
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM GESTÃO 

E POLÍTICAS AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

BRUNO ALMEIDA DE MELO 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Ivan Vieira de Melo 

Coorientadora: Prof.a Dr.a Vanice Santiago Fragoso Selva 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 

DO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DA ZONA DA MATA NORTE 

DE PERNAMBUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2015  



BRUNO ALMEIDA DE MELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 

DO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DA ZONA DA MATA NORTE 

DE PERNAMBUCO 

 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade 

Federal de Pernambuco como requisito parcial para 

obtenção do grau de mestre em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente. 

 

Orientador: Prof. Dr. Ivan Vieira de Melo 

Coorientadora: Prof.a Dr.a Vanice Santiago Fragoso Selva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2015  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: GESTÃO E POLÍTICAS AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS SOCIOAMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 

DO POLO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DA ZONA DA MATA NORTE 

DE PERNAMBUCO 

 

 

BRUNO ALMEIDA DE MELO 

 

 

 

Data de aprovação: 12/02/2015 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

____________________________________ 

Orientador: Prof. Dr. Ivan Vieira de Melo 

 

 

______________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Ana Regina Marinho Dantas Barboza da Rocha Serafim 

Departamento de Ciências Geográficas – UPE Campus Mata Norte 

 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Abraham Benzaquen Sicsú 

Departamento de Engenharia de Produção – UFPE 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Prof. Dr. Gilberto Gonçalves Rodrigues 

Departamento de Zoologia, Centro de Ciências Biológicas – UFPE 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À você Pollyanna, por ter conseguido enxergar 

tanta coisa num momento em que não era 

possível se ver quase nada. 

Obrigado pelo acreditar, pelo sorriso, e pela 

vida em minha vida. 

Foi por você e é para você. 

 

 

 

À memória do meu pai Firmino, que de modo 

inesperado partiu antes do tempo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estar atento não significa procurar saber algo preciso. Tudo, até o irrelevante, pode ser útil 

um dia. O importante é saber aquilo que os outros não sabem que você sabe. 

Umberto Eco, O Cemitério de Praga 

 

 

 

O trabalho acadêmico é árduo. Ele exige, sobretudo, consistência. 

Prof. Ivan Vieira de Melo 

  



AGRADECIMENTOS 

 

 

À Deus, pela oportunidade e pela capacidade de realização e a Nossa Senhora, pela 

intercessão. 

 

Ao meu orientador, Prof. Ivan Melo pela receptividade, acolhida e interesse do primeiro 

encontro; pela paciência, disponibilidade, incentivo, compreensão e zelo no decorrer da 

pesquisa. 

 

À minha co-orientadora Prof.a Vanice Selva pela amizade, por mais uma oportunidade de 

trabalho em conjunto, pela confiança, disponibilidade, paciência, apontamentos e pelo 

incentivo pela escolha do PRODEMA. 

 

Aos professores membros da banca, Prof. Abraham Sicsú; Prof. Gilberto Rodrigues por terem 

aceitado prontamente o convite para avaliação deste trabalho; e à Prof.ª Ana Regina Serafim 

(que também esteve presente na banca da qualificação) pelas valiosas contribuições para este 

trabalho.  

 

À Universidade Federal de Pernambuco, ao Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, seus professores (em especial a Prof. Vanice, ao Prof. 

Gilberto, ao Prof. Ivan e a Profa. Marlene), e funcionários (Solange, Aldenice e Tarcísio) pela 

paciência, auxílio, compreensão, e pela oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. 

Um agradecimento também ao Prof. Michel Saturnino Barboza pela oportunidade concedida 

no estágio de docência. 

 

Aos colegas de turma pela convivência, troca de experiências, compartilhamento de 

informações, pelos momentos alegres e felizes, complicados e de incerteza partilhados ao 

longo desses 2 anos. Agradeço o estarmos juntos nas atividades desenvolvidas no decorrer do 

curso. Isso foi fundamental! Um abraço especial para Maíra Braga, pelo reencontro 

acadêmico após 10 anos; e para Maira Egito, Jessika Azevedo e Michelle Lima pela nova 

amizade. 

 

Às pessoas e entidades pesquisadas pelo fornecimento das informações essenciais para a 

conclusão deste trabalho. 

 

De modo muito especial à minha mãe Eliane, pela presença constante e apoio incondicional 

em tudo; a meu irmão Ivo e minha cunhada Ana pela torcida; à minha tia Eneida, pelo 

fornecimento de materiais de pesquisa; e à minha família estendida meus sogros sr. Jailton e 

Rosario; meu cunhado Paulo; minha cunhada Valéria, Rafael e ao pequeno e Matias pela 

torcida. 

 

Aos amigos de sempre Ticiano e Miwa, Jordania, Fabiana, e Carolina Maciel. 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão 

da bolsa durante todo o período do mestrado. 

  



Perspectivas socioambientais de empreendimentos industriais do polo de 

desenvolvimento da Região da Zona da Mata Norte de Pernambuco 

 
 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é o de analisar o conhecimento socioambiental proporcionado pela 

experiência do Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS), junto aos atores 

intervenientes no planejamento e implantação dos Polos Farmacoquímico e Automotivo na 

Região de Desenvolvimento Mata Norte de Pernambuco. Apesar da importância para o 

desenvolvimento econômico do Estado, o CIPS também contribui com significativos 

impactos socioambientais negativos, conforme mostram os estudos críticos e pesquisas 

realizadas sobre o tema. Tal experiência consistiria portanto, um aprendizado capaz de propor 

recomendações para os projetos dos Polos na Mata Norte. Nesse contexto, foram estudadas as 

propostas da instalação dos Polos Farmacoquímico e Automotivo, destacando a Empresa 

Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) e a Fábrica da Fiat, situados no 

município de Goiana, na Zona da Mata Norte. Estes são exemplos de projetos estruturadores 

atraídos pelo Governo de Pernambuco, estratégicos na promoção do desenvolvimento 

regional. Os procedimentos metodológicos adotados neste estudo compreenderam pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental, realização de entrevistas e observação local. 

Precisamente, como aporte teórico metodológico tomou-se a Teoria da Criação do 

Conhecimento Organizacional, desenvolvida por Nonaka e Takeuchi. A realização de tais 

procedimentos permitiu com que fosse identificado o conhecimento socioambiental 

disponível nas fontes pesquisadas acerca dos impactos causados pelos empreendimentos. A 

análise dos resultados obtidos levou à constatação de que apesar do conhecimento 

proporcionado pela experiência do CIPS, este não é suficientemente considerado, de modo 

que se percebe na Mata Norte a repetição de alguns dos erros cometidos na Mata Sul. 

 

Palavras Chave: Meio Ambiente; Desenvolvimento; Sustentabilidade; Polos Industriais 

 

  



Social and environmental expectations of industrial projects from 

Pernambuco’s northern Zona da Mata Development Park 
 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes, together with the planning and implementing actors from the Pharmaco. 

Chemical and Automotive Parks in the Pernambuco’s northern Zona da Mata Development 

Park, the social and environmental knowledge provided by the CIPS (Complexo Industrial 

Portuário de Suape, Suape port industrial complex) experience. Regardless of its importance 

to Pernambuco State’s economic development, CIPS has also been provoking negative social 

and environmental impacts, as pointed out by critical studies and related research. Therefore, 

the CIPS experience corresponds to learning, which is capable to suggest best practices to the 

northern Zona da Mata Parks’ projects. In that context, we have analyzed the Pharmaco-

Chemical and Automotive Parks installing plans, namely Hemobrás and the Fiat plant, located 

in Goiana, a town in the northern Zona da Mata. They illustrate how the Pernambuco’s 

Government attracts structuring projects, and how strategically relevant they are to the 

regional development. In this study, we adopted the following methodology: bibliographic 

research, documental research, interviews and local observation. More precisely, we 

employed the Theory of Organizational Knowledge Creation, developed by Nonaka and 

Takeuchi as our methodological theoretical support. With these procedures, we could identify 

in the queried material the available knowledge concerning social and environmental impacts 

provoked by such projects. Analyzing the results, we can state that the current projects do not 

sufficiently practice the lessons learned from the CIPS experience. Thus, we face in northern 

Zona da Mata the repetition of some mistakes made in southern Zona da Mata years ago. 

 

Keywords: Environment, development, sustainability, Industrial park. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos o Estado de Pernambuco vem passando por transformações 

profundas em termos de crescimento econômico. Após passar um longo período ocupando 

uma posição secundária na dinâmica do país entre os anos 1985 e 2003, a partir do início dos 

anos 2000 o Estado assume um papel, passando a liderar o dinamismo na região Nordeste, 

situando-se entre os estados brasileiros cuja economia mais crescem no país (ARAÚJO, 

2013). Os indicadores econômicos relacionados ao Produto Interno Bruto (PIB) divulgados 

tanto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como pela Agência Estadual 

de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco – (CONDEPE/FIDEM), evidenciam que o PIB 

tem aumentado e, no período de 2010 a 2014 manteve o Estado acima da média nacional. 

O desempenho positivo obtido pela economia pernambucana ao longo desse 

período, propiciou a captação de investimentos1, bem como a elaboração e execução de 

diversos projetos estruturadores2, dentre os quais destacam-se a Ferrovia Transnordestina; o 

Canal do Sertão; o Polo Farmacoquímico; a Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro; a 

Refinaria Abreu e Lima; o Estaleiro Atlântico Sul (PERNAMBUCO, 2007a).  

De acordo com Silva (2011), a atração desses projetos para Pernambuco se deu 

pelo fato de que o Estado apresentou determinados diferenciais de ordem econômica, política 

e infraestrutural. Como diferencial econômico, pesou o fato de que o Estado representava “um 

mercado consumidor robusto e ávido, concentrando, a partir da capital Recife, num raio de 

800 km, 36 milhões de pessoas e 90% do Produto Interno Bruto (PIB) nordestino” (REGO, 

2010 apud SILVA, 2011, p.17). O diferencial político referia-se à conjuntura política de 

então, que permitiu um alinhamento político-partidário importante entre os Governos Federal 

e Estadual (SILVA, 2011). O diferencial estrutural, diz respeito à existência de “redes de 

escoamento de produção e acesso a outras praças” (SILVA, 2011, p. 17): rodovias duplicadas 

ou em vias de duplicação, o Aeroporto Internacional do Recife, e o Complexo Industrial 

Portuário de Suape (CIPS).  

Todos esses diferenciais elencados permitiram, na opinião de Silva (2011), que 

Pernambuco pudesse receber tal gama de investimentos e projetos que possibilitam a 

                                                           
1 Atraídos não só pelo potencial de crescimento econômico, mas também devido às políticas de incentivo 

adotadas, principalmente através do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (PRODEPE). 
2 De acordo com Silva (2011, p. 16), o termo “refere-se a investimentos de elevada monta [...]capitaneados pelo 

poder público e iniciativa privada, cujas pretensões alcançam melhorias de infraestrutura, novas frentes de 

geração de emprego e renda e dinamismo da base industrial local, que se refletem em significativas mudanças 

socioeconômicas.” 
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retomada do crescimento econômico não apenas para o Estado, mas principalmente para os 

municípios onde estão sendo instalados. 

Entretanto, estudiosos de diferentes áreas que se dedicam ao assunto mostram que 

a simples promoção do crescimento econômico não é suficiente, se este não for 

compatibilizado às demandas por educação, saúde, transporte, empregabilidade, 

responsabilidade para com o meio ambiente, ou utilização racional dos recursos naturais 

(FURTADO, 1974; 1980; ANDRADE, 1977; FOLADORI, 2002; LEFF, 2007; 2009; 

SACHS, 2008). É preciso que as propostas de crescimento sejam capazes de conciliar o 

desafio do necessário crescimento econômico com imprescindível sustentabilidade social e 

ambiental.3 

Um caso real que exemplifica sobremaneira a situação acima descrita ocorreu com 

a instalação do Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS) na Zona da Mata Sul de 

Pernambuco. Este é um empreendimento de grande porte que, mesmo embasado por um 

discurso tido pelos seus proponentes como ambientalmente correto, apresentou e continua 

apresentando problemas na mitigação de seus impactos ecológicos e sociais, tais como a 

destruição dos manguezais e de recifes de corais para as obras de ampliação do porto; os 

conflitos socioambientais relacionados à posse das terras; a exclusão dos moradores locais da 

área destinada ao CIPS; a dicotomia entre a riqueza gerada pelo Complexo (refletida no PIB 

dos municípios) e a situação de pobreza encontrada (constatada por indicadores sociais como 

o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH ou Índice de Gini), conforme mostram estudos 

realizados (ALMEIDA, 2003; CAVALCANTI, 2008; Master Eco-Polis International, 2009; 

GURGEL, 2009; SILVEIRA, 2010; SANTOS, 2011; SILVA, 2009; CASTRO, 2012). A 

realidade diagnosticada no caso do CIPS constitui-se, portanto, uma experiência única de 

aprendizado ao planejamento de novas regiões de desenvolvimento do Estado. 

Principalmente neste momento em que uma nova região vem se destacando como 

novo polo industrial de Pernambuco – o Norte da Região Metropolitana do Recife, mais 

especificamente a Zona da Mata Norte – para onde estão sendo direcionados 

empreendimentos estruturadores, dentre os quais destacam-se os Polos Automotivo e 

Farmacoquímico, e é certo que a instalação desses empreendimentos irá acarretar impactos 

sobre a economia, sobre o meio ambiente e sobre a sociedade local por mais que se tente 

mitigá-los – de modo similar ao que vem ocorrendo com a instalação do CIPS. 

                                                           
3 “A sustentabilidade ambiental está voltada para a base física dos processos de produção e da vida social, 

orientando para a conservação dos recursos naturais, a proteção dos ecossistemas naturais, a manutenção das 

condições paisagísticas e a absorção das interferências antrópicas. A sustentabilidade social, por sua vez, está 

centrada nas ideias de desenvolvimento humano” (LEIS, 1996 apud MELO, 2002, p. 50). 
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Portanto, considerando-se as reconhecidas críticas feitas a partir de estudos 

vigentes publicados em relação ao projeto do CIPS nos aspectos socioambientais, formulou-se 

o seguinte problema de pesquisa: o conhecimento socioambiental advindo com a experiência 

do CIPS na RD Mata Sul está servindo como referência para o modelo de desenvolvimento a 

ser implantado na RD Mata Norte? 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a relevância do conhecimento sobre o 

impacto socioambiental oportunizado com a experiência do CIPS, por parte dos atores 

intervenientes do desenvolvimento, no planejamento e implantação dos projetos 

estruturadores para a Região de Desenvolvimento (RD) Mata Norte de Pernambuco. 

Para que tal análise fosse realizada, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: a) identificar os principais impactos socioambientais previstos no EIA do CIPS 

na RD Mata Sul e nos EIAs dos Polos Farmacoquímico e Automotivo da RD Mata Norte; b) 

sintetizar as principais críticas reconhecidas ao projeto do CIPS, sobre os aspectos 

socioambientais, destacando o que poderia servir como aprendizado para a RD Mata Norte; c) 

comparar a similaridade dos principais impactos socioambientais, verificando a tendência de 

repetição na Mata Norte; d) verificar se os principais atores intervenientes das Políticas 

Públicas de Desenvolvimento estão considerando o conhecimento produzido pelo CIPS no 

contexto da instalação dos Polos Automotivo e Farmacoquímico; e) propor subsídios para o 

aprimoramento das políticas de desenvolvimento e critérios de gestão na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável. 

Considerando os objetivos propostos, tem-se que a pesquisa foi direcionada para 

investigar a relação desenvolvimento x meio ambiente. Como será visto no capítulo 3, existe 

uma distinção conceitual entre os termos crescimento econômico e desenvolvimento. O 

primeiro refere-se apenas a indicadores relacionados a economia, tais como o PIB, o aumento 

da renda per capita, dentre outros, não levando em consideração aspectos sociais como a 

distribuição da renda gerada, ou se houve alguma melhora nas condições sociais. Por sua vez, 

o termo desenvolvimento possui um sentido mais amplo, pois incorpora outros objetivos da 

sociedade, tais como a proteção do meio ambienta, a distribuição mais igualitária da renda, 

segurança e liberdade. 

A integração sistêmica entre crescimento econômico e sustentabilidade 

socioambiental começa a ser estudada no final dos anos 1960, quando se percebeu a 

necessidade de se atender simultaneamente aos interesses de preservação e conservação do 

meio ambiente, diante da sua exploração econômica irracional na busca pelo crescimento 

econômico. 
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No Brasil, um dos primeiros autores a abordar este tema foi Celso Furtado (1974). 

Ele observou que o meio ambiente é explorado de um modo predatório pelo modelo 

econômico em expansão e que este, ao propiciar o crescimento da economia, cria a ilusão de 

que se tem desenvolvimento econômico: 

o custo, em termos de depredação do mundo físico, desse estilo de vida é de tal 

forma elevado que toda tentativa de generaliza-lo levaria inexoravelmente ao 

colapso de toda uma civilização, pondo em risco as possibilidades de sobrevivência 

da espécie humana. Temos assim a prova definitiva de que o desenvolvimento 

econômico é simplesmente irrealizável. (p.75, grifos do autor). 

 

É certo que nos discursos oficiais essa questão é abordada e os possíveis danos ao 

meio ambiente são minimizados por meio de uma retórica repleta de planos e projeções 

estatísticas, mas nem sempre a realidade alcança aquilo que está no plano da teoria. Não se 

trata de ser contra o desenvolvimento. O desejável é que este seja promovido de uma maneira 

onde os meios natural e social não sejam degradados de modo irreversível, e as pessoas 

possam se apropriar das benesses produzidas. 

Em tal contexto, os estudos sobre o CIPS, na perspectiva dos seus impactos 

socioambientais podem servir como referência de aprendizado e potencializar recomendações 

para os projetos em curso na RD Mata Norte e similares. 

Além da atualidade do tema, acredita-se que o pioneirismo desta pesquisa esteja 

no seu foco voltado à questão do desenvolvimento sustentável na RD Mata Norte, o que de 

certa forma contribuirá com subsídios relevantes para discussões que conduzam ao 

aprimoramento de políticas de desenvolvimento social e critérios de gestão na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável, cuja chave para compreensão “está em que a sua construção dá-

se no processo de debate em curso, mas só se avança à medida que ocorre o 

compartilhamento das diversas visões de mundo atual e futuro, cenários ainda mal 

estruturados”. (MELO, 2012, p. 68, grifo nosso). 

A dissertação contem 5 capítulos, incluindo a introdução e está estruturada da 

seguinte maneira: 

Introdução – consiste no primeiro capítulo. Consta do tema, da problemática, dos 

objetivos e da justificativa. 

Capítulo 2 – contém a fundamentação metodológica adotada para a pesquisa, além 

da descrição dos procedimentos metodológicos adotados; a delimitação da área de estudo e 

uma descrição dos objetos de estudo da pesquisa. 

Capítulo 3 – contém a revisão de literatura onde são abordados os principais 

conceitos utilizados, tais como crescimento e desenvolvimento econômico e sua distinção; 
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desenvolvimento sustentável; avaliação de impactos; polos de desenvolvimento; além de 

estudos relacionados ao Complexo Industrial Portuário de Suape. 

Capítulo 4 – aqui é feita a descrição e a análise dos dados obtidos após as 

pesquisas bibliográficas, documentais e observação local; 

Capítulo 5 – apresenta as considerações finais do estudo, bem como as 

dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa, além de algumas sugestões para 

aplicabilidade da mesma e realizações de futuros estudos. 

  



 

21 

2. METODOLOGIA 

 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, a metodologia utilizada é a qualitativa, por 

ser a forma de investigação mais apropriada para investigar fenômenos insuficientemente 

conhecidos, na qual a pesquisa adquiriu um caráter exploratório (MELO, 2002). De acordo 

com Melo (2002), a pesquisa qualitativa permite a compreensão da realidade a partir de dois 

enfoques: 1) fenomenológicos (subjetivista-compreensivista); 2) dialético (crítico-

participativo com visão histórico-estrutural). Assim, a presente pesquisa possui um enfoque 

qualitativo dialético do tipo exploratório comparativo.  

Não foi possível atender os objetivos desta pesquisa, sem que fossem 

compreendidos os contextos históricos – passado e atual – que propiciaram a instalação do 

CIPS na RD Mata Sul e propiciam a instalação dos Polos Automotivo e Farmacoquímico na 

RD Mata Norte, mais especificamente no município de Goiana. Isso justifica e embasa a 

escolha pelo enfoque dialético. 

A perspectiva exploratória justifica-se pelo fato de que as perspectivas 

socioambientais para o desenvolvimento sustentável, suscitadas pela implantação dos Polos 

Farmacoquímico e Automotivo na RD Mata Norte constituem uma oportunidade singular de 

estudo, devido ao seu caráter recente, particularmente no contexto de uma escassez de estudos 

por parte da Academia. 

O caráter comparativo tornou-se indispensável a partir do momento em que se 

decidiu abordar as perspectivas socioambientais do desenvolvimento sustentável, a partir de 

duas realidades que embora distintas, guardam semelhanças em vários aspectos. 

Dentre os sentidos encontrados no dicionário para a palavra perspectiva, dois 

mereceram destaque no contexto da realização desta pesquisa. O primeiro deles apresenta a 

perspectiva com o sentido de esperança ou receio de uma coisa provável, mas ainda 

afastada. O segundo apresenta a perspectiva com o sentido de modo de ver baseado em dados 

conhecidos. São dois sentidos distintos, mas que podem ser complementares um do outro. 

A presente pesquisa se utiliza da noção de perspectiva segundo esses dois 

sentidos. A esperança ou receio de uma coisa provável, mas ainda afastada corresponde aos 

impactos socioambientais previstos para os Polos Farmacoquímico e Automotivo em Goiana4. 

Por sua vez, o modo de ver baseado em dados conhecidos corresponde ao que se conhece da 

                                                           
4 Como no decorrer da pesquisa os referidos polos ainda se encontravam em fase de instalação, não foi possível 

dispor de dados concretos acerca das consequências dos impactos previstos para os empreendimentos. 
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experiência do CIPS e o que pode ser aplicado em Goiana no contexto da instalação dos 

Polos, na intenção de não se repetirem os erros cometidos no CIPS. Tem-se portanto que 

nesta pesquisa a perspectiva possui o duplo papel de esperar e conhecer. 

A perspectiva detém ainda um caráter subjetivo – cada sujeito tem a sua própria 

perspectiva, com suas respectivas características e particularidades. Três foram os sujeitos 

trabalhados no presente estudo: Estado, mercado e sociedade e são as perspectivas desses 

sujeitos (ou atores, como se nomeou) que forneceram os subsídios para a realização da 

pesquisa. 

Portanto as perspectivas socioambientais do desenvolvimento sustentável 

correspondem à visão que cada ator (Estado, mercado e sociedade civil) possui à respeito da 

relações homem x meio ambiente num contexto onde as dimensões sociais, ecológicas e 

econômicas sejam promovidas de modo harmonioso e equilibrado. 

Um último aspecto dessa pesquisa que se faz necessário evidenciar, é a sua 

natureza interdisciplinar, observando o objeto sob múltiplos aspectos, trabalhando em 

conjunto, procurando escapar do risco de coisificar o objeto de estudo (MORIN, 2001). 

Buscou-se, pois, no pensamento complexo o instrumental que permitisse compreender a 

multidimensionalidade da realidade desse estudo e buscasse restabelecer a articulação entre 

posições que normalmente são fragmentadas. 

O conjunto dos procedimentos metodológicos adotados para o presente estudo foi 

desenvolvido após a determinação dos objetivos e foi desdobrado nos seguintes 

direcionamentos de pesquisa: pesquisa bibliográfica; pesquisa documental; realização de 

entrevistas e observação local. 

A etapa da pesquisa bibliográfica desenvolveu-se mediante a consulta de teses, 

dissertações, periódicos, artigos científicos, estudos, publicações e livros, além do portal de 

periódicos da CAPES, onde foram utilizadas as seguintes palavras chave: desenvolvimento 

regional, desenvolvimento sustentável, impactos socioambientais, Complexo Industrial 

Portuário de Suape e Goiana. As palavras-chave foram pesquisadas isoladamente, e também 

por associação. Os sites de buscas Google e Google Acadêmico também foram utilizados 

como fonte de pesquisa. 

Os estudos cujas temáticas mais se aproximaram desta pesquisa foram analisados 

e registrados na forma de fichamentos e posteriormente organizados numa planilha, contendo 

os seguintes dados: nome do trabalho, autor, ano, instituição, curso, problemática, objetivos, 

metodologia, conclusão e referências bibliográficas. As demais fontes também foram 

devidamente fichadas e arquivadas. 
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Através da pesquisa bibliográfica o tema dos impactos socioambientais que 

ocorrem em decorrência da instalação de grandes projetos de desenvolvimento foi 

contextualizado, possibilitando deste modo, a construção de um referencial teórico capaz de 

subsidiar e fundamentar as análises feitas (MELO, 2002). Tomando por base o entendimento 

proposto originalmente por Ascerald (2010) para conflito socioambiental, esta pesquisa 

considera que impacto socioambiental corresponde às ações antrópicas no meio natural que 

repercutem direta ou indiretamente na relação entre eles. 

Para a pesquisa documental foram realizadas pesquisas na biblioteca da Agência 

Pernambucana de Meio Ambiente – CPRH, com a finalidade de consultar os Estudos de 

Impacto Ambiental, Relatórios de Impacto Ambiental e os relatos das Audiências Públicas 

dos empreendimentos Complexo Industrial Portuário de Suape, Polo Farmacoquímico de 

Pernambuco e Fábrica da Fiat. A finalidade foi a de identificar os impactos socioambientais, 

especificamente aqueles previstos para a fase de instalação dos empreendimentos, para depois 

compara-los em termos de similaridade e verificar a sua repetição (ou não) na RD Mata 

Norte. A escolha pelos impactos da fase de instalação se deu pelo fato de que dos três 

empreendimentos apenas o CIPS já estava em fase de operação. 

Antes da realização de entrevistas (Apêndice A), foram identificados os atores 

intervenientes – aqueles que tem poder de decisão – do processo de desenvolvimento. De 

acordo com Leis (1996 apud MELO, 2002), é possível identificar três correntes na condução 

do processo de desenvolvimento sustentável: a estatista, a mercadista e a societalista5. A partir 

desta delimitação proposta por Leis (1996) definiu-se os principais atores a serem 

entrevistados: para a corrente estatista, as instâncias de governo estadual e municipal (Goiana 

e Cabo de Santo Agostinho); para a corrente mercadista, as empresas Hemobrás e Fiat; e para 

a corrente societalista, representantes da sociedade civil.  

De acordo com Lakatos (2003), a entrevista “é um procedimento utilizado na 

investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de 

um problema social” (p. 195). Deste modo, a principal finalidade das entrevistas foi a de 

identificar o conhecimento dos atores a respeito dos impactos socioambientais do CIPS, das 

suas consequências, e se esse conhecimento poderia ter gerado algum aprendizado no 

contexto da instalação dos Polos Farmacoquímico e Automotivo no município de Goiana. As 

                                                           
5 [O] enfoque Estatista prioriza a combinação e o equilíbrio dos princípios de eficiência alocativa e de equidade 

social; o enfoque Societalista dá prioridade ao princípio da equidade social em detrimento da eficiência 

alocativa; e, o enfoque Mercadista, dá prioridade ao princípio da eficiência alocativa em detrimento da equidade 

social. (MELO 2002, p. 49). 
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entrevistas foram realizadas pessoalmente e por e-mail com os atores intervenientes do 

desenvolvimento previamente identificados, representando as correntes estado, mercado e 

sociedade civil.  

Para a corrente estatista foram escolhidos órgãos de governo do âmbito estadual e 

municipal. Representando o Governo Estadual: a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

(SDEC); a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS); a Agência Estadual de 

Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM); a Companhia Pernambucana 

de Meio Ambiente (CPRH); e a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (AD DIPER). 

Representando o governo do município de Goiana, a Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio 

Ambiente, Secretaria de Planejamento Estratégico e Coordenação Geral de Goiana e a 

Agência de Desenvolvimento de Goiana (AD Goiana). Representando o município do Cabo 

de Santo Agostinho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a 

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. A escolha por esses organismos de 

governo se deu pelo fato de que suas atividades principais estarem relacionadas aos temas 

promoção do desenvolvimento, planejamento e meio ambiente. 

Para a corrente mercadista, foram escolhidos os empreendimentos Hemobrás e 

Fiat, por serem os principais representantes dos respectivos polos onde estão sendo instalados.  

A corrente societalista foi representada pela Colônia de Pescadores Z-17; pela 

Associação Quilombola, pela Associação das Marisqueiras e pelo Conselho Pastoral da Pesca 

(CPP). As três primeiras entidades foram escolhidas pelo fato de que estão localizadas no 

município de Goiana, e por desenvolverem atividades que podem sofrem algum tipo de 

impacto decorrente da instalação dos polos no município. O CPP foi escolhido por ser uma 

entidade que atua junto aos três representantes citados.  

Foram realizadas entrevistas pessoais nos seguintes órgãos do Governo Estadual: 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC); Agência Estadual de Planejamento e 

Pesquisas de Pernambuco – CONDEPE/FIDEM; Agência de Desenvolvimento de 

Pernambuco (AD DIPER) e Companhia Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH). 

Posteriormente foi enviado um e-mail para a AD DIPER, cuja finalidade era a 

complementação das informações colhidas na entrevista. Tentou-se contato pessoal com a 

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), e na impossibilidade de se marcar 

a entrevista, optou-se pelo envio de um e-mail, o qual não foi respondido. Em Goiana, 

realizou-se entrevistas pessoais na Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente. Para a 

AD Goiana também foi enviado e-mail, em virtude de não ter-se conseguido marcar um 

encontro pessoal. As respostas fornecidas foram plenamente satisfatórias e por isso não houve 
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necessidade de se realizar uma entrevista pessoal. Com relação aos órgãos governamentais do 

Cabo de Santo Agostinho, realizou-se contato telefônico solicitando marcação de entrevista 

com as Secretarias escolhidas, mas os encontros não foram marcados. Como alternativa, 

foram enviados e-mails, contudo os mesmos não foram respondidos ou não chegaram a ser 

recebidos devido a problemas de configuração da internet das referidas secretarias. 

Para os empreendimentos Hemobrás e Fiat, optou-se pela comunicação através de 

mensagens eletrônicas como forma de se estabelecer um primeiro contato para posterior 

agendamento de entrevista. Pelo fato de que as respostas da Hemobrás terem sido satisfatórias 

para os interesses do trabalho, não foi necessário agendar a entrevista. Com relação a Fiat, 

houve uma primeira resposta informando que seria mantido um contato posterior, mas isto 

não aconteceu. Deste modo, não foi possível obter qualquer tipo de informação junto à Fiat. 

Na Colônia de Pescadores Z-17; na Associação Quilombola e na Associação das 

Marisqueiras foram realizadas entrevistas com seus respectivos representantes. Para o 

Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) optou-se pelo envio de e-mail, o qual foi respondido.  

Para os encontros pessoais as entrevistas foram do tipo não estruturada, que 

seguia um roteiro prévio. As entrevistas consistiram em conversações informais não gravadas, 

sendo complementadas por perguntas abertas, de modo a dar mais liberdade para o informante 

(ANDRADE 1997). Nas entrevistas realizadas por e-mail optou-se pelo tipo semiestruturada.  

A realização das pesquisas bibliográfica, documental e das entrevistas permitiu 

com que fosse identificado o conhecimento socioambiental disponível nas fontes pesquisadas 

acerca dos impactos causados pelos empreendimentos, bem como quais deles seriam os mais 

relevantes no sentido de haver gerado algum aprendizado. Nesta pesquisa considerou-se 

conhecimento socioambiental aquilo que os intervenientes tiveram oportunidade de aprender 

fazendo com a experiência do CIPS (diretamente com os empreendimentos e indiretamente 

com as pesquisas acadêmicas que criticam SUAPE, com foco no impacto socioambiental) e 

aplicaram (ou não) nos projetos estruturadores para a RD Mata Norte. 

Por sua vez, o conhecimento socioambiental relevante foi determinado a partir da 

comparação entre o conhecimento do impacto socioambiental oportunizado com o CIPS 

(aquele originado a partir dos estudos – técnicos e/ou acadêmicos – que correspondem às 

ações ocorridas nos meios natural e antrópico decorrentes da instalação do Complexo) e o 

conhecimento sobre impacto socioambiental aplicado nos projetos estruturadores para a Mata 

Norte (aquele originado a partir de estudos técnicos e/ou acadêmicos que analisaram as 

consequências dos impactos socioambientais ocorridos nos meios natural e antrópico 

decorrentes da instalação de grandes empreendimentos). Deste modo, este trabalho considera 
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“relevância do conhecimento socioambiental” o conhecimento que de fato foi aplicado na RD 

Mata Norte pelos atores intervenientes, a partir do conhecimento socioambiental oportunizado 

com a experiência do CIPS na RD Mata Sul.  

Como aporte teórico metodológico tomou-se a Teoria da Criação do 

Conhecimento Organizacional, desenvolvida por Nonaka e Takeuchi (2004). Optou-se por 

esta teoria, pelo fato de que a sua epistemologia se diferencia da epistemologia ocidental 

tradicional: enquanto esta enfatiza “a natureza absoluta, estática e não-humana do 

conhecimento” (p. 56), aquela considera o conhecimento como “um processo humano 

dinâmico de justificação da crença pessoal dirigida à ‘verdade’” (p. 56).6 

A base epistemológica da Teoria da Criação do Conhecimento está na distinção 

dos conhecimentos tácito e explícito, e a criação do conhecimento se dá a partir da 

mobilização e conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito.  

O conhecimento tácito é aquele que não se vê nem se explica com facilidade. 

Sendo altamente pessoal e de difícil formalização, sua comunicação e compartilhamento é 

dificultosa. Encontra-se “profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal do 

indivíduo, assim como nos ideais, valores ou emoções que ele incorpora” (NONAKA; 

TAKEUCHI 2004, p. 19). Refere-se, pois às intuições e palpites subjetivos. Existem duas 

dimensões para o conhecimento tácito: uma técnica, “que engloba as habilidades informais e 

de difícil detecção, muitas vezes captadas no termo ‘know-how’” (p.19); e uma dimensão 

cognitiva, que consiste nas crenças, percepções, ideais, valores, emoções e modelos mentais. 

De acordo com os autores, é essa dimensão do conhecimento tácito que dá forma ao modo 

como o mundo é percebido à nossa volta, apesar de não ser facilmente articulada. 

O conhecimento explícito por sua vez, “é aquele capaz de ser expresso em 

palavras, números ou sons, e compartilhado na forma de dados, fórmulas científicas, recursos 

visuais, fitas de áudio, especificações de produtos ou manuais” (NONAKA; TAKEUCHI 

2004, p. 19). Ele pode ser transmitido de modo formal e sistemático para os demais 

indivíduos.  

O processo de conversão do conhecimento (de tácito para explícito, e vice-versa) 

se dá a partir de quatro modos: 1) socialização (de tácito para tácito)  compartilhar e criar 

conhecimento tácito através de experiência direta; 2) externalização (de tácito para explícito) 

 articular conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão; 3) combinação (de explícito 

                                                           
6 Para os autores, o conhecimento consiste na “crença verdadeira justificada”. Entretanto, enquanto a 

epistemologia ocidental destacou a “verdade” como atributo essencial do conhecimento, a epistemologia da 

Teoria do Conhecimento destaca a “crença justificada” como atributo essencial do conhecimento. (NONAKE; 

TAKEUCHI, 2004). 
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para explícito)  sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação; 4) 

internalização (de explícito pra tácito)  aprender e adquirir novo conhecimento tácito na 

prática (NONAKA; TAKEUCHI 2004, p.23). 

A criação do conhecimento tem início com a socialização e vai passando através 

dos quatro modos de conversão do conhecimento, formando uma espiral. Na figura 01 a 

seguir, temos a representação gráfica deste processo, reconhecido na literatura como Processo 

SECI (Socialização, Externalização, Combinação, Internalização). 

 

Figura 01 – O Processo SECI 

 

Fonte: NONAKA; TAKEUCHI (2004, p. 24). 

 

As formas de conversão do conhecimento vão se combinando e interagindo em 

um movimento espiral e criam, assim, novos conhecimentos. Por sua vez, esses processos são 

induzidos por quatro fatores básicos (NONAKA; TAKEUCHI 1997, p. 80): 

 Campo de interação - induz o processo de socialização ao facilitar o compartilhamento do 

conhecimento (experiências e modelos mentais); 

 Diálogo ou reflexão coletiva – a externalização é induzida pela utilização de uma metáfora 

pode ajudar a articulação do conhecimento tácito oculto; 

 Associação - o processo de combinação é induzido a partir da junção do conhecimento 

recém adquirido com o conhecimento existente; 

 Aprender fazendo - induz o processo de internalização. 
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Delimitação da área da pesquisa 

 

O recorte geográfico da pesquisa se deu no município de Goiana, localizado na 

Região de Desenvolvimento (RD) Mata Norte, onde se encontram em fase de instalação os 

Polos Automotivo e Farmacoquímico. Trata-se de uma área que está recebendo projetos de 

magnitude elevada, completamente distintos daqueles recebidos até então, em sua grande 

maioria relacionados aos setores primário e terciário da atividade industrial. 

A RD Mata Norte (Figura 02) é composta por 19 municípios: Aliança; Buenos 

Aires; Camutanga; Carpina; Chã de Alegria; Condado; Ferreiros; Glória do Goitá; Goiana; 

Itambé; Itaquitinga; Lagoa do Carro; Lagoa de Itaenga; Macaparana; Nazaré da Mata; 

Paudalho; Timbaúba; Tracunhaém e Vicência. Sua área total é de 3.242,940 km², o que 

corresponde a 3,30% da área territorial do Estado de Pernambuco. 

Os acessos a Zona da Mata Norte se dão através das rodovias federais BR-101, 

que além de ligar ao Recife, liga também ao Estado da Paraíba, e a BR-408, que parte da BR-

232 e segue em direção à Carpina e Timbaúba. Outra via de acesso é a rodovia estadual PE-

090. 

