca 

de 3000 quilômetros de litoral, detém aproximadamente 28,12% da população do 

Brasil.  

Essa região vem acumulando historicamente elevada dívida social, fruto da 

questão regional que a envolve e das precárias condições sociais acumuladas ao 

longo da formação socioespacial que fornecem elementos para compreensão do 

aumento das desigualdades sociais. O sistema agroexportador de relações de 

produção escravagista no período da colonização portuguesa constituiu a base da 

economia, exportando os lucros obtidos pela monocultura açucareira, e, atrasando 

assim a formação do mercado interno autossustentável. Tal fato contribuiu ainda 

para um quadro de degradação: a indisponibilidade e alteração da qualidade dos 

recursos naturais expressos, por exemplo, nas reservas hídricas limitadas nos 

períodos de estiagem prolongada que impossibilita o processo de desenvolvimento 

ambientalmente sustentável (ARAÚJO, 1999).  

Nos anos de 1960, através da intervenção dos organismos institucionais de 

fomento, a região experimentou transformações no quadro produtivo e infraestrutural 

(ARAÚJO, 1999). Nesse período a instituição do Estado desenvolvimentista ocupou 

papel preponderante na reprodução e concentração do capital, garantindo o 

processo de integração das economias periféricas regionais.  

O ajuste neoliberal a partir de 1990 desmantelou as instituições e as políticas 

regionais de enfrentamento das desigualdades entre regiões. A crise do modelo 

desenvolvimentista acompanhada pela queda dos investimentos governamentais de 

1970 a 2000 (uma trajetória de queda quase constante, reflexo das progressivas 

restrições ficais e redução da presença do Estado, ou mesmo pela ausência de 

politicas publicas regionais ativas) fez do Nordeste um ícone da desigualdade inter-

regional. Todavia, Araújo (2000) não desconsidera, em nível inter-regional, os 

diversos focos dinâmicos em diferentes subespaços das microrregiões Nordestinas 
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onde há maiores transformações na estrutura produtiva e social formando ilhas de 

prosperidade como atividade econômica aquecida que tende a especializar-se na 

produção, quase sempre para exportação, constituindo enclaves produtivos 

competitivos espalhados pelos diversos estados nordestinos. 

Contudo, paralelo ao desenvolvimento de setores importantes da economia 

nordestina, questões básicas ligadas à moradia, saúde, saneamento, educação, 

emprego, renda, acesso a terra e demais recursos naturais continuam a deteriorar 

qualidade de vida da população, provocando a fome, a miséria e as desigualdades 

sociais. Desse modo, pode-se observar que apesar do Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (PDNE) existe um descompasso entre a 

evolução dos indicadores das atividades econômicas e das variáveis sociais em todo 

o país, não alterando a pobreza que persiste endêmica no Nordeste. 

O Nordeste brasileiro ainda se converte na grande questão regional distante 

do padrão nacional de desenvolvimento, apesar das políticas e programas que 

tentam transformar essa realidade. Todavia é necessário pensar e repensar as 

políticas de desenvolvimento e ações adotadas a fim de dar novos rumos e 

incorporar a qualidade distributiva socioespacial que coloque o cidadão nordestino 

no mesmo patamar do mercado, preocupando-se também em proporcionar 

condições e qualidade de vida melhores para as pessoas, pois a aparente busca do 

desenvolvimento muitas vezes se confunde com o simples crescimento econômico. 

 

4.1 A cidade do Cabo de Santo Agostinho 

 

O Cabo de Santo Agostinho é um dos municípios da região Nordeste com 

dinâmica aquecida voltada para exportação. Município litorâneo, está localizado na 

Região Metropolitana de Recife, Zona da Mata Sul de Pernambuco, distando 33,6 

km da capital, Recife (Figura 1). É limítrofe ao norte com Moreno e Jaboatão dos 

Guararapes, ao sul com Ipojuca e Escada, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste 

com Vitória de Santo Antão (PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, 

2013).  

Foi elevada a categoria de cidade – cidade de Santo Agostinho do Cabo – a 

então Vila do Cabo de Santo Agostinhos por lei provincial em 9 de julho de 1877. O 

município autônomo data de 1893, depois da proclamação da república, em virtude 

de lei estadual. Em 1922 era um dos 59 municípios de Pernambuco; atualmente é 
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um dos 185 (PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, 2013; IBGE, 

2010). 

Em meados do século XIX Fernandes Gama registrou que “a Vila não é muito 

povoada e seus habitantes livres se empregam na agricultura em mais de cem 

engenhos”, a vila era um típico aglomerado rural, feição que, portanto, começaria a 

se perder mais de um século depois. O Imperador D. Pedro II ao visitar o Cabo em 

1859 para inauguração da estrada de ferro realizou anotações onde constavam que 

a cidade não teria mais 2000 habitantes (ANDRADE; LINS, 1984, p. 100).  

Em 1900 contavam-se no município 21.634 habitantes, em 1950, cinquenta 

anos depois, o novo censo encontrou uma população urbana total (cidades e sedes 

distritais) de 15.857 contra um contingente rural de 35.683; a esse tempo, a 

população urbana representava 30,7% da rural e em 1970 esse percentual subiu 

para 68%. (ANDRADE; LINS, 1984). 
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Figura 1 - Localização do Cabo de Santo Agostinho na Região Metropolitana do Recife 

Fonte: PMCSA/SMPMA, 2012. 
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Atualmente, segundo dados do censo IBGE 2010, o município possui área 

territorial de 447 km² e população de 185.025 habitantes, dos quais 90,6% estão 

localizados em área urbana e 9,4% na zona rural. Quanto a divisão por sexo 90.859 

habitantes são do sexo masculino e 94.166 são mulheres. É possível observar uma 

inversão entre população rural e urbana, isso significa que um grande contingente 

rural migrou para o centro urbano da cidade, ou para outras capitais nordestinas e 

regiões do país. Porém, a população que migra em busca de melhores condições de 

trabalho e qualidade de vida finda se estabelecendo nas cidades sob a forma de 

favelas e barracos, exercendo empregos informais ou transformando-se em 

mendigos, vivendo à margem da sociedade. 

O município vem passando por um grande processo de transformação, 

especialmente a partir de meados de 1960 com a criação do Complexo Industrial e 

Portuário de Suape. Porém, teve sua economia centrada durante muito tempo no 

cultivo da cana-de-açúcar, já que ao ser introduzida na região Nordeste a cultura da 

cana se desenvolveu rapidamente. Apenas no período de 1554 a 1560 foram 

construídos oito engenhos na região de Cabo de Santo Agostinho (BARBOSA, 

2011).  

O Cabo de Santo Agostinho desempenhou um papel importante na produção 

da cana-de-açúcar e sediou de pequenos engenhos a grandes usinas durante o 

ciclo da cana. Em 1623 foram identificados cerca de onze ou doze engenhos na 

região do Cabo de Santo Agostinho. Já em 1630, no ano da invasão holandesa, dos 

108 engenhos existentes em Pernambuco, 16 situavam-se no Cabo de Santo 

Agostinho. Durante os primeiros cinco anos de guerra contra os holandeses – fase 

que culminou com a queda do arraial Bom Jesus e a rendição do forte de Santo 

Agostinho – os engenhos foram duramente assolados e muitos confiscados. Em 

1637 estavam então em ruínas: moendas desmontadas, construções demolidas, 

açudes arrombados, bois em debandadas e escravos sumidos. Na primeira década 

do século XVIII constatavam-se 254 engenhos em Pernambuco e 276 em 1750, 28 

dos quais no Cabo de Santo Agostinho, mais do que em qualquer outra freguesia. 

Os 529 engenhos de 1854 – ano a partir do qual começou a aumentar o numero de 

engenhos a vapor, que já eram 18 em 1857 – estavam bem mais duplicados em 

1863 – 1345 na província, sem falar das engenhocas rapadureiras, - 78 na Comarca 

do Cabo, os quais produziam por safra, em média, mil sacos de açúcar e dez mil 

litros de aguardente. Tinham pouco menos do que triplicado, em cem anos, os 
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engenhos arrolados no Cabo de Santo Agostinho. Em 1922 foi inventariado mais de 

2500 engenhos no Estado de Pernambuco, 785 deles a vapor, e no município do 

Cabo eram 73.  (ANDRADE; LINS, 1984). 

Diante da necessidade de modernizar-se e da inviável capacidade dos 

engenhos banguês competirem com o mercado internacional, houve nas últimas 

décadas do século XIX o surgimento das usinas em Pernambuco, impulsionando a 

produção de açúcar no estado. Essas usinas expandiram-se e passaram a ocupar 

grandes áreas do território pernambucano com o apoio de políticas governamentais. 

Diante da expansão territorial das usinas, Andrade (1980, p. 96) afirma que “as 

usinas eram, assim, um autêntico D. João de terras, estando sempre disposta a 

estender seus trilhos, como verdadeiros tentáculos, pelas áreas onde pudesse obter 

cada vez mais canas”. As usinas iam ampliando suas terras, acentuando a 

concentração fundiária e gerando grandes problemas especialmente nas áreas de 

maior densidade demográfica. 

A Lei 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como Lei das Terras4, e 

sua regulamentação em 1854 foram criadas por pressão da própria oligarquia rural, 

que desejavam legalizar as terras recebidas sob a forma de sesmarias antes da 

proclamação da independência, permanecendo somente o apossamento como 

forma de obtenção das terras (BARBOSA, 2011).  

Barbosa (2011, p. 318), afirma que:  

 

Aparentemente a Lei seria para normatizar o uso da terra agrícola, a partir 
da divisão das terras, em terras públicas (as até então consideradas 
devolutas) e propriedades. A demarcação das terras se daria pelos próprios 
interessados, e a Lei não estabelecia limites ao tamanho das propriedades 
de seus possuidores. Sobre as terras demarcadas não foram estipulados 
nenhum tipo de imposto, embora fosse cobrado um valor elevado pelo 
registro das terras. Assim a Lei excluiu os pequenos posseiros, meeiros e 
outros da legalização de suas terras, as quais foram incorporadas as dos 
latifúndios. A terra passou a ser mercadoria na geração de lucro. Assim 
surge um grande contingente de sem-terra, não somente no nordeste, mas 
em todo país, a procura de terras para morar e cultivar.  

 

A falta de acesso à terra de uma parcela significativa da população rural 

pobre criou problemas entre proprietários e não proprietários das terras, que já eram 

muitos no início do século XIX e se intensificaram ainda mais com a abolição da 

escravatura (SILVA, 2011). Intensificou-se também a violência no campo, pois 

                                                             
4 Lei das Terras de 1850. Presidência da República. Disponível em: ww.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-
1850.htm 
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qualquer tentativa dos sem-terra para ocuparem as terras devolutas passou a ser 

severamente punida. 