De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima predominante na 

região é tropical quente e úmido (As’), mas apesar disso, alguns municípios apresentam clima 

tropical quente sub-úmido seco. Em termos de paisagem, as unidades que aparecem nesta RD 

são: a Planície Costeira, os Tabuleiros costeiros e as Colinas da Zona da Mata. Em termos 

hidrográficos, tem como principais rios o Goiana e o Capibaribe. Na RD existem 05 Áreas de 

Proteção Ambiental (APA), das quais 03 são estuarinas, uma Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN), além da Reserva-Extrativista (RESEX) Acaú-Goiana. 

Detentora de rico patrimônio cultural, a RD Mata Norte apresenta como destaque 

sítios históricos e monumentos tombados nacionalmente; reservas ambientais e étnicas; além 

de diversas manifestações e festas religiosas e populares, ligadas aos ciclos carnavalesco e 

junino. 

Entre os desafios da Região, estão: o combate à degradação ambiental, à poluição 

hídrica e atmosférica (queimadas) e à pesca predatória; a recuperação de áreas degradadas 

pelo uso inadequado do solo e pelos desmatamentos e a melhoria da acessibilidade, bem como 

a recuperação e a conservação do patrimônio histórico. (CONDEPE/FIDEM, 2009).  
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Figura 02: A RD Mata Norte 

 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do software ArcGIS 9. 

 

Na Figura 02 acima, vê-se a delimitação geográfica da Zona da Mata Norte com 

seus 19 municípios. O município de Goiana está destacado pelas hachuras diagonais. 

De acordo com dados do IBGE (2010), a RD Mata Norte possui uma população 

de 577.191 habitantes, dos quais 296.016 (51,28%) são mulheres e 281.175 (48,71%) são 

homens, com a maior parte desta população localizada nas áreas urbanas dos municípios 

(Quadro 01). Os municípios mais populosos da RD são, pela ordem, Goiana, Carpina e 

Timbaúba. 
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Quadro 01 – RD Mata Norte: População residente, por situação do domicílio e sexo (2010) 

Região de Desenvolvimento Mata Norte 

Total Urbana Rural 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

577.191 281.175 296.016 441.303 212.131 229.172 135.888 69.044 66.844 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censos Demográficos  

 

O mesmo Censo revelou ainda que a taxa de alfabetização de pessoas com 15 

anos de idade ou mais foi de 76,76%. Com relação ao nível de instrução (Quadro 02), a maior 

parte da população com 10 anos de idade ou mais – 311.368, ou 64,62% – não possui nenhum 

nível de instrução ou não completou o ensino fundamental. O restante – 168.685, ou 35,01% 

– possui desde o ensino fundamental completo até o nível superior completo. Os municípios 

da RD com maiores índices de instrução são, pela ordem, Carpina, Goiana e Paudalho. Já os 

municípios que possuem o maior número de pessoas sem instrução são: Goiana, Carpina e 

Timbaúba. 

 

Quadro 02 – RD Mata Norte: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução 

(2010) 

Total 

Sem instrução e 

fundamental 

incompleto 

Fundamental 

completo e 

médio 

incompleto 

Médio 

completo 

e superior 

incompleto 

Superior 

completo 

Não 

determinado 

Total de 

habitantes 

com 

algum 

nível de 

instrução 

481.801 311.368 68.980 85.125 14.580 1.747 168.685 

Fonte: IBGE (2010) 

 

A RD conta com 5 instituições de ensino superior, sendo os municípios de Goiana 

e Timbaúba as que detém o maior número, com 2 cada (Base de Dados Agência 

CONDEPE/FIDEM). 

No que se refere à saúde, a RD contava em 2012 com um total de 415 

estabelecimentos de saúde, sendo Carpina o município mais bem equipado da RD, com 65 

estabelecimentos (Base de Dados Agência CONDEPE/FIDEM). 

A economia da Mata Norte é baseada na agroindústria, tendo como principais 

atividades a produção da cana de açúcar e de açúcar. Os principais produtos/atividades que 

contribuem para o PIB são: produção de cana de açúcar, avicultura, indústria de 

transformação (alimentar, papel e cimento) e construção civil, administração pública (APU – 

Administração, saúde e educação públicas, defesa e seguridade social), alugueis, serviços 
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prestados às empresas e comércio (atacado de bebidas e alimentos, varejo de combustíveis, 

supermercados, varejo e atacado de automóveis). A maioria dos equipamentos funcionais e 

serviços está concentrada nos municípios de Goiana, Carpina e Timbaúba, tidas como cidades 

polo da RD (Base de Dados Agência CONDEPE/FIDEM). 

Com relação à empregabilidade, dados da Base de Dados do Estado referentes ao 

ano de 2013, mostram que na RD Mata Norte 76.111 pessoas ocupavam postos de trabalho do 

setor formal. O Quadro 03 a seguir mostra a distribuição por atividade. 

 

Quadro 03 – RD Mata Norte: Número de empregados no mercado formal, por setores de 

atividades (2013) 

Setor de Atividade 

Total 
Agro- 

pecuária 

Extrativa 

mineral 

Ind.de 

transfor- 

mação 

Cons- 

trução 

civil 

Serviços 

industriais 

de 

utilidade 

pública 

Comércio 
Ser- 

viços 

Adm. 

pública 

76.111 6.705 139 27.719 2.161 189 13.052 8.010 18.136 

 

Fonte: Base de Dados Agência CONDEPE/FIDEM 

 

Em termos de rendimento, a maior parte dos trabalhadores da RD empregados no 

mercado formal (30.002 ou 39,41% do total) recebeu em 2013 um rendimento que variou 

entre mais de 1 a 1 ½ salários mínimos (Base de Dados Agência CONDEPE/FIDEM). 

Segundo dados da Agência CONDEPE/FIDEM referentes ao ano de 2011, o PIB 

da Região foi de R$ 3.265.699, sendo Goiana o município com PIB mais elevado. Desse total, 

o setor de serviços7 é responsável por 69,7%, enquanto que os setores industrial8 e 

agropecuário9 responderam por 19,7% e 12,4%, respectivamente (CONDEPE/FIDEM, 2010). 

Trata-se de uma região ainda muito dependente dos setores primários da 

economia, carente de serviços de infraestrutura como escolas e hospitais, além de apresentar 

baixos níveis de instrução e escolaridade em grande parte da sua população. Daí o esforço por 

parte do Governo estadual em direcionar investimentos para a região, na tentativa de mudar o 

quadro atual da mesma. 

                                                           
7 Principais atividades/produtos dos serviços, que contribuem com 68% a 86% do setor da RD  Administração 

Pública (APU), alugueis, serviços prestados às empresas e comércio (atacado de bebidas e alimentos, varejo de 

combustíveis, supermercados, varejo e atacado de automóveis) 
8 Principais atividades/produtos da indústria, que contribuem com 66% a 98% do setor da RD  indústria de 

transformação (alimentar, papel e cimento) e construção civil 
9 Principais atividades/produtos da agropecuária, que contribuem com 70% a 74% do setor da RD  cana de 

açúcar e aves. 
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O município de Goiana está localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, 

próximo à divisa do Estado da Paraíba, distante a 65km do Recife e a 55km de João Pessoa. O 

acesso ao município se dá pela BR – 101 e apresenta como municípios limítrofes: Ilha de 

Itamaracá, Itapissuma, Igarassu e Itaquitinga ao sul; a oeste: Condado, Itambé e Itaquitinga, 

no Estado de Pernambuco e ao norte: Pedras de Fogo, Caaporã e Pitimbú, no Estado da 

Paraíba. 

Além da sede, o município é composto pelos distritos de Tejucupapo e Ponta de 

Pedras, além dos seguintes povoados e vilas: Atapuz, Carrapicho, Catuama, Ibeapicu, 

Itapessoca, Usina Santa Teresa, Usina Nossa Senhora das Maravilhas, Barra de Catuama, 

Praia de Carne de Vaca, Gambá, Chã de Alegria, Canoé e São Lourenço. 

Em Goiana os números referentes à população (Quadro 04 abaixo) foram 

semelhantes aos da RD: as mulheres representam a maior parte da população, com um total de 

39.000 (ou 51,55%), enquanto que os homens perfazem um total de 36.644 (48,44%). E da 

mesma forma que na RD, a maior parte da população de Goiana está localizada na área 

urbana do município. 

 

Quadro 04 – Goiana: População residente, por situação do domicílio e sexo (2010) 

Total Urbana Rural 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

36.644 39.000 27.765 30.260 8.879 8.740 

Total: 75.644 Total: 58.025 Total: 17.619 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censos Demográficos (2010) 

 

Em 2012 o município contava com 61 escolas de ensino fundamental, das quais 

21 da rede particular, 05 da rede pública estadual e 35 da rede pública municipal. As escolas 

de ensino médio eram 10, das quais 04 da rede particular e 06 da rede pública estadual. Foram 

matriculados 13.230 alunos no ensino fundamental, e 3.571 alunos no ensino médio. 

(Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - 

Censo Educacional 2012). Em se tratando de ensino superior, existiam no município 2 

instituições particulares, mas já existe a expectativa de que a Universidade Federal de 

Pernambuco instale um campus em Goiana.10 

Com relação ao nível de instrução (Quadro 05 a seguir), a maior parte da 

população de Goiana com 10 anos ou mais de idade (56,95%) não possui nenhum nível de 

                                                           
10 Disponível em: <http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2014/02/22/ufpe-

planeja-campus-em-goiana-118936.php> Acesso em 01.03.14. 
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instrução ou não completou o ensino fundamental. O restante (42,7%) possui desde o ensino 

fundamental completo até o nível superior completo. 

 

Quadro 05 – Goiana: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução 

Total 

Sem instrução e 

fundamental 

incompleto 

Fundamental 

completo 

e médio 

incompleto 

Médio 

completo 

e superior 

incompleto 

Superior 

completo 

Não 

determinado 

63.133 35.957 10.237 14.263 2.462 214 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico 2010 - Resultados 

da Amostra. 

 

No que se refere à saúde, Goiana conta com um total de 42 estabelecimentos de 

saúde, sendo 29 públicos (2 estaduais e 27 municipais) e 13 particulares, que disponibilizam 

um total de 115 leitos (89 da rede pública e 26 da rede particular) (IBGE 2010). Em termos de 

saneamento, a maioria dos domicílios de Goiana está ligada a algum tipo de esgotamento 

sanitário (Quadro 06). Entretanto apenas 25,7% dos domicílios possui um tipo de saneamento 

adequado (IBGE 2010). 

 

Quadro 06 – Goiana: Domicílios particulares permanentes por tipo de esgotamento sanitário, 

segundo a situação do domicílio 

Situação 

do 

domicílio 
Total 

Rede 

geral de 

esgoto ou 

pluvial 

Fossa 

séptica 

Fossa 

rudimentar 
Vala 

Rio, 

lago 

ou mar 

Outro 

tipo 

Não 

tinham 

Total 21.480 5.002 2.401 12.424 561 176 204 712 

Urbana 16.764 4.920 1.939 8.938 388 154 143 282 

Rural 4.716 82 462 3.486 173 22 61 430 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico 2010 

 

 

Com relação à empregabilidade, dados da Base de Dados do Estado referentes ao 

ano de 2012, mostravam que 13.012 pessoas ocupavam postos de trabalho do setor formal. A 

distribuição por atividade pode ser vista no Quadro 07 a seguir: 
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Quadro 07 – Goiana: Empregos por atividade no setor formal (2012) 

Empregados na atividade da agropecuária  336 

Empregados na atividade extrativa mineral 35 

Empregados na indústria de transformação 6.329 

Empregados na construção civil 354 

Empregados nos serviços industriais de utilidade pública 15 

Empregados no comércio 2.184 

Empregados na atividade de serviços 1.401 

Empregados na administração pública 2.358 

TOTAL 13.012 

Fonte: Base de Dados do Estado de Pernambuco – Agência CONDEPE/FIDEM 

 

Como se vê, em 2013 as atividades da indústria (transformação e de utilidade 

pública), comércio e serviços empregou a maior parte da população: 9.929pessoas (76,3%) 

trabalhavam nesses setores, enquanto que o setor agropecuário empregou apenas 336 pessoas 

(ou 2,58%). 

Em 2011 Goiana possuía o maior PIB da RD em termos nominais (R$ 789.431) – 

o 16º maior PIB de Pernambuco e o 14º maior em termos per capita (R$ 10.389,00). O PIB do 

município representou 0,16% em relação ao PIB estadual, e estava composto da seguinte 

forma: o setor agropecuário respondia por 6,89%; o setor industrial por 33,28%; e o setor de 

serviços, 59,83% (Base de Dados do Estado, 2011). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)11 de Goiana foi de 

0,651 em 2010, o que lhe rendeu a 24ª posição no ranking estadual. Houve uma pequena 

melhora no Índice de Gini12 do município em 10 anos. Segundo dados do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no ano 2000 o índice foi de 0,56, enquanto 

que em 2010 esse valor foi de 0,54. 

Apesar de apresentar dados semelhantes aos da RD em termos de população 

(composição e distribuição), o município de Goiana se diferencia da grande maioria dos 

outros municípios em termos de educação, serviços de infraestrutura e economia – onde os 

setores de maior destaque são aqueles ligados aos setores secundário e terciário. 

                                                           
11

 Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, o IDH pretende ser uma 

medida geral do desenvolvimento humano, capaz de oferecer um contraponto ao PIB per capita, que considera 

apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento 

humano, o IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma representação da "felicidade" 

das pessoas, nem indica "o melhor lugar no mundo para se viver". Democracia, participação, equidade, 

sustentabilidade são outros dos muitos aspectos do desenvolvimento humano que não são contemplados no IDH. 

O IDH tem o grande mérito de sintetizar a compreensão do tema e ampliar e fomentar o debate. (PNUD). 
12 Esse índice mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos, segundo a renda domiciliar 

per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade a 1, quando a desigualdade é máxima. 
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Os dados apresentados mostram que tanto a RD Mata Norte como o município de 

Goiana carecem de investimentos em projetos que sejam capazes de transformar a realidade 

quase que eminentemente agrária atualmente encontrada. Como foi dito por um gestor da AD 

DIPER em entrevista realizada por e-mail, a decisão de levar os polos Farmacoquímico e 

Automotivo para a região foi uma decisão estratégica do Governo de Pernambuco, cuja 

finalidade é a de promover a interiorização do desenvolvimento. E tal condição já estava 

reconhecida no Plano Plurianual 2012-2015 ao constatar que a implantação dos polos no 

município de Goiana irá gerar “uma condição de intenso dinamismo econômico para a 

Região” (PPA 2012-2015 ANEXO II p. 19).13 

Com a instalação dos Polos Farmacoquímico e Automotivo, a expectativa é a de a 

RD Mata Norte e o município de Goiana passem por um período de transformações sob 

diversos aspectos: econômicos – com o incremento da economia não só pelos 

empreendimentos em si, mas também pela própria dinamização da economia local; sociais – 

em virtude do aumento da quantidade de pessoas que passarão a residir no local; ambientais – 

com as alterações dos meios naturais e urbanos. 

Todavia, enquanto não se investir em políticas públicas capazes de alterar os 

baixos indicadores sociais apresentados, a população local corre o risco de permanecer à 

margem do desenvolvimento por não dispor de condições para disputar as vagas de trabalho 

que certamente irão surgir, mas que exigirão algum tipo de qualificação profissional mínima. 

 

  

                                                           
13 De acordo com dados divulgados pelo Governo do Estado, a expectativa é que em 2020 apenas o Polo 

Automotivo seja responsável por 6,5% do PIB estadual, e terá gerado um total de 41.250 empregos diretos e 

indiretos. Com relação ao número de migrantes atraídos pelos postos de trabalhos gerados pela implantação do 

Polo Automotivo, no período de 2014 a 2017 é estimado um total de 21.166 pessoas distribuídas em 10 

municípios da região. Até 2020 esse número será de 23.275 (PERNAMBUCO, 2014). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

O presente capítulo consiste na revisão de literatura dos principais conceitos e 

autores utilizados para a realização deste trabalho. Por se tratar de uma pesquisa que 

investigou a relação desenvolvimento-meio ambiente, o embasamento teórico abrangeu 

conceitos como crescimento e desenvolvimento econômico; desenvolvimento sustentável; 

avaliação de impactos; polos de desenvolvimento; além de estudos relacionados aos objetos 

de estudo do trabalho: o Complexo Industrial Portuário de Suape, o Polo Farmacoquímico e o 

Polo Automotivo. 

 

3.1 As principais percepções do conceito de desenvolvimento 

 

Não se pode deixar de reconhecer que o tema desenvolvimento “está no centro da 

visão do mundo que prevalece em nossa época” (FURTADO, 1980, p. IX), nem que tem 

aparecido como um dos temas mais controversos presentes nos debates e discussões 

acadêmicas ao longo do tempo, conforme o trabalho de autores tais como FURTADO (1969; 

1974; 1980); ANDRADE (1977); DIEGUES (1992); MONTIBELLER FILHO (1993); 

OLIVEIRA (2002); MELO (2002); SACHS (2008); SEN (2010); SANTOS et al. (2012); 

MELO et al. (2013). 

Tal controvérsia pode ser explicada devido ao caráter polissêmico (CRUZ, 2006; 

SANTOS et al., 2012) e multidimensional (SACHS, 2008), do conceito de desenvolvimento. 

Essa característica permite com que os diversos ramos do conhecimento científico que se 

propuseram a analisar o desenvolvimento, o façam a partir de seus arcabouços teóricos 

próprios gerando, deste modo, diversas abordagens e conceituações acerca do tema. 

De acordo com SANTOS et al. (2012), o conceito de desenvolvimento surgiu na 

biologia, sendo empregado como processo evolutivo dos seres vivos para alcançar seus 

potenciais genéticos. Mas é apenas no final do século XVII que a concepção de transformação 

presente na biologia é transferida para a esfera social, naquilo que ficou conhecido por 

darwinismo social14. Assim, as sociedades passariam por um processo evolutivo do seu 

quadro social, deixando o subdesenvolvimento para atingir o desenvolvimento. Para Matos 

                                                           
14 “Corrente teórica em que a sociedade é comparada a um ser vivo e dinâmico, que busca sua própria evolução 

ou, consequentemente, seu desenvolvimento” (SANTOS et al. 2012, p. 46). 
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(2012) trata-se de uma visão reducionista que acaba legitimando “o domínio do econômico e 

da técnica como determinante da evolução histórica do sistema social” (p. 12). 

Em seu estudo, SANTOS et al. (2012) fizeram uma análise histórica do conceito 

de desenvolvimento, no qual enfatizaram as dimensões política, econômica, social e 

ambiental. Após explicar as características de cada uma delas, concluem que não existe uma 

definição “final e conclusiva sobre o seu significado” (p. 58). Contudo, destacam a importante 

função social do desenvolvimento, que é a de “promover o bem estar da comunidade” (p. 58). 

Para Sachs (2008): 

[...] a ideia de desenvolvimento implica a expiação e a reparação de desigualdades 

passadas, criando uma conexão capaz de preencher o abismo civilizatório entre as 

antigas nações metropolitanas e a sua antiga periferia colonial, entre as minorias 

ricas modernizadas e a maioria ainda atrasada e exausta dos trabalhadores pobres. 

(p. 13). 

 

Mesmo com a diversidade de abordagens teóricas à respeito do tema apontada 

pelos autores citados, predominantemente o desenvolvimento tem sido estudado como 

assunto dos estudos econômicos, sendo justaposto ou mesmo confundido com a ideia de 

crescimento, conforme apontou Scatolin: 

Poucos são os outros conceitos nas Ciências Sociais que tem se prestado a tanta 

controvérsia. Conceitos como progresso, crescimento, industrialização, 

transformação, modernização, tem sido usados frequentemente como sinônimos de 

desenvolvimento. (1989, p. 06 apud OLIVEIRA, 2002, p. 39). 

 

Para alguns autores, o crescimento econômico consiste simplesmente no aumento 

da renda per capita. Nessa situação não há distribuição de renda, tampouco ocorrem melhorias 

nas condições de vida das pessoas – as mudanças se restringem apenas ao nível da 

conjuntura. Por sua vez, o desenvolvimento, proporciona mudanças no nível da estrutura 

pois, além de implicar a distribuição de renda, busca atender indiretamente outros objetivos da 

sociedade, tais como: liberdade, justiça social, segurança e a proteção do meio ambiente 

(FURTADO, 1974; 1980; ANDRADE, 1977, BRESSER-PEREIRA, 2007; SACHS, 2008; 

SEN, 2010). 

Segundo Sachs (2008) 

O desenvolvimento, distinto do crescimento econômico, cumpre esse requisito, na 

medida em que os objetivos do desenvolvimento vão bem além da mera 

multiplicação da riqueza material. O crescimento é uma condição necessária, mas de 

forma alguma suficiente (muito menos é um objetivo em si mesmo), para se alcançar 

a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais completa para todos. (p. 13). 

 

 

 



 

38 

Afirma ainda que 

[...] o crescimento econômico, embora necessário, tem um valor apenas 

instrumental; o desenvolvimento não pode ocorrer sem crescimento, no entanto, o 

crescimento não garante por si só o desenvolvimento; o crescimento pode, da 

mesma forma, estimular o mau desenvolvimento, processo no qual o crescimento do 

PIB é acompanhado de desigualdades sociais, desemprego e pobreza crescentes. 

(p.71). 

 

Para Souza (2007) 

o conteúdo do desenvolvimento (o fim, no sentido de meta aceita pelos/acordada 

entre os membros de uma sociedade) deve ser entendido como atrelado a cada 

universo cultural e social particular, sendo logo, em um nível de detalhe que se 

preste à operacionalização, variável, plural. (p. 19). 

 

E ao tentar responder à questão “o que poderia ser, então, o desenvolvimento, 

para além da ideologia e do mito?” (p. 19), considera que este seria um “movimento sem fim 

[...], que não poderá jamais ser declarado como ‘acabado’ - e sujeito a retrocessos) em cuja 

esteira uma sociedade torna-se mais justa e aceitável para seus membros.” ( p. 19). 

Com o conceito de desenvolvimento atrelado à ideia de crescimento, acreditava-se 

que através da industrialização seria possível atingir maiores níveis de crescimento e, 

consequentemente, proporcionar melhorias nas condições de vida das pessoas (FURTADO, 

1974; 1975; DIEGUES, 1992; OLIVEIRA, 2002). Acontece que uma maior industrialização 

está diretamente ligada a uma maior demanda por recursos naturais, conforme observado por 

Furtado (1975): 

A aceleração do progresso técnico em si não tornará a nossa civilização menos 

predatória; de fato, poderia acelerar a extração de recursos não-renováveis e a 

corrente poluidora dos detritos. (p. 72-73). 

 

Percebeu-se então que a natureza começava a dar sinais de exaustão, que não 

suportaria os abusos da pressão antrópica em nome do desenvolvimento econômico então 

praticado, considerado por Furtado (1975) como um mito15. Para ele, não bastava haver uma 

mudança na visão desse modelo de desenvolvimento econômico: trava-se de uma ingenuidade 

                                                           
15 Apesar de ser da área econômica, Furtado talvez tenha sido um dos primeiros intelectuais brasileiros a 

perceber as limitações e incongruências do desenvolvimento econômico ao perceber a falácia presente no 

discurso do tema. Na década de 70 ele escreve O mito do desenvolvimento econômico, obra pioneira no que se 

refere ao debate sobre a “sustentabilidade” do processo de desenvolvimento e às dimensões ecológicas do 

desenvolvimento econômico. Para ele “a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito. Graças a ela 

tem sido possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da 

coletividade e das possibilidades que abrem ao homem os avanços da ciência, para concentra-los em objetivos 

abstratos como são os investimentos, as exportações, e o crescimento”. (1974, p. 75, grifo nosso). Na época 

buscava-se um modelo de desenvolvimento que pudesse ser generalizado para todos os povos e Furtado, nessa 

obra, mostrou que se tratava de algo simplesmente irrealizável. 
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acreditar que isso seria suficiente para que as “tendências predatórias” (1975, p. 87) com 

relação ao meio ambiente fossem eximidas.16 

A natureza até então, era tida apenas como fornecedora de recursos para que a 

sociedade capitalista pudesse se desenvolver. Tratava-se de uma relação sujeito (homem) x 

objeto (natureza), na qual os recursos naturais eram explorados indiscriminadamente, sem 

haver a menor preocupação com a sua renovação (DIEGUES, 1992; SANTOS et. al. 2012). 

Foi então que intelectuais de diversas correntes teóricas começam a discutir no meio 

acadêmico as implicações deste modelo de desenvolvimento predatório.  

A partir da segunda metade dos anos 1960, os debates internacionais acerca da 

viabilidade/continuidade do modelo de desenvolvimento (no sentido de crescimento 

econômico) empregado serviriam como pano de fundo para o surgimento da noção daquilo 

que viria a ser desenvolvimento sustentável. Foi a reavaliação do conceito de 

desenvolvimento ligado à ideia de crescimento, que permitiu a elaboração das primeiras 

noções de desenvolvimento sustentável (VAN BELLEN, 2002).  

Como foi observado por VAN BELLEN (2002), o conceito de desenvolvimento 

sustentável resulta de um “longo processo histórico” no qual a relação entre a sociedade civil 

e o meio natural onde está inserida foi reavaliada. E a existência de uma “variedade de 

abordagens que procura explicar o conceito de sustentabilidade” decorre do fato de que o 

referido processo é “contínuo e complexo” (p. 23) – o que fica evidenciado com a quantidade 

de definições de desenvolvimento sustentável existentes. 

De acordo com Sachs (2008), o desenvolvimento sustentável baseia-se no duplo 

imperativo ético de solidariedade sincrônica (com a geração atual) e solidariedade diacrônica 

(com as gerações futuras) e na exigência de que os critérios de sustentabilidade social e 

ambiental e de viabilidade econômica sejam explicitados, de modo que se busquem 

estratégias e soluções capazes de eliminar “o crescimento selvagem, obtido ao custo de 

elevadas externalidades sociais e ambientais negativas” (p. 15). 

O aumento da conscientização ambiental e o consequente surgimento do conceito 

de desenvolvimento sustentável fez com que um maior cuidado com o meio ambiente fosse 

considerado, quando da viabilização de novos projetos de desenvolvimento (STAMM, 2003). 

De acordo com Milaré (2002) 

É sabido que todo e qualquer projeto desenvolvimentista interfere no meio ambiente, 

e, sendo certo que o crescimento é um imperativo, impõe-se discutir os instrumentos 

                                                           
16 “Qualquer tentativa para reduzir a distância entre os países pobres e ricos dentro da estrutura do sistema atual, 

aumentará dramaticamente a pressão sobre os recursos não renováveis” (FURTADO 1975, p. 84). 
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e mecanismos que os conciliem, diminuindo ao máximo os impactos ecológicos 

negativos e, consequentemente, os custos econômico-sociais. (p. 51). 

 

Para Stamm (2003), uma das ferramentas capazes de “garantir a manutenção e a 

melhoria nas qualidades ambientais [...] será a aplicação obrigatória e criteriosa da Avaliação 

de Impacto Ambiental para futuros projetos.” (p. 3). 

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é um instrumento de caráter 

preventivo, cujo objetivo é o de “analisar as consequências ambientais possíveis de uma 

atividade humana no momento de sua proposição” (RIBEIRO, 2004, p. 762). 

De acordo com Sánchez (2008), o termo passou a fazer parte da terminologia e da 

literatura ambiental a partir de 1970, quando foi criado nos Estados Unidos o National 

Environmental Policy Act (NEPA), que exigia o Environmental Impact Statement (EIS), dos 

projetos causadores de impactos ambientais significativos. Esse instrumento consistia num 

“checklist de critérios para planejamento ambiental” (SÁNCHEZ, 2008, p. 47). A partir de 

então a AIA passou a ser adotada por diversos países, difundindo-se por todo o mundo. 

No Brasil, a AIA foi introduzida pela lei nº 6.803, de 02 de julho de 1980, “para 

subsidiar o planejamento territorial dos locais oficialmente reconhecidos como ‘áreas críticas 

de poluição’” (SÁNCHEZ, 2008, p. 64). De acordo com esta lei, a exigência de um estudo 

prévio de impacto ambiental seria exigido apenas para a aprovação de zonas estritamente 

industriais (ZEIs), que se destinassem à localização de polos petroquímicos, cloroquímicos, 

carboquímicos e instalações nucleares (MILARÉ 2002; RIBEIRO 2004; SÁNCHEZ 2008). 

Com a aprovação da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política 

Nacional do Meio Ambiente, a AIA é incorporada à legislação brasileira, tornando-se um dos 

instrumentos da referida política (STAMM 2003; RIBEIRO 2004; SÁNCHEZ 2008; 

BRAGA, 2009). Em 1986, com Resolução nº 001 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais 

para uso e implementação da AIA são estabelecidos, ficando também determinado que o 

licenciamento de empreendimentos potencial ou efetivamente poluidores irá depender da 

elaboração de estudos de impacto ambiental, que serão submetidos à aprovação do órgão 

ambiental competente – podendo ser municipal, estadual e nacional. 

Nesta mesma Resolução do CONAMA, encontra-se a definição de impacto 

ambiental, considerado:  

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da 
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população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

A Resolução acima citada não faz nenhuma menção específica a impactos 

socioambientais, assim como a Resolução nº 237 de 19 de dezembro de 1997, que dispõe 

sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o 

licenciamento ambiental. Como foi mencionado anteriormente, tomou-se por base a 

conceituação de conflito socioambiental elaborada por Ascerald (2010) para que se chegasse a 

uma noção de impacto socioambiental. Portanto, considera-se impacto socioambiental as 

ações antrópicas ocorridas no meio natural que repercutem direta ou indiretamente na relação 

entre eles.  

Um dos itens mais importantes em um processo de Avaliação de Impacto 

Ambiental é o desenvolvimento e a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do 

empreendimento. Regulamentado como instrumento legal pela Resolução 001/86, seu 

objetivo é o de “evitar que um projeto (obra ou atividade), justificável sob o prisma 

econômico ou em relação aos interesses imediatos do seu proponente, se revele, depois, 

nefasto ou catastrófico para o meio ambiente” (MILARÉ 2002, p. 53). 

De acordo com Milaré (2002) o EIA foi criado para prever e posteriormente 

prevenir o dano antes que o mesmo ocorra, e que por isso a sua elaboração deve ser feita antes 

que a execução do projeto seja iniciada – “por meio desse revolucionário instrumento 

procura-se reverter arraigado e peculiar hábito de nosso povo de apenas correr atrás dos 

fatos, não se antecipando a eles [...].” (p. 53). 

Segundo a Resolução CONAMA nº 001/1986, o EIA deverá desenvolver algumas 

etapas (Quadro 08), para que possa atender à legislação – em especial os princípios e 

objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente: 

 

Quadro 08: Etapas da elaboração do Estudo de Impactos Ambientais de acordo com a 

Resolução CONAMA nº 01/1986 

Etapas Detalhamento 

1. Caracterização 

do empreendimento 

- Identificação do empreendedor 

- Objetivo do empreendimento 

- Localização 

- Fonte energética e de matéria prima 

- Efluentes gasosos e líquidos 

- Resíduos sólidos 

- Mão de obra 

- Projeto básico 

(Continua) 
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2. Identificação das 

áreas de influência 

- Direta 

- Indireta 

3. Diagnóstico ambiental - Do meio físico 

- Do meio biótico 

- Do meio antrópico 

4. Previsão dos 

impactos ambientais 

- Natureza 

- Tipo 

- Abrangência 

- Período 

- Duração 

- Reversibilidade 

- Intensidade 

- Significância 

- Sinergia 

- Probabilidade de ocorrência 

5. Proposição de medidas - Maximizadoras dos impactos positivos 

- Minimizadora dos impactos negativos 17 

6. Programas - De maximização e minimização dos 

impactos (Planos Básicos Ambientais - PBA) 

- De acompanhamento da execução dos PBAs 

- De monitoramento ambiental 

Fonte: BRAGA (2009, p. 63-64) 

 

Caso seja necessário, o órgão ambiental competente (municipal, estadual ou 

federal) irá fornecer instruções adicionais para atender as peculiaridades do projeto e 

características ambientais da área. Tais informações estão contidas nos Termos de 

Referência18 dos respectivos EIA’s. Ainda de acordo com os artigos 7º e 8º da Resolução 

CONAMA nº 01/1986, o estudo de impacto ambiental deve ser realizado por uma equipe 

técnica multidisciplinar habilitada – que será responsável pelos resultados apresentados – e as 

despesas e os custos referentes à elaboração do EIA ficam ao cargo do proponente do projeto. 

De acordo com Milaré (2002) a importância do estudo de impacto ambiental 

como instrumento de planejamento reside no princípio de se considerar o meio ambiente no 

processo de tomada de decisões, e recomendar a obrigação de que o fator ambiental deve ser 

levado em conta ao serem tomadas medidas ou ações – de origem pública ou privada – que 

causem efeitos negativos sobre ele. 

Conforme Burman; Danilov-Danilkhan (2002) “[n]o processo de tomada de 

decisões sobre o desenvolvimento econômico, os problemas ecológicos e as considerações da 

utilidade econômica figuram também nos pratos da balança, e as últimas tem, via de regra, um 

                                                           
17 Sánchez define tais medidas como sendo “ações propostas com a finalidade de reduzir a magnitude ou a 

importância dos impactos adversos” (2008, p. 463). 
18 Trata-se de um documento que (i) orienta a elaboração de um EIA; (ii) define seu conteúdo, abrangência, 

métodos; e (iii) estabelece sua estrutura. (SANCHÉZ, 2008, p. 464) 
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peso maior” (p. 196). Para Ribeiro (2004), as informações fornecidas pelo processo de AIA 

“devem ser levadas em consideração no processo decisório, juntamente com outras de caráter 

financeiro, técnico, legal e político” (p. 762-763). Trata-se de um importante instrumento da 

Política Nacional de Meio Ambiente que atua como um “mecanismo potencialmente eficaz de 

prevenção do dano ambiental e da promoção do desenvolvimento sustentável” (SÁNCHEZ, 

2008, p. 46). 

E apesar do predominante caráter preventivo dado à AIA na literatura, também é 

possível encontrar abordagens referentes a avaliações de impactos já ocorridos. Nesse caso, 

diferentemente das abordagens preventivas, a preocupação recai sobre os impactos negativos. 

Deste modo, “os procedimentos de investigação serão diferentes, pois não se trata de 

antecipar uma visão futura, mas de tentar medir o dano ambiental e, ocasionalmente, de 

valorar economicamente as perdas” (SANCHÉZ, 2008, p. 40). 

Trata-se, pois, da avaliação do passivo ambiental, compreendido como “acúmulo 

de danos ambientais que devem ser reparados, a fim de que seja mantida a qualidade 

ambiental de um determinado local” (SÁNCHEZ 2008, p.40). Esta situação em particular será 

vista quando for detalhado o EIA do Porto de Suape. 

 

 

3.2 Desenvolvimento sustentável nas políticas públicas 

 

A disseminação do conceito de desenvolvimento sustentável repercutiu não 

apenas no âmbito das instituições ligadas ao meio ambiente, mas também no âmbito das 

instituições políticas, que passaram a considerar as dimensões do desenvolvimento 

sustentável19 na elaboração de novas políticas públicas. 

No que se refere às políticas públicas20 voltadas para o desenvolvimento (no 

sentido de crescimento econômico), a incorporação da temática ambiental significa uma 

verdadeira mudança de paradigma: não se trata apenas de uma exploração mais racional dos 

recursos naturais – especialmente os não-renováveis –, mas sim da compreensão de que para 

                                                           
19 Inúmeros são os autores que abordam este tema, fundamentando os princípios do desenvolvimento sustentável 

em dimensões. De caráter interdependente e sem que haja uma ordem de prioridades, elas podem ser: ambiental, 

territorial, econômica e política (LEIS, 1996; FOLADORI, 2002; SACHS, 1993; 2008; LEFF, 2007). 
20 “As políticas públicas podem ser vistas como um conjunto de planos e programas de ação governamental 

destinados à intervenção no domínio social. É através delas que são delineadas as diretrizes e metas a serem 

fomentadas pelo Estado, sobretudo na implementação dos objetivos e direitos fundamentais dispostos na 

Constituição. Políticas públicas são orientações de caráter geral que apontam os rumos, as estratégias e as 

intenções de atuação da gestão governamental.” (SILVA, 2011, p. 42). 
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se alcançar a sustentabilidade faz-se mister obedecer às leis e princípios da natureza ou seja, a 

sua dimensão biofísica, conforme assinala Cavalcanti (2001) 

A elaboração de regras para um desenvolvimento sustentável tem que reconhecer o 

fato de que a ciência econômica convencional não considera a base ecológica do 

sistema econômico dentro de seu arcabouço analítico, levando assim à crença no 

crescimento ilimitado. A ideia de sustentabilidade, por sua vez, implica uma 

limitação definida nas possibilidades de crescimento. É sobre esse fundamento que é 

indispensável agregar preocupações ecológicas (ou ecossociais) às políticas públicas 

no Brasil. (p. 24).
21

 

 

Esta compreensão é compartilhada por Leff (2009) quando afirma que as 

alterações de funções ecológicas reguladoras também constituem formas de destruição 

ecológica, da mesma forma que a perda dos recursos naturais e dos recursos biológicos. 

A internalização dessa maneira de pensar é fundamental para que haja a 

integração das políticas de desenvolvimento com as políticas ambientais, e essa integração 

desenvolvimento-meio ambiente não pode deixar de conter propostas capazes de conduzir a 

melhorias para ambos os aspectos. Como foi visto,  

a simples tentativa de superar a exclusão social por meio das políticas tradicionais 

de desenvolvimento parece inapropriado, no sentido de que um processo de 

desenvolvimento que não possa ser saudavelmente sustentado não representa um 

meio confiável para que se derrote a exclusão mesma que ele pretende vencer. 

(CAVALCANTI, 2001, p.32). 

 

Para Cavalcanti (2009), a consequência da internalização a pouco referida seria o 

surgimento de uma política pública de governo direcionada para a sustentabilidade. Uma 

política dessa natureza significa 

uma orientação das ações políticas motivada pelo reconhecimento da limitação 

ecológica fundamental dos recursos (matéria e energia, em última análise), sem os 

quais nenhuma atividade humana pode se realizar. Isto implica a necessidade quer 

de utilização cuidadosa da base biofísica, ambiental da economia, quer uma 

reorientação da maneira como os recursos da natureza são empregados e os 

correspondentes benefícios, compartilhados. (p. 30).
22

 

 

E ao respeitar a limitação ecológica dos recursos uma política de tal ordem será 

capaz de utiliza-los de modo prudente, compatibilizando as necessidades ecológicas e 

humanas. 

                                                           
21 Não é objetivo deste trabalho aprofundar tal questão, que foi abordada por CAVALCANTI (2001). Contudo, a 

ideia central defendida pelo autor e que serve de ponto de partida para a elaboração de tais políticas, é a da 

limitação ecológica que a natureza impõe ao processo econômico. 
22“Para ser sustentável, o processo de desenvolvimento tem que imitar os processos da natureza tanto quanto 

possível, incorporando as coordenadas da homeostase, da sobriedade e de máximos rendimentos com eficiência 

ecológica no interior de seu arcabouço” (CAVALCANTI, 2001, p. 30). 
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Contudo, uma política pública voltada para o desenvolvimento sustentável além 

de proteger os recursos naturais através de um uso racional, deve ser capaz também de 

promover o desenvolvimento local – além de ser ambientalmente responsável, é preciso que 

seja socialmente includente (SACHS, 2008). 

Conforme percebeu Dupas (2008), existem tensões entre as necessidades de 

expansão econômica e a proteção do meio ambiente e elas são inevitáveis. No entanto, como 

indica Sachs (2008), essas tensões podem ser harmonizadas através 

do planejamento estratégico e do gerenciamento cotidiano da economia e da 

sociedade, buscando um equilíbrio entre diferentes sustentabilidades (social, 

cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica e política) e as cinco eficiências 

(de alocação, de inovação, a keynesiana, a social e a ecoeficiência). (p. 11, grifos do 

autor). 

 

Vale ressaltar que em se tratando de uma questão tão controversa como a relação 

desenvolvimento x meio ambiente – considerada por Van Bellen (2002) como “um ponto 

central na compreensão dos problemas ecológicos” (p. 22) – a necessidade de que as políticas 

públicas referentes aos temas trabalhem de maneira conjunta se torna ainda mais premente 

para que as demandas suscitadas – econômicas, sociais e ambientais – não sejam vistas como 

antagônicas, mas sim complementares. 

Como afirma Cavalcanti (2001) 

[as] considerações ambientais devem ser misturadas com propostas de equidade 

social (medidas para a geração de emprego e renda são indispensáveis neste 

contexto), eficiência econômica e factibilidade política. Em qualquer circunstância, 

a formulação de políticas para a sustentabilidade em todos os setores da ação 

governamental deve apoiar-se, primeiro, em critérios biofísicos de uso sustentável 

da natureza, combinados com instrumentos para a correção dos desequilíbrios 

socioeconômicos e a promoção do bem-estar da população. (p.32-33). 

 

Assim, para que tal situação/condição seja alcançada é necessário que haja um 

esforço por parte dos atores envolvidos (governos e sociedade civil organizada) em se 

articular e cooperar para que a implantação dessas políticas – e posteriormente o seu 

acompanhamento – se dê de forma efetiva. De acordo com Egler (2011), antes de se definirem 

metas de desenvolvimento é preciso estabelecer um “espaço de negociação entre os distintos 

objetivos de uso do território pelos agentes públicos e privados” (p.234), seja qual for a escala 

de gestão – local, regional e nacional. Ou seja, é preciso estabelecer algum tipo de 

governança. 

Segundo ARGIOLAS et. al. (2009) o conceito de governança encontrou um lugar 

de destaque nos recentes debates das ciências sociais, focando a mudança de governo para 

governança. De um modo geral, governo se refere ao domínio do poder do Estado, 
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caracterizado por órgãos ou agências formais, verticalizadas e hierarquizadas, com 

procedimentos burocráticos. Por sua vez, a noção de governança diz respeito a difusão de 

novas relações complexas e sobrepostas, que passam a envolver atores externos ao cenário 

político (DAVOUDI, et. al., 2008; ARGIOLAS et. al., 2009) 

Para MARQUES (2005), a governança consistiria numa 

estratégia de estabelecimento de uma relação horizontal entre todos os atores, na 

qual cada um está qualificado para participar de modo ativo e igualitário, operando 

em um plano mais amplo do que o político-institucional, para o estabelecimento de 

uma relação democrático-participativa entre as partes envolvidas em um conflito 

(apud SANTOS, 2011, p. 46). 

 

Grindle (2004 apud SILVA; FRAXE, 2012) afirma que a governança, em um 

sentido mais amplo, corresponde à distribuição de poder, legitimidade e autoridade entre os 

mais diversos níveis e instituições, onde há o estabelecimento de regras e normas sobre quem 

e como detém o poder e como são tomadas as decisões, assim como, os níveis de 

coresponsabilização entre os atores (agências do Estado, representantes da sociedade civil, 

empresas, entre outros).  

Para ARGIOLAS et. al. (2009),  

governança é a maneira através da qual as entidades públicas e privadas interagem a 

fim de promover o seu bem-estar, atravessando a separação tradicional entre as 

organizações públicas e privadas, e espalhando a cooperação, negociação e 

participação através dos atores que estão envolvidos (p. 183 tradução nossa). 

 

Mais recentemente o conceito de governança foi incorporado à abordagem do 

desenvolvimento, como mostra Bandeira (2000):  

Até a década de setenta predominavam, ainda, as abordagens focalizadas na ação do 

governo, que viam na atuação do setor público o motor do processo de 

desenvolvimento. Na década de oitenta, essa compreensão ampliou-se, passando a 

estar focalizada na administração do desenvolvimento, incorporando a avaliação da 

capacidade do estado para integrar e liderar o conjunto da sociedade. Na década de 

noventa, a abordagem ampliou-se ainda mais, passando a ser focalizada tanto na 

capacidade do estado quanto da iniciativa privada e da sociedade civil como atores 

do desenvolvimento. Passou a ser crescentemente enfatizada a natureza democrática 

da governância, abrangendo os mecanismos de participação, de formação de 

consensos e de envolvimento da sociedade civil no processo de desenvolvimento. (p. 

38-39). 

 

Sachs (2008) também destacou o papel da governança como instrumento para se 

atingir o desenvolvimento sustentável. Ao elencar os cinco pilares do desenvolvimento 

sustentável, a governança é inserida na dimensão política, e considerada “[...] um valor 

fundador e um instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem [...]” (p. 16). 

A governança depende fundamentalmente da colaboração de múltiplos atores 

sociais entre os diferentes níveis e escalas de organização (ARMITAGE, 2008 apud SILVA; 
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FRAXE, 2012). Esses atores interagem e estabelecem uma coordenação de ações para a 

resolução de determinados conflitos e serve, dentre outras coisas, para: negociação das várias 

compensações, partilha de informações e construção de conhecimento comum (BODIN; 

CRONA, 2009 apud SILVA; FRAXE, 2012 p. 273). E uma maneira de atuação conjunta e 

articulada desses atores seria na definição do tipo de planejamento a ser utilizado. 

De acordo com ARAÚJO (2009) 

O ato de planejar é sempre um processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a 

ação; processo de previsão de necessidades e racionalização do emprego de meios e 

recursos disponíveis, visando à concretização de objetivos, em prazos determinados 

e etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações. (p.9). 

 

Iniciado a partir de uma agenda previamente definida, o processo de planejamento 

é construído pelo governo (de modo isolado ou em parceria com outros segmentos não-

governamentais), cuja finalidade é definir as alternativas de ação com suas devidas 

fundamentações técnicas-fim, jurídicas e financeiras, submetendo-as, contudo, “à apreciação, 

à avaliação e ao julgamento dos fóruns decisórios do Poder Executivo e de esferas não 

exclusivamente governamentais de decisão, onde há participação direta da sociedade civil” 

(SILVA, 2001 apud ARAÚJO, 2009, p. 9). 

Esse tipo de planejamento mais participativo pelo qual advogam autores como 

Gandin (2001); Araújo (2009); De Toni (s/d) difere daquela concepção de planejamento 

governamental de caráter eminentemente economicista e normativo, não-participativo e 

excludente, que predominou no país até o início dos anos oitenta. No planejamento 

participativo a participação dos atores não-governamentais cujos interesses são afetados de 

alguma maneira é ampliada, assim como a busca pelo consenso. Além disso, os atores 

executores passam a ser responsabilizados e as instituições envolvidas são legitimadas. 

(ARAÚJO, 2009). O contexto histórico-político no qual foi determinada a instalação dos 

Polos na Mata Norte de Pernambuco propiciaria a adoção deste modelo de planejamento 

participativo, entretanto esta não foi a estratégia utilizada pelo Governo do Estado. 

 

3.3 Os polos de desenvolvimento como estratégia de promoção do desenvolvimento regional 

 

Partindo de um ponto de vista histórico, Araújo (2007; 2010) fala de três heranças 

do processo de ocupação do território brasileiro que devem ser consideradas na elaboração de 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional. A primeira diz respeito à grande 

concentração populacional nos espaços litorâneos. Trata-se de uma consequência do modelo 
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de colonização escolhido para o Brasil – o de colônia de exploração voltada à exportação. Isso 

implicou no adensamento de áreas próximas aos portos que, por sua vez, gerou ao longo dos 

anos o desequilíbrio entre as regiões litorâneas (mais povoadas) e a região central do país 

(menos povoada).  

A segunda herança apontada diz respeito à diversidade regional: 

[o] desenvolvimento brasileiro estruturou-se sobre um território que comporta seis 

biomas diferentes. Nessa base ambiental magnificamente diferenciada, estruturaram-

se, ao longo do tempo, polos produtivos também diversos: o complexo açucareiro, o 

de mineração, o cafeeiro, o algodoeiro, o pecuário, o de pecuária extensiva etc. Cada 

um deixou sua marca: o Nordeste açucareiro e muito diferente do Sudeste cafeeiro, o 

Nordeste algodoeiro e muito distinto do Sul pecuário, e assim por diante. (ARAÚJO, 

2007, p. 158). 

 

A terceira herança é a da desigualdade regional: o rompimento do Brasil com o 

modelo primário-exportador dominante nos primeiros séculos de colonização e a adoção de 

um modelo urbano-industrial a partir do século XX fez com que houvesse o aumento das 

desigualdades regionais. 

As antigas bases primário-exportadoras, embora montadas no amplo litoral do país, 

eram dispersas em diversas regiões, tendo associadas a elas as indústrias 

tradicionais. [...] A moderna e ampla base industrial, montada no atual século, ao 

contrário, tendeu a concentra-se fortemente, em uma região, o Sudeste.
23

 (2010, p. 

224). 

 

A partir desse momento é que surgem o que SANTOS (2012) chama de 

“assimetrias internas”: regiões menos especializadas – como o Nordeste – ficam restritas à 

exportação de produtos primários, enquanto que as regiões mais industrializadas tem contato 

com as “correntes do progresso”. Para Furtado (1989) 

A região nordestina manteria consideráveis saldos de exportação para o exterior, 

sendo obrigada, pela barreira protecionista, a adquirir na região sul produtos que 

antes obtinha a preços bem mais baixos nos mercados internacionais. (p. 22 apud 

SANTOS, 2012, p. 252). 

 

Essa industrialização protegida – que privilegiou as regiões Sudeste e Sul – 

acentuou as disparidades regionais do Brasil, pois fatores como melhorias no nível de 

urbanização, elevação do nível médio de vida não se disseminaram uniformemente pelas 

regiões do país. 

A questão do desenvolvimento regional voltou a fazer parte da agenda política do 

Governo Federal no ano de 2003, com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR), formulada pelo Ministério da Integração. Esta retomada do processo de 

                                                           
23 Ocupando apenas 11% da porção territorial brasileira, o Sudeste concentrava 80% da atividade industrial do 

país em 1970 (ARAÚJO, 2010). 
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planejamento do desenvolvimento regional significou “uma decisão política de conferir a 

adequada importância às diversas realidades vigentes num país de dimensões continentais 

como o Brasil” (2012, p. 13).  

A PNDR – institucionalizada apenas em 2007 – tem como objetivo a redução das 

desigualdades de nível de vida entre as regiões brasileiras e a promoção da equidade no 

acesso a oportunidades de desenvolvimento. A redução das desigualdades se dará através das 

seguintes estratégias: o estímulo e apoio a processos e oportunidades de desenvolvimento 

regional, em múltiplas escalas; e a articulação de ações que, no seu conjunto, promovam uma 

melhor distribuição da ação pública e investimentos no Território Nacional, com foco 

particular nos territórios selecionados e de ação prioritária. Tais estratégias de 

desenvolvimento se darão nas escalas Macrorregional e Sub-Regional.  

De acordo com Araújo (2013), um dos avanços contidos na PNDR foi o de 

reconhecer que a desigualdade regional no Brasil não pode ser tratada apenas na 

escala macrorregional – o que leva as políticas regionais a priorizar somente o 

Nordeste e o Norte do país – e, portanto, apontava para a importância de considerar 

o problema em outras escalas, o que levaria sub-regiões do Sul (extremo sul do Rio 

Grande do Sul, entre outras) e mesmo do Sudeste (Vale do Ribeira, por exemplo), à 

agenda prioritária da política federal (p. 168). 

 

Apesar disso, ainda segundo a autora, a realidade não captou o conceito proposto, 

que teve uma concretização mínima. 

De acordo com Andrade (1977), uma das questões que mais preocuparam os 

cientistas sociais da segunda metade do século XX foi aquela do desenvolvimento desigual 

entre nações e também entre regiões de um mesmo país. Essa questão começou a ser estudada 

no período subsequente a Segunda Guerra Mundial, quando se percebeu que o 

desenvolvimento econômico se dava de forma desigual não apenas entre países, mas também 

dentro de um mesmo país.  

A preocupação em se reduzir os níveis de desigualdades entre as regiões e 

proporcionar o crescimento econômico de modo mais equilibrado fez com que surgissem 

novas disciplinas voltadas ao tema da planificação territorial: nos Estados Unidos surge a 

Ciência Regional, com Izard. Na Europa Ocidental, disciplinas como Prospectiva e 

Organização do Espaço; na Inglaterra pós-Guerra, a política Town and Country Planning; na 

França, o Aménagement du Territoire. Todas essas disciplinas e políticas se utilizam de 

conhecimentos de áreas como Geografia, Sociologia e Economia (ANDRADE, 1977). 

Foi a partir do conhecimento obtido através dos estudos realizados por essas 

disciplinas que François Perroux elaborou a sua teoria dos Polos de Desenvolvimento, 
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segundo a qual a propagação do desenvolvimento não se dá de maneira difusa pelo espaço. 

Primeiramente ele se concentra em determinadas áreas, gerando um desequilíbrio em relação 

às áreas vizinhas, para posteriormente se propagar. 

o desenvolvimento não se propaga de forma difusa pelo espaço, mas que se 

concentra em certos pontos, criando um desequilíbrio em relação às áreas vizinhas, 

propagando-se posteriormente, a partir desses núcleos, pelas diversas áreas. 

(ANDRADE, 1977, p. 15). 

 

Para Simões (2012), a polarização surge a partir da “aglomeração de indústrias 

absorvedoras de progresso tecnológico”, ou seja, a partir da “concentração espacial de um 

complexo industrial” (p. 7). Conforme apontou Wiltgen (1991 apud SIMÕES 2012, p. 8) a 

instalação de um polo, “desencadeia um sistema de forças de atração a vários tipos de 

atividade, as quais se manifestam pelas economias de aglomeração”.  

Para Perroux, polo de desenvolvimento 

é um conjunto de unidades econômicas motoras. As unidades motoras exercem, 

sobre outras unidades, certas influências que aumentam as dimensões destas últimas, 

aumentam-lhes as estruturas, mudam-lhes os tipos de organização e suscitam ou 

favorecem progressos econômicos medidos pelos indicadores estatísticos correntes, 

como, por exemplo, a elevação da produtividade real. (1961, p.60 apud BARBOZA; 

GOMES, 2012, p.7).  

 

SILVA (2011) observa que essas certas influências exercidas sobre as unidades 

motoras (ou motrizes, como também podem ser chamadas), “criam efeitos de arraste sobre 

outros conjuntos definidos no espaço econômico e geográfico” (p. 45). Tem-se, deste modo, 

que as regiões próximas da indústria motriz acabam sendo polarizadas por ela (ANDRADE, 

1977). Assim, os polos de desenvolvimento são consequências da aglomeração territorial de 

um polo industrial complexo.  

Os polos de desenvolvimento podem surgir de modo espontâneo ou de modo 

planejado, graças ao estímulo de políticas públicas e repercutem nos sistemas institucionais e 

sociais (SILVA, 2011). Os primeiros surgem devido a existência de fatores excepcionais tais 

como localização geográfica, proximidade das fontes de recursos naturais, existência de 

infraestrutura (malha rodoviária, acesso a portos e/ou aeroportos, que facilitam a circulação 

tanto das matérias primas como da produção), existência de um comércio desenvolvido, 

dentre outros. Por sua vez, os polos planejados são aqueles criados ou dinamizados em áreas 

potencialmente capazes de se desenvolver (ANDRADE 1971; 1977). 
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3.4 Os Polos de Desenvolvimento de Pernambuco 

 

Segundo Tavares (2009) durante o período compreendido entre o final da década 

de 40 e toda a década de 50 ocorreu no Brasil um intenso debate sobre o atraso econômicos 

das regiões Norte e Nordeste, consideradas periféricas. Esse debate, ainda de acordo com o 

autor, “foi acompanhado de uma produção de conhecimentos considerável, principalmente no 

que tange ao Nordeste” (p. 9). 

Dentre os estudos surgidos sobre a região nesse período, destaca-se as 

contribuições do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN, criado 

pelo governo do presidente Juscelino Kubistchek em 1956. O GTDN estava “encarregado de 

identificar os principais problemas da região, as oportunidades para superá-los, e os 

mecanismos mais eficazes para desenvolver econômica e socialmente a região” 

(CARVALHO, 2008, p. 28). 

Liderado por Celso Furtado, o GTDN, de acordo com Carvalho (2008) 

apresentava propostas cujo objetivo era a reestruturação social e econômica do Nordeste, 

mostrando assim, que a ação governamental para enfrentar o problema das desigualdades 

regionais não deveria ser direcionada apenas para a questão dos recursos naturais. 

Para tirar a região da estagnação, o GTDN apontava como condição sine qua non a 

necessidade de profunda transformação agrária e agrícola, além da industrialização. 

O desenvolvimento só seria factível mediante a diversificação da produção interna, 

ou seja, através da industrialização (CARVALHO, 2008, p. 28) 

 

A consequência dos estudos desenvolvidos pelo GTDN foi a criação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE – em 1959. Em seus dez 

primeiros anos de atuação a SUDENE, direcionou investimentos para vários pontos da região. 

No entanto, Recife, Fortaleza e Salvador foram as cidades que receberam as maiores parcelas 

dos recursos (TAVARES, 2009). 

Com o golpe militar de 1964 a SUDENE tem as suas diretrizes de planejamento 

alteradas, com a transferência dos investimentos para outras atividades econômicas e outras 

regiões do país (CARVALHO, 2008). Isso fez com que fosse dada “prioridade quase absoluta 

à industrialização, ou seja, à política de incentivos fiscais e financeiros e aos investimentos 

pré-industriais (infraestrutura de energia e transportes)” (TAVARES, 2009, p. 10). Deste 

modo, a SUDENE perde a sua autonomia para formular as políticas de desenvolvimento 

regional. 
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No início dos anos 1970 a estratégia do desenvolvimento regional do país foi 

direcionada à estratégia dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND) “que tinha por base 

a criação de condições para a intensificação do processo de integração inter-regional [...]” 

(CARVALHO, 2008, p. 30). Com o I PND (1972-1974), a estratégia para expandir o mercado 

interno e expandir a produção consiste na criação de polos regionais de desenvolvimento. No 

Sul e no Nordeste, polos do tipo agrícola-industriais, enquanto que na Amazônia e no Planalto 

Central, polos de natureza agrícola-minerais (TAVARES, 2009). 

Na segunda metade dos anos 1970, o Governo decide lançar o II Plano Nacional 

de Desenvolvimento. O II PND (1975-1979) surge com o objetivo expresso de continuar o 

processo de industrialização, através da estratégia da substituição de importações (o aumento 

da produção interna do país diminuiria as importações), que além de diminuir a dependência 

externa, fortaleceria uma maior complementariedade inter-regional. O II PND irá consagrar a 

estratégia dos polos de desenvolvimento (CARVALHO, 2008; TAVARES, 2009).  

No caso do Nordeste, Carvalho (2008) aponta que numa perspectiva industrial,  

a ideia de se utilizar Complexos Industriais como um instrumento de 

desenvolvimento econômico do Nordeste coadunava-se, em primeiro plano, com os 

objetivos estratégicos em nível nacional, de expansão industrial do País. A região 

passa a desempenhar de forma mais efetiva um importante papel na cadeia produtiva 

do País, ou seja, a especialização na produção de bens intermediários (petroquímica, 

química, metalúrgica, borracha, plásticos etc.), que de um lado asseguraria a 

produção de excedentes exportáveis e, de outro, reforçaria a base do sistema 

industrial brasileiro. (p. 32). 

 

Assim, foram instalados na região os seguintes complexos industriais: o 

Complexo Petroquímico de Camaçari; o Complexo Industrial Integrado de Base de Sergipe; o 

Polo Cloroquímico de Alagoas; o Complexo Químico-Metalúrgico do Rio Grande do Norte; o 

III Polo Industrial do Nordeste; o Polo Mínero-metalúrgico do Maranhão, além do Complexo 

Industrial Portuário de Suape (Pernambuco), do Polo Têxtil e de Confecções de Fortaleza 

(Ceará), do Complexo Agroindustrial do Médio São Francisco (Petrolina/Juazeiro) e do Polo 

de Fruticultura Irrigada do Vale do Açu (Rio Grande do Norte). (CARVALHO 2008, p. 32). 

De acordo com Lima et. al. (2007) nos anos de 1960 e 1970 Pernambuco 

conseguiu atrair grande parte dos projetos de investimentos apoiados pela Sudene, o que fez 

com que a economia pernambucana pudesse alcançar um nível de diversificação industrial 

mais elevado. Entretanto, como a localização destes projetos concentrava-se na Região 

Metropolitana do Recife (RMR), as regiões interioranas do Estado permaneceram pouco 

dinâmicas, com as suas economias dependentes das atividades primárias. 
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Com a diminuição dos incentivos fiscais concedidos pela Sudene voltados para 

Pernambuco a partir da segunda metade dos anos 1970, a economia do Estado perde força, 

crescendo 6,6% ao ano entre 1975 e 1980, ficando abaixo da média da região Nordeste, que 

registrou o percentual de 7,2%. Esta situação se agrava durante a primeira metade dos anos 

oitenta: entre 1980 e 1985 a economia pernambucana cresceu em média apenas 2,4%, 

enquanto que a região Nordeste, 4,4%. A situação iria melhorar na segunda metade da década 

dos anos oitenta, com a economia do Estado apresentando índices superiores aos da região 

(3,5% contra 3,3%, respectivamente) no entanto, voltaria a apresentar o quadro de baixo 

dinamismo econômico nos anos 1990, quando o desempenho econômico do Estado fica 

abaixo do apresentado pela Região (2% contra 3% (LIMA et. al. 2007). 

Essa oscilação característica da economia pernambucana se deve a alguns fatores: 

[a] redução na função tradicional de entreposto comercial de Pernambuco, dentro do 

processo de integração da economia brasileira, o que levou os demais Estados 

nordestinos a se articular diretamente com o centro hegemônico. Depois, o segmento 

industrial mais representativo, a agroindústria álcool-açucareira, passou a 

experimentar dificuldades de competitividade, tendo seus empresários optado pela 

diversificação de atividades investindo em outras regiões, ao contrário dos baianos e 

cearenses, por exemplo, que buscaram alternativas de diversificação de 

investimentos em seus próprios domínios. Ao lado disso, observou-se na segunda 

metade dos anos 1970, no bojo do II Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PND), a efetivação de investimentos industriais significativos em outros Estados, 

como foi o caso do Pólo Petroquímico de Camaçari, do complexo cloro-químico de 

Alagoas e Sergipe e do pólo mínero-metalúrgico de São Luís. Além disso, houve um 

esforço de investimentos, coordenado pelo governo do Ceará, que expandiu 

significativamente o setor têxtil-confecções. Com isso, esses espaços econômicos 

passaram a atrair, por conta do maior dinamismo e de economias externas, 

investimentos que poderiam ter ido para Pernambuco. (LIMA; KATZ, 2003 apud 

LIMA et. al., 2007, p. 527).
24

 

 

Além desses fatores, a indústria de transformação de Pernambuco deixou de 

crescer: enquanto que na década de 1970 registrou uma taxa de crescimento de 13,1%, nas 

décadas seguintes não se conseguiu repetir o desempenho, alcançando índices negativos de -

1,2% entre 1980 e 1990 e de -1,3% entre 1990 e 1999 (LIMA et. al. 2007). 

Lima et. al. (2007) explicam que  

Nos anos 1990, ocorre uma perda de competitividade de alguns setores em vista da 

abertura da economia brasileira, ao lado de dificuldades na agroindústria sucro-

alcooleira, por conta de passivos financeiros elevados e da menor proteção estatal 

que implicou a perda de benefícios antes carreados através do extinto Instituto do 

Açúcar e do Álcool. Esse contexto de maior exposição à concorrência levou ao 

fechamento de várias usinas industriais e a elevados índices de desemprego. Mesmo 

                                                           
24 Outro fator identificado foi a exclusão da RMR da faixa A de prioridades para projetos que buscavam 

incentivos fiscais através da Sudene. Essa exclusão perdurou de 1969 até 1987 e fez com que determinados 

projetos da indústria têxtil fossem direcionados para o Ceará. A justificativa dada pela exclusão da RMR foi a de 

que os investimentos que receberem incentivos deveriam ser desconcentrados em toda a região Nordeste (LIMA 

et. al. 2007). 
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assim, deve-se ter em consideração que, em termos absolutos, a indústria de 

transformação de Pernambuco tem ainda peso significativo no contexto regional. (p. 

529). 

 

Para os autores, o setor industrial pernambucano não foi dinamizado devido à 

falta de investimentos mais estruturantes. Apenas no início dos anos 2000 é que a situação 

econômica de Pernambuco iria mudar, principalmente após a adoção de determinadas linhas e 

medidas na política econômica do Estado que proporcionariam a retomada do crescimento 

econômico. Destaca-se as políticas de incentivos fiscais mais agressivas adotadas pelo 

Governo do Estado através da AD Diper e do PRODEPE (LIMA et. al. 2007).  

Isso permitiu com que grandes investimentos (de iniciativa pública, privada ou em 

parceria) se instalassem no Estado ao longo dos anos, tais como um estaleiro, uma refinaria de 

petróleo, a ferrovia Transnordestina, a retomada do Complexo Industrial Portuário de Suape, 

além dos Polos Farmacoquímico e Automotivo. 

 

3.4.1 O Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS) 

 

A ideia de se construir um porto industrial em Suape, como projeto de 

desenvolvimento regional, data do ano de 196825. Essa iniciativa, capitaneada pelo Governo 

do Estado foi influenciada pela existência de dois fatores, um externo e um interno: o fator 

externo consistia no enfraquecimento do parque industrial pernambucano frente a economia 

baiana, principalmente com a criação do Centro Industrial de Aratu. Como fator interno, havia 

a incapacidade do Porto do Recife em não atender aos fluxos de carga e descarga previstos a 

longo prazo, oferecendo inclusive riscos à população (SILVA, 1992; ROCHA, 2000; 

ALMEIDA, 2003; SILVA JÚNIOR, 2008; ALVES, 2011). 

Em 1970, durante o governo de Nilo Coelho foram realizados estudos sobre a 

viabilidade de se implantar uma refinaria de petróleo em Pernambuco. Tais estudos – dos 

quais destacam-se as cartas batimétricas (medição da profundidade do oceano) da costa 

marítima de Pernambuco – resultaram no documento Subsídios para localização de uma 

refinaria de petróleo no Nordeste, o qual indicou Cupe e Suape como as localizações mais 

adequadas para a implantação de um porto industrial na região, visto que a profundidade 

próxima à praia chegava aos 18 metros. Suape foi escolhido devido a existência de um quebra 
                                                           
25 Os primeiros estudos acerca da possibilidade de se instalar um porto em Suape datam da década de 1950, com 

o padre dominicano francês Louis Joseph Lebret. Em 1954, a convite do governo pernambucano, o Pe. Lebret 

realizou um estudo socioeconômico no qual apontava a necessidade de se criar um novo porto na região sul do 

Estado como alternativa para o porto do Recife. Seu trabalho foi publicado com o título de Estudo sobre 

desenvolvimento e implantação de indústrias, interessando a Pernambuco e ao Nordeste. (ALVES, 2011). 
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mar natural na região. Ainda neste mesmo ano é realizado um primeiro esboço de 

planejamento físico-locacional para a implantação do Porto Industrial, e foi criado o Programa 

de Ação Coordenada (PRAC), o qual incluía o Porto de Suape (CUNHA; LUCENA 2006 

apud ALVES, 2011). 

Entretanto, o que parecia ser o transcorrer de uma trajetória natural, mostrou-se 

uma trajetória repleta de percalços e dificuldades, principalmente devido às conjunturas 

nacional e internacional daquele período: 

Na época da concepção do Complexo Industrial Portuário de Suape, a economia 

brasileira passava pelo seu “milagre econômico”, no qual o slogan era a construção 

do “Brasil Potência”. Tal cenário foi até 1973, quando o crescimento foi centrado no 

setor de bens de consumo duráveis. Para tanto, era necessária a expansão do setor de 

bens de produção para suprir a demanda da indústria automobilística, de 

eletrodomésticos e da construção civil. Daí o interesse em promover em Suape a 

implantação de grandes projetos de indústrias de base. (SILVA, 1992, p. 167). 

 

E para que isso ocorresse, era preciso investir recursos financeiros para a 

viabilização do Porto de Suape. Nesse período, contudo, os países centrais foram atingidos 

por uma crise internacional que “acentuou a competição entre economias nacionais a fim de 

atrair firmas e empréstimos externos” (SILVA,1992, p.167). No cenário nacional, por sua vez, 

“o setor financeiro não foi capaz de prover fundos para todos os elevados investimentos 

propostos a partir do II PND [Plano Nacional de Desenvolvimento].” (p.167). 

Como essa crise mundial não atingiu os grandes bancos internacionais, estes 

passaram a investir nos países periféricos, dentre os quais o Brasil, sob a forma de 

financiamentos. Para Silva (1992) essa condição permitiu 

articular inversões externas, empurradas pelos bancos externos, com a proposta 

territorial do II PND para a ampliação do setor de bens de produção intermediários 

em complexos industriais localizados em áreas privilegiadas do território brasileiro, 

no contexto da complementaridade dos seus produtos às necessidades da indústria, 

situada no Centro-Sul (p.168). 

 

Esse período também pode ser caracterizado por uma imposição, por parte do 

Estado, de um projeto territorial de integração nacional, que dotou o território brasileiro “de 

uma funcionalidade e operacionalidade a fim de garantir a reprodução ampliada do capital, a 

partir da integração de áreas privilegiadas26 de valorização do país” (EGLER, 1986 apud 

SILVA, 1992, p.168). 

Além das conjunturas nacional e internacional há pouco explicitadas, Silva (1992) 

aponta outras situações responsáveis pela negligência do Governo Federal nos anos 1970 ao 

                                                           
26 O eixo costeiro que liga Salvador, Aracajú e Maceió foi a área de maior impacto desse projeto de distribuição 

territorial do capital e do trabalho, onde foram implantadas indústrias de bens intermediários. 
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CIPS: o projeto de Suape chegou atrasado – a instalação do Polo Petroquímico de Camaçari 

(BA) fez com que todas as atenções da União se concentrassem naquele Estado, em 

detrimento das demais cidades do Nordeste; não existia no Porto de Suape uma “empresa 

âncora”, capaz de ligar os interesses estaduais com os da União e assim consolidar o projeto27; 

por fim, não havia uma legislação para o porto – Suape não tinha autorização para funcionar 

como tal. Apenas em abril de 1992 o Governo Federal reconhece o Porto de Suape28, que 

passa a integrar a malha portuária do país. Isso representou a independência de Suape em 

relação ao porto do Recife, e a partir desse momento, Suape passa a receber recursos 

diretamente da União, o que viabilizará a execução de suas obras. 

Conforme Alves (2011), os anos posteriores a 1992 “não trazem muitos avanços 

para Suape e decisões político-partidárias impediram seu crescimento” (p. 126). Apenas nos 

anos 2000 é que a situação começa a mudar. Após um longo período do que poderia ser 

chamado de “esquecimento”, com o porto funcionando aquém da sua capacidade potencial 

plena, o projeto é retomado com o surgimento de um novo contexto completamente 

inesperado: a descoberta do pré-sal29 na costa atlântica brasileira em 2006. Isso faz com que 

Suape receba um novo impulso de desenvolvimento, por ter sido escolhido pela Petrobrás 

como um dos locais destinados ao refino e extração do petróleo (DE MENNA; ZUPI, 2010). 

É nesse novo contexto que grandes investimentos se instalam no CIPS tais como tais como a 

Refinaria Abreu e Lima e o Estaleiro Atlântico Sul. 

Atualmente o CIPS, cuja figura 03 a seguir apresenta uma visão geral, é 

considerado pelo Governo do Estado como a “locomotiva do desenvolvimento de 

Pernambuco” (SDEC, 2013), sendo um dos principais polos de investimentos do país, com de 

150 empresas operando no Complexo, sendo responsáveis pela geração de 25 mil empregos 

                                                           
27“Essa empresa deveria ter sido a PORTOBRÁS, visto que a implantação do Porto de Suape seria o elemento 

básico para a atração de indústrias na área do complexo. Entretanto, por ser o Porto de Suape uma ideia do 

Governo pernambucano, a PORTOBRÁS ficou totalmente ausente no financiamento para a construção do porto 

até a sua extinção em 1990” (SILVA, 1992, p. 170). 
28 Na prática o porto de Suape passou por um processo de estadualização, deixando de ser administrado pela 

Companhia de Docas do Rio Grande do Norte, um órgão Federal, ao qual estava ligado a Docas de Pernambuco, 

passando para a administração do Governo do Estado de Pernambuco (SILVA, 1992). 
29 O termo pré-sal refere-se a um conjunto de rochas localizadas nas porções marinhas de grande parte do litoral 

brasileiro, com potencial para a geração e acúmulo de petróleo. Convencionou-se chamar de pré-sal porque 

forma um intervalo de rochas que se estende por baixo de uma extensa camada de sal, que em certas áreas da 

costa atinge espessuras de até 2.000m. O termo pré é utilizado porque, ao longo do tempo, essas rochas foram 

sendo depositadas antes da camada de sal. A profundidade total dessas rochas, que é a distância entre a 

superfície do mar e os reservatórios de petróleo abaixo da camada de sal, pode chegar a mais de 7 mil metros. 

As maiores descobertas de petróleo, no Brasil, foram feitas recentemente pela Petrobras na camada pré-sal 

localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, onde se encontrou grandes volumes de óleo leve. 

Na Bacia de Santos, por exemplo, o óleo já identificado no pré-sal tem uma densidade de 28,5º API, baixa acidez 

e baixo teor de enxofre. São características de um petróleo de alta qualidade e maior valor de mercado. Fonte: 

<http://www.petrobras.com/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-energia/pre-sal/> Acesso em 12.12.2014 
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diretos. De acordo com dados divulgados pela empresa Suape, no ano de 2014 a 

movimentação de cargas alcançou a marca de 15,2 milhões de toneladas – o que representa 

um aumento de 18,30% sobre o volume movimentado no ano de 201330.  

 

Figura 03: Visão geral do Complexo Industrial Portuário de Suape 

  

Fonte: Google Earth. Acesso em 26.07.13 

 

3.4.1.1 O CIPS, o desenvolvimento e o meio ambiente: uma difícil harmonização  

 

Não é de agora que o projeto do CIPS vem recebendo críticas. Desde a época 

anterior à sua instalação, o CIPS tem suscitado estudos, debates e discussões nas mais 

diversas arenas, à respeito de sua viabilidade, sustentabilidade e dos impactos negativos que 

causou sobre o meio ambiente. O discurso desenvolvimentista empregado pelos defensores do 

projeto para justificar a sua implantação, por mais que trouxessem elementos que 

assegurassem a geração de emprego, os ganhos econômicos e um certo cuidado com as 

questões ambientais, apresentou contradições e distorções, como mostram diversos estudos 

realizados: MOREIRA DA SILVA (1972 apud CAVALCANTI, 2008); ASSIS; GOUVEIA 

(2000); ALMEIDA (2003); SILVA (2009); GURGEL et al (2009); MASTER ECO POLIS 

(2009); SILVA (2009 apud CASTRO, 2012); SILVEIRA (2010); DE MENA; ZUPI (2010); 

SANTOS (2011). 

                                                           
30 Disponível em <http://www.suape.pe.gov.br/news/matLer.php?id=376> Acesso em 20.01.2015. 
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Uma das primeiras manifestações contrárias à instalação do complexo em Suape, 

foi a do pesquisador Clóvis Cavalcanti que em 1975, juntamente com outros intelectuais31 

lançou o manifesto A propósito de Suape, (Anexo A) contendo argumentos que questionavam 

a instalação do complexo na região, além de enumerar críticas ao projeto. Uma dessas críticas, 

expostas logo no início do documento, diz respeito à não participação da população no 

processo – crítica essa que seria reconstatada posteriormente em estudos mais recentes, tais 

como os de Silveira (2010) e Santos (2011). O Manifesto de 1975 criticava, deste modo, o 

fato de que as decisões acerca do projeto terem sido determinadas de cima para baixo 

(CAVALCANTI, 2008). 