Em 30 de novembro de 1964, durante a ditadura, os militares aprovaram o 

Estatuto da Terra5, em vigor até hoje. Porém segundo Barbosa (2011), baseado em 

dados do INCRA (2010):  

 
O Estatuto da Terra não resolveu a questão fundiária do país, que continua 
caracterizada pela grande concentração de terras. 79% dos proprietários 
rurais no Brasil são donos de minifúndios, cujo tamanho não ultrapassa a 50 
hectares, sendo na média de 20 hectares, e ocupam somente 12% das 
terras produtivas. Os 21% restantes são donos de 88% das terras, sendo 
que cerca de 5% desse número são exploradas por empresas rurais que 
detém cerca de 10% do total das terras agrárias (p.318-319). 

 

Neste mesmo período tiveram início os estudos para a criação do CIPS que 

se concretizou em 1978 e desde então vem se expandindo e sediando diversas 

indústrias de diferentes setores.  

Com a criação do Plano Diretor do Cabo, Lei Municipal nº 2.360/2006, o 

município ficou dividido em 04 (quatro) Macro-áreas (Mapa 01) a seguir: 

I. Área Central: abrangendo os Núcleos e os Eixos da Centralidade 

Metropolitana, Eixo Cabo/Pontezinha, tendo como polo principal o Centro 

Histórico da Cidade, compreendida entre a área de proteção de mananciais e 

a área do Complexo Industrial-Portuário de Suape; 

II. Área Costeira de Interesse Ambiental e Turístico: abrangendo todo o litoral 

com suas praias, matas e estuários, compreendida entre a área do Complexo 

Industrial-Portuário de Suape e o Oceano Atlântico; 

III. Área do Complexo Industrial-Portuário de Suape: terras já desapropriadas 

pelo Governo do Estado, compreendida entre a área central e a área costeira 

definida neste plano; 

IV. Área de Proteção de Mananciais: localizada a Oeste, com perímetro definido 

pela Lei Estadual nº 9.860/86. 

Pode-se observar mediante a instituição do Plano Diretor a criação de macro-

áreas estabelecidas em função do CIPS e do seu processo de expansão. 

A Figura 2, a seguir, ilustra resumidamente a trajetória de conversão e uso da 

terra no Cabo de Santo Agostinho desde a chegada dos engenhos banguês, com o 

                                                             
5Estatuto da Terra. Presidência da República. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm. 
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Cabo liderando a produção de cana-de-açúcar, até o ano 2000, onde tem início o 

projeto Suape Global. 

 

 

Figura 2 - Evolução do Processo de Conversão do Uso da Terra na Zona da Mata Sul/PE dos anos 
de 1500 a 2000. 

Fonte: SILVEIRA, 2010. 

  

O processo de expansão do CIPS vem ocupando extensas áreas do território, 

porém nessas áreas residem populações rurais que antecedem a chegada do CIPS 

e que estão sendo desapropriadas sem opção de escolha e através de uma 

negociação que não é beneficamente mútua, para a consolidação do progresso 

industrial. Diante disso, apesar das modificações tecnológicas advindas da 

industrialização no município, algumas coisas permanecem herdadas do antigo 

estado pernambucano do século XVI.   
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4.2 O Complexo Industrial Portuário de Suape 

 

Durante muito tempo, e na maior parte do século XX, o Distrito Industrial de 

Pernambuco esteve concentrado no município do Cabo, já que a capital do Estado 

não dispunha de um espaço adequado para tal finalidade. 

Por iniciativa do Governo Estadual desejando incrementar o parque industrial 

de Pernambuco diante da perda de posição relativa do Estado face à economia 

baiana, a partir da criação do Centro Industrial de Aratu e diante da improvável 

capacidade do Porto do Recife atender a demanda dos fluxos de carga e descarga 

previstos para Pernambuco passa a se pensar outras possibilidades portuárias 

(SILVA, 1992). 

As características naturais foram um dos principais elementos para a 

aprovação da localização do CIPS. Desde o começo da civilização, por seu alto 

valor estratégico, a posição do Cabo de Santo Agostinho e a configuração das 

regiões adjacentes deram margem à utilização do estuário de Suape como base de 

infraestrutura portuária (Figura 3). A satisfatória disponibilidade de recursos hídricos 

de águas superficiais e subterrâneas, e a profundidade natural do Porto, 

aproximadamente 17 metros a 1,2 km do cordão dos arrecifes garantiram a 

consolidação e melhor funcionamento do porto de Suape – dádivas naturais 

destinadas à exploração do capital (SILVEIRA, 2010).  

Em 1960 começou a ser realizado estudos objetivando analisar a viabilidade 

da construção de um porto destinado à exportação e instalação de indústrias nos 

arredores. Surge então, em 1968, a ideia da construção do porto industrial em 

Suape como um projeto de desenvolvimento regional. Através do Decreto Estadual 

nº 2845 foi concebido, em 1973, a implantação de um Complexo Industrial e 

Portuário próximo à praia de Suape (BARROS, 2004). 

No ano de 1978, através da Lei Estadual nº 7.763, foi criada a empresa 

SUAPE-Complexo Industrial Portuário, com finalidade de administrar a implantação 

do distrito industrial, o desenvolvimento das obras e a exploração das atividades 

portuárias (SUAPE, 2013). 
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Figura 3 - Suape antes da construção do CIPS 

 

No Quadro 7 está sintetizado o processo de evolução do CIPS no período de 

1973 a 2005. 

 

Quadro 7 - Principais acontecimentos na evolução do CIPS 

ANO PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS 

1973 Começa a ser elaborado o Plano Diretor do CIPS pela Transcon S.A 
Consultoria Técnica, a pedido do Governo do Estado 

1974 Foi lançada a pedra fundamental do Porto de Suape 

1975 Conclusão do primeiro Plano Diretor do Complexo  

1977 Tiveram início as primeiras desapropriações, cerca de 13,5 hectares de terra 

1978 Foi criada a empresa Suape – Complexo Industrial Portuário 

1979 Construção do Centro Administrativo;  
Construção das barragens de Bita e Utinga;  
Dragagem do istmo de Cocaia formando a ilha de Cocaia;  
Aterro do trecho entre o arrecife e o continente, bloqueando a foz do Ipojuca; 
para construção do Parque de Tancagem;  

1981 Instalação de píer de granéis líquidos e gasosos no porto externo;  

1982 Implantação de rodovias e ferrovias;  

1983 Rebaixamento dos arrecifes em frente à foz do rio Ipojuca para permitir o 
escoamento do mesmo;  
A provação do Plano Diretor de Ocupação Máxima, através da Lei de Uso e 
Destinação do Solo, Decreto-Lei Nº 8.447;  
O Porto Suape começou a operar 
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1984 Construção do molhe, exteriormente ao cordão de recifes, para formação do 
porto externo; 

1987 Transferência do parque de tancagem de derivados de Petróleo, de Recife 
para Suape e início das operações com derivados de petróleo;  

1996 Suape foi incluída no Programa Brasil em Ação, contando com o apoio do 
Governo Federal para a implantação da primeira etapa do porto interno 

1997 Abertura de 300m na linha de arrecifes para permitir acesso às futuras 
dársenas a serem construídas nas fozes dos rios Tatuoca e Massangana;  
Dragagens dos canais e bacias de navegação;  
Abertura do canal de navegação – Tatuoca;  
Início de operação de transporte por cabotagem de veículos Fiat;  

1999 A construção do porto interno foi concluída  

2000 O Píer Graneis Líquidos 2, ou PGL 2, foi construído  

2001 O Píer Graneis Líquidos 2, ou PGL, foi inaugurado 
Foi iniciada a construção da segunda etapa do porto interno  
O cais 2 e 3 foram arrendados pela empresa Tecon Suape  

2002 Deu início a duplicação da Avenida Portuária  
Iniciou-se a construção do 1º Prédio da Central de Operações Portuárias  
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento da Primeira Etapa da Zona 
Industrial Portuária do Complexo Industrial Portuário de Suape.  

2004 Foi inaugurado o Centro de Treinamento do Complexo de Suape  

2005 É lançada a pedra fundamental da Refinaria General José Ignácio Abreu e 
Lima 

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados fornecidos pelo CIPS. 

 

Com a aprovação do decreto foi solicitado pelo Governo do Estado a 

elaboração de um Plano Diretor para a implantação do CIPS, realizado pela 

Transcon S.A Consultoria Técnica. Os relatórios de avaliação do Plano Diretor foram 

unânimes em considerar o CIPS “fundamental para o desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Recife, de Pernambuco e do Nordeste” (BARROS, 2004, p. 59).  

Apesar das análises governamentais apontarem diversas vantagens, muitas 

críticas surgiram a respeito da implantação do CIPS. Entretanto, apesar das opiniões 

de desaprovação o CIPS foi instalado e é tido como polo de desenvolvimento do 

Estado. Baseado no modelo de desenvolvimento adotado pelo CIPS pode-se dizer 

que ele está gerando ilhas de desenvolvimento já que os seus benefícios não 

chegam para população em geral do Cabo de Santo Agostinho, nem para os demais 

municípios no qual está inserido e sobre o qual gera rebatimentos.   

O Complexo Industrial Portuário de Suape está localizado no litoral Sul de 

Pernambuco a 40 km de Recife, dentro dos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo 

Agostinho, entre a foz dos rios Ipojuca e Massangana e entrecortada pelo rio 
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Tatuoca. Possui uma área de 13.500 hectares divididos em cinco zonas: Zona 

Industrial Portuária (ZIP), Zona Industrial (ZI), Zona Central de Serviços (ZCS), Zona 

de Preservação Ecológica (ZPEC) e Zona de Preservação Cultural (ZPC) (Figura 3) 

(SUAPE, 2013).  

 

 

Figura 4 – Localização e zoneamento de Suape 
Fonte: Elaboração Própria 

 

O CIPS vem atraindo um número cada vez maior de empresas. Atualmente, 

possui mais de 100 empresas que atuam em diversos segmentos, responsáveis por 

gerar mais de 25 mil empregos, e outras 50 em fase de implantação. O CIPS é 

anunciado pelo Governo do Estado como um propulsor de crescimento para 

Pernambuco e é considerado um dos principais polos de investimento do país. 

Além da estrutura portuária, isso se dá em razão da infraestrutura terrestre 

que passa por constantes obras de modernização, contando com ferrovias e 

rodovias, rede de abastecimento de gás natural, energia elétrica, água bruta e 

tratada. Além de estar localizado estrategicamente diante das principais rotas 

marítimas de navegação, mantendo-se conectado a vários portos espalhados pelo 

continente, com linhas diretas da América do Norte, Europa e África, como é 

possível visualizar na Figura 5 (SUAPE, 2013). 

Apesar da alta propaganda para geração de empregos, grande parte dessas 

vagas não foi preenchida por pessoas da região, já que foram trazidas muitas 

pessoas de outras regiões do país para ocupar as vagas de emprego no CIPS. 

Diante disso, a população que reside nos arredores não foi contemplada por esse 
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crescimento. São realizados altos investimentos no CIPS em obras de infraestrutura 

e modernização. Enquanto isso, pesquisas sociais apontam para a carência de 

serviços básicos, qualidade de vida precária e vulnerabilidade socioambiental, 

configurando-se um quadro de elevada desigualdade social.  

 

 

Figura 5 - Localização estratégica do porto de Suape. 