Também foram criticadas “a omissão de discussão quanto a taxas de retorno do 

projeto, usos alternativos do dinheiro público destinados a Suape, relação custo-benefício da 

iniciativa [...]” (CAVALCANTI, 2008, p. 7), além da maneira com a qual o projeto era 

defendido pelos seus proponentes, enfatizando apenas as vantagens do mesmo, sem fazer 

qualquer alusão aos chamados “custos de oportunidade” (CAVALCANTI, 2008). 

Após a divulgação do Manifesto surgiram novos debates e críticas – favoráveis e 

contrárias – ao projeto de Suape, e desde então a relação desenvolvimento x meio ambiente 

vem sendo discutida. 

Ao abordar a questão social, Assis; Gouveia (2000) investigaram as 

transformações ocorridas na vida da população residente na área do CIPS e identificaram a 

realidade das mesmas. De acordo com as autoras não foi planejada nenhuma política social 

nos estudos do projeto Suape, sendo o pagamento das indenizações às comunidades a única 

medida tomada no sentido de se buscar alternativas para as mudanças de vida. 

Sobre a temática ambiental, Almeida (2003) apresenta um trabalho interessante 

sobre os estudos ambientais contratados por Suape. Após análise dos documentos ambientais 

produzidos pela empresa Suape, a autora constata que desde o início da implantação de 

Suape, houve a preocupação com o meio ambiente. No entanto, conclui que estas 

preocupações resultaram em poucas melhorias para a preservação e qualidade ambiental na 

área do CIPS. Isto se deu pelo fato de que “não houve o cumprimento das recomendações e 

conclusões dos estudos, isto é, não houve a sua efetiva realização.” (p. 94). 

A autora constatou ainda que  

A falta de continuidade desses estudos faz com que os mesmos forneçam apenas 

quadros isolados de informações ambientais sem permitir o acompanhamento da 

                                                           
31 Renato S. Duarte; Roberto M. Martins; Nelson Chaves; José Antônio Gonsalves de Mello; Renato Carneiro 

Campos; João de Vasconcelos Sobrinho. 
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evolução, a avaliação das tendências de poluição e a obediência aos padrões 

ambientais estabelecidos. Percebe-se que faltou a determinação das prioridades, isto 

é, das informações possíveis de serem monitoradas continuamente em função dos 

objetivos e recursos disponíveis”. (p. 94). 

 

De acordo com ela, faltou uma política ambiental que orientasse as ações da 

Empresa Suape. Vale ressaltar que quando a pesquisa foi feita em 2003, os estudos analisados 

haviam sido finalizados 4 anos antes. E como será visto adiante, a falta de continuidade desses 

estudos trará outras consequências. 

Gurgel et al. (2009), realizou um estudo no CIPS no contexto da instalação de 

uma refinaria de petróleo. Após realizar a caracterização dos municípios do Cabo de Santo 

Agostinho e Ipojuca, foram constatados diversos problemas nas esferas sociais, políticas e 

ambientais. 

Em relação ao saneamento, foram identificados problemas decorrentes de uma 

infraestrutura ineficiente ou inexistente que se reflete no abastecimento de água, no 

tratamento dos esgotos e na coleta do lixo. Quanto aos serviços de saúde, a capacidade 

instalada dos equipamentos e os recursos humanos disponíveis não são suficientes para 

atender a demanda dos municípios. De acordo com os autores, essa situação poderia se tornar 

ainda mais grave com a futura instalação de novos empreendimentos. 

Quanto à participação, percebeu-se que há pouco envolvimento e participação 

para discutir os problemas locais, bem como defender os interesses da população. A título de 

exemplo, é citado o caso da audiência pública na qual foi discutido o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) da refinaria: apesar das “flagrantes insuficiências [do mesmo] não houve 

qualquer contestação para a instalação do empreendimento” (GURGEL et al. 2009, p. 

2035).32 

A alta taxa de analfabetismo encontrada nos municípios acarreta numa baixa 

escolaridade da população, que fica impedida de ter acesso a melhores postos de trabalho. 

Assim, apesar de haver ofertas de qualificação profissional, a tendência é que a população 

daquelas localidades não alcance postos de trabalho com melhores remunerações, pois os 

mesmos necessitam de mão de obra qualificada. 

O mesmo estudo constatou na esfera política, a insuficiência de políticas públicas 

nos três níveis de governo Federal, Estadual e Municipal: as políticas intersetoriais são 

                                                           
32 GURGEL et al (2009) argumenta que a inexistência de um forte movimento sindical ou de uma mobilização 

social decorre de fatores tais como a tradição rural da região; o coronelismo da cana de açúcar; a presença de 

pescadores tradicionais e a vocação turística da região. Além disso, “a promessa desenvolvimentista, de geração 

de emprego e as frentes de capacitação e de especulação imobiliária são o grande trunfo para criar uma 

atmosfera pouco reivindicativa e uma baixa presença do setor público regulador”. (p. 2035). 
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frágeis, não há rigor nas legislações ambientais e trabalhistas, não há políticas municipais de 

habitação integradas à política de desenvolvimento urbano. Outro importante fator percebido 

se refere a autossuficiência organizacional do CIPS: os municípios do Cabo e de Ipojuca 

acabam sendo expostos a um crescimento desordenado, em virtude do não compartilhamento 

de responsabilidades com o CIPS. 

Na esfera ambiental, além da expansão da policultura, atividades como retirada de 

madeira, expansão imobiliária desordenada, aterramentos, pesca predatória causaram a 

alteração e degradação de ecossistemas locais, como por exemplo a supressão de áreas de 

mangue para a construção dos empreendimentos. 

Outra constatação importante do estudo se refere aos papeis dos órgãos gestores e 

atores sociais, que não estão claramente definidos ou encontram-se sobrepostos. Isso fica 

evidente quando da elaboração de normas e leis relativas à gestão ambiental da região.  

Por fim, o estudo constatou que a adoção do modelo desenvolvimentista em 

detrimento do desenvolvimento sustentável é evidente, e previa que “apesar da significativa 

riqueza a ser gerada por esses territórios, a distribuição da renda não será equitativa e as 

condições de vida e de trabalho serão precarizadas” (GURGEL et al. 2009, p. 2035). 

Merece destaque também, o estudo multidisciplinar realizado em 2009 pelo 

Programa Master Eco-Polis, da Universidade de Ferrara, Itália, intitulado SUAPE Global / 

SUAPE Local – o caminho sinuoso do desenvolvimento integrado. Nesse trabalho, as 

dimensões global e local do projeto Suape são analisadas, emergindo daí, o reconhecimento 

de que apesar da legítima e necessária aspiração de que a dimensão global do projeto seja 

alimentada, corre-se o risco iminente de que haja conflitos com a dimensão local – “entre o 

desejo de projetar seu futuro e o dever de gerir e prevenir as recaídas negativas” (ECO 

POLIS, 2009). 

Tais aspirações globais provocam um contraponto, a nível local, na expectativa de 

criação de novas ocupações, de geração de renda, de aumento da produção industrial e do 

melhoramento generalizado da qualidade de vida.  

De Menna; Zupi (2010) identificaram e analisaram diversos problemas de ordem 

sócio-econômica-ambiental cujos resultados evidenciaram a existência de entraves das mais 

diversas ordens: conflitos entre as dimensões global do projeto e local do desenvolvimento – 

“ou seja, entre o benefício da obra em nível estatal e nacional e os possíveis impactos 

negativos no seu contexto e ambiente local” (p. 32); conflitos político institucionais – 

“divergência entre entidades e administração” (p. 32); conflitos ambientais – decorrentes da 
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“escolha atual e os possíveis efeitos negativos” (p. 32); e conflitos referentes à questão social 

– “o risco de que a população local possa ficar à margem do processo produtivo” (p. 32). 

Constatou-se também que o projeto Suape foi conduzido pelo Governo do Estado 

a partir de uma abordagem de cima para baixo (top-down), no qual o território e os atores 

locais tem um papel passivo e onde a inovação está restrita apenas no que se refere aos 

aspectos estritamente técnicos. Trata-se de uma abordagem que atualmente está 

descontextualizada, visto que a globalização, ao proporcionar que a concepção original do 

porto fosse reconfigurada para que assumisse um conceito de hub port (no qual os portos 

atuam como centralizadores de carga), “também foi um dos fatores que influenciaram a 

redescoberta da importância da identidade do lugar, da empresa e dos atores locais, assim 

como permitiu a difusão de ideias e teorias sobre o meio ambiente e os recursos naturais” (DE 

MENNA; ZUPI 2010, p. 158)33. 

Dentre as propostas sugeridas pelo estudo, uma delas é que seja abandonada a 

lógica da compensação, e promovida a lógica da integração. Esta lógica, ao contrário da outra, 

reconhece as peculiaridades tanto do território quanto da sociedade e as valoriza e também 

não subestima os problemas e contradições encontrados – ao contrário, os valoriza. Uma outra 

proposta é que se dê importância à governança, de maneira que os atores locais também sejam 

envolvidos no planejamento e na gestão do projeto (DE MENNA; ZUPI 2010). 

Silveira (2010) analisou os conflitos socioambientais no território do CIPS. 

Partindo do pressuposto que “o uso e apropriação privada da terra e dos recursos naturais 

interferem nas condições de trabalho e da qualidade de vida de comunidades nativas que 

desenvolvem relações metabólicas com a natureza” (p. 19), ela identificou os atores 

envolvidos e as formas de participação social nesses conflitos. 

A conclusão do estudo é a de que a produção social daquele espaço ficou 

evidenciada e que possui profundos rebatimentos nos conflitos socioambientais. Além disso, 

constatou que tais conflitos demonstram a existência de “políticas socioambientais que 

atendem à classe capitalista legitimando seus empreendimentos causadores de poluição e 

impactos ambientais” (p. 95). Os processos legais e burocráticos são os fatores legitimadores 

                                                           
33 Quando o projeto Suape foi concebido no início dos anos 70, estava estreitamente ligado aos programas de 

desenvolvimento regional que, com base na noção de crescimento em desequilíbrio e dos efeitos difusos, 

direcionavam-se principalmente para a estruturação de “polos de crescimento”. Naquele momento, o governo 

federal trabalhava diretamente com uma política bastante centralizada em programas de difusão de siderúrgicas e 

polos petroquímicos, previstos nos PND (Planos Nacionais de Desenvolvimento), em particular em áreas menos 

desenvolvidas, como a região Nordeste. Trata-se de uma abordagem que não considera os contextos territoriais, 

a qualidade do meio ambiente ou as características estruturais da força de trabalho disponíveis in loco. (2010, 

p.157). 
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mencionados pela autora. Além disso, também demonstrou a existência de políticas que 

atendem aos 

‘ambientalistas conservacionistas’ mediante instrumentos e medidas de 

'compensação ambiental' advindas de recursos financeiros dos próprios 

empreendimentos impactantes [...] e que inexistem políticas que atendam às 

necessidades das populações que mantinham relações metabólicas com a natureza, 

mas que por conta desses empreendimentos foram expropriadas e tiveram seu modo 

de vida degradado de forma irreversível [...]. (p. 95). 

 

Um novo espaço geográfico é produzido sem que os interesses das populações 

sejam consultados. Produz-se, deste modo, uma “modernização defeituosa que empobrece 

cada vez mais os mais pobres, ao mesmo tempo em que se enriquecem grandes grupos 

econômicos” (2010, p. 95). Cabe portanto, aos planejadores do desenvolvimento incluir a 

variável qualidade de vida, colocando-a acima da variável acumulação de capital, para que os 

males sociais sejam corrigidos. 

Santos (2011) também abordou a questão dos conflitos socioambientais em 

comunidades que vivem próximas às empresas envolvidas em impactos socioambientais nos 

limites do CIPS. Ela identificou e analisou os fatores que oportunizam ou limitam o modelo 

de governança do CIPS, para solucionar o problema dos conflitos.  

Ficou constatado que existe um médio entendimento das partes interessadas 

(Empresa Suape – setor público; Empresas instaladas no CIPS – setor privado; e comunidades 

locais) com os conflitos identificados, e que a governança do CIPS se dá de maneira vertical 

“onde os interesses econômicos encontram-se desalinhados dos interesses de todas as partes 

envolvidas” (2011, p. 112). A partir dessa realidade encontrada, a autora conclui que “é 

possível estabelecer um modelo de governança no CIPS que dê conta dos conflitos 

socioambientais, desde que haja um maior envolvimento das partes interessadas na questão” 

(2011, p. 113). 

Apesar de não abordar diretamente a questão dos conflitos socioambientais, Silva 

(2009 apud CASTRO, 2012) identificou no Território Estratégico de Suape (TES) possíveis 

situações capazes de gerar conflitos decorrentes da instalação do porto. Tais situações seriam 

de aspectos:  

a) econômico: a indústria de transformação do TES pode sufocar os segmentos de 

base econômica como o turismo e a atividade agropecuária, especialmente a de cana de 

açúcar. O patrimônio turístico do TES insere, dentre outros importantes polos, o de Porto de 

Galinhas e, a indústria sucroalcooleira, atende uma importante demanda do mercado por 

biocombustíveis; 
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b) demográfico: tendência a um crescimento ainda maior do que o previsto pelo 

potencial de atratividade da região, podendo-se esperar um grande contingente populacional 

que irá ocupar os municípios da área nos próximos anos; 

c) educação: com a taxa de analfabetismo da população acima de 25 anos em 

níveis elevados, a demanda por trabalhadores qualificados exigirá, principalmente, revisão das 

políticas públicas para a região, a fim de evitar, inclusive, o aprofundamento da pobreza pela 

dificuldade de inserção da população no mercado de trabalho; 

d) habitação: o déficit de habitações, com migrações populacionais e o acréscimo 

de milhares de novos trabalhadores morando no TES, especialmente a partir do pleno 

funcionamento do empreendimento, vem requerendo, por parte dos governos, a elaboração de 

Programas Habitacionais; 

e) ambiental: na região em que se situa o porto, encontram-se 60 km de praias, 

além de estuários, que são APP e, nelas, se localizam importantes patrimônios de valor 

ambiental como os manguezais que abrigam ecossistemas responsáveis pelo equilíbrio 

ecológico e pela rica fauna e flora, determinantes para a renovação dos recursos pesqueiros do 

TES; é também uma área fundamental em recursos hídricos para o estado de Pernambuco, 

com mananciais e reservas de mata atlântica; e 

f) cultural: são sete bens tombados em nível nacional e estadual e 40 sítios 

selecionados de alto valor artístico e histórico, sem considerar os projetos de implantação de 

parques municipais. (2009 apud CASTRO, 2012, p. 137-138). 

As críticas ao CIPS não se limitaram aos estudos acadêmicos: também a Agência 

Estatual de Meio Ambiente (CPRH) divulgou relatórios técnicos a respeito dos impactos 

ambientais negativos decorrentes da implantação do Complexo. O mais recente deles, o 

Relatório Técnico UGC Nº 28/2013 tratou de denúncias que foram encaminhadas à Agência 

e/ou veiculadas na mídia local, sobre consequências ambientais adversas provocadas pelas 

obras de dragagem e derrocagem realizadas em Suape. As denúncias referiam-se à morte de 

fauna marinha protegida por lei e prejuízos à atividade de pesca artesanal. 

As denúncias foram feitas entre abril e julho de 2013 e davam conta de que, em 

virtude das citadas obras, peixes da espécie Mero (Epinephelus itajara) – protegidos por lei 

Federal – e Boto-cinza (Sotalia guianensis) foram encontrados mortos nas praias da região, e 

que além da fauna marinha, a cadeia produtiva da pesca artesanal também foi prejudicada.  

Após a realização de diversas análises técnicas o relatório considerou 

“irreversíveis” (p. 27) os danos causados ao habitat do peixe Mero, do Boto-Cinza e outras 
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espécies características da fauna recifal, assim como ao território e ambiente usados na pesca 

tradicional. Sobre esse aspecto em particular, o relatório aponta que 

Além da desterritorialização dos pescadores, pelo controle do acesso ao território 

pesqueiro tradicional, pelos prejuízos materiais e riscos de acidentes, também vem 

ocorrendo a destruição irreversível de ambientes necessários à manutenção dos 

estoques pesqueiros, principalmente dos ‘cabeços de pesca’
34

. (2013, p. 15). 

 

Como consequência, foram emitidos dois autos de infração, o nº 767/2013 e o nº 

768/2013. O primeiro estabelece uma multa no valor de R$ 2,5 milhões por causar 

degradação ambiental, caracterizada por danos ao habitat do peixe Mero (Epinephelus 

itajara), Boto-Cinza (Sotalia guianensis) e outras espécies da fauna recifal, bem como ao 

território e ambientes tradicionalmente usados na pesca artesanal. O segundo auto diz respeito 

às penalidades e obrigações que a Empresa Suape deve cumprir para atender aos requisitos 

estabelecidos pela CPRH.35 

A importância do CIPS como polo de desenvolvimento estratégico de 

Pernambuco é evidente, pois contribui para que o Estado apresente um desempenho 

econômico acima da média nacional, pelo menos nos últimos anos. Somando-se os PIB’s de 

Ipojuca (2º maior do Estado) e do Cabo de Santo Agostinho (4º maior), o valor total é de R$ 

14,9 bilhões, quase metade do PIB pernambucano que foi de R$ 33 bilhões em 2010 (IBGE, 

2010). Grande parte desse valor se deve ao CIPS e às empresas instaladas nele.  

A melhora dos indicadores econômicos é real, contudo os custos ambientais e 

sociais desse desempenho são altos, e as suas consequências visíveis, como constataram os 

estudos citados: na área ambiental, a degradação do meio ambiente; o não cumprimento dos 

acordos de compensação ambiental; na área social, prostituição, criminalidade, tráfico de 

drogas, brigas entre forasteiros e residentes, dentre outros. 

Além disso, o bom desempenho obtido nos indicadores econômicos não refletem 

necessariamente uma melhoria nos indicadores sociais dos municípios: no ranking estadual do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 2010, Ipojuca ocupou a 43ª posição 

(0,619), enquanto que o Cabo de Santo Agostinho ocupou a 8ª posição (0,686). Em 2010 o 

                                                           
34 Os cabeços são locais reconhecidos e utilizados no âmbito da atividade de pesca artesanal, por sua maior 

produtividade. Formados por rochas e/ou corais, constituem áreas que se destacam do relevo próximo, sendo 

preferenciais para a atividade pesqueira, por constituírem locais de agregação dos peixes que buscam 

alimentação e abrigo em locas. Os cabeços são usados nas atividades de pesca de mergulho em apneia, pesca 

com linha e covos, mas também tem importância para a pesca de rede, que são armadas em suas proximidades. 

São áreas de fundo rochoso, que se destacam do relevo próximo. (2013, p. 16). 
35 Entre os anos de 2009 a 2013, foram emitidos 27 autos de infração para o CIPS, perfazendo um total de mais 

de R$ 7,7 milhões em multas, de acordo com a base de dados on line da CPRH pesquisada no dia 26 de agosto 

de 2014. 
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índice de Gini registrado para os dois municípios, foram, respectivamente: 0,50 e 0,53. 

Conforme observado por Silveira; Barros (2013), o projeto do CIPS 

é um exemplo relevante dessa temática que surge na história do país entre as mais 

claras evidências da posição que considera o meio ambiente como simples 

externalidade do cálculo econômico, cujo processo de produção do espaço para o 

capital se defronta e ameaça o direito de outros atores no que concerne à apropriação 

da natureza para garantia da reprodução social. (p. 196). 

 

A experiência do CIPS ao longo dos seus mais de trinta anos de história 

certamente proporcionou um relevante conhecimento socioambiental que se encontra 

disponibilizado nos diversos estudos técnicos e acadêmicos existentes. O que se constatou a 

partir dos estudos abordados com relação ao CIPS foi a adoção por parte do Governo de 

Pernambuco de um modelo de planejamento não participativo e excludente, que privilegia 

uma postura desenvolvimentista de caráter predominantemente econômico, no qual o 

território e os atores locais são colocados em segundo plano, em detrimento a uma postura 

sustentável, onde as especificidades do local são observadas e a participação dos atores locais 

é estimulada. 

Esse conhecimento torna-se portanto, uma oportunidade singular de aprendizado 

que deve ser internalizado por parte dos gestores públicos responsáveis ao planejar e gerir o 

desenvolvimento de outras regiões do Estado, como é o caso da Zona da Mata Norte de 

Pernambuco no contexto da instalação dos Polos Farmacoquímico e Automotivo. 

 

3.4.2 O Polo Farmacoquímico 

 

De acordo com Silva (2011), desde 1999 existia por parte do Governo de 

Pernambuco, a intenção de se criar um Polo Farmacoquímico no Estado36. No entanto, 

somente a partir de 2007, é que o projeto é retomado e tem início a sua execução: foi nessa 

época que Pernambuco foi escolhido para ser a sede da Empresa Brasileira de Hemoderivados 

e Biotecnologia – Hemobrás. A partir dessa decisão “reavivou-se a intenção do Governo de 

Pernambuco instituir o Polo Farmacoquímico, visando fazer do Estado a sede de um arranjo 

tecnológico e produtivo capaz de contribuir com a produção nacional de fármacos e 

biotecnologia”. (SILVA, 2011, p. 112). 

 

                                                           
36 “Manifestações nesse sentido existiam desde 1999, quando se chegou a anunciar a criação da estrutura, no 

município de Caruaru, capitaneada pelo Laboratório Hebron, com participação da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do próprio Governo Estadual (HEBRON, 1999)”. (SILVA, 2011, p. 

112-113). 
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Assim, teve início a construção do Polo no município de Goiana, às margens da 

BR 101 – Norte, que ocupará uma área de 345 ha, onde serão instaladas mais de 30 indústrias. 

No Anexo B é possível observar um mapa com a localização do Polo, cuja administração foi 

delegada à Agência de Desenvolvimento de Pernambuco – AD DIPER . 

Para que a localidade fosse escolhida, alguns pontos foram levados em 

consideração, tais como a BR-101, que se configura como importante via facilitadora para o 

escoamento da produção, através do Complexo Industrial Portuário de Suape ou pelo 

Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, e a proximidade de duas capitais 

nordestinas: Recife, a 64 km, e João Pessoa (Paraíba), a 43 km. Também pesou o fato de que  

A posição geográfica de Goiana [...] é um importante fator competitivo para 

empreendimentos industriais pautados pela sustentabilidade: grandes áreas verdes, 

baixa densidade populacional e um bom potencial de controle da expansão urbana 

são elementos que favorecem a instalação das empresas que farão parte do Polo 

Hemofarmo. (AD DIPER 2006). 

 

Além das vantagens locacionais, uma outra justificativa para a instalação do Polo 

na região foi a intenção de desenvolvimento da Zona da Mata Norte do Estado de 

Pernambuco. Vislumbrava-se a possibilidade de ser criado um corredor industrial ao longo da 

BR 101 entre as cidades do Recife e João Pessoa, seja pela proximidade, seja pela evidente 

industrialização que se notava na região. 

O Polo tem como empresa âncora37 a Hemobrás - Empresa Brasileira de 

Hemoderivados e Biotecnologia, estatal do Ministério da Saúde que pretende tornar o Brasil 

autossuficiente no setor de derivados do sangue. Além da Hemobrás, outras fábricas também 

confirmaram sua instalação no Polo, conforme o Quadro 09 a seguir. Até o momento, a soma 

dos investimentos é superior a R$ 1 bilhão, e a expectativa é que sejam gerados mais de 1.500 

empregos diretos e de 2.700 indiretos. O empreendimento pode ser realizado graças à 

concessão de incentivos fiscais dos governos estadual e municipal (Assessoria de imprensa - 

AD Goiana, 2013). 

 

 

 

 

                                                           
37 Também estava previsto que o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco - FAFEPE, instalaria uma unidade 

no Polo Farmacoquímico, sendo a segunda empresa âncora. Até maio de 2014 não havia previsão de quando a 

unidade será instalada, como foi noticiado pelo Diário de Pernambuco: 

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2014/05/06/internas_economia,502313/projeto-

para-goiana-nao-avanca-e-lafepe-esta-fora-do-polo-farmacoquimico.shtml> acessado em 10.05.2014. 



 

67 

 

Quadro 09 – Empresas instaladas e/ou em fase de instalação no Polo Farmacoquímico 

EMPRESA INVESTIMENTO 

(MILHÕES R$) 

EMPREGOS 

DIRETOS 

STATUS 

Hemobrás 800 360 Em obras 

Multisaúde 5 43 Obras a serem iniciadas 

Hairfly 20 180 Obras a serem iniciadas 

INBESA/Rishon 6 106 Obras a serem iniciadas 

Vita Derm 30 350 Protocolo de intenções 

assinado 

Brasbioquímica 70 170 Aguardando licenças 

Luft Biologics 30 100 Obras a serem iniciadas 

Normix 10 30 Aguardando licenças 

Biologicus 3 100 Protocolo de intenções 

assinado 

White Martins 9 10 Em operação 

Quantas 

Biotecnologia 

110 35 Protocolo de intenções 

assinado 

TOTAL 1.093 1.443 - 

Fonte: AD DIPER (2014) 

 

Das empresas listadas, apenas a White Martins encontra-se em operação. A 

Hemobrás, apesar de ainda não ter concluído suas obras, já possui alguns setores em 

funcionamento. 

O Polo ainda pode ser apontado como estratégico para o firmamento do novo 

ciclo de expansão da administração do Estado de Pernambuco, compreendido entre 2007-

2010 (PERNAMBUCO, 2007a) e é visto  

como o primeiro grande exemplo da diretriz de interiorização do desenvolvimento, 

ou seja, de desconcentração dos parques fabris do eixo da Região Metropolitana do 

Recife (RMR), seguindo um roteiro avesso ao habitualmente praticado a esse 

período, pautado quase que de forma invariável no aperfeiçoamento das 

oportunidades socioeconômicas nos arredores do Recife, Jaboatão dos Guararapes, 
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Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Além do peso de ser uma obra com objetivos de 

alcance nacional, o Polo Farmacoquímico [...] pode provocar uma expansão sem 

precedentes para a região da Mata Norte pernambucana, dos pontos de vista social, 

econômico e ambiental. (SILVA, 2011, p. 18). 

 

A instalação do Polo Farmacoquímico em Goiana portanto, foi uma decisão 

estratégica do Governo de Pernambuco para promover o desenvolvimento de outras regiões 

do Estado, direcionando investimentos que até então concentravam-se na Região 

Metropolitana do Recife. 

 

3.4.2.1 A Hemobrás  

 

Criada pela Lei 10.972, de 2 de dezembro de 2004, a Empresa Brasileira de 

Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás é uma empresa pública de direito privado, que 

tem como missão a pesquisa, desenvolvimento e produção de hemoderivados, medicamentos 

biotecnológicos e reagentes. É a primeira empresa brasileira de hemoderivados e 

biotecnologia, sendo considerada estratégica para o setor de saúde do país. Vinculada ao 

Ministério da Saúde, tem como objetivos principais a redução da dependência externa no 

setor de hemoderivados do sangue e a ampliação do acesso à saúde aos brasileiros.38 

A fábrica que será uma das âncoras do Polo Farmacoquímico, teve sua construção 

iniciada em junho de 2010 e possuirá 17 prédios, distribuídos em 48 mil m2 de área 

construída, em um terreno de 25ha, como pode ser visto na Figura 04. Quando pronta, no 

segundo semestre de 2014, terá capacidade de processar 500 mil litros de plasma por ano, e a 

expectativa é de que sejam gerados 360 empregos diretos e 2.720 indiretos. (Plano Anual de 

Atividades de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – 

Hemobrás – PAINT, 2012).39 

  

                                                           
38 Para isso, irá produzir medicamentos fundamentais para milhares de pessoas com hemofilia, imunodeficiência 

primária, câncer, AIDS, cirrose e queimaduras grave: albumina, imunoglobulina, fatores de coagulação 

plasmáticos VIII e IX, fator de coagulação VIII recombinante, fator de Von Willebrand e complexo 

protrombínico (2013b). 
39 Disponível em <http://www.hemobras.gov.br/site/downloads/PAINT-2012.pdf> Acessado em 19.06.2014. 
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Figura 04 – Fábrica da Hemobrás 

 

Disponível em <http://www.hemobras.gov.br/site/images/d_c8.jpg> Acesso em 18.09.14 

 

Não foi exigida da Hemobrás a elaboração do seu Estudo de Impacto Ambiental. 

De acordo com um antigo presidente da CPRH o empreendimento foi dispensado desta 

prerrogativa por não configurar impacto ambiental significativo. O argumento utilizado pelo 

gestor para embasar tal decisão foi o de que a CPRH amparou-se na Lei Estadual Nº 

12.916/05, que dispõe sobre o licenciamento ambiental no Estado.40 

 

3.4.3 O Polo Automotivo 

 

A indústria automotiva tem passado por importantes mudanças nos últimos trinta 

anos e uma das que merece destaque é a crescente importância dos países em 

desenvolvimento enquanto produtores e consumidores de automóveis. A indústria também é 

destaque no âmbito do setor industrial mundial devido ao seu caráter de encadeamento com 

segmentos de insumos, peças, componentes e serviços, de forma que o setor automobilístico 

gera importantes efeitos multiplicadores na economia em termos de emprego, renda, 

exportações e tributos. (DAMASCENO; VALENTE JÚNIOR, 2011). 

A decisão da Fiat de instalar uma fábrica de automóveis no Nordeste foi motivada 

pela existência de um cenário mercadológico favorável para a região, que possuía potencial 

para expandir a cadeia produtiva de veículos automotivos, inclusive no que se refere ao 

                                                           
40 Disponível em <http://siteantigo.mppe.mp.br/index.pl/clipagem20091812_eurico> Acessado em 19.06.2014 
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fornecimento de peças, sistemas e serviços, tendo em vista o porte da frota de veículos em 

circulação na Região. Esse potencial estava corroborado pela elevação da renda da população, 

bem como pela ampliação da oferta de crédito para a aquisição de veículos (DAMASCENO; 

VALENTE JÚNIOR, 2011).41 

A fábrica que estava anteriormente prevista para ser instalada no Complexo de 

Suape, teve a sua localização transferida para Goiana após uma série de estudos e análises de 

engenharia, topografia e sondagem das áreas, cujos resultados revelaram a existência 

melhores condições técnicas neste município. O centro logístico no entanto foi mantido em 

Suape. 

O anúncio de que a fábrica da Fiat seria construída no município de Goiana, foi 

feito no dia 09 de agosto de 2011 pelo então Governador Eduardo Campos juntamente com o 

presidente da Fiat para a América Latina, o sr. Cledorvino Bellini, numa entrevista coletiva 

concedida no Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo do Estado.42 

A mudança da localização da fábrica para Goiana permitiu com que os 

investimentos originalmente previstos para R$ 3,5 milhões em Suape, alcançassem o valor de 

R$ 4 bilhões e que o projeto original fosse ampliado: no total, serão 14 milhões de m² (o 

equivalente a 1.400 campos de futebol) de área contínua onde, além da fábrica, abrigará 

também o Parque de Fornecedores, o Centro de Capacitação e Treinamento, o Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento, o Campo de Provas e a Pista de Testes.  

Situada às margens da BR 101, numa área de 440ha a fábrica da Fiat (Anexo C) 

terá como principais processos produtivos: estampagem, soldagem, pintura e montagem final. 

A fábrica terá uma capacidade de produção anual entre 200 mil e 250 mil veículos e a 

previsão é de que sejam gerados cerca de 4.500 empregos diretos e mais de 20 mil indiretos, 

com a instalação das empresas sistemistas43.  

Quanto à empregabilidade da mão de obra local, ainda na ocasião do anúncio da 

fábrica, também foi comemorado o fato de que o número de empregos gerados também seria 

maior, passando de 3,5 mil para 4,5 mil oportunidades44. E para que essa expectativa fosse 

                                                           
41 Outro fator importante foi a Medida Provisória (MP) 512/2010, de 25 de novembro de 2010 que prorrogou os 

incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e da indústria automotiva. Por esta MP, os novos projetos 

poderiam ser apresentados até o dia 29 de dezembro daquele ano. Foi nesse contexto que a Fiat anunciou 

investimentos para construir sua nova fábrica no Nordeste. 
42 Diário Oficial de Pernambuco em 10 de agosto de 2011. Disponível em 

<http://200.238.101.22/docreader/docreader.aspx?bib=2011&pasta=Agosto\Dia%2010> acesso em 16.07.2013. 
43 São empresas que produzem itens necessários à montagem dos veículos. Três dessas empresas anunciaram que 

irão compor o Polo Automotivo: Companhia Brasileira de Vidros Planos (CBVP), Sada e a Companhia 

Brasileira de Vidros Automotivos (CBVA). 
44 Em médio prazo, a expectativa era de que todas as vagas fossem ocupadas por pernambucanos, utilizando-se 

mão de obra local, como afirmou o sr. Belini: “Nosso objetivo é que toda fábrica seja gerida por 
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atendida, diversas iniciativas foram tomadas no sentido de capacitar a mão de obra local: 

através do Programa Novos Talentos - uma parceria do Governo de Pernambuco com o 

Sistema S – seriam ofertadas 22 mil vagas para cursos de formação, destinadas para os 

estudantes das escolas públicas e técnicas do Estado. 

Além disso, em março de 2011 foi firmado um convênio entre o Governo do 

Estado e a Fiat, para que estudantes de engenharia das universidades públicas estaduais 

fossem capacitados e treinados nos centros de desenvolvimento da Fiat em Turim, na Itália. 

Na esfera municipal, o então prefeito de Goiana, afirmou de que o município também iria 

contribuir para atender às demandas de qualificação geradas pela Fiat.  

O Governo de Goiana reconhece o poder irradiador do Polo Automotivo em áreas 

como economia, o mercado de trabalho e sobre a educação e qualificação, e as expectativas é 

a de que o Polo seja capaz de projetar por todo o Estado de Pernambuco os seus efeitos de 

geração de riquezas, de renda, de capacitação, de emprego, de melhoria da infraestrutura, da 

oferta de educação, da expansão da prestação de serviços (Assessoria de imprensa - AD 

Goiana, 2013). 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
pernambucanos”. Diário Oficial de Pernambuco em 10 de agosto de 2011. Disponível em 

<http://200.238.101.22/docreader/docreader.aspx?bib=2011&pasta=Agosto\Dia%2010> acesso em 16.07.2013. 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão descritos e analisados os resultados obtidos após as pesquisas 

bibliográficas, documentais e observação local. No item 4.1 são descritos os Estudos de 

Impacto Ambiental dos empreendimentos estudados (CIPS, Polo Farmacoquímico e Fábrica 

da Fiat); o item 4.2 compreende a descrição e análise dos dados obtidos junto aos atores 

intervenientes do desenvolvimento através de entrevistas concedidas pessoalmente e por e-

mail; o item 4.3 corresponde a uma análise geral dos itens anteriores. 

 

4.1 Os Estudos de Impacto Ambiental 

 

4.1.1 Os Estudos de Impacto Ambiental do Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS) 

2000 e 2011 

 

Quando da implantação do CIPS em meados da década de 1970, não havia por 

parte da legislação ambiental brasileira, a exigência do licenciamento ambiental para 

empreendimentos de grande porte, conforme viriam a ser listados posteriormente na 

Resolução Nº 001/86 do CONAMA, conforme foi visto no capítulo anterior. Deste modo as 

obras do Complexo foram iniciadas sem que houvesse nenhum marco regulatório que 

abordasse questões relativas aos impactos sócio-econômicos-ambientais. 

Apenas em 1999 é que a Empresa Suape contrata uma empresa para que 

elaborasse o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) do Projeto Básico para a Ampliação e Modernização do Porto de Suape, 

em atendimento aos Termos de Referência constantes do Anexo I do Edital da Tomada de 

Preço nº 008/98, licitação pública realizada pela Empresa (PIRES 2000). 

Os trabalhos duraram sete meses, de junho de 1999 a janeiro de 2000, e tiveram o 

acompanhamento da Empresa SUAPE através de relatórios mensais fornecidos pela equipe 

técnica responsável. Cópias desses relatórios eram entregues mensalmente à CPRH para que 

também acompanhasse o processo. Além disso, foram realizados dois workshops com a 

participação de membros da própria equipe técnica, representantes de organizações não 

governamentais ambientalistas, instituições públicas e privadas, associações, ministério 

público estadual, ministério público federal e dos órgãos de meio ambiente Estadual – CPRH 

e Federal – IBAMA (PIRES 2000). 
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Este EIA/RIMA, além de tratar das propostas contidas no Projeto Básico que 

ainda não haviam sido executadas, também realizou uma análise que procurou dar conta do 

Passivo Ambiental (os danos ambientais a serem reparados) das ações e obras efetuadas desde 

o início da construção do Complexo até então.  

Em 2011, devido a necessidade de realizar obras de urbanização das Zonas 

Industrial (ZI) e Industrial Portuária (ZIP), foi encomendado um Estudo Ambiental 

Complementar (EAC) ao EIA de 2000. Tais obras já estavam previstas no EIA de 2000, mas 

para que fossem realizadas seria necessário suprimir áreas de vegetação de preservação 

permanente. Daí a necessidade de ser realizado um estudo ambiental mais atualizado. 

Após o cumprimento das exigências legais referentes à autorização da supressão 

vegetal45 e das contribuições do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), que nortearam o Estudo Ambiental Complementar, a CPRH 

emite no início de 2011 o Termo de Referência TR GT n.º 01/10, para que o mesmo fosse 

elaborado. O objetivo deste EAC foi o de “subsidiar a Autorização de Supressão de 

Vegetação – ASV para a consolidação do processo de urbanização das Zonas industrial e 

Industrial Portuária de Suape” (FADE-UFPE 2011, II.2). Para tanto, deveria conter 

“informações atualizadas sobre: caracterização da vegetação e caracterização da fauna 

terrestre e aquática, e impactos decorrentes de tal intervenção na hidrodinâmica, produção 

primária do ecossistema, populações afetadas, entre outras [...]”46 (FADE-UFPE 2011, II.2). 