Fonte: Site da Empresa Suape 

 

Os investimentos privados no complexo de Suape chegam a bilhões de 

dólares. Em 2011 o investimento de capital privado orçou US$ 22,9 bilhões de 

dólares. Quanto aos investimentos públicos estima-se que até 2014 o CIPS atinja R$ 

3 bilhões de reais (Figura 6). 

Na concepção de Lima et al. (2007) abrir a economia para países mais 

desenvolvidos, que utilizam tecnologias bem mais avançadas, juntamente com uma 

mudança no papel do Estado que passa a estar a serviço do capital privado gera 

rebatimentos significativamente negativos sobre sub-regiões periféricas. 
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Figura 6 – Investimentos públicos em Suape. 

Fonte: Site da Empresa Suape 

 

Desde a aprovação do Projeto Suape muitas críticas surgiram contra a 

implantação do CIPS. Entre os principais argumentos estavam os impactos 

ambientais sobre meio natural e social na forma de destruição de mangues, 

mudança no curso de água, desapropriação de terras e desalojamento de muitas 

famílias (BARROS, 2004, p. 60). Andrade e Lins em 1984 (p. 174) já afirmavam que: 

 
É óbvio que a implantação do Complexo acarretará, desde o primeiro 
instante, novos condicionamentos culturais em termos de novas tecnologias 
e novas relações de trabalho, as quais irão repercutir nas populações locais, 
não importa o estágio econômico em que se encontrem [...]. Esses impactos 
se exercerão por obras de processos socioeconômicos previsíveis e, 
também, sob a forma de tensões sociais determinadas por migrações do 
interior, motivada pela perspectiva de melhores condições de trabalho. 

 

 Está é a situação encontrada no engenho Tiriri, localizado dentro da área do 

CIPS, que apesar de estar no interior de um polo de desenvolvimento não tem seus 

direitos assegurados e passam por grandes transformações, como será visto a 

seguir. 

 

4.3 O Engenho Tiriri 

 

No ano da criação do primeiro Distrito Industrial de Pernambuco, no Cabo de 

Santo Agostinho, havia na bacia do Pirapama seis usinas de açúcar, maior parte 

delas no Cabo: de oeste para leste a usina Sibéria, em outro afluente do Pirapama, 
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mas pela margem setentrional, a Maria das Mercês no rio Utinga, a Bom Jesus no 

vale do Gurjaú e a Santo Inácio e a José Rufino no baixo Pirapama (ANDRADE; 

LINS, 1984).  

A Santo Inácio foi o Engenho Central do Cabo, o primeiro desse tipo 

implantado na bacia do Pirapama (1884) e um dos primeiros a funcionar em 

Pernambuco. A Usina Santo Inácio S/A hoje não existe mais, decretou falência em 

1963, porém fez parte do seu patrimônio sete engenhos, dois dos quais, o Santo 

Inácio e o Garapú, situados na bacia do Pirapama e os demais na do rio Tabatinga, 

entre eles o Engenho Tiriri. 

As terras do engenho Tiriri pertenceram ao colono Tristão Mendonça e foram 

adquiridas através do regime de sesmaria, como a maior parte das terras na região 

(SILVA, 2011). Sediou um engenho banguê, um central e, posteriormente, com a 

implantação das usinas na região, o engenho Tiriri (Figura 7) passou a pertencer a 

Usina Santo Inácio.  

A partir da ocupação de 143 ha do Engenho Tiriri por 33 famílias de ex-

trabalhadores rurais sem terra foi criada a Cooperativa Agrícola Tiriri. Inicialmente, 

gerenciada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) as 

famílias foram organizadas numa experiência cooperativista que tinha por objetivo 

dar-lhes condição de sobrevivência e permanência na terra mediante a policultura 

(KÜCHEMANN; PEREIRA, 1989). 

 

 

Figura 7 - Pátio da área central do antigo engenho 

Fonte: SILVA, 2011 

 

O crescimento da organização cooperativista gerenciada pela SUDENE 

motivou a formalização de uma cooperativa agrícola que estendesse a um maior 

número de famílias o acesso a terra para produção de alimentos (KÜCHEMANN; 

PEREIRA, 1989). Em 24 de abril de 1963, os engenhos Algodoais, Serraria, 

Massangana e Jasmim, juntamente com Tiriri, passaram a fazer parte da 
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Cooperativa Agrícola Tiriri, totalizando uma área de 4.900 ha, com em torno de 400 

famílias de trabalhadores rurais (KÜCHEMANN; PEREIRA, 1989; DABAT, 2007).  

Dabat (2007) afirma que desde a sua criação, a cooperativa atraiu elevada 

atenção por se tratar de uma experiência piloto entre trabalhadores rurais da zona 

canavieira de Pernambuco. Ainda segundo a referida autora: 

 

Faltava experiência a este respeito, e a cooperativa surgia precisamente em 
um momento em que amplos setores da sociedade, encaravam uma 
reforma agrária como indispensável: indispensável para modernizar a 
agricultura, a grande propriedade aparecendo então como retrógrada, até 
mesmo em termos econômicos; indispensável também para acalmar os 
espíritos, pois “confusões” surgiam no meio rural com a emergência dos 
sindicatos, mas, sobretudo, com a ação das Ligas Camponesas (DABAT, 
2007, p. 02). 

 

A SUDENE agenciou a criação da Cooperativa Agrícola Tiriri mediante a 

criação de um contrato de arrendamento de terras dos engenhos vizinhos que foi 

assinado ainda em 1963 e estabelecia a cooperativa como produtora e fornecedora 

da cana-de-açúcar e a subordinava, de forma plena, às usinas açucareiras locatárias 

das terras arrendadas. A produção e o trabalho dos associados de Tiriri foram 

organizados pela SUDENE, que procurou adequar a estrutura interna da cooperativa 

baseado no que trazia o contrato de arrendamento de terras. Para isso, a SUDENE 

organizou coletivamente a produção, o trabalho e o acesso às terras arrendadas, 

porém a estrutura coletivista não alcançou os volumes mínimos da produção de 

cana estabelecidos no contrato. Diante disso, em 1968, as usinas locatárias 

rescindiram o contrato de arrendamento com a cooperativa e, a partir deste 

momento, a SUDENE se afasta da gerência, configurando-se, então, uma situação 

que aliada à perda das terras representou o fim da Cooperativa Agrícola de Tiriri. 

(KÜCHEMANN; PEREIRA, 1989). 

Porém, a Cooperativa de Tiriri não deve ser vista apenas como uma 

experiência de insucesso dos agricultores, um fracasso. Tiriri tem sua história 

marcada por lutas pela posse da terra, a participação dos moradores do Engenho 

Tiriri no movimento das ligas camponesas, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e em 

outros movimentos agrários da época fez de Tiriri um lugar de referência (SILVA, 

2011). 

Acerca da importância da experiência cooperativista de Tiriri Dabat (2007) 

afirma que: 
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Embora notável pela sua duração, pela vastidão das terras abrangidas e 
populações contempladas, é sua função política, ideológica e simbólica na 
região que confere à Cooperativa de Tiriri sua originalidade. Pois, a cada 
episódio de sua tumultuada história, foi-lhe atribuído um papel singular na 
cena política do momento, principalmente em relação à questão da reforma 
agrária. Modelo ou contra-modelo, exemplo a ser seguido ou evitado, ela 
nunca é, de fato, uma simples cooperativa de produção agrícola (p.131). 

 

Entre os anos 1968 e 1978, principalmente nos anos que procederam ao 

Golpe Militar, a Cooperativa Agrícola Tiriri passou por um período de grandes 

mudanças. A partir de 1968 até 1971 as terras foram submetidas ao controle do 

Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) que as parcelou em lotes de 10 

hectares por associado (dos quais ao menos 6 hectares deveriam ser utilizados para 

o plantio da cana) e individualizou a gerência da produção agrícola, transformando-

os em produtores autônomos. Küchemann e Pereira (1989) destacam que a partir 

desse momento inicia-se um processo de diferenciação social entre os 

cooperativados pautado na individualização da gerência da produção da cana e no 

acesso diferenciado a fatores como: força de trabalho, crédito, parcelas com solos 

de qualidade diferentes, entre outros. 

Em 1978, por solicitação do governo do estado de Pernambuco, foram 

desapropriados 4900 ha de terras cedidos em comodato pelo INCRA para a 

implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape. 

Em fevereiro de 1980 as terras do engenho foram vendidas à empresa Suape 

– Complexo Industrial e Portuário. Desde então o processo de desapropriação das 

terras passou a pertencer ao Estado, e vem provocando diversos impactos sociais e 

ambientais sobre os agricultores de Tiriri.  

De acordo com dados do último censo IBGE, obtidos juntamente a 

associação de moradores de Tiriri, atualmente a população total é composta por, 

aproximadamente, 410 famílias, das quais, aproximadamente, 150 estão residindo 

no território considerado do CIPS. As demais famílias de pequenos agricultores, 

cerca de 160 famílias, estão morando nas terras da antiga Rede Ferroviária Federal 

Sociedade Anônima (RFFSA) sob o controle da Secretaria de Patrimônio da União 

(SPU). A agricultura continua sendo uma das principais atividades. Entre os 

alimentos cultivados estão macaxeira, inhame, batata, feijão e frutíferas (banana, 

manga, coco) utilizados para o autoconsumo e para comercialização. 

Após a aquisição das terras foi instituído o Plano Diretor – Suape 2030 e 

realizado o zoneamento e reordenamento do solo, inclusive das terras de Tiriri, 
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visando facilitar ocupação pelos novos empreendimentos. Em estudo realizado por 

Silva (2011) foi produzido um mapa (Mapa 2) que demonstra como está organizada 

a ocupação do solo no engenho Tiriri a partir do reordenamento definido pelo Plano 

Diretor do CIPS, em 2009.  

As desapropriações em Tiriri já tiveram início e estão ocorrendo à medida que 

vão chegando novas indústrias para se instalarem no local. Isso significa que os 

residentes possuem destino incerto, determinado pelas necessidades do CIPS.  

Apesar do engenho Tiriri está localizado nas terras, hoje, pertencentes a 

Suape, sua chegada antecede ao CIPS. O modo como a terra é representada pelos 

agricultores vai além de uma relação utilitarista. É da terra que eles tiram o seu 

sustento, porém ela significa muito mais do que um bem ou uma mercadoria; o valor 

afetivo ultrapassa qualquer valor utilitário, que não seja o da segurança, do bem-

estar e da felicidade familiar. 

Baseado nas diferentes formas de relação com a terra, os conflitos no país 

emergem devido a concepção entre terra de negócio e terra de trabalho: quando o 

capital se apropria da terra, como no caso do CIPS, esta assume a característica de 

terra de negócio, em exploração do trabalho alheio; quando o trabalhador se 

apropria da terra, ela se transforma em terra de trabalho (MARTINS, 1980, apud 

ROSSINI, 2009). Acerca da discussão sobre terra de negócio e terra e trabalho 

Rossini (2009, p. 20) reitera que: 

 
Entende-se por terra de exploração ou terra de negócio aquela de que o 
capital se apropriou para crescer sempre, para gerar continuamente novos e 
maiores lucros, que podem advir tanto da exploração do trabalho dos 
destituídos de terra como dos que nunca tiveram acesso a ela. O lucro vai 
permitir o enriquecimento de poucos à custa de toda a sociedade. A terra de 
trabalho é a terra possuída por quem nela trabalha. Não é terra para 
especular, para explorar. 