Desta feita, o estudo foi elaborado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 

Universidade Federal de Pernambuco – FADE-UFPE. 

Como as análises referentes à identificação dos impactos, bem como a 

caracterização dos fatores ambientais (meios físico, biótico e socioeconômico) contidas no 

EAC 2011 consideraram os trabalhos do EIA 2000, além de tê-los atualizado, os itens 

                                                           
45 Em 17 de março de 2010 o então Governador Eduardo Campos encaminha à Assembleia Legislativa de 

Pernambuco um Projeto de Lei Ordinária (Nº 1496/2010) que autoriza a supressão da vegetação. O Projeto, que 

buscou embasamento legal no inciso I do § 1º do artigo 8º da Lei Estadual nº 11.206 que autoriza a supressão 

parcial ou total da vegetação de preservação permanente desde que a área seja destinada à execução de obras, 

planos ou projetos de utilidade pública ou interesse social, previa a supressão de um total de 1.076,5780 ha de 

cobertura vegetal predominantemente nativa, dos quais 893,4820ha de Manguezal; 17,0329ha de Remanescente 

de Mata Atlântica; e 166,0631ha de Mata de Restinga. A compensação ambiental estava prevista no artigo 3º do 

referido Projeto e seria realizada por meio da preservação e recuperação ambiental de outras áreas descritas na 

Lei. Em 27 de abril – após deliberações com a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa –, o 

Governador Eduardo Campos encaminha à Assembleia o Substitutivo Nº 1/2010 que modifica o Projeto de Lei 

nº 1496/2010, propondo a redução da cobertura vegetal a ser suprimida – especificamente o Manguezal, cuja 

área suprimida foi reduzida para 508,3614ha. Com isso, a supressão total da área fica em 691,4574ha. Em 28 de 

abril, através do Parecer Nº 5176/2010, o Substitutivo Nº 1/2010 é aprovado com a redução da área a ser 

suprimida. 
46 Artigo 4º da Resolução 003/2010 do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA/PE). Disponível em 

<http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Consema%20003%20de%2

02010;141819;20100817.pdf> Acesso em 16.11.14 
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referentes às áreas de influência e aos impactos utilizados nesta pesquisa foram aqueles da 

publicação mais recente. 

No que se refere às áreas de influência, dois enfoques foram considerados na 

definição das áreas de influência: 1) a análise dos impactos decorrentes da implantação e 

operação do projeto; 2) a avaliação do Passivo Ambiental – ou seja, para os impactos surgidos 

em decorrência da implantação do CIPS e das ações originadas desde a fase inicial de 

implantação. 

Foram determinadas duas áreas de influência: uma área de influência indireta 

(AII) para os meios físico e biótico aquático e uma área de influência direta (AID) para o 

meio socioeconômico. A AII (Anexo D) “corresponde àquela área sujeita aos impactos 

causados pela implantação e operação dos empreendimentos componentes do Cluster Naval 

de forma indireta e de menor intensidade relativos aos da Área de Influência Direta (AID)”. 

(FADE-UPE, 2011, p. V-3).  

Por sua vez, a AID para o meio socioeconômico (Anexo E) corresponde à área do 

Projeto de Ampliação e Modernização do Porto de Suape. Esta delimitação levou em 

consideração a “delimitação espacial a que se refere o Plano Diretor – Suape 2030 (ainda em 

fase de finalização) e o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ), aprovado em 30 de 

dezembro de 2009” (FADE-UFPE, 2011, p. V-6). 

Com relação aos impactos, os mesmos foram classificados conforme sua 

tipologia, forma, reversibilidade, temporalidade, abrangência, duração e condição, e 

incidiriam sobre determinados fatores ambientais componentes dos meios físico, biológico e 

antrópico. Nos Apêndices B e C encontra-se descrição de cada um desses itens, 

respectivamente.  

O prognóstico dos mesmos teve como referência o conjunto de ações impactantes 

definido na Caracterização do Empreendimento, as quais correspondem as obras de 

infraestrutura, de complexidade variada, com o objetivo de viabilizar as atividades portuárias 

em consonância com o planejamento contido no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento-

PDZ 1 e a instalação de empresas na área destinada ao Cluster Naval (FADE-UFPE, 2011). 

Uma lista com os impactos encontra-se no Apêndice D. 

Em linhas gerais, foram desenvolvidas quatro grandes ações: supressão da 

vegetação; aterro; dragagem e enrocamento47. Ao se descrever os impactos, procurou-se 

                                                           
47 Enrocamento  colocação de maciço de pedras arrumadas de modo a proteger aterros ou estruturas dos 

efeitos da erosão. 
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analisar a sinergia entre essas quatro ações foi analisada, assim como os resultados sobre os 

fatores ambientais (FADE-UFPE, 2011). 

Em virtude das ações que foram desenvolvidas, todos os impactos sobre o meio 

físico foram classificados como negativos, com baixa a magnitude. Porém, a maioria deles foi 

classificada como irreversível, como por exemplo alterações na dinâmica superficial e 

alterações na hidrodinâmica local (o regime de correntes marinhas foi alterado de modo 

irreversível, visto que o Cluster Naval não tem previsão de quando será desativado). Sobre o 

meio biológico, todos os impactos serão negativos, variando entre alta importância e 

magnitude. Um exemplo desse impacto é aquele relacionado à sucção de ovos e larvas em 

decorrência da abertura de canais de navegação, mediante a utilização de dragas. 

Os impactos sobre o meio socioeconômico também foram classificados em sua 

maioria como negativo (remanejamento da população, desestruturação de estratégias de 

sobrevivência da população residente na Zona Industrial Portuária). Os que foram 

classificados como positivos foram aqueles relacionados à elevação da arrecadação municipal 

e estadual, e à expectativa da população em relação ao projeto.  

Identificados os impactos negativos sobre os respectivos meios, foram propostas 

as medidas de controle que poderiam eliminá-los ou reduzi-los de modo significativo. 

Segundo SÁNCHEZ (2008), tais medidas tem por finalidade a redução da magnitude ou a 

importância dos impactos ambientais adversos.  

Para os impactos de alterações na dinâmica superficial e alterações na 

hidrodinâmica local foram propostas medidas de caráter corretivo e mitigador, que 

consistiram na construção de um sistema de drenagem adequado e na implantação e execução 

do Programa de Monitoramento das Condições Hidrodinâmicas na Área Estuarina de Suape. 

Os impactos referentes à sucção de ovos e larvas foram mitigados através de uma medida 

preventiva que consistia na realização de dragagem em épocas não correspondentes ao pico de 

desova. Os impactos de remanejamento da população e desestruturação de estratégias de 

sobrevivência da população residente na Zona Industrial Portuária foram propostas medidas 

                                                                                                                                                                                     
Supressão de vegetação  remoção parcial ou total de cobertura vegetal, bem como sua eliminação por corte, 

afogamento, queimada ou outros meios. Foi considerado como impacto unicamente a ação de supressão de 

vegetação sobre a flora nas áreas onde ocorreram construções ou outro tipo de ocupação que tenha levado à 

supressão. 

Dragagem  remoção de solos da área do istmo, que seguia até a ilha de Cocaia (criada já como resultante deste 

processo); do ambiente lagunar; dos canais de acesso; da bacia de evolução; da bacia para atracação do píer-

multiuso no ambiente marinho; da derrocada do cordão de arrecifes; das áreas industrial-portuária; da bacia de 

Suape e de todas as áreas que servem como canal de navegação. 

Aterro  deposição de parte do material dragado, ou de outra origem, em áreas pré-determinadas. (PIRES, 

2000). 



 

76 

de caráter mitigador corretivo, compensatório e corretivo no estabelecimento de parcerias que 

consistiram no estabelecimento de parcerias e definição de responsabilidades com órgãos 

públicos, na agilidade da concessão das indenizações, na implementação do novo Plano 

Diretor do CIPS efetivar maior integração dos programas oficiais de governo para habitação, 

saúde, educação, sistema viário e transporte entre municípios, o CIPS e entorno. No Apêndice 

E encontra-se de modo mais completo a descrição destas e das demais medidas propostas, 

incluindo sua natureza (mitigadora, corretiva ou preventiva) e sua correlação com os impactos 

a que se destinam. 

Além das medidas mitigadoras foram propostos 19 Programas de 

Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos, divididos entre os meios físico, biótico e 

socioeconômico (Apêndice F). Sua finalidade é a de “aferir as alterações que ocorrerão em 

um dado ecossistema em função de um empreendimento a ser implementado. Entre seus 

objetivos estão ainda consolidar a viabilidade ambiental do empreendimento e garantir que as 

medidas mitigadoras sejam efetivadas”. (FADE-UFPE, 2011, p. X.2). Os programas foram 

compatibilizados com os Programas Ambientais do EIA 2000, que tiveram um detalhamento 

acerca do seu andamento, conforme Anexo F. 

O EAC de 2011 contemplou ainda a avaliação do passivo ambiental48 e dos 

programas ambientais, que foi realizada em dois momentos: o primeiro, a partir do EIA 2000 

que identificou o passivo ambiental dos anos 1978-1999; o segundo focou a avaliação de 

impacto realizada para o EIA de 2011, compreendendo os anos 2000-2010. O que se 

pretendeu foi "direcionar a investigação ao passivo ambiental já identificado (EIA 2000) e 

daqueles provenientes do período posterior (2000-2010).” (FADE-UFPE 2011, p. XI.4).49 

Assim, a avaliação do passivo ambiental empreendida pelo EAC 2011 foi 

subdividida segundo três focos: 1) passivo administrativo - que envolveu a empresa Suape, 

além de órgãos reguladores e a sociedade; 2) passivo ambiental físico/biológico – o qual 

contém informações sobre os passivos identificados no EIA 2000 e no período 2000-2010; e 

3) passivo ambiental social - contém informações sobre os passivos identificados no EIA 

2000 e no período 2000-2010, focando fatores ambientais específicos. Uma síntese das 

principais intervenções realizadas no CIPS, no período de 1973 a 2011 encontra-se no Anexo 

G. 

                                                           
48 Cuja essência é “o controle e a reversão de alguns dos impactos dessas atividades, uma vez que outros são 

permanentes, restando apenas a possibilidade de sua compensação” (2011, p. XI. 24). 
49 Não cabe no escopo desta pesquisa o detalhamento da metodologia adotada para a identificação desses 

impactos. Recomenda-se a leitura do documento. 
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O EAC de 2011 visou adequar o EIA 2000 "às condições de desenvolvimento 

atuais, agora com base na descoberta do pré-sal e no renascimento da indústria naval" 

(FADE-UFPE, 2011, p.XI.7). No meio físico, os principais impactos ocorreram em 

decorrência das operações de dragagens e aterros, que afetaram o meio ambiente da área de 

intervenção, principalmente na etapa inicial da construção do CIPS. Foram afetadas as áreas 

estuarinas dos rios Ipojuca e Tatuoca, que perderam de comunicação com os demais rios, 

além da qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos (FADE-UFPE, 2011). 

Sobre o meio biótico, as ações de desmatamentos, queimadas, aterros e 

afogamentos causaram impactos que modificaram a cobertura vegetal da área de intervenção: 

foram suprimidas áreas de manguezal e restinga que, por sua vez acarretou em consequências 

sobre a flora e a fauna locais, tais como a migração forçada da avifauna local e o 

desaparecimento de áreas de alimentação, reprodução e repouso de espécies de animais tanto 

terrestres como aquáticas (FADE-UFPE, 2011). 

O meio antrópico foi afetado pelas modificações ocorridas nos meios físico e 

biótico. As modificações empreendidas nestes meios acarretou em prejuízos sobre as 

atividades econômicas (redução das alternativas de trabalho); sobre o patrimônio histórico e 

cultural (com a supressão e ocultação dos vestígios arqueológicos); sobre a infraestrutura 

(com a insuficiência da oferta e da qualidade dos serviços ofertados); e sobre o uso do solo 

(que acentuou a ocupação desordenada e inadequada decorrente do aumento do número de 

residentes do CIPS que passaram a ocupar o entorno de áreas de preservação ambiental e 

histórica) (FADE-UFPE, 2011).  

A revisão do passivo ambiental até ano 2000 realizada pelo EAC 2011 concluiu 

que as ações que mais causaram impactos ocorreram na fase inicial de implantação do 

Complexo. Além disso, também concluiu que este passivo alteraria a região mesmo se o 

Projeto Básico não fosse realizado (FADE-UFPE, 2011).  

O EAC de 2011 também avaliou o passivo ambiental de 2000 a 2010. Para este 

novo período de tempo, foram objeto de análise os passivos ambientais da AID gerados após 

a elaboração EIA/RIMA do ano 2000. De acordo com o EAC, as informações coletadas iriam 

priorizar “as ações corretivas e mitigadoras [...], expressas nos PBA’s [Programa Básico 

Ambientais], propostos ou reafirmados entre aqueles apresentados para o passivo, em 2000” 

(FADE-UFPE 2011, p. XI.24). Este novo passivo foi classificado segundo aspectos 

administrativos, físico e biótico, além de sociocultural. 

No passivo administrativo foram enquadradas “a observância às normas 

ambientais, de conformidade [...] e de gestão ambiental” (2011, p. XI.24), visto que a não 
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observação dessas medidas causaria danos à condução dos trabalhos. Constatou-se na época 

que, dos 21 planos (conformidades), 8 estavam sendo atendidos; 5 estavam em fase inicial ou 

na fase de levantamento; 2 não foram realizados; 3 foram tidos como fora da competência da 

Empresa Suape; e apenas 3 foram atendidos. Esse quadro fez com no ano de 2008 a Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)50 incluísse o porto de Suape “entre os que 

atendiam parcialmente a habilitação ambiental, em relação às questões institucionais”. (2011, 

p. XI.24).  

Até então não existiam uma Política Ambiental nem uma Agenda Ambiental para 

a Empresa Suape e a Gestão Ambiental não havia sido implementada de modo efetivo. Assim, 

o EAC reconheceu que  

a gestão ambiental de SUAPE necessita urgentemente de um reforço institucional, 

ampliando e melhorando a estruturação de seu quadro técnico e a interação com 

demais setores, principalmente os de planejamento, projetos e obras, em decorrência 

ao aumento significativo do número de demandas provenientes das questões 

ambientais do CIPS e de novos empreendimentos previstos. (FADE-UFPE, 2011, p. 

XI 28). 

 

A situação identificada – evidenciada pelo não cumprimento das conformidades – 

mostrou que a Empresa Suape encontrava-se distante dos padrões exigidos pela ANTAQ. 

Com relação ao passivo físico e biótico, constatou-se que houve a recuperação de 

áreas degradadas ao mesmo tempo em que não foram atendidas as medidas de 

compensação/reposição florestal, e havia a existência de descarte de material sólido. Essas 

situações iriam corroborar com o que foi anteriormente constatado por Almeida (2003): a não 

continuidade dos estudos ambientais encomendados pela Empresa Suape faz com que as 

melhorias para a preservação e qualidade ambiental na área do CIPS sejam poucas.  

O passivo social por sua vez, identificou aspectos que já haviam sidos 

identificados no EIA 2000: adensamento populacional; ocupação inadequada e precarização 

de infraestrutura; degradação de patrimônio cultural, histórico e estético; e descarte de 

material sólido. Esta degradação além de estar presente no interior do CIPS, abrangia, 

também, o seu entorno. No Anexo H encontra-se de modo resumido, os passivos físico, 

biótico e social do CIPS no período de 2000-2011. 

Posteriormente à identificação do passivo foi realizada ainda uma análise 

qualitativa do mesmo, abordando os meios afetados. O EAC de 2011 destaca que o passivo 

ambiental de Suape decorria “do descumprimento das compensações ambientais anteriores [e 

                                                           
50 Entidade da Administração Federal cuja responsabilidade é a de regular, supervisionar e fiscalizar as 

atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e 

aquaviária. 
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que havia a necessidade de uma] maior atenção e rigor para a realização de futuras 

intervenções [...]” (2011, p. XI 62), de maneira que os passivos do EIA 2000 e do EAC 2011 

fossem eliminados. Para tanto, seria necessário efetivar os Programas Ambientais (PA) do 

EIA 2000 (após compatibilizações com as condições mais atuais) juntamente com os 

Programas Ambientais propostos no EAC de 2011.51 Um exemplo é o Programa de 

Conservação e Recuperação de Ecossistemas: originalmente proposto no EIA de 2000 como 

PA 6, devido ao fato de não ter sido atendido na época, o mesmo foi incluído no PA 5 do 

EAC de 2011.  

 

4.1.2 O Estudo de Impacto Ambiental do Polo Farmacoquímico 

O EIA do Polo Farmacoquímico foi elaborado pela empresa VPC/Brasil 

Tecnologia Ambiental e Urbanismo Ltda., contratada pela Agência de Desenvolvimento de 

Pernambuco – AD DIPER, responsável pelo projeto. O objetivo do estudo foi o de  

apresentar um diagnóstico detalhado da área de influência do empreendimento, 

assim como identificar todos os impactos concernentes [da] implantação do mesmo, 

visando à proposição de medidas mitigadoras, compensatórias e programas de 

comunicação, controle ambiental e monitoramento adequados, a fim de que se 

mantenha a qualidade de vida e do meio ambiente do entorno do empreendimento 

(VPC/BRASIL, 2008, p 1-1). 

 

Foram determinadas duas áreas de influência para o Polo Farmacoquímico, uma 

Área de Influência Indireta (AII) e uma Área de Influência Direta (AID) que irão sofrer as 

influências resultantes do empreendimento seja na fase de implantação, seja durante o 

funcionamento do mesmo. As áreas foram diferenciadas segundo os meios de análise (físico, 

biótico e antrópico) em virtude dos diferentes fatores que serão impactados. 

A área de influência indireta foi definida como “aquela onde os impactos se fazem 

sentir de maneira secundária ou indireta e com menor intensidade, em relação à área de 

influência direta, a qual é diretamente afetada” (VPC/BRASIL, 2008, p. 8-1). As áreas de 

influência indireta do Polo Farmacoquímico vão além dos limites municipais e estaduais, o 

que significa que sua instalação irá gerar impactos negativos e/ou positivos que ultrapassam 

os limites políticos. Foram determinadas uma área de influência indireta para os meios físico e 

biótico e uma área de influência indireta sobre o meio socioeconômico. 

                                                           
51 Foram apresentados um total de 29 projetos em 11 programas, referentes ao passivo ambiental. Desse total, 11 

foram declarados como em andamento; 5 aparecem como em elaboração ou análise para a elaboração do Termo 

de Referência; 2 foram parcialmente atendidos; 2 cancelados; 3 não foram atendidos, 8 apareceram com o status 

de indefinido e 2 foram atendidos. Nos anexos (ou apêndices) encontram-se listados, respectivamente, a Relação 

de Programas Ambientais no período 2000-2011 e Compatibilização e Andamento dos Programas Ambientais 

propostos no EIA 2000. O Anexo I, por sua vez, apresenta uma lista com o passivo ambiental do EIA 2000, 

contendo as ações impactantes, os impactos por meio, e as medidas e programas adotados. 
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A AII sobre os meios físico e biótico (Anexo I) compreende uma área de 

92.617,56 ha. A escolha desta área de influência indireta se deu por diversos fatores, dentre 

eles a capacidade de autodepuração de poluição hídrica e atmosférica dentro desse raio, o 

alcance até a área estuarina dos rios Megaó e Goiana e a grande mobilidade da fauna. E 

devido à interrelação entre os meios físico e biótico diagnosticadas, decidiu-se que a área de 

influência indireta para esses componentes seria a mesma (VPC/BRASIL, 2008). 

A AII sobre o meio socioeconômico (Anexo J) se dará sobre as seguintes 

microrregiões: Região de Itamaracá (PE), Região do Recife (PE), Mata Setentrional 

Pernambucana (PE), Litoral Sul (PB), Região de João Pessoa (PB) e Região de Sapé (PB).52 

Por sua vez, a área de influência direta (AID) é aquela onde os recursos naturais e 

antrópicos sofrem os impactos de maneira primária, ou seja, onde há uma relação de causa e 

efeito diretamente. E da mesma forma que a área de influência indireta, a área de influência 

direta sobre os meios físico e biótico é coincidente, como se vê no Anexo K. A AID sobre 

esses componentes abrange uma área de raio de 3 km a partir do perímetro do lote, totalizando 

5.403,09 ha. A escolha se deu pelos fatores hídricos, atmosféricos e bióticos serem 

diretamente afetados dentro de um raio de 3 km do polo. 

AID sobre o meio socioeconômico corresponde ao município de Goiana, cuja 

implantação repercutirá sobre aspectos espaciais e socioeconômicos do mesmo. A AID sobre 

o meio socioeconômico pode ser vista no Anexo L. 

Por sua vez, os impactos identificados foram classificados conforme sua fase, 

natureza, abrangência, magnitude, duração, reversibilidade, forma de incidência, 

mitigabilidade e importância, e incidiriam sobre determinados fatores ambientais 

componentes dos meios físico, biótico e socioeconômico. Uma descrição detalhada da 

classificação dos impactos encontra-se no Apêndice G. No Apêndice H estão listados os 

impactos previstos para a fase de implantação do Polo. Dentre os impactos identificados está 

o “Adensamento populacional com ocupações irregulares”, classificado como negativo. 

Para mitigar os impactos negativos foram propostas medidas específicas para cada 

ação ocorrida. As medidas mitigadoras foram classificadas quanto à: Natureza (preventiva ou 

corretiva); Fase que deverão ser adotadas (Implantação ou Operação); Prazo de permanência 

de sua aplicação (curto, médio ou longo); Responsabilidade de sua implantação 

                                                           
52 Devido à posição estratégica do município de Goiana, localizado num entroncamento rodoviário que permite a 

ligação entre Pernambuco e Paraíba através da BR-101, e a ligação com outras cidades da Mata Norte, através 

das rodovias PE-62 e PE-75, o estudo também considerou a RD Mata Norte e partes da RMR como pertencentes 

à área de influência indireta do Polo. Entretanto, ressalta que os maiores impactos incidirão sobre os municípios 

limítrofes à Goiana: Caaporã, Pitimbu e Pedras de Fogo na Paraíba; e Igarassu, Ilha de Itamaracá, Itambé, 

Itaquitinga, Itapissuma e Condado em Pernambuco. 
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(empreendedor ou poder público); Exequibilidade (fácil, média, complexa). O Apêndice H 

mostra as medidas mitigadoras de acordo com as ações e impactos que ocorrerão. Além das 

medidas mitigadoras, foram propostos 06 programas ambientais de monitoramento, 

acompanhamento ou desenvolvimento (Apêndice I) como forma de compensar os impactos 

negativos que não podem ser evitados e de melhorar o aproveitamento dos impactos positivos. 

No caso do impacto relacionado ao adensamento populacional, propôs-se o 

desenvolvimento de uma política habitacional e a implantação de um Programa de 

Responsabilidade Social e Ambiental. 

A conclusão do EIA foi que a implantação do Polo seria viável e que os impactos 

são passíveis de serem mitigados. Para tanto, recomendava-se que os Programas de 

Acompanhamento e Monitoramento deveriam ser seguidos “à risca, [pois deste modo] “o 

empreendimento não ocasionará maiores danos ao meio ambiente ou à sociedade, mas sim, 

benefícios” (VPC/BRASIL 2008, p. 13-2). 

 

4.1.3 O Estudo de Impacto Ambiental da Fábrica da Fiat 

O Estudo de Impacto Ambiental - EIA do Projeto da Fábrica Automotiva FIAT 

foi elaborado no período de agosto de 2011 a setembro de 2012, por uma equipe técnica 

multidisciplinar, para atender ao Termos de Referência nº 11/12 expedidos pela CPRH, 

referente ao Processo nº 5630/2012. 

Os trabalhos foram acompanhados pela empresa proponente, através de visitas de 

campo, reuniões, relatórios e contatos telefônicos. O EIA da FIAT é composto por 9 capítulos 

distribuídos em 5 volumes. 

No EIA da Fiat foram definidas as três áreas de influência do empreendimento: a 

Área de Intervenção (AI), ou Área Diretamente Afetada (ADA); a Área de Influência Direta 

(AID) e a Área de Influência Indireta (AII). A área de intervenção (AI) ou área diretamente 

afetada (ADA) é aquela correspondente ao local onde se dará a construção da fábrica (Figura 

11). Seus limites são: a Norte com a estrada carroçável que leva ao distrito de Tejucupapo; ao 

Sul com um caminho de serviço canavieiro; a Leste com uma área de canavial e a Oeste com 

a BR-101 Norte.  

A área de influência direta (AID) é aquela onde irão ocorrer os impactos mais 

imediatos das fases de Implantação e Operação do empreendimento. Apesar de serem 

momentos distintos, com características distintas, a equipe técnica que elaborou o EIA 

considerou que a AID será a mesma para as duas fases. Com relação aos meios afetados – 

Físico e Biológico, e Antrópico –, foram determinadas duas AID específicas, por se entender 
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que no meio antrópico os impactos se dão de forma diferente dos que ocorrem no meio físico 

e biológico. 

A AID sobre os meios físico e biológico corresponde aos respectivos meios, 

conforme a Anexo M a seguir. Seus limites são: ao Norte, o rio Tracunhaém; ao Sul, o rio 

Sirigi; a Leste, a área compreendida no perímetro definido pela conexão dos pontos de 

desembocadura dos rios Tracunhaém e Sirigi e a Oeste, uma linha paralela à BR-101 Norte, a 

uma distância de 500 metros. 

A AID do meio antrópico é composta pelos municípios de Abreu e Lima, 

Itapissuma, Igarassu, Ilha de Itamaracá e Goiana, (conforme Anexo N). Considerou-se o fato 

de que esta área possivelmente irá demandar mais mão de obra, além da demanda por 

materiais e serviços e, também será a área mais impactada com o tráfego do empreendimento. 

Por fim, a área de influência indireta (AII) é aquela onde ocorrerão os impactos 

mais remotos da fábrica. Do mesmo modo que na delimitação das AID, também foi 

delimitada a mesma AII para as fases de Implantação e Operação. No entanto, a equipe 

constatou que, com relação aos meios afetados, a AII seria distinta para o meio Antrópico e 

coincidente para os meios Físico e Biológico. Sendo assim, a AII para o meio Antrópico, 

compreende aos municípios da Região Metropolitana do Recife – RMR, juntamente com o 

município de Goiana, além dos municípios paraibanos de Caaporã, Pitimbu, Alhandra, Conde, 

João Pessoa, Bayeux e Cabedelo (Anexo N). 

Metodologicamente os impactos analisados foram divididos de acordo com as 

fases do empreendimento: fase de implantação (composta pelas etapas de planejamento; 

instalação de canteiro de obras; obras e tráfego) e fase de operação (composta pelas etapas de 

tráfego e processo produtivo). No Apêndice J encontra-se uma descrição dos elementos 

constituintes dos fatores ambientais determinados para cada meio. Também foram 

considerados conforme sua natureza; importância; magnitude; duração; reversibilidade; 

temporalidade; abrangência; e probabilidade (ver Apêndice K). 

No Apêndice L, encontram-se os impactos previstos para a fase de implantação, 

bem como a sua natureza, considerando as etapas de planejamento; instalação de canteiro de 

obras; obras e tráfego. 

As medidas ambientais propostas consideraram as ações e impactos negativos. 

Foram classificadas de acordo com os parâmetros de natureza; fase do empreendimento; fator 

ambiental; prazo de permanência; responsabilidade; exequibilidade; e complexidade. O 

Apêndice M apresenta as ações e medidas ambientais destinadas às ações e impactos 

identificados. 
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Após a identificação dos impactos e indicação de suas correspondentes medidas 

ambientais, foram propostos os seguintes programas de monitoramento: 1) Programa de 

Gestão Ambiental; 2) Programa de Educação Ambiental; 3) Programa de Comunicação 

Social; 4) Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas; 5) Programa de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil; 6) Programa de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos; 7) Plano de Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

(PIRES, 2012). 

A conclusão do EIA apontou a viabilidade do empreendimento e em se tratando 

de aspectos ambientais, apresenta mais impactos positivos do que negativos. Com relação aos 

impactos sociais, valorizou-se a capacidade de geração de empregos diretos e indiretos, a 

qualificação profissional, a valorização dos imóveis e a dinamização da economia local 

(PIRES, 2012). 

Pelo que se pode observar com relação às ações impactantes que se dariam sobre 

o meio físico, todas elas foram classificadas como negativa, variando entre baixa e média 

importância e média e baixa magnitude. No que se refere a duração, para a maioria dos 

impactos será temporária, e possíveis de serem revertidos (geração de resíduos sólidos de 

diversas tipologias; alteração da drenagem superficial e geração de efluentes líquidos, dentre 

outros). 

Com relação aos impactos sobre o meio antrópico, a grande maioria foi 

classificada como positivo, de alta importância e alta magnitude, com a abrangência variando 

entre direta e direta e indireta (geração de expectativa; qualificação profissional, dentre 

outros). A natureza positiva dos impactos sobre o meio antrópico pode ser explicada pelo fato 

de que incidirá principalmente em aspectos socioeconômicos do município, tais como 

empregabilidade, arrecadação de tributos e impostos, maior circulação de dinheiro, 

incremento do comércio local, dentre outros. 

 

 

4.1.4 Análise dos Estudos de Impacto Ambiental 

Após a leitura dos EIA dos empreendimentos, constatou-se que nas fases de 

implantação dos mesmos houve a repetição de determinados impactos, como se observa no 

Quadro 10, a seguir:  
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Quadro 10 – Comparativo dos Impactos na Fase de Instalação nos Meios Físico e Social 

FASE DE INSTALAÇÃO 

IMPACTO 

MEIO FÍSICO 

EMPREENDIMENTO 

CIPS POLO 

FARMACOQUIMICO 

FIAT 

Alteração da Paisagem 

(solo, infiltração, escoamento 

superficial e dragagem) 

X X X 

Geração de efluentes líquidos  

- águas pluviais 

- águas residuárias de equipamentos 

- esgoto sanitário 

- efluentes industriais 

X X X 

Geração de ruídos, vibração e 

partículas 

X X X 

Geração de Resíduos Sólidos  X X 

    

IMPACTO 

MEIO BIOLÓGICO 

   

Supressão de vegetação X X  

    

IMPACTO 

MEIO SOCIAL 

   

Aumento populacional X X X 

Geração de emprego e renda X X X 

Geração de expectativa da população X X X 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de PIRES (2000); FADE-UFPE (2011); VPC/BRASIL 

(2008) e PIRES (2012) 

 

O quadro acima não considera que a natureza dos impactos repetidos seja a 

mesma, haja vista as particularidades e especificidades dos empreendimentos em si e das 

localidades onde os mesmos estão inseridos. Cada empreendimento buscou gerenciar os seus 

impactos da maneira que mais acharam correta, o que não significa que tenha funcionado.53 

Apesar de não ter sido citado diretamente por nenhum dos atores entrevistados 

como sendo o impacto mais relevante, dentre os impactos identificados que se repetiram nos 

três empreendimentos e que foi considerado como negativo, encontra-se aquele relacionado 

ao aumento da população, que por sua vez, acarreta em problemas que irão repercutir em 

temas como crescimento populacional, planejamento habitacional, planejamento territorial e 

alterações nos modos de vida das populações locais que recebem esse fluxo migratório. 

                                                           
53 Com relação aos impactos do CIPS, por exemplo, não era possível prever ou mesmo se imaginar que o mesmo 

pudesse atingir um crescimento tão considerável em tão pouco tempo – tendo em vista que sua expansão se deu 

de modo mais acentuado a partir dos anos 2000, principalmente com a descoberta do pré-sal e do 

impulsionamento da indústria naval por parte do Governo Federal, conforme indicaram os estudos da Eco Polis 

(2009) e de De Mena; Zupi (2010). 
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O EAC de 2011 considerou o adensamento populacional como um impacto 

decorrente do aumento da geração de emprego e renda – que repercute de modo positivo na 

qualidade dos trabalhadores contratados e de suas famílias (FADE-UFPE, 2011). Todavia, o 

adensamento populacional foi relacionado ainda a outros tipos de impactos também 

decorrentes do aumento da geração de emprego e renda, tais como o uso e ocupação do solo, e 

a infraestrutura e serviços públicos. 

Em se tratando do uso e ocupação do solo, as consequências negativas do 

adensamento populacional advêm da ocupação desordenada do espaço que, por sua vez, 

acarreta em implicações sobre o cotidiano local, tais como o aumento da prostituição nos 

povoados circunvizinhos; o agravamento de problemas sociais com a droga e o álcool; a sub 

habitação e as condições de vida inadequadas e precárias no entorno do Complexo (FADE-

UFPE, 2011). 

Sobre a infraestrutura e os serviços públicos, o adensamento populacional impacta 

negativamente ao causar uma 

sobrecarga de demanda e picos de utilização desses serviços, [...] com implicações 

para o cotidiano da população local, que já tem o sistema de infraestrutura e serviços 

públicos precários, ineficientes e insuficientes, o que agrava ainda mais as condições 

de vida inadequadas no entorno do Complexo de Suape. (FADE-UFPE, 2011, 

VIII.32). 

 

Através de dados fornecidos pela CPRH, Vieira (2013 p. 20 apud SCOTT, 2013, 

p. 13) mostra que nas duas décadas anteriores a 2007 a taxa anual de crescimento no 

município do Cabo de Santo Agostinho foi de 1,63% ao ano. No período de 2007 a 2010, essa 

taxa ultrapassou os 12% ao ano. E em 2010 a população que residia na área urbana de Ipojuca 

chegou aos 75%, enquanto que no Cabo de Santo Agostinho esse número chegou a 91%. 

Um outro problema relacionado ao adensamento populacional que também 

apresenta sérias implicações é aquele do aumento da população masculina, formada pelos 

trabalhadores destinados aos canteiros de obras54. No caso do CIPS existem dados que 

comprovam o aumento da violência, dos casos de prostituição e consumo de drogas, e um 

outro efeito constatado foi a masculinização das Regiões Metropolitanas de Ipojuca e do Cabo 

                                                           
54 Só o Estaleiro Atlântico Sul [um dos empreendimentos instalados no CIPS], que está se duplicando em 

tamanho e capacidade de produção, emprega cerca de 10 mil trabalhadores, predominantemente homens que 

chegaram nos pólos de desenvolvimento para trabalhar. Ainda mais homens (as estimativas mais frequentes do 

total é de 40.000) chegam para trabalhar na construção da refinaria e de outros empreendimentos que estão se 

instalando no Complexo. Um grande contingente desses homens chega e se estabelece na região em casas 

alugadas, apartamentos e alojamentos. Alguns vem por conta própria atraídos pelas oportunidades de trabalhar 

constantemente divulgados por muitos meios de comunicação, mas a maior parte dos trabalhadores reside em 

casas e prédios alugados para eles por firmas empregadoras, transformando a dinâmica local. (SCOTT, 2013, p. 

11). 
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de Santo Agostinho, o que contraria a tendência história de feminilização (SCOTT et. al. 

2012b, apud SCOTT, 2013). 

A dimensão do contingente populacional movimentado pelo CIPS jamais poderá 

ser comparada em termos absolutos com qualquer outro empreendimento de natureza distinta 

à sua. Todavia, as dificuldades decorrentes de um adensamento populacional inesperado ou 

subdimensionado podem ser consideradas semelhantes no que se refere a questões que 

envolvam planejamento habitacional, planejamento territorial, ao aumento pela demanda de 

serviços e infraestrutura dentre outras. 

Em Goiana, o impacto do adensamento populacional foi identificado nos EIA do 

Polo Farmacoquímico (2008) e da Fiat (2012); na Análise Participativa da Realidade 

Socioambiental de Goiana-PE – elaborada pela Hemobrás (2013a), e mais recentemente no 

Diagnóstico socioeconômico e territorial para gestão integrada na área de influência do 

Polo Automotivo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC, 

2014). 

No EIA do Polo Farmacoquímico o adensamento populacional foi relacionado 

mais à fase de implantação do empreendimento, durante a etapa de construção: “[o] processo 

de implantação do Polo Farmacoquímico atrairá muitos trabalhadores ligados a construção 

civil, abrindo caminho para uma marcha de migrantes provenientes de cidades vizinhas e 

Estados mais próximos.” (VCP/BRASIL 2008, p.10-19). 

O problema é que se trata de um período curto, com prazo de encerramento 

determinado. Ou seja, o desemprego para esses trabalhadores é certo, visto que as vagas 

oferecidas pelas indústrias exigem um nível de escolaridade mais alto. Tal situação pode fazer 

com que os trabalhadores que não consigam emprego ocupem os espaços desordenadamente, 

e se dê o surgimento de construções irregulares. A sugestão para mitigar esse cenário seria o 

desenvolvimento de um programa habitacional, e a implantação de um programa de 

responsabilidade social e ambiental. (VCP/BRASIL 2008). 

O EIA da Fiat destaca que a instalação do empreendimento no município iria 

produzir “alterações relevantes” (PIRES, 2012, Cap.7 – p.39), devido à mobilização de um 

elevado contingente de mão de obra que seria atraído. As principais alterações identificadas 

foram: 

 Possibilidade de adensamento populacional nas cidades vizinhas e no entorno imediato do 

terreno destinado ao empreendimento; 

 Pressão sobre os serviços básicos de saúde, educação, transporte, habitação, alimentação, 

hospedagem, lazer e entretenimento; 
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 Na área de saúde, a concentração de trabalhadores, muitos dos quais vindos de outros 

municípios, frequentemente contribui para elevar a incidência de doenças transmissíveis, 

inclusive doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), podendo ainda interferir no número 

de casos de gravidez;  

 Intensificação do tráfego de veículos nas rodovias e estradas; 

 Interferência nos modos de vida das comunidades locais, caso os trabalhadores contratados 

venham a frequentar ou, inclusive, se fixar nas imediações das obras, podendo, por 

consequência, contribuir para agravar problemas sociais, como uso de drogas, violência 

urbana e prostituição.” (PIRES, 2012, Cap.7 p.39-40). 