 

Ter a posse da terra representa para os pequenos agricultores fonte de 

liberdade, um meio de produção, um elemento concentrador em torno do qual se 

aglutinam a moradia, trabalho e demais condições necessárias para sua 

sobrevivência; possibilidade de futuro (SILVA, 2011; PORTO, 1989). Por isso, os 

agricultores sofrem com as circunstâncias, especialmente pela necessidade de 

cortar os laços de pertencimento ao local que residem a tantos anos e pela 

insegurança em relação ao futuro.  
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Para Barbosa (2011) com expansão do capital aumenta a subordinação do 

trabalho e da renda do camponês, e como resultado a expropriação. A opressão do 

capital sobre os pequenos agricultores vem criando uma população altamente pobre, 

vulnerável e carente de serviços básicos.  

Séculos se passaram e essa estrutura agrária concentrada continua 

explorando os camponeses. A expansão do capitalismo está intensificando a disputa 

entre indústria e agricultura, entre o rural e o urbano. Segundo Silva (2011, p. 40) 

“Os modos e hábitos das populações rurais, suas relações de clientela, suas 

técnicas tradicionais, passam a ser vistos como problemas a serem superados, 

dentro do ideário de desenvolvimento que se dissemina pelo país”.  

O Estado, por sua vez, um poder político a serviço do capital, contribui com a 

perpetuação desse cenário ao passo que não manifesta, através das medidas 

adotadas, o interesse de desenvolver políticas públicas, ao contrário, desenvolve 

ações que contribuem para o fortalecimento do capital, que, cada vez mais, vem 

perpetuando a pobreza (BARBOSA, 2011).   
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Mapa 2 - Divisão setorial do engenho Tiriri 

Fonte: SILVA, 2011. 
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5 ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA NO TERRITÓRIO DE TIRIRI 

 

Após a investigação da formação sócio-histórica e o contexto atual do 

assentamento Tiriri faz-se necessário realizar a análise dos dados obtidos para 

identificar as condições de vida dos moradores.  

 Os moradores entrevistados estavam na faixa etária de 24 a 73 anos. Entre 

os chefes de família foi observada a presença tanto de homens como mulheres, 

conforme a Figura 8. Entretanto, em algumas famílias apesar da renda do homem e 

da mulher ser a mesma, apenas ele é considerado o chefe familiar demonstrando 

assim heranças do patriarcado. Porém, segundo Oliveira (2012) a presença das 

mulheres chefiando a família juntamente com seus cônjuges fornece indicativo dos 

novos papéis assumidos pelo homem e pela mulher diante das novas demandas das 

relações sociais de gênero.  

 

Figura 8 - Representação por gênero das pessoas que estavam no comando das famílias 

entrevistadas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Quanto ao nível de escolaridade dos chefes de família obteve-se que 64% 

haviam cursado até o Primeiro Grau, 18% eram analfabetos e 18% haviam cursado 

até o Ensino Médio (Figura 9). Notou-se que entre aqueles que haviam frequentado 

a escola até o ensino médio estavam os mais jovens, na faixa etária de até 37 anos, 

enquanto os que não possuíam escolaridade eram mais velhos, com idade acima 

dessa faixa etária. Diante disso, é possível observar uma maior importância dada a 

55% 36% 

9% 

Homem

Homem e Mulher

Mulher



65 
 
 

educação nos últimos anos pela população, assim como a construção de escolas 

mais próximas a localidade, proporcionando o acesso dos moradores de Tiriri. 

 

Figura 9 - Nível de escolaridade do chefe de família 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Em Tiriri está localizada uma escola que vai do maternal ao quinto ano, a 

Escola Municipal Prefeito Vicente Mendes Silva (Figura 10). Após completar esse 

ciclo é necessário se deslocar para Gaibu (Escola Municipal Tempero do Mar) ou 

Suape (Escola Dr. Rui Barbosa), onde estão localizadas as escolas mais próximas. 

 

 

Figura 10 - Escola Municipal Prefeito Vicente Mendes Silva em Tiriri. 
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18% 
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Para ir à escola ou para realizar qualquer outro trajeto no qual seja necessário 

fazer uso do transporte público os moradores se deslocam em média 3 a 4 

quilômetros a pé, pois não há nenhuma forma de transporte público em Tiriri. Essa é 

uma das principais queixas da população, pois é muito difícil para idosos, pessoas 

com crianças pequenas e gestantes se locomoverem dificultando o acesso à feira, 

supermercados e posto médico (Figura 11).  

 

 

Figura 11 - Vias de acesso a Tiriri 

 

Está sendo construída uma estrada cortando Tiriri como obra de infraestrutura 

para o complexo (Figura 12), porém o transporte público permanece sem nenhum 

posicionamento por parte do Estado. 

 

 

Figura 12 - Estrada sendo construída dentro de Tiriri 
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Outro problema verificado foi no acesso a serviços de saúde (atendimento 

médico e odontológico), que também foi uma das principais queixas dos moradores. 

Anteriormente, havia periodicamente um médico atendendo os moradores na sede 

da Associação Comunitária dos Pequenos Agricultores e Moradores de Tiriri. 

Atualmente, é preciso se deslocar para Suape e Gaibu, onde estão localizados os 

postos e saúde e hospitais mais próximos, na busca por atendimento médico. 

 Nas visitas de campo e nos dados obtidos através da análise dos 

questionários aplicados com os moradores foi observado que a população de Tiriri 

carece do cumprimento de vários serviços básico que vão além de transporte, saúde 

e educação. A ausência ou ineficiência desses serviços compromete a qualidade de 

vida dos Tirirista6, não só agravando os problemas já existentes como ocasionando 

novos danos ao bem-estar da população, deixando-as vulneráveis. 

 As variáveis propostas neste estudo para analisar a qualidade de vida e 

vulnerabilidade da população de Tiriri foram: acesso à terra, segurança alimentar, 

habitação e acesso a serviços básicos, meio ambiente equilibrado, emprego e 

condições de trabalho e renda, acesso a cuidados médicos, transporte, educação 

(conforme o Quadro 1). 

 

5.1 Trabalho e Renda 

 

Houve um aumento da renda per capita do Cabo de Santo Agostinho a partir 

da consolidação do CIPS, porém, como destaca Amorim (2013 p. 72) ao avaliar a 

internalização da renda pela população do Cabo medida através da renda nominal 

mensal domiciliar per capita foi possível observar que “ao ser considerado o valor 

adotado pelo Governo Federal no Programa Brasil Carinhoso, observamos pelo 

Censo 2010 que 10% da população do município do Cabo de Santo Agostinho se 

enquadrava nessa situação” e que 80% dos domicílios possuíam renda nominal 

mensal domiciliar per capita de até um salário mínimo em 2010. 

A partir da análise da Figura 13, que mostra as classes de rendimento 

nominal per capita para os anos 1991, 2000 e 2010 em porcentagem de domicílios, 

nota-se o aumento na concentração de renda, que já era bastante acentuada no 

município. Com isso, “o quadro de “desenvolvimento” combina-se com uma situação 

                                                             
6 O termo Tirirista utilizado pelos moradores e encontrado em Küchemann e Pereira (1989) demonstra a 
identidade dos pequenos agricultores familiares de Tiriri com o território. 



68 
 
 

crônica estrutural de pobreza que englobava 50% da população em 2010” 

(AMORIM, 2013). 

 
Figura 13 - Classes de rendimento domiciliar per capita no município do Cabo de Santo 

Agostinho segundo os censos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Fonte: AMORIM, 2013. 

 

Em Tiriri 46% das famílias possui renda mensal de até um salário mínimo (SL) 

e 54% tem renda mensal acima deste valor que, por sua vez, pode variar para mais 

ou para menos dependendo do mês (Figura 14). A produção alimentos é 

fundamental para renda familiar visto que muitos alimentos que seriam comprados 

em supermercados ou feiras são produzidos pelas famílias, além de ser realizada a 

comercialização. Porém, o CIPS está impossibilitando o plantio de determinados 

alimentos pelos pequenos agricultores, comprometendo significativamente a sua 

renda. Assim que tiveram início as desapropriações, ficou proibido realizar qualquer 

tipo de lavoura visando reduzir o valor pago de indenizações, já que determinados 

cultivos teriam que ser considerados no cálculo da indenização. Hoje algumas estão 

sendo permitidas. 

Diante disso, há a procurara por outras formas de completar a renda através 

da pluriatividade, representada pelo trabalho de carteira assinada (motorista, 

serviços gerais, porteiro), bicos (pedreiro), benefícios públicos (aposentadoria e 

programas de transferência de renda – Bolsa Família), comercialização dos 

alimentos produzidos, entre outras atividades realizadas para complementar a 

renda.  
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Os processos de urbanização do rural, de construção da cidadania no campo 

não vêm considerando, conforme Gehlen (2012), os direitos básicos da cidadania 

(alfabetização, saúde, educação, habitação), a pluriatividade, aqui entendida como 

atividades rurais e urbanas exercidas no mundo rural, pois no caldo cultural da 

modernidade os processos de construção e hegemonias vêm impondo valores 

burgueses como universais construindo as oposições universal-particular e global-

local. Desse modo o local, o rural, o campo e o território foram e estão sendo 

associados como resistentes a vivência do novo. 

Assim sendo, as políticas públicas voltadas para o mundo rural, associadas 

ao domínio burguês da cidade e da indústria, levam a formação de uma determinada 

hegemonia política. Por sua vez a vivência histórica de precárias condições de 

produção impõe aos agricultores familiares e assentados de procurarem diversificar 

as fontes de renda para melhorar suas condições de vida através do emprego 

urbano, de pequenos negócios, artesanato, conservas caseiras, turismo rural, fora 

da propriedade rural.  

 

Figura 14 - Base salarial das famílias entrevistadas 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A utilização das terras e do meio natural está associada ao conhecimento que 

se tem sobre elas. Conforme Moreira (2007) a propriedade privada sobre estes 

recursos vai dar ao seu proprietário um lugar na disputa da apropriação deste 

conhecimento e da mais valia social. Pode-se observar no território do assentamento 
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de Tiriri o que Gehlen (2012) considera um processo de espacialização do capital e 

mercantilização das terras através da apropriação dos assentamentos pertencentes 

historicamente aos pequenos produtores rurais através de indenizações indecentes 

das terras adquiridas por eles através de suas lutas.  

A produção de alimentos básicos, como o feijão, aipim, batata doce e inhame 

pelos pequenos agricultores é fundamental para a alimentação daquela população, 

como também para o suprimento do mercado interno através das feiras livres. O 

plantio desses alimentos sempre foi considerado como uma produção de 

subsistência e os pequenos proprietários independentes foram designados como 

posseiros ou assentados pelas politicas governamentais (MOREIRA, 2007).   

As políticas públicas, como o Programa Nacional de Agricultura Familiar 

(PRONAF), nesse setor sempre foram consideradas como aquelas para as quais as 

políticas agrícolas deviam evitar que sucumbissem, conservando sua precária 

condição produtiva e mantendo as condições de subsistências das famílias. Essas 

políticas públicas não tinham a intenção de viabilizar um progresso econômico e 

social significativo. De acordo com Gehlen (2012) as políticas agrícolas e o crédito 

agrícola foram subsidiados e dirigidos às elites do mundo rural, constituindo o 

moderno agronegócio brasileiro. A busca pela subsistência passou a ser 

considerada uma condição natural dos pobres do campo assumindo as políticas 

para esse setor uma forma de assistência social como políticas de subsistência, 

como se vê hoje através das diferentes bolsas, longe do progresso e ascensão 

social. Sendo assim, as atuais formas sociais da agricultura familiar são 

consideradas incapazes de promover o progresso econômico e social (MOREIRA, 

2007). 

Assim sendo, fica difícil observar uma ascensão dos agricultores familiares ao 

progresso econômico e social bem como aos benefícios das políticas públicas 

governamentais e no reconhecimento da cidadania plena dos trabalhadores no 

campo.  

Outro ponto observado é que não foi realizada nenhuma atividade de 

capacitação para a população dos pequenos agricultores visando qualificá-los para a 

realização de outras atividades, inclusive, o mercado de trabalho no CIPS. Diante 

disso, a geração de empregos anunciada pelo Governo do Estado não contempla a 

maior parte das pessoas que residem em Tiriri, ou seja, não abrange aqueles que 

recebem os maiores impactos, já que residem dentro do complexo. Os que 
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conseguiram uma vaga de emprego ocupam cargos como: serviços gerais nas 

indústrias e nos alojamentos dos trabalhadores do CIPS e porteiro.  

 

5.2 (In)Segurança Alimentar 

 

 Outro ponto abordado foi a (In)Segurança Alimentar da população de Tiriri, 

analisada a partir da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA)7 . Como já 

foram observadas as transformações que estão ocorrendo em Tiriri afetam a 

condição de trabalho e renda da população, fato que incide diretamente sobre a 

segurança alimentar. As modificações das práticas agrícolas dos Tiriristas 

comprometem a produção dos alimentos e consequentemente a saúde das pessoas. 

 A Insegurança Alimentar não está relacionada apenas a quantidade de 

alimentos, mas também a qualidade, a disponibilidade, ao acesso e a estabilidade 

(MELO; ALBUQUERQUE, 2012). 

Segundo Melo e Albuquerque (2012), apesar de o Brasil ser o quarto maior 

exportador de alimentos do mundo, e da agricultura familiar brasileira produzir cerca 

de 60% dos considerados básicos, a segurança alimentar é uma das preocupações 

governamentais do país, pois o problema da fome afeta um terço da população 

atingindo, especialmente, a região Nordeste. Diante disso, é possível observar a 

adoção de uma produção agrícola voltada para o marcado externo e não para o 

abastecimento interno. 

Os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), de 

2004 e 2009, apontam que 69,8% dos domicílios particulares brasileiros estão em 

situação de Segurança Alimentar (SA), enquanto 30,2%, cerca de 65,6 milhões de 

pessoas, apresentaram algum grau de Insegurança Alimentar (IA) no ano de 2009. 

Esse número representa uma redução de 4,7% em relação a 2004. Os números de 

IA para a área rural são mais elevados do que os observados em área urbana em 

todos os graus de IA, porém ambos reduziram de 2004 para 2009, como pode ser 

observado nos gráficos a seguir (IBGE, 2010). 

A desigualdade também pode ser observada entre as cinco regiões do país. 

Os estados da região Norte e Nordeste apresentaram os maiores índices de IA, 

                                                             
7
A EBIA Permite identificar e classificar os domicílios de acordo com os graus de severidade com que 

o fenômeno é vivenciado pelas famílias neles residentes, possibilitando, assim, estimar a magnitude 
do problema da insegurança alimentar nessas unidades. Utilizada pelo IBGE para na Pesquisa 
Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) pela primeira vez em 2004. 
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ficando bem abaixo dos índices observados no Sudeste e Sul do país (Figuras 15 e 

16) (IBGE, 2010). 

 

Figura 15 - Percentual de domicílios particulares, por situação de Segurança Alimentar 

existente no domicílio, segundo a situação do domicílio e as Grandes Regiões – 2004. 

 

Fonte: IBGE/PNAD 2010 

 

Figura 16 - Percentual de domicílios particulares, por situação de Segurança Alimentar 

existente no domicílio, segundo a situação do domicílio e as Grandes Regiões – 2009. 

 

Fonte: IBGE/PNAD 2010 

 

Em Tiriri foi observado que 45% dos entrevistados tinham uma boa 
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Alimentar (Figura 17). De acordo como resultado obtido 33% dos residentes de Tiriri 

mostraram-se preocupados quanto o acesso a alimentos no futuro e tiveram que 

variar a alimentação para não comprometerem a quantidade dos alimentos. 14% 

teve que reduzir a quantidade de alimentos entre os adultos, além de modificar a 

alimentação a qual estavam acostumados. E 8% teve que reduzir a quantidade de 

alimentos entre adultos e crianças. Tiriri está abaixo da média nacional (69,8), assim 

como a região Nordeste que apresenta os mais elevados índices de IA moderada ou 

grave, assim como maior diferença entre áreas rural e urbana (IBGE, 2010). 

 

Figura 17 - Classificação da (In) Segurança Alimentar em Tiriri 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

É importante ressaltar a importância do cultivo de alimentos pelos moradores 

para segurança alimentar população. Entre os entrevistados todos afirmaram que 

utilizam a terra para cultivar algum tipo de alimento. Diante disso, é possível afirmar 

que a ausência dessas lavouras resultaria em um quadro pior de Insegurança 

Alimentar. É realizado o cultivo de vários alimentos como frutas, raízes e 

leguminosas, entre eles: coco, banana, manga, jaca, acerola, goiaba, limão, mamão, 

inhame, macaxeira, batata, fruta pão, milho e feijão que são utilizados em maior 

parte para o autoconsumo. Melo e Albuquerque (2012) afirmam que na obtenção da 

Segurança Alimentar é necessário que alimentos sejam disponibilizados para 

população, ou seja, que haja ofertas de alimentos como: feijão, milho, arroz e 

macaxeira. 
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Com o início das desapropriações alguns agricultores perderam suas terras e, 

consequentemente, as suas lavouras. O CIPS também impôs algumas restrições 

quanto à prática da agricultura em determinados locais e impossibilitou a produção 

de determinados alimentos, especialmente, frutíferas. Diante disso, aqueles que 

tiravam parte do seu alimento da terra há muitos anos sofreram um decréscimo na 

produção agrícola que afetou tanto sua renda como sua alimentação, como é 

possível observar o depoimento a seguir:  

 

“Eu nunca comprei macaxeira, nunca comprei inhame, nem farinha. 
Tudo eu tinha aqui. Agora eu tenho que comprar tudo” (Entrevista nº 
5). 

 

A maior parte das famílias utiliza, atualmente, a agricultura para o 

autoconsumo devido às imposições do CIPS, porém, outrora também utilizou como 

fonte de renda através da comercialização dos produtos.  

Apesar da produção para o consumo familiar atender parte das necessidades 

alimentares, alguns alimentos não podem ser produzidos pela família e são 

indispensáveis. Portanto, é necessário que para atender estas e de outras 

necessidades a família estabeleça relações com os mercados (GRISA; 

SCHNEIDER, 2008). 

Em uma pesquisa sobre Segurança Alimentar realizada por Silva (2011) em 

Tiriri no ano de 2011 foi encontrado que 83% das famílias estavam em situação de 

Insegurança Alimentar Leve e apenas 17% gozavam da Segurança Alimentar. As 

famílias que estavam em situação de Insegurança Alimentar afirmaram que o sítio 

era o que garantia seu acesso a alimentos e fonte de recursos. Enquanto as que 

estavam em Segurança alimentar diferenciavam-se pela maioria realizar a 

pluriatividade. 

A produção para o autoconsumo, segundo Guisa e Schneider (2008, p. 489), 

é uma forma de preservar o patrimônio alimentar local, suas práticas de preparo e 

consumo “e serve como um instrumento de preservação da cultura, dada que muitas 

destas práticas são passadas de pais para filhos, em consonância com as condições 

socioambientais e a própria história local”. 

 A prática da agricultura realizada pelos moradores de Tiriri há muitos anos é 

uma garantia. Ter a terra para plantar dá-lhes mais tranquilidade em relação ao 

futuro, pois garante o constante acesso a determinados alimentos. Viver longe da 
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terra significa romper com o modo de vida que vem de gerações, e fazê-lo sem 

proporcionar outras formas de realizaram suas atividades é, no mínimo, incoerente a 

ideia do desenvolvimento. 

Pode-se observar que o crescimento trazido pelo CIPS não contempla as 

famílias de Tiriri, ao contrário, está reduzindo sua qualidade de vida e contribuiu para 

torná-las mais vulneráveis. 

 
“Não tem como dizer que não está trazendo desenvolvimento. Está! 
Mas a gente está pagando um preço muito alto por isso. Suape não 
trouxe desenvolvimento pra família nenhuma aqui” (ENTREVISTA, 
Nº 6).  

 

Diante disso, o CIPS é um exemplo de expansão do capital que está 

centralizado no crescimento econômico para grupos específicos, que não contempla 

os pequenos agricultores de Tiriri, apesar dos mesmos de já residirem no território 

antes da chegada do CIPS.  

 

5.3 Qualidade da habitação e acesso a serviços básicos 

 

Outro ponto relevante na condição das famílias de Tiriri é a qualidade dos 

seus domicílios, onde foi analisado se existe infraestrutura básica, incluindo 

abastecimento de água, iluminação elétrica, afastamento do esgoto e lixo, presença 

de banheiro, localização e densidade do domicílio. Partiu-se do pressuposto que o 

desenvolvimento deve ter como objetivo, entre tantos outros, garantir condição 

totalmente adequada para cada um dos domicílios brasileiros (ROLNIK, 2011). 

Ao serem avaliados os domicílios de Tiriri, todos se mostraram inadequados 

diante dos indicadores analisados (Figuras 18), ou seja, 100% das famílias 

entrevistadas não possuem todos os critérios selecionados para a classificação do 

domicílio como adequado. Como só foram classificados como adequados os 

domicílios que contemplassem todos os critérios, esse resultado se deu em função 

de nenhum dos domicílios de Tiriri ser particular permanente, ou seja, os agricultores 

não podem ter sua seguridade garantida diante da possibilidade de remoção pelo 

CIPS. Outros critérios também não foram atendidos em alguns domicílios, como a 

destinação adequada do lixo, instalação sanitária e densidade de moradores por 

cômodo, conforme Figura 19. 
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Figura 18 – Mosaico de habitações em Tiriri. 

 

Figura 19 - Porcentagem de acesso aos serviços básicos em Tiriri 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Segundo pesquisa realizada por Rolnik (2011) apenas 33% dos domicílios 

brasileiros eram totalmente adequados e nenhum município apresentava 100% dos 

seus domicílios plenamente adequados no ano 2000. 