 

Entretanto, o EIA apontava que o crescimento populacional teria um duplo 

significado – negativo e positivo. Como significado negativo, foi considerada a dificuldade do 

município de Goiana para atender “em curto espaço de tempo, o aumento da demanda 

decorrente do crescimento da população.” (PIRES, 2012, Cap.7 p.40). O que foi considerado 

como significado positivo do crescimento populacional seria, além da geração de empregos 

diretos e indiretos – e do consequente aumento da renda – o surgimento de novas demandas 

por produtos e serviços, que contribuiriam para o estímulo do surgimento de novos negócios 

(PIRES, 2012). 

Diferentemente das análises empreendidas nos EIA, o diagnóstico realizado pela 

Hemobrás, contextualizou historicamente a migração a partir da década de 1980, quando as 

populações rurais começaram a migrar para a periferia da cidade, em decorrência da crise do 

setor sucroalcooleiro, que acabou com os empregos existentes. Isso causou o “aumento das 

ocupações irregulares e surgimento de favelas em todos os núcleos urbanos do município, 

inclusive em áreas de risco (2013a, p 78).  

Apesar de o contexto de migração ter sido relacionado mais à história da 

localidade do que em função da chegada de projetos de desenvolvimento, foi identificado o 

problema do crescimento desordenado dos empreendimentos imobiliários, causado pela 

construção de novos condomínios. As principais consequências desse controle urbano 

deficiente seriam (HEMOBRÁS 2013a, p. 134):  

 

 Construções em áreas litorâneas atrapalhando o acesso da população ao mar 

 Instrumentos de planejamento, controle urbano e ambiental desatualizados 

 Uso desordenado do solo  
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 Descumprimento da legislação ambiental e estrutura deficiente dos órgãos fiscalizadores 

 Crescimento populacional e desenvolvimento da cidade 

 Migração da população rural para a periferia urbana 

 Especulação imobiliária com ausência da definição de áreas de interesse social. 

 

Além de identificar os problemas existentes, a Análise também elencou propostas 

para que os mesmos fossem solucionados: 

 Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Goiana (Lei Municipal nº 

1.987/06); 

 Seleção de áreas de interesse social na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

de Goiana (Lei nº 1.987/06); 

 Estruturar o órgão municipal ambiental; 

 Atualizar e/ou melhorar a legislação ambiental municipal; 

 Agilização da elaboração e aplicação do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Goiana; 

 Fortalecer a estrutura física, dos recursos humanos, financeiros, do controle urbano e 

ambiental. (HEMOBRÁS 2013a, p. 134). 

 

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

também encomendou um estudo diagnóstico sobre os impactos da instalação do Polo 

Automotivo: o Diagnóstico socioeconômico e territorial para gestão integrada na área de 

influência do Polo Automotivo. Lançado no segundo semestre de 2014, o estudo apresenta 

análises e projeções para 10 cidades que foram divididas em três núcleos focais (NF): NF1 – 

Polo Automotivo; NF2 – Goiana, Igarassu e Itapissuma e NF3 – Paulista; Abreu e Lima; Ilha 

de Itamaracá; Araçoiaba; Condado; Itaquitinga e Itambé. 

Com relação à Goiana, o estudo prevê que em 2020 o cenário provável55 da 

população do município será de 88.860 habitantes, contra 75.644 de habitantes em 2010 – um 

aumento de aproximadamente 17,4% na população do município em 10 anos. Ainda 

considerando aspectos demográficos, o estudo realizou uma estimativa com relação ao 

número de migrantes atraídos pelos postos de trabalho gerados pela implantação do Polo 

Automotivo, conforme se vê no Quadro 11:  

 

                                                           
55 De acordo com o estudo, o cenário provável considera a migração populacional decorrente da implantação do 

polo automotivo (SDEC, 2014). 
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Quadro 11 – Estimativa do número de migrantes atraídos pelos postos de trabalhos gerados 

pela implantação do Polo Automotivo, por período, 2014-2020 

 

 

Goiana 

Período 

2014-2017 2014-2017 2014-2020 

7.656 640 8.296 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (2014). 

 

Nos três primeiros anos de atividade do Polo (cuja previsão é funcionar a partir do 

segundo semestre de 2014), estima-se que 7.656 chegarão a Goiana para trabalhar. Esse 

número é pouco mais de 10% do valor total da população do município em 2010. Vale 

ressaltar que o estudo não prevê quanto dessa população estará concentrada na área urbana do 

município, o que certamente irá causar o aumento da demanda por infraestrutura e serviços 

para atender esse novo contingente populacional. 

Assim, uma das constatações do diagnóstico é a de que as instâncias 

institucionais, em especial a gestão pública municipal e as organizações da sociedade civil, 

deverão atuar fortemente para atender a rápida transformação da realidade não só de Goiana, 

mas de todos os municípios envolvidos com o Polo Automotivo (SDEC, 2014). 

Diante do que foi exposto, percebe-se que a realização de um Estudo de Impacto 

Ambiental, por mais bem elaborado que esteja não é capaz de mostrar de modo mais 

aprofundado a realidade do local onde um determinado empreendimento pretende ser 

instalado. Neste aspecto trata-se de um instrumento limitado, fazendo-se necessário a 

realização de outros estudos de diagnóstico, de caráter complementar, para que mais 

informações sejam obtidas e disponibilizadas e que sejam eficientemente capazes de auxiliar 

nos processos de planejamento territorial e nos processos de tomada de decisão. 

Todavia, as informações disponibilizadas por estes instrumentos de gestão serão 

ineficientes e podem perder o seu valor se não forem corretamente aproveitadas pelos 

tomadores de decisão, conforme foi destacado por Almeida (2003) em sua pesquisa realizada 

no CIPS. E como apontam Nonaka; Takeuchi (1997, p. 63) “a informação é um meio ou 

material necessário para extrair e construir o conhecimento”. 

Assim, de acordo com a Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional, as 

informações e dados contidos nos EIA dos empreendimentos e nos Diagnósticos realizados 

podem levar à construção do conhecimento que foi definido como sendo conhecimento 

explícito – aquele que pode ser transmitido de modo formal e sistemático – podendo ser 

socializado e externalizado. 
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4.2 Perspectivas fragmentadas do Desenvolvimento Sustentável – entrevistas com os atores 

intervenientes do desenvolvimento 

 

De acordo com Melo (2002), existem “diferentes tendências em relação à 

condução do processo de desenvolvimento sustentável” (p. 49). Para Leis (1996) os atores 

desse processo estão orientados em três correntes ambientalistas – a corrente estatista; a 

corrente mercadista; e a corrente societalista – cada uma com sua própria visão a respeito de 

si. 

Segundo Leis (1996), a corrente estatista “funda-se no pressuposto de que a 

eficiente qualidade ambiental depende da atuação normativa, reguladora e promotora do 

Estado, posto que a Natureza é um bem de natureza pública” (apud MELO, 2002, p. 49). 

A corrente mercadista “pressupõe legitimidade na privatização dos recursos 

naturais e a eficiência alocativa como eixos de uma sociedade sustentável, através dos quais 

(pela lógica do sistema de livre mercado) os produtores protegerão o ambiente de acordo com 

a demanda (dos consumidores “verdes”). (2002, p. 49).  

A corrente societalista está fundada “no pressuposto de que atingir uma sociedade 

sustentável é antes uma questão de equidade, a qual precede à eficiência alocativa, e exige que 

as organizações de base da sociedade civil subordinem o Estado e o Mercado, como poder 

condutor da mudança.” (2002, p. 49).  

Como representantes da corrente estatista foram escolhidos órgãos de governo do 

âmbito estadual e municipal. Representando o Governo Estadual: a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico (SDEC); a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMAS); a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco 

(CONDEPE/FIDEM); a Companhia Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH); e a Agência 

de Desenvolvimento de Pernambuco (AD DIPER). Representando o governo do município de 

Goiana, a Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento 

Estratégico e Coordenação Geral de Goiana e a Agência de Desenvolvimento de Goiana (AD 

Goiana). Representando o município do Cabo de Santo Agostinho, a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo e a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio 

Ambiente. A escolha por esses organismos de governo se deu pelo fato de que suas atividades 

principais estarem relacionadas aos temas promoção do desenvolvimento, planejamento e 

meio ambiente. 

Para a corrente mercadista, foram escolhidos os empreendimentos Hemobrás e 

Fiat. Representaram a corrente societalista: a Colônia de Pescadores Z-17 de Tejucupapo; a 
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Associação Quilombola da Povoação de São Lourenço; a Associação de Marisqueiras da 

Comunidade Quilombola de São Lourenço e pelo Conselho Pastoral da Pesca (CPP). As três 

primeiras entidades foram escolhidas pelo fato de que estão localizadas no município de 

Goiana, e por desenvolverem atividades que podem sofrem algum tipo de impacto decorrente 

da instalação dos polos no município. O CPP foi escolhido por ser uma entidade que atua 

junto aos três representantes citados.  

 

4.2.1 Corrente Estatista 

 

4.2.1.1. Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC) 

A razão pela escolha desta secretaria como organismo representante do Governo 

do Estado deu-se pelo fato de que é a secretaria responsável pelo planejamento, fomento e 

execução da política de desenvolvimento econômico nos setores industrial, comercial e de 

serviços, além de captar novos projetos. 

Sendo a fábrica da Fiat um dos objetos de estudo desta pesquisa, coube à 

Secretaria Executiva de Projetos Especiais – uma das secretarias executivas da SDEC e que 

foi criada especialmente para tratar do projeto Fiat – a incumbência de responder aos 

questionamentos levantados. A escolha por esta secretaria foi decidida pela própria SDEC, 

após encaminhamento de ofício solicitando entrevista. A função desta secretaria é o 

desenvolvimento e gestão de ações e programas para implementação de projetos especiais no 

Estado, de modo articulado com a com a União e municípios. Tem como foco principal as 

ações e programas necessários para o desenvolvimento da RD Mata Norte, em especial à 

instalação da fábrica da Fiat.  

De acordo com o Secretário Executivo, a instalação da Fiat na RD Mata Norte foi 

intencional, em atendimento aos objetivos estratégicos contidos no Mapa da Estratégia56 que 

tem como um de seus Focos Prioritários a consolidação e interiorização do 

desenvolvimento.57 

                                                           
56 O Mapa da Estratégia 2012-2015 é composto por 12 Objetivos Estratégicos, definidos após o processo de 

pactuação e alinhados horizontalmente em torno de três perspectivas: Estado do Fazer, Nova Economia e 

Qualidade de Vida. 
57 Foi explicado ainda que com a implantação do Modelo Integrado de Gestão adotado pelo Governo do Estado, 

a partir de 2009, as diversas secretarias de Estado passaram a trabalham de forma integrada. Na prática, quando a 

SDEC capta um novo projeto, são identificadas as demais secretarias que podem atuar conjuntamente no 

desenvolvimento do mesmo, por exemplo, a de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a de Trabalho, Qualificação e 

Empreendedorismo, a da Fazenda, dentre outras. Deste modo temas relacionados à sustentabilidade, ao 

desenvolvimento sustentável, aos impactos ambientais, não são tratados diretamente pela SDEC, a dimensão 

ambiental não se constitui numa diretriz específica de planejamento desta secretaria. Caso haja a captação de 

algum projeto que não comprometa os aspectos ambientais, esta temática não será abordada. 
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Com relação à experiência do CIPS, o secretário afirmou que “os estudos 

realizados não foram capazes de dimensionar a velocidade com que os impactos iriam ocorrer 

e que nem Estado nem municípios estavam preparados para o que aconteceria”. Esse 

aprendizado foi considerado, e pode ser constatado na realização do Diagnóstico 

socioeconômico e territorial para gestão integrada na área de influência do Polo 

Automotivo, lançado no final de outubro de 2014. O estudo envolve os municípios que 

sofrerão influência do Polo Automotivo, e o produto final dos trabalhos será um Plano de 

Gestão Integrada.  

 

4.2.1.2 Agência CONDEPE/FIDEM 

Na Agência CONDEPE/FIDEM, foram entrevistados a Diretoria de Estudos e 

Pesquisas Socioeconômicas, e a Coordenação Geral do Grupo de Trabalho do Programa 

Especial de Controle Urbano e Ambiental do Território Estratégico de Suape. As indicações 

foram feitas pela Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos, após envio de ofício à Agência 

solicitando entrevista. As perguntas foram as mesmas feitas na SDEC, com exceção daquelas 

relacionadas aos Polos (Apêndice A). 

Para a Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas os aprendizados de 

Suape são claros, contudo não foram transformados em medidas mais efetivas de 

planejamento ou políticas que possam nortear novos projetos. Para tanto, seria necessário que 

houvesse uma discussão acerca do papel das instâncias de planejamento do Estado, visto que 

a capacidade de se dar respostas antecipadas foi perdida. 

Um exemplo disso é a proposta da criação de uma Região Integrada de 

Desenvolvimento (RIDE) envolvendo municípios de Pernambuco e da Paraíba. Até dezembro 

de 2013 representantes dos dois governos estavam discutindo a criação desta RIDE, 

envolvendo municípios dos dois Estados próximos dos polos Farmacoquímico e Automotivo, 

e que cujo eixo principal seriam as cidades de Goiana (PE) e Caaporã (PB). O projeto, que 

prevê a inclusão de oito municípios do lado de Pernambuco (Araçoiaba, Condado, Goiana, 

Igarassu, Ilha de Itamaracá, Itambé, Itapissuma e Itaquitinga) e cinco do lado da Paraíba 

(Caaporã, Alhandra, Pitimbu, Pedras de Fogo e Conde) seria levado ao Congresso Nacional 

em janeiro de 2014, mas não houve continuidade nas negociações. 

Quanto aos estudos de diagnóstico socioambiental realizados pela Hemobrás e 

pela Fiat, tal iniciativa foi considerada uma mudança positiva na postura do mercado de se 

preocupar com as comunidades locais. Contudo, há que ser destacado o fato de terem sido 
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feitos por iniciativa própria das empresas, e não para atender algum dispositivo legal exigido 

pelo Governo Estadual. 

Na Coordenação Geral do Grupo de Trabalho do Programa Especial de Controle 

Urbano e Ambiental do Território Estratégico de Suape, a opinião também foi a de que os 

aprendizados de Suape são evidentes, mas que ainda não foram incorporados pela 

administração pública. 

Como exemplo de planejamento foi citado o Plano Território Estratégico de 

Suape – Diretrizes para uma ocupação sustentável, divulgado em 2008. Trata-se de um 

estudo propositivo cujo principal objetivo foi o de construir de forma participativa e integrada 

um referencial de ação capaz de orientar as iniciativas dos diferentes atores na construção 

desse Território, situado no entorno do Complexo Portuário de Suape, de modo que fosse 

possível alcançar o seu desenvolvimento sustentável.58 

Foram trabalhados três eixos temáticos, e apresentadas proposições prioritárias 

para cada um deles: Organização do Território (Uso do Solo, Habitação e Controle Urbano e 

Ambiental); Mobilidade; e Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Abastecimento d’água, 

Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos). Em certa medida, o estudo procurou preparar os 

municípios para se adequar às demandas de expansão e de ordenamento territorial, de modo 

que as ações propostas pudessem minimizar os impactos sociais, físicos e ambientais que 

ocorreriam em decorrência dos investimentos realizados. 

Apesar das dificuldades existentes – tais como mudanças nas gestões municipais, 

dificuldade no repasse dos recursos recebidos –, o projeto continua em andamento. O Plano é 

considerado como uma importante ferramenta de planejamento – tanto territorial como de 

suporte às decisões – e que poderia ser replicada em Goiana. Mas não foi59. 

 

 

 

 

                                                           
58 No início, o Território Estratégico era composto por cinco municípios: Jaboatão dos Guararapes, Cabo de 

Santo Agostinho, Ipojuca, Escada e Moreno. Recentemente os municípios de Sirinhaém, Rio Formoso e Ribeirão 

foram incluídos, elevando para oito o número de municípios. 
59. Existe atualmente a iniciativa de se instituir um território estratégico na Mata Norte – trata-se do Território da 

Mata Norte e Agreste Setentrional. A iniciativa é da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que em 31 

de março de 2014 instalou a Comissão Especial da Mata Norte e Agreste Setentrional, cujo objetivo é articular a 

construção de um Território Estratégico que estabeleça diálogo entre os grandes investimentos em Goiana e 

ações sociais, ambientais e culturais no município e nas cidades do entorno, de forma a minimizar os impactos 

negativos na região e buscar soluções integradas para melhoria de vida nas duas regiões. Fonte: 

<http://www.alepe.pe.gov.br/paginas/?id=3624&com=-16> Acesso em 11.11.14 
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4.2.1.3 Agência de Desenvolvimento de Pernambuco - AD DIPER 

O contato com a AD Diper foi mantido por e-mail, através do qual foram 

encaminhadas duas perguntas (encontram-se no Apêndice A) para que o gestor mais 

capacitado pudesse respondê-las. As respostas foram dadas pela Diretoria de Incentivos 

Fiscais. 

Ao responder a pergunta sobre se a Agência considera um aprendizado a 

experiência de Suape em termos de impactos, a resposta da Diretoria foi a de que “não resta a 

menor dúvida de que foi de grande importância para a AD DIPER”.  

E sobre uma possível influência de tal aprendizado nas diretrizes de planejamento 

destinadas aos polos Farmacoquímico e Automotivo, a resposta foi que  

“A vinda de empreendimentos estruturadores para SUAPE, (M&G, EAS, 

REFINARIA, PETROQUÍMICA SUAPE, IMPSA etc.) levaram-nos ao aprendizado 

de que seria necessária a urgente interiorização do desenvolvimento, a fim de 

evitarmos a falência dos municípios do interior. Foi esse fator que fez aparecer polos 

como o Farmacoquímico, o Automotivo e muitos outros como os de Petrolina, 

Garanhuns, Caruaru, Vitória de Santo Antão, Glória de Goitá etc”. 

 

4.2.1.4 Agência Pernambucana de Meio Ambiente - CPRH 

Foram realizadas duas entrevistas na CPRH: uma por e-mail e outra presencial. 

Na entrevista por e-mail, as perguntas enviadas por e-mail foram respondidas pela Diretoria 

de Fontes Poluidoras. Já a entrevista presencial foi realizada no Núcleo de Avaliação e 

Impactos Ambientais – NAIA. 

A Diretoria de Fontes Poluidoras tem a função de controlar as fontes poluidoras 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, 

possam causar degradação do meio ambiente. À essa diretoria foi perguntado se a experiência 

de Suape é considerada ao tratar questões que envolvam projetos de desenvolvimento no 

Estado. A reposta foi positiva, que a CPRH considera extremamente importante a experiência 

do CIPS quando da análise de projetos de desenvolvimento no Estado.  

Foi recordado que no início da implantação do CIPS não havia nenhum marco 

regulatório que abordasse questões relativas aos impactos sócio-econômicos-ambientais, e 

que as primeiras intervenções do CIPS ocorreram na década de 70, enquanto que as 

legislações surgiram apenas na década seguinte. A própria CPRH só conseguiu se adequar 

para atender as demandas de licenciamento na década de 80. 

Tudo isso significou que a instalação do CIPS, não ocorreu da forma mais 

adequada, conforme a legislação ambiental vigente. Contudo, desde 1998, com o pedido de 

licenciamento para expansão da área do CIPS a CPRH vem exigindo da Empresa Suape 
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estudos e programas de monitoramento e compensação ambiental. O mais recente deles se 

trata de um Estudo Ambiental Complementar – EAC, como forma de se atualizar as questões 

relativas aos impactos ambientais do CIPS. 

A experiência do CIPS é considerada um “grande aprendizado, sobretudo porque 

o CIPS é um complexo diferenciado de outros complexos industriais portuários existentes no 

mundo”. O CIPS é o único complexo portuário onde estão instalados atividades as mais 

diversas possíveis, vai de indústria de alimentos a uma refinaria. 

Sobre como a relação desenvolvimento x meio ambiente encontra-se inserida no 

atual contexto de desenvolvimento econômico vivenciado pelo Estado de Pernambuco, foi 

explicado que se trata de uma das prioridades definidas pelo Governo estadual a partir de 

2007: a promoção da sustentabilidade ambiental. A partir desse momento, houve um 

fortalecimento da instituição, mediante a realização de concurso público para provimento de 

vagas, incluindo também a instalação de escritórios regionais espalhados pelo interior do 

Estado, “como forma de interiorizar as ações de disciplinamento do uso do ambiente, uma vez 

que a atuação da CPRH estava mais restrita a RMR. 

Outra importante medida foi a criação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

(SEMAS) em 2010, órgão de governo responsável pela política estadual de meio ambiente. 

Neste período, desde sua criação, a SEMAS coordenou e elaborou de forma 

conjunta, ouvindo os vários segmentos da sociedade, políticas ambientais 

importantes, a exemplo da Política Estadual de Resíduos Sólidos e o Plano Estadual 

de Resíduos Sólidos; a Política de enfrentamento ao aquecimento global; a Política 

para as unidades de conservação, sobretudo no bioma caatinga. Considerando os 

recursos da Compensação Ambiental, Pernambuco se transformou no terceiro 

orçamento em investimentos no meio ambiente, sendo superado apenas pelos 

Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

Apesar de todas essas iniciativas e avanços, se reconhece a existência de um 

grande passivo ambiental, decorrente do “modelo de desenvolvimento econômico atual, para 

qual se faz necessário ainda um maior aporte de recursos financeiros e adequação da 

infraestrutura operacional das instituições SEMAS e CPRH, para que se possam cumprir na 

efetividade suas competências”. 

O Núcleo de Avaliação de Impactos Ambientais – NAIA – tem a função de 

executar as atividades relativas à avaliação de impacto ambiental com EIA e RIMA, para fins 

de licenciamento. As perguntas feitas ao NAIA tiveram como objetivo a compreensão dos 

processos de licenciamento dos empreendimentos abordados neste trabalho. Com relação a 

Suape, foi repetida a mesma informação dita pela outra diretoria: a que no início da 

implantação não existiam mecanismos de avaliação de impacto, e que ao longo do tempo, 
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buscou-se adequar as necessidades de ampliação e modernização do Complexo com as 

legislações ambientais. 

Com relação ao licenciamento do Polo Farmacoquímico, não houve problemas 

significativos durante o processo. 

Sobre o licenciamento da Fiat, foi explicado que num determinado momento a 

tramitação do processo que deveria ocorrer totalmente no NAIA, foi realocada para uma outra 

diretoria da CPRH que se responsabilizou pela continuidade do processo, e que por isso o 

NAIA não teve mais acesso ao mesmo. Todas as exigências que porventura deveriam constar 

no processo, e ser cumpridas pelo empreendedor foram feitas por uma outra diretoria cuja 

competência não era a de acompanhar os processos de licenciamento e avaliação de impactos. 

 

4.2.1.5 Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente de Goiana 

Para a Secretaria, a experiência de Suape é conhecida, no entanto pouco conhece 

sobre a realidade do local. Com relação a Goiana, o município não foi preparado para receber 

o desenvolvimento trazido pelos Polos. “Não houve planejamento, não houve uma preparação 

em termos de infraestrutura do município”. 

Assim, os impactos negativos já podem ser percebidos: desordenamento urbano 

com aumento da poluição no entorno do perímetro urbano; aparecimento de lixões devido ao 

aumento do contingente populacional; aumento dos preços e diminuição na qualidade dos 

serviços; aumento do tráfego de veículos; especulação imobiliária. Sobre esse fato em 

particular, já se perceve um aumento nos dos alugueis, o que tem provocado a saída de 

algumas famílias. Existem alugueis que variam entre R$ 1.500 a R$ 2.000, e quando a procura 

pelo imóvel é feita por alguma empresa, o valor pode variar entre R$ 5.000 a R$ 10.000. 

Outro impacto negativo é a dificuldade de se achar mão de obra disponível na cidade para 

atender às demandas do comércio local, pois os polos estão absorvendo parte da mão de obra 

disponível. 

Uma crítica feita pelo secretário recai novamente sobre a questão do planejamento 

que não ocorre de modo antecipado – “os estudos [EIA/RIMA] correm em paralelo com o 

desenvolvimento das obras”. Perguntado sobre a participação das empresas, ele citou os 

estudos de diagnóstico socioambiental elaborado pela Hemobrás, bem como o seu lançamento 

para a comunidade. 

Sobre a Fiat, o secretário afirmou que a escolha por Goiana partiu da própria 

empresa. Perguntado sobre alguma atitude da empresa em minimizar impactos, ele informou 

que houve por parte da empresa uma tentativa de não repetir os transtornos ocorridos em 
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Betim (MG), que consiste na descentralização do seu contingente de trabalhadores. Além de 

Goiana, outros municípios como Atapuz, Pontas de Pedra, Tejucupapo60 e Caaporã (PB) estão 

recebendo os trabalhadores desta fase de construção da fábrica. Outra atitude tomada pela 

empresa foi a contratação de uma empresa de consultoria para auxiliar a gestão municipal na 

elaboração de um Plano de Gestão Municipal. Todavia, esta iniciativa também foi tomada 

após o início das obras. 

 

4.2.1.6 Agência de Desenvolvimento de Goiana – AD Goiana 

As respostas foram dadas pela Diretoria de Desenvolvimento da Indústria, 

Comércio e Serviços, através do seu Diretor. As perguntas encontram-se no Apêndice A. 

Foi explicado que a concepção dos polos Farmacoquímico e Automobilístico é de 

responsabilidade do Governo Estadual, que também estabeleceu as diretrizes de planejamento 

para os empreendimentos. No que tange ao conhecimento proporcionado a partir da 

experiência de Suape, outras experiências além desta vem sendo levadas em consideração 

para que sejam desenvolvidas “ações conjuntas no sentido de atenuar e mesmo nos precaver 

dos efeitos colaterais inerentes a todo processo de crescimento econômico”. 

Apesar disso, o município de Goiana não foi preparado pelo Governo do Estado 

para receber os empreendimentos – “sobretudo um polo impactante como o automobilístico”. 

No caso da Fiat, “as ações municipais se estabelecem ao mesmo tempo em que são 

anunciados os empreendimentos pelo Estado em meados de 2011, o que não consiste no ideal, 

visto que o planejamento municipal tem também que ser de forma antecedente”. Com relação 

ao Polo Farmacoquímico, por sua vez, o município tem trabalhado conjuntamente com a 

Hemobrás na elaboração de diagnósticos e pesquisas “para planejar ações e se preparar para 

os impactos”. 

Com relação ao relacionamento da AD Goiana com a Hemobrás e a Fiat, este vem 

ocorrendo  

“Da melhor forma possível. Ambas as empresas têm se prontificado a compreender 

e a enxergar bem o momento que ora vivencia a cidade, atuando em pesquisas, 

estudos e diagnósticos que colaboram com o Município no sentido de fazer a devida 

prevenção e atenuar os efeitos colaterais inerentes a todo e qualquer processo de 

crescimento econômico.” 

 

Sobre a inserção da comunidade local, isto vem acontecendo “na medida do 

possível [...] nas ações de qualificação de mão de obra e ocupação de milhares de postos de 

                                                           
60 Durante a realização da pesquisa de campo foi possível observar na entrada de Tejucupapo um pequeno hotel à 

beira da estrada que foi completamente alugado para os funcionários do canteiro de obras da Fiat. 
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trabalho que surgem com o advento do polo industrial de Goiana.” Além disso, a AD Goiana 

também promove a inserção da comunidade através de projetos “relacionados ao 

fortalecimento dos APL’s e no fomento à economia criativa.” 

Como impactos positivos para o município, foram destacados a criação de duas 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); a construção de uma escola técnica do SENAI (que 

ainda será iniciada); o crescimento do comércio e do setor de serviços – o que gera mais 

empregos para a comunidade; o aumento da arrecadação da Prefeitura, que faz com que sejam 

realizados investimentos em urbanismo e manutenção da cidade, “o que enseja em melhoria 

na qualidade de vida da população”. 

 

4.2.2 Corrente Mercadista 

 

4.2.2.1 Hemobrás 

A Hemobrás foi contactada através de e-mail. Após breve contextualização e 

explanação da pesquisa, foram feitas as perguntas (Apêndice A) cujas respostas dadas pela 

Assessoria de Responsabilidade Socioambiental são transcritas a seguir. 

A decisão de trazer a Hemobrás para a zona da mata norte do estado de Pernambuco 

considerou a tanto a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento da região, 

estagnada economicamente e sem investimentos há muito tempo, quanto a 

descentralização tecnológica do eixo sul/sudeste. A concepção do projeto da fábrica 

tomou por base o processo de produção dos hemoderivados a serem fabricados e o 

processo de transferência de tecnologia. 

 

O intercâmbio de informações com empresas da mata sul e os aprendizados 

proporcionados pela experiência de Suape levaram a Hemobrás a realizar os estudos 

socioprodutivos e socioambiental com o objetivo de levantar as informações 

socioambientais mais relevantes para a estruturação do território onde o Polo está 

sendo implantado. Essas pesquisas enfocaram especialmente as informações de 

cunho socioambiental mais relevantes para a estruturação de um programa de 

desenvolvimento sustentável e o resultado foi entregue ao poder público municipal e 

estadual em maio de 2013, num evento que proporcionou debates que incluíram a 

sociedade civil e organizações do município de Goiana e entorno. 

 

Os estudos socioambiental e socioprodutivo que foram realizados pela Hemobrás, 

consideram a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as condições de vida 

das pessoas na localidade. Além disso, promover reflexão sobre a infraestrutura 

disponível à população local é um dado crucial para se conhecer as demandas às 

políticas públicas; o processo participativo de construção dos estudos mencionados 

tiveram o propósito de atender a estes dois aspectos, e os resultados estão sendo para 

a própria população, suas representações, organizações públicas (nas esferas 

municipal, estadual e federal), e para organizações privadas que estão na região, ou 

que pretendem se instalar no território. 

 

Vale destacar que representações da empresa têm participado dos processos de 

discussão sobre os efeitos dos investimentos que estão sendo feitos no município de 

Goiana, e região. Recentemente a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) 

promoveu Comissão Parlamentar Especial para discutir a instituição do Território da 
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Mata Norte e Agreste Setentrional, no período de 31 de março a 2 de junho, com 

apresentação de relatório com as proposições dos 27 munícipios envolvidos. 

 

Os referidos estudos socioprodutivos e socioambiental foram lançados em maio 

de 2013, com a realização do Seminário Goiana e os Desafios do Desenvolvimento 

Sustentável: análise participativa da realidade socioambiental do município. Na ocasião os 

resultados das pesquisas foram apresentados sob a forma de dois documentos: “Análise 

participativa da realidade socioambiental de Goiana” e “Arte e cultura, pesca artesanal e 

agricultura familiar: análise participativa com grupos socioprodutivos do município de 

Goiana-PE”. 

O documento “Análise participativa da realidade socioambiental de Goiana” 

priorizou duas das cinco dimensões do desenvolvimento sustentável: as dimensões ambiental 

e sociocultural. A coleta dos dados revelou os tipos de danos que devem ser evitados: 

crescimento da violência contra jovens; aumento do consumo de drogas; exploração sexual; 

alto índice de analfabetismo em áreas rurais; alto percentual de dependência econômica em 

programas sociais federais; estagnação viária e favelização. 

Uma outra recomendação do estudo é a de que seja realizada uma atualização no 

Plano Diretor do município, para que seja discutida juntamente com a sociedade civil 

organizada o novo contexto vivenciado pelo município, onde grandes empreendimentos se 

apropriam do território sem que áreas de interesse local sejam definidos.61  

Já o documento “Arte e cultura, pesca artesanal e agricultura familiar: análise 

participativa com grupos socioprodutivos do município de Goiana-PE” teve como objetivo a 

identificação dos arranjos socioprodutivos nas áreas urbana e rural do município de Goiana. 

As análises e resultados contidos em ambos os documentos demonstram uma 

preocupação da Hemobrás em promover o desenvolvimento sustentável não apenas no 

município de Goiana, mas também no território de influência do empreendimento.  

 

4.2.2.2 Fiat 

Do mesmo modo que a Hemobrás, a Fiat também foi contactada através de e-

mail, mas até o término da pesquisa não havia enviado qualquer tipo de resposta. Houve 

apenas a indicação de que as perguntas seriam encaminhadas para alguém competente para 

                                                           
61 O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Goiana foi criado pela lei nº 1987, de 06 de 

outubro de 2006. Em 2012, o Projeto de Lei nº 31, de 30 de agosto, altera dispositivos dos artigos 24 e 29, do 

Plano, criando a Macro Zona Especial de Desenvolvimento Econômico de Goiana – MZEDE Goiana: “área onde 

existem atividades agrícolas e pecuárias, que tem a função de permitir a implantação de atividades logísticas, 

industriais e tecnológicas, necessárias ao atendimento de demandas decorrentes da instalação de grandes 

empreendimentos industriais, viabilizando a estratégia de desenvolvimento do município [...]. 
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responde-las, o que acabou não ocorrendo. As perguntas enviadas encontram-se no Apêndice 

A. 

Como o contato não foi estabelecido, buscou-se outras fontes de pesquisa na 

tentativa de se encontrar algum indício de resposta que pudesse satisfazer os objetivos da 

pesquisa. A publicação “Relacionamento com a Comunidade – 2013” ofereceu os subsídios 

necessários, porém satisfatórios, para que fosse possível obter dados da Fiat. 

Em termos de responsabilidade social, a visão da empresa é que consiste na soma 

do “conhecimento construído pela empresa ao longo dos anos [e das] experiências de diversas 

organizações, empresas e governos que atuam para promover o desenvolvimento sustentável 

em cidades brasileiras” (2013, p. 71). 

É com essa visão que a Fiat pretende se instalar em Goiana: o plano de atuação 

definido pela empresa em relação ao município teria construído a partir de  

estudos, diagnósticos, análises e encontros com governos, instituições, universidades 

e lideranças locais. O objetivo é desenvolver um trabalho integrado e participativo 

em Goiana e em cidades adjacentes, para promover o desenvolvimento sustentável e 

melhoria da qualidade de vida das comunidades. (2013, p. 71).
62

 

 

Uma outra ideia é repetir a experiência do Programa Cidades Sustentáveis, que foi 

aplicada em Betim (MG), onde se localiza outra fábrica da empresa. Trata-se de um programa 

que 

oferece aos gestores públicos uma agenda completa de sustentabilidade urbana, um 

conjunto de indicadores associados a essa agenda e um banco de práticas com casos 

exemplares nacionais e internacionais, como referências a serem perseguidas pelos 

municípios. O objetivo é sensibilizar e mobilizar as cidades brasileiras para que se 

desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente equilibrada (2013, p. 

71).
63

 

 

E uma outra ação a ser desenvolvida pela Fiat em parceria com a administração 

local é a construção de um Plano de Metas, onde estarão definidas, além das 

responsabilidades do governo local, as responsabilidades das empresas, das organizações 

sociais e dos cidadãos, para que todos possam contribuir com o desenvolvimento da região. 

 

 

                                                           
62 Além do EIA/RIMA, a Fiat realizou um Diagnóstico Sociocultural, Econômico e Ambiental de Goiana e 

municípios do entorno para que a realidade tanto de Goiana como das demais cidades da região fosse conhecida. 

E apesar de não ter sido omitida a utilização deste diagnóstico pela Fiat como instrumento de gestão, o mesmo 

não foi disponibilizado nem mesmo à Prefeitura de Goiana. 
63 De acordo com o diretor de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Fiat Chrysler América Latina, 

Marco Antônio Lage, os governos e grande parte da sociedade local possuem a consciência de que é o 

desenvolvimento da região precisa ser discutido de outra maneira, a fim de garantir que todos sintam os 

benefícios gerados pela instalação de um empreendimento de grande porte como a fábrica da Fiat (2013). 
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4.2.3 Corrente Societalista 

 

4.2.3.1 Colônia de Pescadores Z-17 de Tejucupapo 

A colônia Z-17 é a segunda maior de Goiana e foi fundada em 1986. Atualmente 

conta com 1000 pescadores cadastrados entre homes e mulheres que se dedicam à atividade 

da pesca e coleta de mariscos. O presidente da Colônia de Pescadores Z-17 de Tejucupapo 

afirmou ter conhecimento da situação ocorrida em Suape e teme que o mesmo ocorra em 

Goiana. As informações são obtidas nas reuniões do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP). 

Para ele, uma das situações que ocorreram em Suape ocorrem na comunidade: o aumento da 

população – “principalmente os homens” – fez com que surgissem os casos de prostituição e 

consumo de drogas. Sobre os impactos ambientais, a questão levantada pelo presidente da 

Colônia se refere ao destino final dos resíduos da Fiat. Seu medo é que sejam despejados no 

rio, prejudicando a pesca. 

Apesar de tudo isso, no entanto, a maior preocupação para presidente da Colônia 

em termos de danos para a comunidade está na construção do porto e aeroporto em Atapuz e 

Itapessoca. 

 

4.2.3.2 Associação Quilombola da Povoação de São Lourenço 

A comunidade de Quilombolas de São Lourenço recebeu a certificação de 

remanescente de quilombo em 2005. No ano de 2006 foi criada a Associação que é composta 

por marisqueiras e pescadores cadastrados da colônia de pescadores Z-17 de Tejucupapo. A 

entrevista foi realizada com a presidente da Associação. 

Da mesma forma que na Colônia de Pescadores, a Associação sabe do que 

aconteceu em Suape através das informações dadas nas reuniões do CPP. De opinião 

semelhante à do presidente da Colônia de Pescadores, ela reafirmou que o aumento da 

presença de homens na comunidade tem causado problemas relacionados à prostituição. 

Questionada sobre a participação das empresas junto à comunidade, ela informou que apenas 

a Hemobrás desenvolveu um trabalho junto à comunidade. 