Dos direitos sociais, para Gehlen (2012), o direito à habitação é o mais difícil 

de ser alcançado. A mobilidade das pessoas, a instabilidade da família, a 

multiplicidade dos atores potenciais, a dispersão nos níveis de decisão, as atitudes 

de rejeição social que opõe as situações às mais marginais, combinada com as 

precarizações do emprego, a alta dos alugueis são fatores que contribuem para o 

surgimento de casos e exclusão no domínio da habitação. 

Apesar das moradias não estarem totalmente adequadas, 91% dos 

entrevistados afirmaram estar satisfeitos com a sua moradia atual, e outros 70% 

mostraram-se satisfeitos com o lugar onde moram, não desejando ter que se mudar 

(Figuras 20 e 21). Os 30% que mostraram algum grau de insatisfação com o lugar 

afirmaram, senti-lo devido as imposições trazidas pelos CIPS e ausência de alguns 

serviços como transporte e acesso a saúde. O CIPS não permite a liberdade no 

cultivo das lavouras, assim como não permite que os moradores façam reformas nas 

suas casas. É necessário pedir autorização, a qual é sempre negada. Dessa forma, 

os Tiriristas são privados da sua liberdade.  

Como fatores positivos são destacados a tranquilidade, as relações de 

vizinhança construídas há muito tempo e a proximidade com a natureza. 

 

Figura 20 - Como os moradores de Tiriri avaliam a qualidade da sua casa. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 21 - Como os moradores avaliam Tiriri 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Embora a carência de alguns serviços seja reivindicada pela população é a 

possibilidade de perder a casa, o sítio, a terra que mais os preocupa. A ausência da 

propriedade da terra é um dos grandes empecilhos para o desenvolvimento da 

agricultura familiar. O sistema de distribuição e utilização de terras no Brasil é um 

dos mais injustos e ineficientes conhecidos atualmente. Aqui, a terra tem servido 

mais como bem de capital do que como meio de produção.  Desde o descobrimento 

do país, tem havido uma grande concentração de terras, sem que esta seja 

efetivamente destinada a cumprir sua verdadeira função: a de gerar condições de 

vida para os que nela trabalham e para a sociedade em geral (GEHLEN, 2012).  

 

5.4 Meio Ambiente Equilibrado 
 

No Brasil, a partir do século XVI, iniciou-se um processo de transformação no 

uso da terra e produção do espaço, marcado pela degradação dos recursos naturais 

e desapropriação da população indígena que inicialmente desenvolviam sua cultura 

por meio de atividades de caça, pesca e coleta de alimentos, sem contato com a 

chamada civilização (ANDRADE, 1995; MELO; GEHLEN; ALVES, 2012). 

O ano de 1530 é considerado por Barbosa (2011) como um marco importante 

na instalação e aceleração do processo de degradação das terras ao longo da costa 

oriental nordestina, pela rápida substituição na Mata Atlântica pelas plantações de 

cana-de-açúcar. Isso demonstra que desde o período da colonização os recursos 

naturais da região vêm sendo submetidos à fortes pressões. 
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Atualmente, as transformações que estão acontecendo no município do Cabo 

de Santo Agostinho decorrem da instalação do CIPS, visto que desde o início das 

obras foi observada a geração de impactos sobre o meio natural local. As 

instalações do porto foram construídas em área estuarina de grande relevância 

ecológica, alterando a qualidade do estuário. Para a implantação do porto foram 

realizadas algumas intervenções que ocasionaram a remoção de mangue, mudança 

no regime das marés e salinidade dentro do estuário do Ipojuca, dragagens, entre 

outros impactos facilmente observáveis (ALMEIDA, 2003). Todavia esses 

rebatimentos vão além dos impactos sobre os recursos hídricos, afetando também a 

vegetação local, e consequentemente toda a fauna e o próprio homem que utiliza o 

meio natural para a realização das suas atividades. 

Além disso, com a chegada do Complexo Industrial e o avanço das grandes 

empresas para além dos limites do CIPS intensificou-se a pressão sobre o meio 

ambiente local, degradando através de impactos ambientais negativos e difusos a 

qualidade de vida nas áreas rurais e de preservação ambiental, já que o CIPS está 

instalado em uma região cercada por áreas de interesse ambiental (Mapa 3). A 

expansão dos empreendimentos também intensificou os usos nos espaços urbanos, 

comprimindo a população urbana em uma área bem reduzida, sofrendo com os 

impactos decorrentes da elevada densidade no uso da infraestrutura urbana 

(AMORIM, 2013). 

 
Figura 22 - Evolução da população do Cabo de Santo Agostinho para o período de 1872 a 

2020. 

 

Fonte: AMORIM, 2013 
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A crescente industrialização do município intensificou a chegada de pessoas 

em busca de empregos no CIPS, impulsionando o crescimento populacional no 

Cabo (Figura 22), especialmente, sobre áreas de risco ambiental. 

Segundo o Plano Diretor do Cabo de Santo Agostinho e Plano Diretor de 

Suape o território onde está localizado o antigo Engenho Tiriri é uma Zona de 

Preservação Ecológica (Mapa 4 e Figura 23). 

 

 

Figura 23 - Área protegida em Tiriri 

 

As informações obtidas através das entrevistas e das placas indicativas 

(Figura 24) apontam que os moradores serão desapropriados para a realização de 

reflorestamento da vegetação de Mata Atlântica. Porém, não para de ocorrer à 

chegada de novas indústrias em Tiriri. 

Os impactos ambientais trazidos pelo CIPS afetaram populações rurais como 

a de Tiriri. Silva (1992) destaca estudo realizado por Inaldo Moreira sobre a vida dos 

pescadores antes e depois da construção do porto externo de Suape, no qual é 

constatado que a maior parte dos pescadores vê Suape como prejudicial para sua 

atividade, por dificultar o acesso aos locais de pesca e modificar o microambiente do 

mangue estuarino, reduzindo assim a produção pesqueira. 
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Figura 24 - Placa indicativa de Zona de Preservação Ecológica em Suape 

 

Em entrevistas aplicadas a moradores locais que residem na região desde 

antes da chegada do CIPS foi possível constatar tal realidade:  

 
“Já morreu muito caranguejo, siri, aratu [...] de primeiro era muito 
peixe, agora, se quiser pegar um para o almoço está difícil” 
(ENTREVISTA Nº3).  
 
“Isso aí acabou com tudo” (ENTREVISTA Nº 5). Agricultor e 
pescador fala referindo-se a Suape em relação a pesca. 

 

 Os relatos dos pescadores (FIGURA 25) mostram que as intervenções sobre 

o meio natural incidem diretamente nas atividades desenvolvidas por eles, 

ressaltando a indubitável relação entre o homem e a natureza externa. 

Leff (2001) traz que a degradação ambiental se manifesta como sintoma de 

uma crise civilizatória na qual é preconizada uma falsa ideia de progresso da 

civilização moderna, regido pelo predomínio do desenvolvimento da razão 

tecnológica sobre a organização da natureza e aponta para a desconstrução do 

paradigma da modernidade e para a construção de futuros possíveis. 
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Figura 25 - Atividade da pesca em Tiriri 

 

Entre os programas e ações desenvolvidos pelo CIPS como medida 

compensatória estão os Programas Básicos Ambientais (PBAs) que realizam o 

plantio de mudas nativas da Mata Atlântica, diagnóstico e reflorestamento de áreas 

degradadas (Quadro 8), coleta e tratamento de resíduos; Programa de Educação 

Ambiental (PEA) que busca promover a consciência ambiental dos moradores das 

comunidades e trabalhadores das empresas através de realização de cursos; e 

construção de um Centro de Tecnologia Ambiental (CTA), juntamente com a 

Petrobrás (SUAPE, 2013). 

Porém cabe aqui refletir sobre até que ponto as atividades ditas sustentáveis 

do complexo são compensatórias para a população em geral, que teve os recursos 

de uso comum degradados e as áreas ambientais profundamente impactadas. Será 

que há uma forma coerente de compensar ou mensurar economicamente a 

natureza?  Relações de afetividade, o sentimento de pertencer ao lugar, uma teia 

relações construída ao longo de muitos anos é desconsiderada em prol de um 

desenvolvimento baseado em teorias econômicas que não contempla o 

desenvolvimento das pequenas comunidades locais, ou melhor, não visa atender a 

essa parcela da população. 
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Quadro 8 - Programas/Planos Ambientais do CIPS 

Nome do 
Programa/Plano 

Especificação 

Projeto de 
Monitoramento 
Ambiental da 
Qualidade do Ar 

Criado através de dois convênios, firmados entre a Refinaria 
Abreu e Lima S/A (RNEST) e a CPRH, e o outro entre a CPRH e 
SUAPE. Realiza o monitoramento integrado da qualidade do ar, 
estruturado com equipamentos automáticos de medição da 
concentração de poluentes atmosféricos e demais instrumentos 
necessários para a transmissão em tempo real dos níveis de 
poluição atmosférica na região do CIPS e em áreas circunvizinhas.  

Plano de Controle a 
Emergência – PCE 

O PCE de Suape encontra-se em fase de implantação. O PCE é 
um plano de segurança exigido pela Norma Regulamentadora NR-
29 para área portuária. No Plano são identificadas as hipóteses 
acidentais, os tipos de simulados, a periodicidade de treinamentos, 
além de propor uma estrutura organizacional de resposta - EOR, 
possíveis rotas de fugas, ponto de encontros, e uma matriz de 
Ação de emergência.  

Programa de 
Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) 

PPRA é uma exigência da NR 09, do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). O Porto de Suape para adequar-se a esta 
exigência mantém vigente um contrato de trabalho com uma 
empresa terceirizada especializada em saúde e segurança do 
trabalho responsável por elaborar, manter atualizado e 
implementar as ações do PPRA em Suape. 

Plano de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos – 
PGRS 

Há um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Zona 
Industrial e Portuária (PGRS). A administração de Suape é 
responsável pela gestão dos resíduos sólidos gerados pelo Centro 
Administrativo, Centro de Treinamento (Cetreino), guaritas, postos 
de controle, cais público e prédios públicos prestadores de 
serviços. As empresas privadas sediadas no local são 
responsáveis, de acordo com a lei estadual 12.008/2001, em 
cuidar de seus resíduos, desde a geração até o destino final. Em 
atendimento às recomendações da lei estadual 13.047/2006, que 
estabelece que todo órgão público deve doar seus recicláveis para 
associações de catadores, Suape doa semestralmente 1 tonelada 
de materiais recicláveis a Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Ipojuca – Recicle.Com  

Resíduos de Navios 

O Porto de Suape, não possui instalações para receber resíduos 
de navios. De acordo com a lei 9966/2000 o porto deverá dispor 
de instalações ou meios adequados para o recebimento e 
tratamento dos diversos tipos de resíduos. O serviço é realizado 
por empresas já cadastradas pelo Porto para a prestação desse 
tipo de serviço. 

Plano de Emergência 
Individual – PEI 

O PEI é uma exigência da Lei 9.966/2000. O Plano contém o 
estudo da área e do entorno e determina os possíveis cenários 
acidentais, estabelece uma estrutura para resposta ao acidente, 
para isso são requisitados os seguintes estudos: Estudo de 
Transportes e Dispersão do óleo e a Carta de Sensibilidade 
Ambiental para derramamento de Óleo (Carta SAO). 

Fonte: Elaboração própria, baseados nos dados fornecidos pelo CIPS. 

 

Diante disso, é possível observar que, como afirma Porto-Gonçalves (2006), a 

ideia de progresso e desenvolvimento, na sua versão mais atual, é sinônimo de 
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dominação da natureza. Portanto, aquilo que o ambientalismo apresenta como 

desafio é, exatamente, o que o projeto civilizatório, nas suas mais diferentes visões 

hegemônicas, acredita ser a solução: a ideia de dominação da natureza do mundo 

moderno-colonial. O ambientalismo coloca-nos diante da questão de que há limites 

para dominação da natureza. 

O modelo de desenvolvimento capitalista neoliberal, refletido nas atuais 

políticas públicas do Governo do Estado, não garante seguridade para as diversas 

camadas da sociedade, nem garante um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

ao passo que gera uma falha metabólica entre o homem e o meio natural, tornando 

ambos vulneráveis. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ocupação histórica dos pequenos produtores familiares na Mata Sul de 

Pernambuco tem produzido um mosaico geográfico de ambientes e modos de vida, 

que está se aprofundando pelo tempo e pelas distintas atividades humanas 

reproduzidas, sustentadas e reconfiguradas por meio de processos que podem ser 

observados atualmente no território de Tiriri.  Essas mudanças vêm se tornando 

voláteis devido às transformações qualitativas no âmbito do próprio processo de 

globalização, como se pode ver no termo Suape Global.  

As fortes correntes de desindustrialização e de realocação de atividades 

produtivas vêm sendo observada desde os anos de 1960 na Mata Sul 

pernambucana. Os municípios pertencentes à essa região vêm sendo 

reconfigurados e geograficamente transformados no espaço de uma geração. 

Aspectos culturais e sistemas ecológicos se acham em acelerado estado de 

mudança. Assim, é possível observar que embora as variações geográficas nos 

diferentes municípios da Mata Sul reflitam e incorporem legados materiais, 

históricos, culturais e políticos do passado, isso não significa dizer que são estáticos 

ou imutáveis.  

Mas é por meio da compreensão do desenvolvimento geográfico desigual que 

vem ocorrendo em diversos municípios da Mata Sul de Pernambuco que pode-se 

avaliar as contradições existentes nas trajetórias capitalistas de globalização que 

envolve um alto nível de autodestruição, de desvalorização e de falência em 

diferentes escalas e distintos lugares. O CIPS vem tornando populações de 

pequenos agricultores familiares vulneráveis a violência, a insegurança alimentar, ao 

desemprego, ao colapso dos serviços, a degradação das condições e qualidade de 

vida e a perda de recursos ambientais. Além do que, vem pondo em risco 

instituições políticas e legais existentes diante, por exemplo, da modificação e 

adequação de leis ambientais municipais de proteção da vegetação nativa para 

construção de vias de transporte, concentrando riqueza e poder e provendo 

oportunidades político-econômicas em alguns territórios seletivamente escolhidos e 

no âmbito de estratos restritos da população.  

A qualidade de vida foi analisada a partir de diversos componentes que de 

forma conjunta promovem o bem-estar. Entre os indicadores analisados a perda da 

terra representa a principal responsável pela redução do bem-estar dos pequenos 
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agricultores, já que antes da chegada do CIPS a agricultura era a principal fonte de 

renda e fornecia a base nutricional para as famílias. Com a restrição de não poder 

realizar determinadas culturas a população teve, tanto a alimentação, como a renda 

prejudicada, ficando vulneráveis a: fome, desemprego e ausência de renda. Para 

aqueles que já foram desapropriados ficou ainda mais difícil, pois perderam toda a 

lavoura e investimento realizado naquela área. 

É importante destacar a ausência de medidas por pare do CIPS e do Estado 

visando minimizar esses danos. Sabe-se da importância da agricultura para os 

pequenos agricultores, porém negligencia-se essa prática como a principal fonte de 

renda. É negligenciada também a adoção de políticas de inclusão e capacitação da 

população para outras atividades, inclusive, para o mercado de trabalho no CIPS. A 

população de Tiriri e as demais do entorno devem ter a opção de escolher se 

querem, ou não, trabalhar nas indústrias do CIPS em cargos que forneçam salários 

decentes, assim como devem ter como opção de escolha permanecer tendo a 

agricultura como sua principal atividade geradora de renda e sustento familiar, como 

eles fizeram durante muito tempo. 

Diante disso, a adoção de políticas públicas e iniciativas que visem atender as 

demandas dos pequenos agricultores familiares de Tiriri não estão incluídas nas 

propostas de desenvolvimento do CIPS, tais como: garantir as famílias habitação 

adequada as suas necessidades, promover acesso a terra para que as famílias 

tenham a opção de continuar praticando a agricultura; realização de capacitações 

para proporcionar um emprego coerente (racional); criação do transporte público e 

posto de atendimento médico em Tiriri e proximidades. A ausência dessas iniciativas 

na proposta de planejamento do complexo é evidenciada pelas: 1) baixas 

indenizações, com um valor que não possibilita a compra de outra habitação dentro 

dos padrões mínimos de qualidade; 2) falta de participação da população no 

processo de tomada de decisão. Quem melhor que os próprios moradores para 

saberem suas reais necessidades? As decisões são tomadas de cima para baixo, 

ficando claro que não são os anseios dessa parcela da população que visa ser 

atendida; 3) falta de investimentos em infraestrutura mínima em Tiriri, que faz com 

que a população permaneça as margens de serviços como transporte e saúde; 4) 

desapropriação com a proposta de criação de áreas naturais protegidas visando 

manter o equilíbrio ecológico através de medidas compensatórias, como se fossem 
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os pequenos agricultores os principais responsáveis pelas transformações e 

impactos ambientais negativos causados na região.  

Quanto às desapropriações para criação de áreas protegidas é possível 

observar uma estratégia que visa expulsar a população rural de suas terras sob a 

proposta de proteção ambiental quando, na verdade, ela estará à disposição do 

CIPS aguardando a chegada de novos empreendimentos que serão justificados pelo 

discurso de mais desenvolvimento. A intenção não é proteger as pessoas, nem o 

meio físico, é trazer mais crescimento econômico construindo um mosaico de 

crescimento econômico cercado de injustiças sociais e impactos ambientais. 

Diante disso, indica-se a necessidade de repensar a noção de 

desenvolvimento e qualidade de vida nas intervenções dos programas de políticas 

públicas que buscam a inclusão, mas partem de uma postura excludente em relação 

ao seu público-alvo, no caso em estudo os pequenos agricultores da antiga 

Cooperativa Agrícola de Tiriri. O foco não deve ser políticas que visem unicamente 

solucionar os problemas, mas sim aquelas que objetivam trazer qualidade de vida, 

pois não basta ter moradia, mas moradia com qualidade, assim como os demais 

serviços públicos. Todos os esforços devem ser mantidos para que ações 

promotoras de melhores condições de vida (habitação, educação, saúde, emprego, 

renda, segurança e participação) se sobreponham a questões meramente 

econômicas, cultivando assim o respeito a questões globais como os direitos 

humanos, a justiça social, a preservação da biodiversidade, e a regulamentação dos 

usos das terras. Porém, as intervenções realizadas pelo Governo Estadual mostram 

um Estado que não está a serviços das pessoas e sim da expansão do capital.  

O projeto desenvolvimentista do Complexo Industrial Portuário de Suape é um 

exemplo relevante que surge na história do país como uma evidência do 

desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico. O CIPS é uma fonte de 

crescimento econômico para o Estado, porém sua chegada trouxe para os pequenos 

agricultores rurais do entorno muitas transformações, mas pouco desenvolvimento. 

Nesta pesquisa não está negando-se os avanços obtidos em Tiriri ao longo da sua 

história, como por exemplo, nos últimos 50 anos. Porém, está-se afirmando que 

apesar dos moradores de Tiriri estarem residindo dentro do CIPS eles não são 

contemplados por esse desenvolvimento, já que a sua chegada não trouxe 

melhorias para qualidade de vida dos pequenos agricultores, mas, ao contrário 

disso, acentuou a vulnerabilidade da população.  
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA/UFPE 

Mestranda: Rafaela Dias de Melo 
 
Data: ____/____/____ 
Nome do entrevistado(a): 
Idade: 
Sexo: F (  )     M (  ) 
Posição na família:  
(  ) Mãe (  ) Pai (  ) Outro. Especificar_____________ 
Lote/Setor:_________________________________ 
 

PARTE 1 – Características socioeconômicas 
01) Quantas pessoas compõe a sua família hoje? 
(  ) 1 pessoa 
(  ) 2 pessoas  
(  ) 3 pessoas  
(  ) 4 pessoas  
(  ) 5 pessoas  
(  ) Acima de 5 pessoas – Total: ______Pessoas 
 
02) Ocupação: 
(  ) Estudante 
(  ) Empregado 
(  ) Desempregado 
(  ) Aposentado 
(  ) Autônomo 
(  ) Outro. Qual? ____________________________ 
Se empregado/autônomo, em que trabalha? 
______________________________________________________________________________________ 
 
03) Qual sua principal fonte de renda? 
______________________________________________________________________________________ 
 
04) Quem é o principal responsável pelo sustento da família? 
(  ) O(a) próprio(a) entrevistado(a). 
(  ) Cônjuge  
(  ) Pai  
(  ) Mãe  
(  ) Filhos(as)  
(  ) Irmãos 
(  ) Outro(s)¹ ____________________________ 
¹ A categoria "outros" inclui sogros, avós, avôs, primos e notadamente filhos(as) das filhas solteiras ou 
separadas.  

 
05) Quantas pessoas hoje estão empregadas em sua família? (  ) 1 pessoa 
(  ) 2 pessoas  
(  ) 3 pessoas  
(  ) 4 pessoas  
(  ) 5 pessoas  
(  ) Acima da 5 pessoas 
(  ) Nenhuma 
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06) Qual é a renda mensal média de sua família hoje? 
 (  ) Até R$ 678,00 
(  ) De R$ 679,00 até R$ 1017,00 
(  ) De R$ 1018,00 até R$ 1.350,00 
(  ) De R$ 1.1351,00 até R$ 1.695,00 
(  ) De R$ 1696,00 até R$ 2034,00 
(  ) Acima de R$ 2034,00 
(  ) Recebe ajuda Programa Social do Governo Federal 
(  ) Não possui nenhuma renda – Vive de ajuda de outros 
 
07) Qual é o seu nível de escolaridade? 
 (  ) Analfabeto(a) 
(  ) Primeiro Grau Incompleto 
(  ) Primeiro Grau Completo 
(  ) Segundo Grau Incompleto 
(  ) Segundo Grau Completo 
(  ) Curso Técnico 
(  ) Superior Incompleto 
(  ) Superior Completo 
 
08) Quantas crianças estão estudando em sua casa? 
 (  ) 1 criança              (  ) 2 crianças 
(  ) 3 crianças             (  ) 4 crianças  
(  ) 5 crianças             (  ) 6 crianças 
(  ) Nenhuma.             (  ) Não há crianças 
 
09) Qual a maior necessidade de sua família hoje? 
(  ) Emprego – Trabalho 
(  ) Alimentos – Cesta Básica 
(  ) Remédios 
(  ) Tratamento Médico – Odontológico 
(  ) Escola – Material Escolar 
(  ) Roupas 
(  ) Calçados 
(  ) Produtos de Limpeza Doméstica 
(  ) Produtos de Higiene Pessoal 
(  ) Outra(s)___________________________________ 
 
10) Algum membro da unidade doméstica participa de organizações (por exemplo, associação, 
sindicato, grupo de jovens)?  
 