Sobre os projetos de desenvolvimento que estão indo para Goiana, ela afirma que 

“não se é contra o desenvolvimento. A gente quer fazer parte, não necessariamente 

trabalhando nas fábricas, mas não vamos”. Para a presidente, a baixa escolaridade da 

população – a maioria com até a 8ª série do ensino fundamental – impede o acesso aos postos 

de trabalho que são oferecidos pela AD Goiana. Mesmo os cursos que também são oferecidos 

pela Agência muitas vezes exigem um nível de escolaridade que a maioria da população não 



 

102 

possui, o que também impossibilita as pessoas de se qualificarem para conseguir algum 

trabalho. 

Na sua opinião, seria bom para a comunidade que fossem oferecidos cursos 

noturnos pois desta forma, as pessoas que passam o dia nas atividades ligadas à pesca 

poderiam ter a oportunidade de frequentar as aulas. Atualmente os cursos são oferecidos em 

Tejucupapo apenas nos horários da manhã ou da tarde. 

Ainda assim 04 mulheres da comunidade de São Lourenço fizeram curso de 

costureira e foram contratadas para trabalhar costurando bancos para um dos fornecedores da 

Fiat. 

 

4.2.3.3 Associação de Marisqueiras da Comunidade Quilombola de São Lourenço 

De acordo com a presidente da Associação de Marisqueiras, a realidade de Suape 

também é conhecida através das reuniões do CPP; contudo nem todos na comunidade 

acreditam nessas informações.  

Ela também não gostaria de que as situações ocorridas em Suape se repetissem em 

Goiana, mas também reconhece que alguns impactos estão ocorrendo, tais como “o aumento 

da bandidagem”. 

Ao responder a questão sobre se havia percebido alguma mudança após a chegada 

dos empreendimentos, a presidente da Associação mostrou-se bem realista: “A Fiat 

empreendimento veio pra Goiana. A Fiat desenvolvimento não veio para os pescadores”. Ao 

falar da comunidade de São Lourenço, afirma que “a estrutura mudou, mas o sofrimento é o 

mesmo”. Para ela, a maior dificuldade enfrentada é que “as demandas da comunidade estão 

paradas” nas instâncias de governo. 

Um exemplo real é o problema do abastecimento de água. A comunidade de São 

Lourenço enfrenta um grave e antigo problema de abastecimento de água, que até hoje é 

abastecida por carros pipa. E a água é um recurso fundamental para a sobrevivência da 

comunidade, não só por atender as necessidades mais básicas, mas também porque sem ela 

não se pode beneficiar a produção de mariscos. Afinal, trata-se de uma comunidade onda a 

principal atividade é a pesca. 

A situação torna-se mais grave quando não há, por parte do governo, uma 

previsão de quando a situação será resolvida, ao passo que, há poucos quilômetros dali se 
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encontra em andamento as obras do sistema adutor para o Polo Farmacoquímico64. “Chega 

água pra Fiat, chega água pra Hemobrás, mas não chega pra gente”. 

Outro problema citado pela presidente é o desgaste e o não fortalecimento das 

lideranças locais – seja por parte do governo, seja por parte da própria comunidade local. 

Como as reivindicações levadas para os fóruns de discussão não são atendidas, os líderes 

acabam sendo desacreditados na comunidade, o que por sua vez leva a um não engajamento 

de novas pessoas na luta pelas demandas locais. Por outro lado, a burocracia exigida pelos 

órgãos de governo para atender certas demandas também contribui para que haja essa 

situação. Ela também lembrou que o estudo de diagnóstico realizado Hemobrás ouviu as 

demandas da comunidade, mas não houve mudanças. 

 

4.2.3.4 Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) 

O Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) é uma pastoral social da Igreja 

Católica ligada a Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade Solidária, Justiça e Paz da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O CPP é composto por agentes 

pastorais, leigos, religiosos e padres comprometidos com o Serviço junto aos pescadores e 

pescadoras artesanais na construção de uma sociedade justa e solidária. O trabalho pastoral 

com pescadores foi iniciado no ano de 1968, em Olinda (PE), pelo Frei Alfredo Schnuettgen, 

OFM65. A entrevista foi concedida pela presidente do CPP. 

Sobre o trabalho desenvolvido pelo CPP junto às comunidades de Goiana, a 

presidente respondeu que este consiste em trazer para eles experiências relatadas pelos 

pescadores de Suape, “sobre o que mudou em suas vidas”, de modo que as pessoas possam 

percebem os impactos, “de modo especial os negativos”.  

Como exemplo de impacto já percebido em Goiana foi citado o aumento da 

população principalmente do sexo masculino, que tem desencadeado problemas relacionados 

à violência, ao consumo de drogas e a prostituição. Tudo isso tem provocando mudanças nos 

hábitos das comunidades. 

                                                           
64 A obra do sistema adutor para o Polo Farmacoquímico prevê a implantação de 10,6 quilômetros de tubulações 

para transportar a água de cinco poços profundos, que foram perfurados. Esse projeto será de grande importância 

para a continuidade do desenvolvimento econômico daquela região, pois irá garantir o fornecimento d'água para 

as 18 empresas que serão instaladas no município de Goiana. A estimativa é de que os poços ofereçam 55 litros 

de água por segundo. O serviço inclui ainda a construção de uma estação elevatória de água e de um reservatório 

central. Ao todo, estão sendo investidos cerca de R$ 9.5 milhões na obra, cujo prazo de conclusão está previsto 

para dezembro de 2014. Fonte: COMPESA. Disponível em < http://www.compesa.com.br/nasuacidade/goiana> 

Acesso 22.07.14 
65

Fonte <http://www.cppnac.org.br/breve-historico> Acesso em 22.07.14. 
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Em relação ao âmbito governamental, a percepção é a de nada mudou, no sentido 

de haver melhorias para as comunidades. Um exemplo citado é a questão da água. Atualmente 

“muitas comunidades de Goiana e municípios vizinhos já sofrem com falta e fornecimento 

irregular, mas não existe programas para resolver essa questão”. Trata-se de uma alusão ao 

mesmo problema relatado anteriormente pela presidente da Associação de Marisqueiras. 

 

4.3 O Desenvolvimento Sustentável como foco das perspectivas 

Cada corrente analisada possui sua forma de perceber o desenvolvimento, a sua 

perspectiva. No entanto a realização do desenvolvimento sustentável só se torna possível a 

partir da convergência das três perspectivas, quando os atores envolvidos buscam a mesma 

coisa, comprometendo-se entre si para que haja benefícios para todos. 

O que se percebeu foi que entre os órgãos de governo pesquisados existe uma 

“desconexão” entre os mesmos, na qual interesses estratégicos por vezes são sobrepostos às 

competências ou às finalidades precípuas de um determinado órgão. Tal fato pode ser 

constatado com a ingerência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico sobre questões 

que envolvem o planejamento do desenvolvimento regional, ao determinar que Goiana fosse a 

localidade de destinação dos Polos sem que houvessem estudos prévios na localidade acerca 

da sua capacidade (social, ambiental, infraestrutural) em recebe-los – atribuição esta que seria 

da Agência CONDEPE/FIDEM. Como informou o gestor da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico entrevistado, tratou-se de uma escolha intencional, em atendimento aos objetivos 

estratégicos contidos no Mapa da Estratégia que tem como um de seus Focos Prioritários a 

consolidação e interiorização do desenvolvimento. 

Tal “desconexão” há pouco referida também foi percebida no âmbito das relações 

entre os governos estadual e municipal, onde este pouco pode fazer em termos de preparação 

prévia para receber os empreendimentos – como foi constatado na Secretaria de Agricultura, 

Pesca e Meio Ambiente e na AD Goiana.  

Ao que parece, tal situação de “desconexão” e a ingerência percebidas decorrem 

da necessidade e/ou exigência do Governo para que determinados projetos considerados 

estratégicos e de grande importância para o desenvolvimento do Estado sejam aprovados, em 

detrimento de outros aspectos também importantes, como sociais, ambientais e de 

infraestrutura. 

O fato de não existir uma política de planejamento territorial nem de 

desenvolvimento claramente definidas e de haver uma sobreposição do exercício efetivo das 

competências das secretarias em detrimento de interesses outros, faz com que não se tenha 
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clareza sobre determinados pontos, como se vê no Plano Plurianual de Pernambuco (PPA) 

2012-2015, onde os conceitos de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável aparecem 

de maneira superficial, sem detalhamentos, como se constassem por constar.66 

Conforme lembra Silva (2011) “as políticas públicas devem apontar os rumos, as 

estratégias e as intenções de atuação da gestão governamental” (p. 42). Quando não se tem 

clareza disso, não é possível saber que rumos devem ser seguidos, e ocorrem as falhas de 

comunicação no processo de implementação e acompanhamento, seja entre organismos de um 

mesmo governo, seja entre organismos de governos distintos. 

Além disso, como foi constatado por Negreiros (2003 apud SILVA 2011) é 

comum que os órgãos governamentais não trabalhem a intersetorialidade.  

A dificuldade da socialização desse elemento considerado imprescindível para o 

desenvolvimento das políticas se dá, não só por um distanciamento conceitual, mas 

fundamentalmente pelo desenvolvimento individualizado das ações políticas em 

seus respectivos campos setoriais, através de suas secretarias responsáveis. (p. 42). 

 

Situação semelhante foi constatada por Gurgel et al. (2009) ao analisar o CIPS. 

Segundo o autor, os papeis dos órgãos gestores e atores sociais no que se referia à elaboração 

de normas e leis relativas à gestão ambiental da região estavam indefinidos ou sobrepostos.  

O cenário de conflitos institucionais percebido pelo Eco Polis (2009) no trabalho 

realizado no CIPS também pode ser percebido após a realização das entrevistas com os 

gestores governamentais envolvidos com os Polos de Goiana. Apesar do avanço em se incluir 

nas políticas públicas temas como sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e 

participação, a aplicação desses conceitos ainda não se deu na prática, visto que a abordagem 

do Governo do Estado também pode ser considerada do tipo top down, “onde o território e os 

atores sociais desempenham um papel passivo” (DE MENNA; ZUPI, 2010, p. 158). 

A partir das entrevistas realizadas também se constatou deficiências de 

planejamento que não se dá de forma antecipada e o reconhecimento de que isso corrobora 

para que os impactos (que são inevitáveis) acabem sendo mal geridos. A importância do 

planejamento como ferramenta de gestão é reconhecida pelos gestores entrevistados, mas 

ficou evidenciada uma certa displicência ou mesmo uma negligência por parte dos órgãos 

                                                           
66 Ao se destacar a Valorização da Dimensão Ambiental do Desenvolvimento, se reconhece que “o grande 

desafio será o de conciliar o rápido crescimento econômico, com instalação de empresas e geração de empregos, 

com o respeito à dinâmica da natureza” (PPA 2012, p.14). E no Mapa da Estratégia, dois dos objetivos 

estratégicos para se alcançar uma “Nova Economia” são a promoção do desenvolvimento rural sustentável e a 

promoção da sustentabilidade ambiental. Contudo, não é explicitado de que maneira se dará isso. E o novo 

Modelo de Gestão Integrada adotado pelo Governo de Estado preconiza que as secretarias do governo trabalhem 

de forma integrada, atuando em parceria. O que foi percebido é que na prática tal integração funciona melhor 

apenas no papel. 
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públicos. Tal postura vai de encontro ao que Sachs (2008) já havia destacado a respeito do 

planejamento: que é através dele que as metas sociais, ambientais e econômicas podem ser 

harmonizadas.  

Outro dado constatado junto aos gestores dos órgãos pesquisados, é que todos tem 

conhecimento da experiência do CIPS e tem consciência de que essa experiência deve ser 

evitada em Goiana. No entanto a existência de interesses maiores (comumente de natureza 

político-econômica) impedem com que novas diretrizes de planejamento sejam adotadas de 

modo claro pela gestão pública no sentido de se tentar evitar que aquelas situações danosas 

tornem a se repetir. E apesar de serem de diferentes esferas de governo e de órgãos 

governamentais, a visão dos gestores foi a mesma, no sentido de que muito pode ser 

aprendido com o que aconteceu no CIPS, mas na prática os rebatimentos desse aprendizado 

não são aproveitados da forma como deveriam ser. 

Com relação aos empreendimentos (Hemobrás e Fiat), o que se pode constatar foi 

que mesmo não tendo influenciado diretamente os seus planejamentos, a experiência do CIPS 

é conhecida por ambas as empresas e tida como algo que não se deve ser repetido, visto que 

houve uma preocupação com o planejamento por parte dos gestores das empresas. Tal 

preocupação é corroborada pelos os estudos de diagnóstico que foram encomendados pelas 

duas empresas e cujos resultados tem sido levados em consideração na execução dos 

planejamentos. 

Dentre os objetivos priorizados no planejamento estratégico da Hemobrás, um 

deles está relacionado ao desenvolvimento regional: “participar da promoção do 

desenvolvimento regional e promover o papel socioambiental da Hemobrás na região de 

Goiana” (HEMOBRÁS 2013b, p. 10). A visão de desenvolvimento adotada pela empresa 

compreende a distinção entre desenvolvimento e crescimento econômico e reconhece que só 

ocorre desenvolvimento sustentável quando se melhora a qualidade de vida da população. 

(HEMOBRÁS 2013a). Isso foi corroborado com a resposta dada pelo gestor da Hemobrás aos 

questionamentos enviados por e-mail. 

Por se tratar de um grande projeto, com projeções de investimentos superiores a 

R$ 540 milhões, a Hemobrás procurou evitar (ou não repetir) as experiências de outros polos 

de desenvolvimento que, ao priorizarem os aspectos econômicos em detrimento aos demais, 

apresentaram “problemas de sustentabilidade” (2013a, p. 14): os polos de Macaé (RJ) e o de 

Suape (PE).67 A referência à experiência de Suape ficou evidenciada quando se reconheceu 

                                                           
67 Mesmo sendo a 2ª maior cidade do Brasil que arrecada royalties do petróleo, o município não conseguiu 

compatibilizar essa situação de prosperidade econômica com os demais aspectos sociais. De acordo com 
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que determinadas situações lá ocorridas demonstraram a existência de “um processo de 

desenvolvimento com frágil sustentabilidade” (HEMOBRÁS 2013a, p. 14, grifo nosso). Tais 

situações foram: crescimento desordenado; habitações de médio e baixo padrão construtivo e 

presença de bolsões de pobreza; escassez de moradias e inflação imobiliária; insuficiência das 

infraestruturas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e recolhimento do lixo, além 

de um processo de proliferação de doenças como a esquistossomose, dengue, leishmaniose e 

doenças sexualmente transmissíveis (GURGEL et al, 2009; GUARDA, 2011a apud 

HEMOBRÁS, 2013a). 

E como foi dito pelo gestor entrevistado, “os aprendizados de Suape levaram a 

Hemobrás a realizar os estudos socioprodutivos e socioambiental com o objetivo de levantar 

as informações socioambientais mais relevantes para a estruturação do território onde o Polo 

está sendo implantado”. 

Trata-se dos documentos “Análise participativa da realidade socioambiental de 

Goiana” e “Arte e cultura, pesca artesanal e agricultura familiar: análise participativa com 

grupos socioprodutivos do município de Goiana-PE”.68 O primeiro priorizou duas das cinco 

dimensões do desenvolvimento sustentável: as dimensões ambiental e sociocultural. A coleta 

dos dados revelou os tipos de danos que devem ser evitados: crescimento da violência contra 

jovens; aumento do consumo de drogas; exploração sexual; alto índice de analfabetismo em 

áreas rurais; alto percentual de dependência econômica em programas sociais federais; 

estagnação viária e favelização. Uma outra recomendação do estudo é a de que seja realizada 

uma atualização no Plano Diretor do município, para que seja discutida juntamente com a 

sociedade civil organizada o novo contexto vivenciado pelo município, onde grandes 

empreendimentos se apropriam do território sem que áreas de interesse local sejam 

definidos.69 O segundo documento teve como objetivo a identificação dos arranjos 

socioprodutivos nas áreas urbana e rural do município de Goiana. 

Além dos obrigatórios EIA e RIMA, a Fiat realizou um Diagnóstico 

Sociocultural, Econômico e Ambiental de Goiana e municípios do entorno para que a 

                                                                                                                                                                                     
Carvalho, Silva, Totti (2005) e Paganoto (2005), houve um aumento das desigualdades sociais com especulação 

imobiliária e favelização, com mais de 50% dos domicílios sem coleta de esgoto. Os serviços públicos são 

insuficientes, e também houve aumento da violência e do tráfico de drogas (2013a, p. 14). 
68 Os estudos foram lançados em maio de 2013, com a realização do Seminário Goiana e os Desafios do 

Desenvolvimento Sustentável: análise participativa da realidade socioambiental do município. 
69 O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Goiana foi criado pela lei nº 1987, de 06 de 

outubro de 2006. Em 2012, o Projeto de Lei nº 31, de 30 de agosto, altera dispositivos dos artigos 24 e 29, do 

Plano, criando a Macro Zona Especial de Desenvolvimento Econômico de Goiana – MZEDE Goiana: “área onde 

existem atividades agrícolas e pecuárias, que tem a função de permitir a implantação de atividades logísticas, 

industriais e tecnológicas, necessárias ao atendimento de demandas decorrentes da instalação de grandes 

empreendimentos industriais, viabilizando a estratégia de desenvolvimento do município [...]”. 
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realidade tanto de Goiana como das demais cidades da região fosse conhecida, como consta 

na publicação BBB, de 2013. Contudo, o referido diagnóstico não foi publicizado, nem 

disponibilizado à Prefeitura de Goiana, conforme informação obtida pelo autor desta pesquisa 

na Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente de Goiana.70 

O fato é que a Fiat já possui uma experiência adquirida com a instalação da sua 

planta em Betim (MG), o que se supõe, constitui uma fonte de aprendizado. Em termos de 

responsabilidade social, a visão da empresa consiste na soma do “conhecimento construído 

pela empresa ao longo dos anos [e das] experiências de diversas organizações, empresas e 

governos que atuam para promover o desenvolvimento sustentável em cidades brasileiras”, 

conforme registrada na publicação “Relacionamento com a Comunidade – 2013” (FIAT, 

2013, p. 71). 

Segundo a mesma publicação, uma parceria da Fiat parceria com o município de 

Goiana resultará na construção de um Plano de Metas, onde estarão definidas, além das 

responsabilidades do governo local, as responsabilidades das empresas, das organizações 

sociais e dos cidadãos, para que todos possam contribuir com o desenvolvimento da região. 

Para o município de Goiana tanto a Fiat com a Hemobrás apresentaram por 

iniciativa própria – e não em cumprimento de alguma diretriz ou legislação – estudos 

complementares de diagnóstico socioambiental e socioprodutivos (construídos de modo 

participativo com representantes das comunidades locais) para que pudessem conhecer de 

modo mais profundo a realidade onde estão se inserindo, procurando não só minimizar os 

seus impactos, mas também dispor de instrumentos capazes de oferecer alternativas de 

correção de rumo caso necessário. 

Tais estudos corroboram com o que foi considerado pelo Diretor de Estudos e 

Pesquisas Socioeconômicas da Agência CONDEPE/FIDEM, como uma mudança de postura 

por parte do setor privado na adoção de medidas capazes de mitigar os impactos junto ao 

meio ambiente e às comunidades locais. Não se pode deixar de reconhecer que se trata de 

iniciativas consideráveis, mas a exigência da elaboração de tais estudos complementares 

deveria ser dos governos municipal e/ou estadual. 

A postura assumida pelas duas empresas ao elaborar seus estudos por iniciativa 

própria, e a disposição de procurar estabelecer parcerias com o governo e a comunidade local 

é um indício de que a governança pode ser um caminho que favoreça todos os envolvidos. 

                                                           
70 Uma referência a este diagnóstico foi feita na publicação institucional “Relacionamento com a Comunidade – 

2013”, à página 71. Disponível em <http://www.fiat.com.br/content/dam/fiat-brasil/sustentabilidade/Relatorio-

Anual-Rel-Comunidade_FINAL_FINAL.pdf> acessada em 22.07.14 
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Com relação aos representantes da sociedade civil, após a realização das 

entrevistas constatou-se que os entes pesquisados tem conhecimento do que aconteceu em 

Suape e não desejam que as situações lá ocorridas se repitam nas suas comunidades. 

Entretanto já reconhecem a ocorrência de algumas delas, principalmente as desordens 

decorrentes do aumento populacional, sobretudo dos funcionários homens dos canteiros de 

obras. Já surgiram casos de prostituição e consumo de drogas nas comunidades próximas aos 

alojamentos onde os trabalhadores estão instalados. 

A possibilidade de ocorrência desse impacto estava prognosticada em todos os 

Estudos de Impacto Ambiental: nos dois estudos feitos para o CIP em 2000 e 2011, no estudo 

do Polo Farmacoquímico e no estudo da Fiat. Também foram prognosticadas nos estudos de 

diagnóstico encomendados pela Hemobrás, como se viu na seção 4.1. 

Além destes trabalhos técnicos, estudos acadêmicos como os conduzidos por 

Scott et. al (2012); Scott (2013) puderam ou poderiam ter servido como fonte de informação 

para se tentar minimizar esse impacto através de trabalhos de orientação voltados para as 

populações que estariam mais suscetíveis a ocorrência desses fatos. 

Outra constatação percebida foi um sentimento de descrença com os outros atores 

do desenvolvimento – governos e empresas – pelo fato de não atenderem as demandas da 

comunidade, o que gera um sentimento de insatisfação e impotência por parte dos 

representantes comunitários. Tome-se como exemplo o caso do abastecimento de água. 

Os entrevistados demonstraram possuir uma visão clara acerca do 

desenvolvimento que está chegando ao município, mas também tem clara a compreensão de 

que esse desenvolvimento não é para todos, devido à baixa escolaridade dos habitantes.  

Em Suape, De Menna; Zupi (2010) constataram “o risco de que a população local 

possa ficar à margem do processo produtivo” (p. 32). Por sua vez Silveira (2010) chamou a 

atenção para a surgimento de novos espaços geográficos sem que os interesses das populações 

sejam consultados – uma “modernização defeituosa que empobrece cada vez mais os mais 

pobres, ao mesmo tempo em que se enriquecem grandes grupos econômicos” (2010, p. 95). 

Ao analisar os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca Gurgel et al. 

(2009) identificou o pouco envolvimento e participação das comunidades local para discutir 

os problemas locais. Além disso, também constatou que a baixa escolaridade da população 

impede o acesso a melhores postos de trabalho.  

Essa constatação também foi percebida em Goiana, na Povoação de São 

Lourenço, quando uma fonte entrevistada na Associação Quilombola ao falar sobre os 

projetos de desenvolvimento que estão indo para o município, afirma que “não se é contra o 
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desenvolvimento. A gente quer fazer parte, não necessariamente trabalhando nas fábricas, 

mas não vamos”. A baixa escolaridade da população – a maioria com até a 8ª série do ensino 

fundamental – certamente é um grave entrave que impede o acesso aos postos de trabalho que 

são oferecidos pela AD Goiana. Mesmo os cursos que também são oferecidos pela Agência 

muitas vezes exigem um nível de escolaridade que a maioria da população não possui, o que 

também impossibilita as pessoas de se qualificarem para conseguir algum trabalho. 

Não se pode ser contra o desenvolvimento, mesmo porque os impactos positivos 

tais como geração de emprego e renda, aumento da arrecadação municipal, melhoria da 

qualidade da infraestrutura e serviços, dentre outros, são extremamente importantes. 71 Porém 

o que acontece é que a postura desenvolvimentista que vem sendo conduzida – de caráter 

eminentemente economicista e técnico –, acaba por ignorar determinados aspectos (por 

exemplo os ecológicos) que deveriam ser considerados e isso pode acarretar em 

consequências negativas que nem sempre podem ser revertidas ou compensadas de modo 

satisfatório. 

A análise dos resultados permitiu constatar a existência de um conhecimento 

socioambiental decorrente da experiência do CIPS e que os atores intervenientes do 

desenvolvimento (de modo mais direto ou não) tem acesso a esse conhecimento, como se 

constatou nas entrevistas realizadas. Todavia, a utilização do mesmo como ferramenta de 

gestão não vem sendo aproveitada, visto que algumas das situações ocorridas no CIPS estão a 

se repetir em Goiana. Trata-se, portanto de um problema de gestão por parte dos atores de 

governo. 

Ao se retomar a Teoria da Produção do Conhecimento, o conhecimento 

demostrado pelas três correntes faz com que o mesmo seja percebido como em transição do 

conhecimento tácito (relacionado às crenças, percepções, valores, ideais, ou seja, a 

consciência de que a experiência do CIPS deve ser evitada) para o conhecimento explícito (o 

conhecimento formal e sistemático que pode ser compartilhado na forma de dados, ou seja as 

fontes de informação disponíveis, tais como os EIA e os diagnósticos). Essa transição 

corresponde ao processo da externalização, onde o conhecimento tácito (que é pessoal, 

específico ao contexto e difícil de formalizar e comunicar aos outros) se torna explícito, capaz 

de ser transmitido sob a forma de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2004).  

                                                           
71 O referido diagnóstico elaborado pela SDEC prevê que em 2020 apenas o Polo Automotivo será responsável 

por 6,5% do PIB pernambucano, 10,1% da massa salarial do estado e 47.528 dos postos de trabalho. São 

indicadores importantes que justificam a necessidade de se atrair outros projetos que promovam o 

desenvolvimento. 
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Deste modo, considerando que o fator “aprender fazendo” é o indutor do processo 

de internalização, o qual consiste na incorporação do conhecimento explícito no 

conhecimento tácito, conclui-se que o conhecimento proporcionado pela experiência do CIPS 

em termos de gestão, não foi internalizado. Os problemas foram diagnosticados, existe uma 

consciência de que algo foi e continua sendo feito errado, mas mesmo assim não se tomam 

medidas efetivas para que as consequências desses erros não se repitam. Como foi relatado 

nas entrevistas de campo e percebido na observação local, situações como aumento dos casos 

de prostituição e consumo de drogas, além do adensamento populacional que já vem 

ocorrendo em Goiana. 

Também ficou clara e evidente uma utilização ineficiente do planejamento nas 

esferas de governo pesquisadas, apesar do reconhecimento de que se trata de uma importante 

ferramenta para sugerir correções e apontar novos rumos. Planejar significar pensar à frente, 

antecipar tendências, agir proativamente. E isso não vem acontecendo da forma como deveria, 

pois como foi reconhecido pelos gestores entrevistados, determinadas atitudes e decisões são 

tomadas após a ocorrência de uma situação adversa, ou no decorrer de um processo.  

Portanto, tem-se que a atual concepção de planejamento adotada permanece 

semelhante àquela adotada nos anos de 1970, de caráter eminentemente economicista e 

normativo, excludente, não-participativo. A participação da sociedade civil, cujos interesses 

são afetados de alguma maneira, é restrita aos fóruns que lhe são garantidas pela legislação, 

tais como as Audiências Públicas. E apesar do atual contexto histórico-político propiciar a 

adoção de um modelo de planejamento participativo, a opção dos gestores públicos do 

Governo de Pernambuco permaneceu na escolha do planejamento por metas. 
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5. CONCLUSÕES, DIFICULDADES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Não se pretendeu em nenhum momento desta pesquisa realizar uma comparação 

dos impactos dos empreendimentos em termos absolutos ou relativos. A natureza e a 

magnitude dos mesmos não permitem tal comparação, além do fato de que o CIPS encontra-

se em pleno funcionamento e expansão, com mais de trinta anos de história, enquanto que os 

Polos Farmacoquímico e Automotivo ainda não se encontravam completamente instalados 

e/ou em operação, quando do término deste trabalho.  

O que se comparou foi o modelo de planejamento adotado pelo Governo do 

Estado de Pernambuco, através da análise do quanto do conhecimento socioambiental 

proporcionado pela experiência do CIPS teria sido internalizado pelos atores intervenientes do 

desenvolvimento e teria sido considerado pelos gestores públicos nas políticas de 

desenvolvimento do Governo, no contexto da instalação dos projetos de desenvolvimento 

votados para a Zona da Mata Norte do Estado – especificamente os Polos Farmacoquímico e 

Automotivo. 

A partir dos resultados obtidos conclui-se que apesar de todo o conhecimento 

socioambiental disponível – acumulado em mais de trinta anos de história do CIPS –, não 

houve mudanças significativas com relação à postura adotada. Temas como sustentabilidade, 

mitigação de impactos, participação e promoção do desenvolvimento sustentável – 

reconhecidamente tido como relevantes – mesmo constando nos discursos, planos, projetos, 

programas e políticas, não alcançam a dimensão da realidade, restringindo-se à base retórica. 

São propostas que já são lançadas com vícios de saída. 

Trata-se portanto, de um problema de gestão que em sua essência, não deixa de 

repetir os anos de 1970, no qual o desenvolvimento possuía um caráter eminentemente 

tecnicista e economicista, onde as decisões tomadas prevaleciam sobre as dimensões sociais e 

ecológicas. A manutenção de tal postura desenvolvimentista – que não deixa de ter um caráter 

conservador – acaba ignorando ou minimizando a relevância de outros aspectos além dos 

econômicos que devem ser considerados e analisados e isso pode acarretar em consequências 

negativas que nem sempre podem ser revertidas ou compensadas de modo satisfatório, por 

mais que se elaborem medidas para tal finalidade. 

Deste modo, o planejamento também acaba refletindo os aspectos conservadores e 

limitados desta postura adotada: em que pese a importância fundamental do planejamento 

como ferramenta de gestão, também foi constatado que o mesmo não é aproveitado de 
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maneira eficiente, ou que não se dá a devida atenção, como se contatou após as entrevistas 

realizadas junto aos gestores dos governos estadual e municipal. Entendido como a atividade 

cuja função é determinar de modo antecipado os objetivos a serem alcançados e o que deve 

ser feito para que sejam alcançados, o que se tem como prática comum é não agir de modo 

proativo. O planejamento acaba sendo empregado com uma função corretiva. 

Outro aspecto relacionado à gestão que merece ser destacado refere-se a uma 

possível sobreposição de competências e atribuições de determinados órgãos de governo 

ligados à questão do desenvolvimento econômico e do planejamento regional. Ao que parece, 

tal situação decorre da necessidade e/ou exigência do Governo em aprovar determinados 

projetos considerados estratégicos e de grande importância para o desenvolvimento do 

Estado, em detrimento de outros aspectos também importantes, como sociais, ambientais e de 

infraestrutura. 

Os impactos positivos decorrentes da instalação de grandes empreendimentos 

também são de extrema importância: a geração de emprego e renda; o aumento da 

arrecadação municipal e estadual; a dinamização da economia local; a melhoria da qualidade 

da infraestrutura e serviços são apenas alguns exemplos dos indicadores beneficiados. 

Portanto, não se quer ser contra o desenvolvimento, mas a visão econômica não pode ser a 

que prevalece. 

O reconhecimento de que o desenvolvimento não se realiza enquanto não houver 

melhorias reais da qualidade de vida da população (mudanças estruturais), pode ser 

considerado o passo inicial na direção de um modelo ideal de desenvolvimento sustentável: 

socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente sustentado, onde todas 

as dimensões envolvidas são beneficiadas de modo justo, com respeito às suas especificidades 

e demandas, com os impactos negativos sendo mitigados e os positivos potencializados.  

Nesse contexto, o conhecimento socioambiental oportunizado com a experiência 

do CIPS na perspectiva dos seus impactos serve como referência de aprendizado para que os 

atores intervenientes do desenvolvimento não repitam os erros cometidos naquela experiência 

nos projetos ora em curso na Mata Norte e nem nos futuros projetos. 

No processo de pesquisa é natural que as dificuldades vão surgindo à medida em 

que o pesquisador vá progredindo nesse processo. Algumas delas podem ser previsíveis e 

outras são completamente inesperadas, cabendo ao pesquisador procurar enfrenta-las da 

melhor forma para que o seu trabalho não seja prejudicado em termos de conteúdo e prazos. 

Tem-se pois, que na construção da metodologia deve-se pensar no maior número 

possível de dificuldades que possam surgir para que o ritmo de trabalho possa ser mantido. É 
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importante também que o pesquisador se mantenha focado na metodologia determinada, 

avançando para a próxima etapa apenas quando a anterior for concluída ou no mínimo bem 

encaminhada. 

No decorrer desta pesquisa a maior dificuldade encontrada foi o acesso às 

informações, seja aquelas das fontes primárias como as das secundárias. Apesar de estarem 

identificados na metodologia os informantes que deveriam ser pesquisados, nem sempre foi 

possível estabelecer contato, como foram os casos da Fiat – onde não houve qualquer tipo de 

resposta, para nenhum dos canais utilizados (telefone e e-mail), e das secretarias municipais 

do Cabo de Santo Agostinho – cujo e-mail institucional não funciona, e os contatos 

telefônicos não eram retornados. 

Outro fator de dificuldade foi o acesso aos arquivos das audiências públicas da 

CPRH. Também previstas como fonte de pesquisa na metodologia, a etapa correspondente à 

pesquisa das mesmas foi negligenciada – foram cumpridas outras etapas em seu lugar – e 

apenas no fim do trabalho é que ficou constatada a necessidade das informações contidas 

nesses documentos. Entretanto o acesso a eles é extremamente burocrático, demorando 

aproximadamente um mês após entrada na CPRH através de ofício. Devido à urgência de se 

cumprir os prazos de entrega do trabalho, optou-se pela não utilização desses dados. No 

entanto, apesar da falta dessas informações, acredita-se que os objetivos da pesquisa tenham 

sido plenamente atendidos. 

Espera-se que as temáticas abordadas neste trabalho bem como seus resultados 

obtidos possam suscitar debates e reflexões mais aprofundadas não só entre os atores 

intervenientes do desenvolvimento, mas também com a participação da Academia, para que 

haja um processo de mudança da forma se de pensar e planejar o desenvolvimento, de 

maneira que as situações ocorridas na Mata Sul não se repitam. 

É preciso que a participação da população seja mais efetiva, sendo incentivada 

desde as primeiras etapas do processo de construção do planejamento e não apenas para 

discutir (ou apenas escutar) o projeto concluído nas audiências públicas. Através do 

planejamento participativo os conflitos tendem a ser evitados ou mais fáceis de serem 

solucionados, já que as demandas que forem surgindo serão colocadas no decorrer do 

processo. 

Como sugestão para futuras pesquisas indica-se a realização de estudos 

comparativos avaliando a ocorrência dos impactos socioambientais previstos para a fase de 

operação dos empreendimentos. Além disso, outras áreas do conhecimento (Administração, 

Antropologia, Ciências Sociais, Geografia, Engenharia, Sociologia, Turismo, dentre outras) 
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poderiam contribuir com a realização de estudos mais aprofundados que permitirá 

acompanhar, além do processo de internalização do conhecimento (a continuação do seu 

processo), a maneira com a qual o desenvolvimento socioambiental está sendo conduzido na 

RD Mata Norte, não só na área pesquisada, mas também nas regiões circunvizinhas, tendo em 

vista as áreas de influência indireta dos empreendimentos aqui estudados.  

Indica-se também a realização de pesquisas relacionadas aos modelos de 

governança adotados pelos gestores públicos (estaduais e municipais) e particulares no que se 

refere a projetos relacionados ao desenvolvimento regional. 
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APENDICE A – Roteiros de entrevista semiestruturada 

 

1. Perguntas para os órgãos de governo 

1.1 Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco 

Política de Desenvolvimento do Estado 

1) existe uma política oficialmente instituída? 

2) é possível falar em política pública de desenvolvimento? ou existem políticas específicas 

para atender projetos específicos? 

3) como se dá a relação com as políticas ambientais? até que ponto a dimensão ambiental é 

considerada na elaboração das políticas? 

4) como a sustentabilidade e/ou o desenvolvimento sustentável estão inseridos nas políticas 

do Governo? 

5) atuação da secretaria na captação de projetos. 

 

A experiência de Suape como geradora de aprendizado para os novos projetos de 

desenvolvimento 

1) a experiência de SUAPE foi considerada de alguma forma como um aprendizado pelo 

Governo na elaboração de novas políticas de desenvolvimento? 

2) caso sim, como esse aprendizado influenciou as diretrizes de planejamento? Isso pode ser 

considerado um avanço? Que elementos podem confirmar/comprovar esse aprendizado? 

 

1.2 Agência CONDEPE/FIDEM 

Política de Desenvolvimento do Estado 

1) existe uma política oficialmente instituída? 

2) é possível falar em política pública de desenvolvimento? ou existem políticas específicas 

para atender projetos específicos? 

3) como se dá a relação com as políticas ambientais? até que ponto a dimensão ambiental é 

considerada na elaboração das políticas? 

4) como a sustentabilidade e/ou o desenvolvimento sustentável estão inseridos nas políticas 

do Governo? 
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A experiência de Suape como geradora de aprendizado para os novos projetos de 

desenvolvimento 

1) a experiência de SUAPE foi considerada de alguma forma como um aprendizado pelo 

Governo na elaboração de novas políticas de desenvolvimento? 

2) caso sim, como esse aprendizado influenciou as diretrizes de planejamento? Isso pode ser 

considerado um avanço? Que elementos podem confirmar/comprovar esse aprendizado? 

 

1.3 AD DIPER 

1) A experiência de SUAPE (em termos de impactos), de alguma maneira, foi considerada 

como um aprendizado pela AD DIPER? 

2) Caso sim, como esse aprendizado influenciou as diretrizes de planejamento para os polos 

Farmacoquímico e Automotivo? E que elementos podem confirmar/comprovar esse 

aprendizado? 

 

1.4 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Goiana 

1) A experiência de SUAPE, de alguma maneira, foi (ou é) levada em consideração ao tratar 

de questões que envolvam projetos de desenvolvimento para o município?  

2) Essa experiência foi considerada como um aprendizado?  

3) Caso sim, como esse aprendizado influenciou as diretrizes de planejamento? E que 

elementos podem confirmar/comprovar esse aprendizado. 

4) Nesse contexto de desenvolvimento, como se dá a relação com o meio ambiente; até que 

ponto a dimensão ambiental é considerada? 

5) Houve algum tipo de preparação do município para receber esses empreendimentos? 