(  ) Sim   (  )  Não 
 
Se sim, quem participa e qual a organização? 
________________________________________ 
 
11) Nesta unidade doméstica, como se dá a participação dos membros nas atividades? 
 

Atividade Mulher Homem 

Lavoura   

Criação de animais   

Cuidado com a casa   

Educação dos filhos   

Vendas   

Artesanato   

Pesca   

Assalariamento   
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12) Quais as tarefas desenvolvidas por você dentro da unidade doméstica? 
 

Tarefas Sim Não 

Lavagem 
de roupas 

  

Limpeza da 
casa 

  

Cuidar das 
crianças 

  

Cuidar dos 
idosos 

  

Preparação 
de 
alimentos 

  

Limpeza do 
quintal 

  

 
13) Quais as tarefas desenvolvidas por você dentro da atividade da lavoura? 
 

Tarefa Sim Não Tarefa Sim Não 

Colheita    Destoca    

Plantio    Químicos   

Capina    Desmate    

Adubação    Irrigação    

Aração    Gradagem    

 
PARTE 2 – Percepção Ambiental 

 
14) A quanto tempo reside na comunidade? 
(  ) Menos de 2 anos 
(  ) Entre 2,1 e 5 anos 
(  ) Entre 5,1 e 10 anos 
(  ) Entre 10,1 e 20 
(  ) Mais de 20 anos 
 
15) Quanto tempo reside na casa em que mora? 
(  ) Menos de 2 anos 
(  ) Entre 2,1 e 5 anos 
(  ) Entre 5,1 e 10 anos 
(  ) Entre 10,1 e 20 
(  ) Mais de 20 anos 
 
16) Qual seu bairro/cidade de Origem?____________________________________________________ 
 
17) Porque foi morar no local?___________________________________________________________ 
 
18) O que acha da casa em que mora? 
 
(  ) Péssima (  ) Ruim     (  ) Regular       (  ) Boa        (  ) Ótima 
 
19) O que acha do lugar em que mora? 
 
(  ) Péssimo           (  ) Ruim           (  ) Regular           (  ) Bom           (  ) Ótimo 
 
20) O que representa para você o lugar em que você vive? 
______________________________________________________________________________________ 
 
21) Há algo que você gostaria de modificar na paisagem do lugar em que vive?  
 
(  ) Sim   (  ) Não 
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Se sim, o que? 
______________________________________________________________________________________ 
 
22) O que a terra representa para você? 
______________________________________________________________________________________ 
 
23) Você e sua família utilizam a terra para produzir algum tipo de alimento? 
 
( ) Sim   (  ) Não. Se sim, quais? 
______________________________________________________________________________________ 
 
24) Onde são comercializados os alimentos produzidos por você e sua família? 
______________________________________________________________________________________ 
 
25) Qual a origem da água que consome? 
(  ) cisterna (captação de chuva)    
(  ) cacimba (poço raso)  
(  ) rio  
(  ) poço artesiano    
(  ) poço tubular 
(  ) COMPESA 
 
26) Qual o destino do lixo da sua casa? 
(  ) queima              (  ) no quintal (  ) fora de casa  
(  ) enterra              (  ) no quintal (  ) fora de casa  
(  ) terreno baldio    (  ) no quintal (  ) fora de casa  
(  ) beira do rio        (  ) no quintal (  ) fora de casa 
(  ) Coleta de lixo 
 
27) Tem energia elétrica na sua comunidade?  
(  ) Sim      (  ) Não  
 
28) E na sua casa? 
(  ) Sim      (  ) Não 
 
29) Possui rede coletora de esgoto? 
(  )Sim        (  )Não 
 
30) Espécie do domicílio: 
(  ) Próprio permanente 
(  ) Próprio temporário 
(  ) Alugado 
(  ) Cedido por familiar 
(  ) Outro. Qual________________________________ 
  

PARTE 3 – Sobre as transformações em Suape 
 
31) Em sua opinião, o CIPS está trazendo desenvolvimento para o Estado? 
(  ) Sim    Não (  )  Por quê? 
______________________________________________________________________________________ 
 
32) Em sua opinião, o CIPS está trazendo desenvolvimento e melhorias para você? 
(  ) Sim    Não (  ) Por quê? 
______________________________________________________________________________________ 
 
33) Diante da expansão do CIPS, sua casa: 
1- (  ) Permanecerá no local 
2- (  ) Terá que ser removida 
3- (  ) Não sabe informar 
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Se respondeu a alternativa 1 pule para a pergunta 44. 
34) Para onde será realocado?_________________________________________________________ 
 
35) O que acha de ter que se mudar? 
(  ) Péssimo          (  ) Ruim          (  ) Razoável          (  ) Bom          (  ) Ótimo 
 
36) Acredita que a nova moradia trará melhor qualidade de vida? 
(  ) Sim    (  ) Não  
Por quê? 
______________________________________________________________________________________ 

 
37) Houve a participação da comunidade no processo de negociação da remoção das famílias? 
(  ) Sim   (  ) Não 
 
35) Fica preocupado(a) sobre como ficará a renda para garantir o sustento da família ao sair de 
Tiriri?  
(  ) Sim (  ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________________________ 
 
38) Fica preocupado(a) se haverá dinheiro suficiente para comprar alimentos, inclusive frutas e 
verduras? 
(  ) Sim (  ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________________________ 
 
39) Fica preocupado(a) se poderá comer os mesmos tipos de alimentos, inclusive as frutas e 
verduras que existiam no sítio?  
( ) Sim ( ) Não Por quê? 
__________________________________________________________________________________ 
 
40) Aconteceu do(a) Sr. (a) ficar preocupado(a) se sua família continuará fazendo todas as 
refeições diariamente?  
(  ) Sim (  ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________________________ 
 
41) Fica preocupado(a) sobre onde irá morar depois de sair de Tiriri?  
(  ) Sim (  ) Não. Por quê? 
__________________________________________________________________________________ 
 
42) É uma das suas preocupações se na nova moradia haverá terra/espaço para plantação?  
( ) Sim ( ) Não Por quê? 
__________________________________________________________________________________ 
 
43) É uma das suas preocupações se na nova moradia haverá meios de geração de renda 
(plantação, comercialização dos produtos)?  
( ) Sim ( ) Não Por quê? 
__________________________________________________________________________________ 
 
44) É uma das suas preocupações se a indenização que irá receber será suficiente para comprar 
outra moradia?  
( ) Sim ( ) Não Por quê? 
__________________________________________________________________________________ 
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45) Fica preocupado(a) se sua família terá acesso a água?  
( ) Sim ( ) Não Por quê? 
__________________________________________________________________________________ 
 
46) Acredita que a saída de Tiriri mudará seu modo de vida? 
 ( ) Sim ( ) Não Por quê? 
__________________________________________________________________________________ 
 
47) O que a saída de Tiriri representa para você? 
 

 
PARTE 4 - Situação atual de (in)segurança alimentar 

 
48) Nos últimos 3 meses, sua família teve a preocupação de que os alimentos acabassem antes de 
receberem ou poderem comprar mais comida? 
(   ) Sim   (  ) Não 
 
49) Nos últimos 3 meses, os alimentos da sua casa acabaram antes que os moradores tivessem 
dinheiro para comprar mais comida? 
(   ) Sim   (  ) Não 
 
50) Nos últimos 3 meses, sua família ficou sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e 
variada? 
(   ) Sim   (  ) Não 
 
51) Nos últimos três meses, os moradores deste domicílio comeram apenas alguns poucos tipos de 
alimentos que ainda tinham porque o dinheiro acabou? 
(   ) Sim   (  ) Não 
 
52) Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade deixou de fazer alguma 
refeição porque não havia dinheiro para comprar comida? 
 (   ) Sim   (  ) Não 
 
53) Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade comeu menos do que 
achou que devia porque não havia dinheiro para comprar comida? 
 (  ) Sim (  ) Não. Por quê? 
 
54) Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade sentiu fome, mas não 
comeu porque não tinha dinheiro para comprar comida? 
 (  ) Sim (  ) Não. Por quê? 
 
55) Nos últimos três meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade ficou o dia inteiro sem 
comer ou teve apenas uma refeição ao dia porque não tinha dinheiro para comprar comida? 
(  ) Sim (  ) Não. Se sim, de quem? 
 
56) Nos últimos três meses, os moradores com menos de 18 anos de idade não puderam ter uma 
alimentação saudável e variada, porque não havia dinheiro para comprar comida? 

(  ) Sim  (  ) Não 
 
57) Nos últimos três meses, os moradores com menos de 18 anos de idade comeram apenas alguns 
poucos tipos de alimentos que ainda havia neste domicílio, porque o dinheiro acabou? 
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(  ) Sim  (  ) Não 
 
58) Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade comeu menos do que 
você achou que devia, porque não havia dinheiro para comprar comida? 

(  ) Sim  (  ) Não 
 
59) Nos últimos três meses, foi diminuída a quantidade de alimentos das refeições de algum 
morador com menos de 18 anos de idade, porque não havia dinheiro suficiente para comprar a 
comida? 

(  ) Sim  (  ) Não 
 
60) Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade deixou de fazer 
alguma refeição, porque não havia dinheiro suficiente para comprar a comida? 

(  ) Sim  (  ) Não 
 
61) Nos últimos três meses, algum morador com menos de 18 anos de idade sentiu fome, mas não 
comeu porque não havia dinheiro para comprar mais comida? 

(  ) Sim  (  ) Não 
 
62) Nos últimos 3 meses, alguma vez, sua família recebeu alguma ajuda em alimentos? 
(  ) Sim  (  ) Não. Se sim, de quem? 
_________________________________________________________________________________ 
 
63) Nos últimos 3 meses, aconteceu de não poder dar a sua família uma boa comida porque a 
comida acabou e não havia produção no sítio ou dinheiro para comprar?  
(  ) Sim(  ) Não.  Por quê? 
 
64) Onde costuma comprar os alimentos que consome? 
(  ) Supermercado/Mercadinho 
(  ) Feira/mercado livre  
(  ) Sítio  
(  ) Outro 
 
65) Todos na sua casa fazem todas as refeições principais todos os dias? 
(  ) Café da manhã              (  ) Almoço              (  ) Jantar 
 
OBSERVAÇÕES: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