6) A sustentabilidade e/ou o desenvolvimento sustentável estão inseridos nos planos da AD 

Goiana? De que maneira? 

7) Como é o relacionamento com a Hemobrás e a Fiat? 

8) A comunidade local vem sendo inserida? 

 

1.5 AD Goiana 

1) A experiência de SUAPE, de alguma maneira, foi (ou é) levada em consideração pela AD 

Goiana ao tratar de questões que envolvam projetos de desenvolvimento para o município?  

2) Essa experiência foi considerada como um aprendizado?  

3) Caso sim, como esse aprendizado influenciou as diretrizes de planejamento? E que 

elementos podem confirmar/comprovar esse aprendizado. 
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4) Nesse contexto de desenvolvimento, como se dá a relação com o meio ambiente; até que 

ponto a dimensão ambiental é considerada? 

5) Houve algum tipo de preparação do município para receber esses empreendimentos? 

6) A sustentabilidade e/ou o desenvolvimento sustentável estão inseridos nos planos da AD 

Goiana? De que maneira? 

7) Como se dá o relacionamento da AD Goiana com a Hemobrás e a Fiat? 

8) A comunidade local vem sendo inserida? 

 

2. Perguntas para os empreendimentos: 

2.1 Hemobrás 

1) A experiência de SUAPE (em termos de impactos), de alguma maneira, foi considerada 

como um aprendizado pela Hemobrás na elaboração de seu projeto? 

2) Caso sim, como esse aprendizado influenciou as diretrizes de planejamento? E que 

elementos podem confirmar/comprovar esse aprendizado, relativo aos impactos 

socioambientais? 

 

3. Perguntas para a sociedade civil 

As seguintes perguntas foram feitas aos três representantes 

1) Você conhece a experiência de Suape? 

2) Sabe quais foram os impactos que ocorreram lá? 

3) Na sua opinião, o que aconteceu lá, irá acontecer aqui? 

4) De alguma forma as empresas tem procurado a comunidade? 

 

Questionamentos realizados por e-mail e que não foram respondidos 

 

1) Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco – SEMAS 

1) A experiência de SUAPE (em termos de impactos socioambientais), de alguma maneira, 

foi (ou é) levada em consideração pela SEMAS ao tratar de questões que envolvam projetos 

de desenvolvimento? 

2) Essa experiência é considerada como um aprendizado? Caso sim, que elementos podem 

confirmar/comprovar isso? (por exemplo, se houve alguma mudança na atuação da SEMAS) 

3) Nesse atual contexto de grandes projetos de desenvolvimento, como se dá a relação com o 

meio ambiente; até que ponto a dimensão ambiental é considerada na política de 
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desenvolvimento? Como a sustentabilidade e/ou o desenvolvimento sustentável estão 

inseridos? 

 

2) Secretaria de Planejamento Estratégico e Coordenação Geral de Goiana 

1) Foi amplamente divulgado pela mídia e também em estudos e pesquisas acadêmicas que no 

Cabo de Santo Agostinho e em Ipojuca ocorreram problemas sérios nas áreas ambiental 

(destruição de manguezais, aterros ilegais, brigas por posse da terra, dentre outros), e sociais 

(aumento das ocupações irregulares, da violência, da prostituição, etc) devido à implantação 

de Suape, e é certo que alguns desses impactos ocorram quando empreendimentos de grande 

porte são instalados. O município de Goiana se preparou de alguma forma para enfrentar esses 

problemas? E como os está enfrentando? (pelas pesquisas que fiz, alguns desses problemas já 

vem ocorrendo) 

2) Em algum momento o município participou da decisão de receber os empreendimentos? 

Quem fatores teriam sido determinantes pela escolha de Goiana? 

3) É possível informar quais os empreendimentos previstos para o município? 

4) Existe um planejamento territorial no que se refere à localização das empresas (atuais e 

futuras) no município? Elas obedecem alguma delimitação ou zoneamento ou estão dispersas 

pelo território? (sei que existe uma lei sobre o Distrito Industrial de Goiana, além do Plano 

Diretor e da MZEDE) 

5) Quais os impactos positivos e negativos do desenvolvimento para Goiana 

 

3) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Cabo de Santo 

Agostinho 

1) Para o município do Cabo de Santo Agostinho, quais seriam os principais impactos 

positivos e negativos do CIPS? 

2) Em termos de gestão e planejamento, depois de tantos anos, é possível afirmar que a 

experiência do CIPS gerou algum tipo de conhecimento?  

3) Caso sim, que que elementos podem confirmar/comprovar esse aprendizado. O que teria 

mudado? 

4) Com relação ao planejamento, existiu ou existe e algum tipo de preparação prévia do 

município para receber novos empreendimentos? A gestão municipal é convidada a discutir? 

5) A comunidade local vem sendo inserida de alguma forma? 
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4) Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente do Cabo de Santo Agostinho 

1) Para o município do Cabo de Santo Agostinho, quais seriam os principais impactos 

positivos e negativos do CIPS? 

2) Em termos de gestão e planejamento, depois de tantos anos, é possível afirmar que a 

experiência do CIPS gerou algum tipo de conhecimento?  

3) Caso sim, que que elementos podem confirmar/comprovar esse aprendizado. O que teria 

mudado? 

4) Com relação ao planejamento, existiu ou existe e algum tipo de preparação prévia do 

município para receber novos empreendimentos? A gestão municipal é convidada a discutir? 

5) A comunidade local vem sendo inserida de alguma forma? 

 

 

5) Fiat 

1) A experiência de SUAPE (em termos de impactos socioambientais), de alguma maneira, 

foi levada em consideração pela Fiat na elaboração de seu projeto? Essa experiência foi 

considerada como um aprendizado? (existe um vasto material a respeito da instalação da 

fábrica em Betim-MG, mas gostaria de saber especificamente à respeito da possível influência 

de Suape). 

2) Caso sim, como esse aprendizado influenciou as diretrizes de planejamento? E que 

elementos podem confirmar/comprovar esse aprendizado. 

3) Além do Estudo de Impacto Ambiental, a Fiat realizou algum outro estudo de diagnóstico 

da região?  

4) A comunidade local vem sendo inserida de alguma forma no processo de instalação da 

fábrica? Caso sim, como se dá isso? A empresa pretende desenvolver algum trabalho com a 

comunidade? 
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APENDICE B – CIPS: Classificação dos Impactos 

 

Tipo Positivo – se uma ação resulta na melhoria da qualidade de um 

fator ambiental. 

Negativo – se uma ação resulta na redução da qualidade de um 

fator ambiental. 

Nulo – se não ocorre melhoria ou redução da qualidade de um 

fator ambiental, ou se o impacto for julgado como irrelevante ou 

desprezível. 

Forma Direto – se resulta de uma simples relação de causa e efeito. 

Indireto – se resulta de uma relação secundária, parte de uma 

cadeia de ações. 

Reversibilidade 

 

Reversível – se existe a possibilidade do fator ambiental retornar 

às suas condições originais, naturalmente ou por ação humana. 

Irreversível – se não existe a possibilidade do fator ambiental 

retornar às suas condições originais. 

Temporalidade Curto prazo – se o efeito no meio ambiente surge no momento 

em que ocorre a ação e perdura por um período de até um ano. 

Médio prazo – se o efeito no meio ambiente perdura por um 

período de até cinco anos. 

Longo prazo – se o efeito no meio ambiente perdura por um 

período superior a cinco anos. 

Abrangência Local – se afeta a área de intervenção ou de influência direta do 

empreendimento. 

Regional – se afeta fatores ambientais da área de influência 

indireta ou além desta. 

Estratégico – se é afetado um componente ambiental de 

importância coletiva ou nacional. 

Duração Permanente – se os efeitos não cessam com o término da ação. 

Temporário – se os efeitos cessam após a conclusão da ação. 

Condição Inevitáveis – se não possibilitam qualquer ação maximizadora, 

mitigadora ou compensatória. 

Maximizáveis – se os impactos são positivos e possibilitam 

melhorias aos fatores ambientais. 

Mitigáveis – se os impactos negativos podem ser diminuídos ou 

anulados. 

Compensáveis – se os impactos negativos, muito embora não 

possam ser mitigados, permitem ações que compensam, mesmo 

que parcialmente, o fator ambiental impactado. 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de PIRES (2000) 
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APENDICE C – CIPS: Fatores Ambientais identificados e respectivos Itens Constituintes 

 

Fatores Ambientais Itens Constituintes 

MEIO FÍSICO 

Reúne clima, qualidade do ar, 

níveis de ruídos, recursos 

hídricos, oceanografia física, 

geologia, geomorfologia, solos 

e subsolos. 

• clima – condições meteorológicas, tais como temperatura, 

vento, humidade e chuva; 

• qualidade do ar – condição do ar, considerando-se a 

concentração de poluentes; 

• níveis de ruídos – consiste nos índices e na propagação de 

ondas sonoras; 

• recursos hídricos – consistem nos aquíferos da área, 

observando os componentes que entram e saem no ciclo 

hidrológico local, seguindo a ideia de continuidade, de troca 

de energia entre os sistemas e de escoamento e vazão dos 

rios; 

• oceanografia física – propriedades físicas das águas 

(temperatura, salinidade, correntes marinhas e marés), 

configuração de fundo e da morfologia de costa da área de 

intervenção; 

• geologia – características estrutural, litológica e 

geotécnica das rochas e solos; 

• geomorfologia – dinâmica do relevo, topografia (planalto, 

depressão, planície) e forma (colinas, planície fluvial, etc); 

• solos e subsolos – classes de solos (morfológica e 

analítica), incluindo a distribuição individual ou por 

associações. 

MEIO BIOLÓGICO 

Agrupa vegetação e flora 

terrestres, fauna terrestre e 

oceanografia biológica, que 

engloba flora e fauna aquáticas. 

• vegetação e flora terrestres – cobertura vegetal, 

identificada a partir dos diferentes estratos e espécies 

vegetais, incluindo mata, manguezal, restinga, salgado e 

campos antropizados; 

• fauna terrestre – espécies animais presentes na superfície 

terrestre, incluindo a avifauna; 

• oceanografia biológica – interação da flora e fauna que 

povoam os arrecifes, ambiente marinho e lagunar, com as 

alterações físicas, químicas e geológicas do próprio 

ambiente. 

MEIO ANTRÓPICO 

Consiste em dinâmica 

populacional, atividade 

econômica e renda, 

infraestrutura econômica, social 

e nível de vida, uso e ocupação 

do solo e patrimônio histórico, 

cultural e arqueológico. 

• dinâmica populacional – distribuição da população, 

caracterizada de acordo com o número de habitantes e 

deslocamento populacional; 

• atividade econômica e renda – fatores de produção, renda 

e relação de troca entre a economia local e a regional; 

• infraestrutura econômica, social e nível de vida – estrutura 

ocupacional da população, incluindo infraestrutura social 

como saúde, educação, lazer, etc; 

• uso e ocupação do solo – identificação de usos do solo e 

infraestrutura de serviços (sistema viário, água, luz e 

telefone); 

• patrimônio histórico, cultural e arqueológico – patrimônio 

(histórico, cultural e arqueológico) remanescente ao 

processo de desenvolvimento da área. 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de PIRES (2000)  
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APÊNDICE D – CIPS: Impactos sobre o meio físico previstos na fase de instalação (continua) 

 

Fator Ambiental Impacto Classificação 

Meio Físico Alterações na dinâmica superficial Negativo, de Média Importância, de Magnitude Baixa, Temporário, Irreversível; 

Curto Prazo, Direto e de Alta Probabilidade 

Alterações na linha de costa Negativo, de Alta Importância, de Magnitude Baixa, Permanente, Reversível; Pode 

ocorrer em prazo variável (Curto, Médio e Longo), Direto e de Alta Probabilidade. 

Alterações na hidrodinâmica local 

(regime de correntes, clima de 

ondas, marés, etc.)  

Negativo e de alta importância; de alta magnitude; de duração cíclica e irreversíveis, 

considerando que não se visualiza a desativação do cluster em um futuro a médio e 

longo prazos; com temporalidade de curta a longa, uma vez que a implantação do 

Cluster ocorrerá ao longo de 10 anos; e que tem alta probabilidade de ocorrer tendo 

em vista que essas ações são partes essenciais do projeto do Cluster Naval 

Meio Físico Interferência no tempo de 

residência, transporte de 

sedimentos e fluxos entre 

as áreas costeiras e estuarinas.  

Negativo e de alta importância; de alta magnitude e de duração cíclica; irreversíveis; 

com temporalidade de curta a longa, uma vez que a implantação do Cluster ocorrerá 

ao longo de 10 anos; e que tem alta probabilidade de ocorrer já que essas ações são 

previstas no projeto do Cluster Naval. Pela magnitude e importância, as atividades 

de escavação, dragagem, aterro hidráulico e de descarte em bota-fora oceânico 

deverão ser alvo de monitoramento e planos de monitoramento e controle 

específicos bem como ações compensatórias 

Alterações na qualidade das águas 

estuarinas, costeiras e marinhas 

(abertura de canais, aterros 

hidráulicos e descarte em bota-fora 

oceânico)  

Negativo e de alta importância e magnitude; de duração cíclica. São irreversíveis no 

que tange as alterações do regime térmico e salino e terão temporalidade de curta a 

longa, uma vez que a implantação do Cluster se dará ao longo de um período de 10 

anos. A probabilidade de ocorrer é considerada alta, uma vez que as aberturas dos 

canais e composição dos lotes são núcleos básicos do projeto do Cluster. Por sua 

relevância, magnitude e probabilidade, a qualidade das águas estuarinas e costeiras 

devem ser alvo de monitoramento e de planos de controle específicos durante as 

atividades de escavação, dragagem, aterro hidráulico e de descarte em bota-fora 

oceânico e de ações compensatórias.  

Continua 
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Meio Físico Interferência sobre os sistemas de 

drenagem de águas pluviais  

Não foi classificado como impacto 

Alterações na qualidade das águas 

(superficiais e subterrâneas), 

considerando o papel do manguezal no 

controle da salinidade dos aquíferos  

Para as águas subterrâneas: Negativo, de Baixa Importância, 

de Magnitude Baixa, Permanente, Reversível. 

Pode ocorrer em prazo Curto, Direto e de Baixa Probabilidade 

Impactos decorrentes da exploração de 

jazidas e empréstimos e de descarte de 

materiais em áreas de bota-fora  

Negativo, de Baixa Importância, de Magnitude Baixa, Temporário, Reversível, 

Curto prazo, Direto e de Baixa Probabilidade. No lençol freático o impacto é 

Negativo, de Baixa Importância, de Magnitude Baixa, Temporário, Reversível; 

ocorre em Curto prazo, é Indireto e de Baixa Probabilidade. 

Alterações na qualidade do ar em 

decorrência da emissão de poeiras  

Negativo de baixa importância, cuja magnitude é baixa e de duração temporária 

que ocorre em curto espaço de tempo, tendo sua abrangência direta, porém, com 

baixa probabilidade. 

Aumento do nível de ruídos 

e vibrações  

Negativos, com baixa importância e temporário, são reversíveis, imediatos, com 

abrangência direta, temporários e mitigáveis. 

Poluição de áreas de canteiro de obras, 

por resíduos não adequadamente 

dispostos 

No solo é Negativo, de Baixa Importância, de Magnitude Baixa, Temporário, 

Reversível, Curto prazo, Direto e de Baixa Probabilidade. No lençol freático o 

impacto é Negativo, de Baixa Importância, de Magnitude Baixa, Temporário, 

Reversível; ocorre em Curto Prazo, é Indireto e de Baixa Probabilidade 

Riscos de acidentes por produtos 

químicos, materiais tóxicos ou 

explosivos  

Caso ocorra vazamento ou derramamento de óleo diesel nas operações de 

dragagem o impacto nas águas do rio Tatuoca será Negativo, de Média 

Importância, de Magnitude Média, Temporário, Reversível, ocorre em Curto 

Prazo, é Direto e de Baixa Probabilidade.  

Caso o derramamento ou vazamento ocorra no solo o impacto é Negativo, de 

Baixa Importância, de Magnitude Baixa, Temporário, Reversível; ocorre em Curto 

prazo, é Direto e de Baixa Probabilidade.  

Em ocorrendo vazamento ou derramamento no solo o lençol freático pode ser 

atingido. Neste caso o impacto no lençol freático é Negativo, de Baixa 

Importância, de Magnitude Baixa, Temporário, Reversível; ocorre em Curto prazo, 

é Indireto e de Baixa Probabilidade 

Continua 
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Fator Ambiental Impacto Classificação 

Meio biótico Redução da cobertura 

vegetal na área 

de influência direta 

A cobertura vegetal será drasticamente reduzida com a supressão quase integral da mesma na ilha 

de Tatuoca, restando como remanescente a faixa ciliar com largura de 100 m, ao longo das 

margens do rio Massangana. Esse impacto de primeira ordem tem repercussões na redução de 

locais de refúgio, alimentação e reprodução da fauna, na perda de diversidade genética vegetal, 

redução de fitomassa fotossintetizante e fixadora de carbono atmosférico e na eliminação de 

fontes de propágulos, considerados impactos de segunda ordem, aos quais se juntam às alterações 

em outros serviços ambientais prestados pela vegetação. Portanto, para o fator ambiental 

vegetação e flora terrestre, o impacto será de natureza negativa, de importância e magnitude altas, 

de duração permanente, irreversível, de curta temporalidade, de abrangência direta e 

probabilidade alta. 

Já para a fauna terrestre, a natureza é negativa, de importância e magnitude baixas, de duração 

permanente, irreversível, de curta temporalidade, de abrangência direta e probabilidade alta. Para 

o manguezal, o impacto em apreço será de natureza negativa, de importância e magnitude altas, 

de duração permanente, irreversível, de curta temporalidade, de abrangência direta e 

probabilidade alta. 

Alterações da 

biodiversidade 

de flora e fauna local 

Para a flora e fauna terrestre, o impacto será de natureza negativa, de importância e magnitude 

média, de duração permanente, irreversível, de curta temporalidade, de abrangência direta e 

probabilidade alta. 

Para a fauna terrestre, o impacto será de natureza negativa, de importância e magnitude baixa, de 

duração permanente, irreversível, de curta temporalidade, de abrangência direta e probabilidade 

alta. 

Para o fator ambiental manguezal, o impacto será de natureza negativa, de importância e 

magnitude alta, de duração permanente, irreversível, de curta temporalidade, de abrangência 

direta e probabilidade alta. 

Interferências em 

unidades de conservação 

e demais áreas protegidas 

A supressão da vegetação de mangue poderá ocasionar efeitos negativos nas Unidades de 

Conservação (Mata do Zumbi e Mata de Duas Lagoas) localizadas ao norte do CIPS. Embora a 

probabilidade e a magnitude sejam baixas e a abrangência seja indireta, esse possível impacto é 

irreversível, uma vez que essa área de mangue será suprimida e aterrada. Os impactos negativos, 

caso ocorram, serão percebidos em longo prazo e de forma temporária, podendo interferir na 

dinâmica ecossistêmica dessas áreas protegidas. 

Continua 



 

136 

 

Meio biótico Interferências sobre áreas de 

preservação permanente e 

outras áreas sob proteção legal 

Manguezais e faixas de restinga são áreas de preservação permanente, de acordo com Lei 

Nº 4.771/1965. Além disso, como ecossistemas integrantes da Mata Atlântica, gozam de 

especial proteção e essa condição exige condições especiais para autorização de 

interferência e supressões. Portanto, o impacto sobre o fator ambiental vegetação, flora e 

fauna terrestre será de natureza negativa, de importância alta, porém de magnitude média, 

de duração permanente, irreversível, de curta temporalidade, de abrangência direta e 

probabilidade alta. Para o manguezal, o impacto será de natureza negativa, de importância 

e magnitude alta, de duração permanente, irreversível, de curta temporalidade, de 

abrangência direta e probabilidade alta. 

 Interferências sobre áreas de 

refúgio, alimentação e 

reprodução ocasionando 

deslocamento da fauna 

A supressão e, consequentemente, aterro dessas áreas ocasionará impactos negativos de 

grande importância e magnitude, uma vez que a fauna que usualmente utilizava essa área 

terá que migrar em buscas de novos locais para realizar as atividades supracitadas. 

o impacto sobre a fauna terrestre será de natureza negativa, de importância e magnitude 

baixa, de duração temporária, reversível, de curta temporalidade, de abrangência direta e 

probabilidade alta. Para o manguezal, o impacto será de natureza negativa, de importância 

e magnitude alta, de duração permanente, irreversível, de curta temporalidade, de 

abrangência direta e probabilidade alta. 

 Interferências sobre os serviços 

ambientais prestados pelos 

ecossistemas 

A supressão do ecossistema manguezal ocasionará uma perda significativa dos bens e 

serviços prestados gratuitamente pelo manguezal, afetando diretamente a dinâmica 

costeira e as áreas contiguas que recebem diariamente aportes de matéria orgânica, 

ocasionado impactos negativos de grande importância e magnitude, a curto prazo e de 

forma irreversível. 

 Extinção da Fauna Associada; 

Eliminação da Formação de 

Detritos Provenientes das 

Folhas Caídas do Mangue que 

Representa Nível Inicial da 

Cadeia Trófica Estuarina; 

Diminuição da Produtividade 

Com a supressão da vegetação, toda a fauna associada será erradicada, com a eliminação 

dos serviços ecológicos a ela relacionados e a diminuição da oferta de alimentos. A 

dinâmica produtiva do estuário será afetada, desde que a contribuição das árvores de 

mangue para a formação de detritos, proveniente da degradação das folhas caídas, e que 

representa a base da cadeia trófica estuarina, deixará de existir na área. Portanto, o 

impacto pode ser considerado como: negativo, de importância e magnitude alta, 

permanente, irreversível, de temporalidade longo, direto e de probabilidade alta. 

Continua 
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Meio biótico Soterramento de 

Povoamentos Bentônicos; 

Alteração da Cadeia 

Trófica; Diminuição da 

Produtividade 

O soterramento acarretará a dizimação de povoamentos bentônicos de organismos da infauna e 

da epifauna de hábitos sésseis ou de limitada capacidade de locomoção, bem como de micro e 

macroalgas, e privará a cadeia trófica dos seus constituintes básicos, assim alterando a 

produtividade. Portanto, o impacto será: negativo, de importância e magnitude alta, 

permanente, irreversível, de temporalidade longo, direto e de probabilidade alta. 

Geração de Ruído que 

Provoca Reação de Fuga 

de Espécies Acusticamente 

Sensíveis; Impedimento de 

Atividades Reprodutivas e 

de Migração de Espécies 

Anádromas e Catádromas 

Como o conhecimento sobre as características auditivas das espécies de peixe é ainda 

incipiente, não é possível definir quais as que serão mais ou menos afetadas pelo ruído das 

dragas na área de Suape.  

Portanto, o impacto será: negativo, de importância e magnitude alta, cíclico, reversível, de 

temporalidade curto, direto e de probabilidade média. 

Sucção de Ovos, Larvas e 

Estágios Jovens 

(Invertebrados E 

Vertebrados) 

Para abertura do canal de navegação os tipos de dragas que serão utilizadas (de sucção e 

recalque com desagregador e draga hopper, para transporte do material dragado) podem sugar 

fases iniciais de desenvolvimento ontogênico e organismos de pequeno porte que ocorrem nas 

suas proximidades. 

o impacto será: negativo, de importância e magnitude alta, cíclico, reversível, de 

temporalidade médio, direto e de probabilidade média. 

Efeitos Adversos da 

Turbidez (Mortandade de 

Ovos e Larvas); 

Entupimento das 

Brânquias 

A elevação do nível de material em suspensão, acentuando a turbidez, traz prejuízos 

ambientais que são condicionados pela magnitude deste aumento, desde que os organismos 

estuarinos já vivem em ambiente sujeito à turbidez. 

Sendo assim, o impacto será: negativo, de importância média, magnitude alta, cíclico, 

reversível, de temporalidade curto, abrangência direto e de probabilidade média 

Soterramento de 

Organismos (no Bota-

Fora) 

A deposição de material dragado que altera a granulometria e o perfil de fundo, pode 

simultaneamente propiciar a colonização de espécies no novo habitat, muitas vezes 

enriquecido com matéria orgânica. Entre estas podem estar presentes as de significado 

ecológico, como as forrageiras. Portanto, o impacto será: negativo, de importância e 

magnitude baixa, cíclico, reversível, de temporalidade média, direto e de probabilidade média 

Continua 
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Meio biótico Soterramento de 

Organismos Bentonicos; 

Impedimento da Fixação 

Larval Devido às 

Alterações da 

Hidrodinâmica e da 

Salinidade 

O enrocamento provocará também, embora em menor extensão, o soterramento de organismos 

bentônicos com efeitos não remediáveis. impacto será: negativo, de importância alta, 

magnitude média, permanente, irreversível, de temporalidade longo, abrangência direto e de 

probabilidade alta. 
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Fator Ambiental Impacto Classificação 

Meio Socioeconômico Expectativa da população da 

Área Diretamente Afetada-

ADA em relação ao projeto  

Positivo, pela percepção do aumento da possibilidade de melhores condições de 

vida, de emprego e renda. E negativo, em função do aumento excessivo dos custos 

de serviços e equipamentos em toda área limítrofe e no entorno do CIPS, o que vem 

afetando o processo urbano de uso e ocupação de toda área. 

Remanejamento da população 

residente na ADA  

Negativo, de importância alta, de alta magnitude, permanente, irreversível, de médio 

prazo, direto e de alta probabilidade de ocorrência. 

Meio Socioeconômico Desestruturação de estratégias 

de sobrevivência da população 

residente na Zona Industrial 

Portuária 

Negativo, de média importância, de baixa magnitude (considerando o tamanho da 

população dedicada a essas atividades), permanente, irreversível, de médio prazo, 

direto e com alta probabilidade de ocorrência. Esse impacto tem como causa as 

ações de supressão da vegetação e de aterro. 

Estratégia de Sobrevivência da 

População  

Esse impacto trata das 

alternativas econômicas que se 

desenvolvem no interior e 

entorno imediato do CIPS, 

envolvendo população de baixa 

renda, desempregados e 

aqueles que não se enquadram 

nos perfis dos novos quadros 

de empregos oferecidos. 

Favorecendo a degradação e as 

condições de uso e ocupação 

do solo, as atividades que vêm 

sendo desenvolvidas como 

estratégia de sobrevivência tem 

resultado em nova 

conformação espacial, 

socioeconômicas e ambientais,  

Negativo, sendo de média importância e magnitude, mas tendendo a alta pelos 

impactos decorrentes que vem provocando à população mais próxima ao CIPS; 

temporário e reversível, pela possibilidade de correção e mitigação; de médio prazo; 

direto, mas com possibilidade de se expandir para municípios mais distantes; e de 

alta probabilidade de ocorrência. 

Continua 
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Meio Socioeconômico para os municípios lindeiros e 

interior do CIPS, 

intensificando o 

desordenamento urbano, a 

descaracterização de uso e a 

pressão sobre áreas de interesse 

ambiental e de conservação, 

que passam a ser utilizadas 

como de expansão urbana e 

urbana. 

Por outro lado, têm favorecido 

ao incremento dos índices de 

prostituição, gravidez na 

adolescência e consumo de 

drogas e bebida alcoólica nas 

comunidades do entorno, como 

relata comunitários e matérias 

dos jornais de maior 

circulação. Esse quadro vem 

provocando mudança acelerada 

de hábitos e costumes, com 

prejuízo ao cotidiano e a 

qualidade de vida da população 

local. 

 

Continua 
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Meio Socioeconômico Dinamização da economia 

local e regional 

 

Geração de emprego e renda   

Elevação da arrecadação 

estadual e municipal 

Positivo, de média importância e magnitude, temporário, reversível, de curto prazo, 

de abrangência direta e indireta, com alta probabilidade de acontecer 

Interferência sobre a atividade 

pesqueira  

 

Perda de sítios arqueológicos e 

de bens materiais e imateriais 

Negativo, de importância e magnitude alta, permanente, irreversível, de 

temporalidade curto, médio e longo e de alta probabilidade de ocorrência, além de 

abrangência direta 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de FADE-UFPE (2011) 
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APÊNDICE E – CIPS: Medidas Mitigadoras na Fase de Implantação – MEIO FÍSICO (Continua) 

 

AÇÃO IMPACTO FATOR 

AMBIENTAL 

MEDIDA 

NATUREZA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

S Alterações na 

dinâmica 

superficial, tais 

como processos 

erosivos e 

assoreamento  

Solos, Recursos 

hídricos 

superficiais  

Corretiva  

 

Redução do tempo de exposição das áreas sem cobertura 

vegetal.  

 

Construção de um sistema de drenagem adequado com 

estruturas de dissipação de energia  

SUAPE 

S,D,E Alterações na 

linha de costa  

Geomorfologia 

Costeira  

Preventiva  

 

Monitoramento morfodinâmico da linha de costa na área 

de influência direta  

SUAPE 

S,A,D,E Alterações na 

hidrodinâmica 

local (regime de 

correntes, clima 

de ondas, marés, 

etc.)  

Estuários e área 

Costeira  

Mitigadora  

 

A implantação e execução do Programa de 

Monitoramento das Condições Hidrodinâmicas na Área 

Estuarina de Suape.  

SUAPE 

S,A,D,E Interferência no 

tempo de 

residência, 

transporte de 

sedimentos e 

fluxos entre as 

áreas costeiras e 

estuarinas.  

Estuários e área 

Costeira  

Mitigadora  

 

Implementação do Programa de Monitoramento e 

Controle da Qualidade das Águas Estuarinas e Costeiras 

na Área do Porto de Suape;  

 

Implementação e execução do Programa de Apoio a 

Pesca Artesanal e de Incremento da Diversidade e 

Produtividade Costeira em Suape (PE);  

 

Implementação e execução do Programa de Previsão da 

Dispersão de Contaminantes na Área do Porto de Suape.  

SUAPE 

S,A,E Interferência 

sobre os sistemas 

de drenagem de 

águas pluviais  

Rede de drenagem 

da ADA  

Preventiva  Construção de um sistema de drenagem adequado com 

estruturas de dissipação de energia  

SUAPE 
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Medidas Mitigadoras na Fase de Implantação – MEIO FÍSICO (Continua) 

AÇÃO IMPACTO FATOR 

AMBIENTAL 

MEDIDA 

NATUREZA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

S,A,D,E Alterações na 

qualidade das 

águas estuarinas, 

costeiras e 

marinhas 

(abertura de 

canais, aterros 

hidráulicos e 

descarte em bota-

fora oceânico)  

Estuários e 

área Costeira  

Mitigadora  

 

Implementação e execução do Programa de 

Monitoramento e Controle da Qualidade das 

Águas Estuarinas e Costeiras na Área do 

Porto de Suape;  

 

Implementação e execução do Programa de 

Seleção e Monitoramento das Áreas de Bota-

Fora Oceânico do Porto de Suape.  

SUAPE 

A,D,E Exploração de 

jazidas e 

empréstimos e de 

descarte de 

materiais em áreas 

de bota-fora  

Solo  Preventiva 

 

Utilização de áreas devidamente licenciadas 

e com Plano de Recuperação de Área 

Degradada (PRAD) e do Plano de Gestão 

Integrada dos Resíduos  

 

SUAPE 

Lençol 

Freático  

Preventiva Aplicação do Plano de Gestão Integrada dos 

Resíduos  

SUAPE 

S,A,D,E Alterações na 

qualidade do ar  

Ar  Preventiva Umectação das vias de circulação e do pátio 

da obra; recobrimento das caçambas dos 

caminhões e sistema de proteção junto às 

rodas  

 

SUAPE ou 

Empresa Contratada 

S,A,D,E Aumento do nível 

de ruídos e 

vibrações  

Ar  Preventiva Regulagem dos veículos utilizados; 

limitação da velocidade de transito; 

instalação de silenciadores nos equipamentos 

estacionários.  

SUAPE ou 

Empresa Contratada 
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Medidas Mitigadoras na Fase de Implantação – MEIO FÍSICO 

AÇÃO IMPACTO FATOR 

AMBIENTAL 

MEDIDA 

NATUREZA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

S,A,D,E Contaminação 

do solo/subsolo 

(Poluição de 

áreas de emersas 

e de canteiros de 

obras por 

produtos 

químicos, 

materiais tóxicos 

ou explosivos)  

Solo  

 

Preventiva 

 

Aplicação do Plano de Gestão 

Integrada dos Resíduos; 

Circulação de veículos com 

velocidade e carga compatíveis com 

as vias; Manutenção adequada dos 

veículos; 

Veículos conduzidos por motoristas 

treinados e experientes; Utilização de 

banheiros químicos  

SUAPE ou 

Empresa Contratada 

Lençol freático Preventiva 

A,D,E Riscos de 

acidentes por 

produtos 

químicos, 

materiais tóxicos 

ou explosivos  

Águas 

Superficiais 

Preventiva  

 

Programa de Prevenção de Acidentes  

SUAPE 

Solo Preventiva 

Lençol freático Preventiva 

 

Legenda 

S – Supressão de vegetação 

A – Aterro 

D – Dragagem 

E – Enrocamento 
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Medidas Mitigadoras na Fase de Implantação – MEIO BIÓTICO (continua) 

 

AÇÃO IMPACTO FATOR 

AMBIENTAL 

MEDIDA 

NATUREZA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

 

 

 

S 

 

 

Redução da 

cobertura vegetal 

na área de 

influência direta  

 

Vegetação e 

flora terrestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

terrestre 

Preventiva Resgate e afugentamento da fauna vertebrada  Empresa executora 

da supressão  

Manguezal Corretiva Compensação por meio de replantio 

em áreas propícias ao desenvolvimento  

de espécies típicas do ecossistema manguezal. 

 

Empresa SUAPE  

 

S  

 

Alterações na 

biodiversidade 

da flora e fauna 

local  

Flora e fauna 

flora terrestre  

 

Corretiva Reflorestamento  

Empresa SUAPE  

 

 

A 

 

Fauna 

terrestre  

 

Corretiva 

 

Reflorestamento 

 

Empresa SUAPE  

 

 

S, A 

Manguezal  Corretiva Compensação por meio de replantio 

em áreas propícias ao desenvolvimento  

de espécies típicas do ecossistema manguezal 

 

Empresa SUAPE  

 

S Interferências 

em Unidades de 

Conservação e 

demais áreas 

protegidas  

Manguezal Corretiva Compensação por meio de replantio 

em áreas propícias ao desenvolvimento  

de espécies típicas do ecossistema manguezal 

Empresa SUAPE  
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AÇÃO IMPACTO FATOR 

AMBIENTAL 

MEDIDA 

NATUREZA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

S, A  

 

Interferências em áreas 

de preservação 

permanente e outras 

áreas sob proteção 

legal. 

Vegetação, 

flora e fauna 

terrestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

Manguezal 

 

Preventiva 

 

Atenuar as alterações hídricas nos bosques de 

mangue que irão permanecer após a 

supressão 

 

Empresa SUAPE  

S Interferências sobre 

áreas de refúgio, 

alimentação e 

reprodução 

ocasionando 

deslocamento da fauna  

Fauna 

terrestre 

Compensatória Reflorestamento Empresa SUAPE 

 

S, A 

 

Manguezal 

 

Corretiva 

Compensação por meio de replantio em áreas 

propícias ao desenvolvimento de espécies 

típicas do ecossistema manguezal. 

Empresa SUAPE 

 

S 

Interferências sobre os 

serviços ambientais 

prestados pelos 

ecossistemas  

 

Manguezal 

 

Corretiva 

Compensação por meio de replantio em áreas 

propícias ao desenvolvimento de espécies 

típicas do ecossistema manguezal 

Empresa SUAPE 

 

D 

Ruído/sucção e 

soterramento de 

organismos/consequên- 

cias da turbidez  

 

Estuário/zona 

costeira 

 

Preventiva 

Realização de dragagem em épocas não 

correspondentes ao pico de desova na região 

(set/out)  

Empresa SUAPE 

 

Legenda 

S – Supressão de vegetação 

A – Aterro 

D – Dragagem 

E – Enrocamento  
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Medidas Mitigadoras na Fase de Implantação – MEIO SOCIOECONÔMICO (Continua) 

 

AÇÃO IMPACTO FATOR 

AMBIENTAL 

MEDIDA 

NATUREZA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

 

 

S,A,D,E 

 

 

 

 

 

Expectativa em 

relação ao 

projeto 

(insegurança)  

 

 

 

 

 

 

População da 

ADA  

 

 

 

 

 

Preventiva e 

Corretiva  

Como já se encontra em andamento o 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

E INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE, 

entende-se que deve ser dar continuidade a este 

Programa, acrescido de ações referentes às 

questões do remanejamento de populações e de 

regularização fundiária, previstas no novo Plano 

Diretor.  

A comunicação social deve contemplar, sempre 

que necessário, os esclarecimentos acerca das 

ações impactantes previstas no Projeto: 

Supressão da vegetação; Aterro, Dragagem e 

Enrocamento (SADE).  

Recomenda-se desenvolver atividades em 

articulação com o planejamento estabelecido no 

Plano de Reassentamento a ser realizado.  

Empresa SUAPE 

 

 

 

S, A 

 

 

Desestruturação 

das estratégias 

de 

sobrevivência  

 

 

População da 

ADA 

 

 

Preventiva  

Ampliar a cobertura dos projetos em 

andamento, voltados à capacitação profissional 

e à atualização no ensino básico, visando à 

inclusão social e econômica da População em 

Idade Ativa atualmente residente nas áreas 

diretamente afetadas pelo empreendimento 

(ZIP).  

 

Empresa SUAPE 
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Medidas Mitigadoras na Fase de Implantação – MEIO SOCIOECONÔMICO (Continua) 

 

AÇÃO IMPACTO FATOR 

AMBIENTAL 

MEDIDA 

NATUREZA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

S,A 

 

 

 

 

 

 

 

Perda de terras 

e benfeitorias 

 

 

 

 

 

 

 

População da 

ADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensatória 

A população diretamente afetada pelo 

empreendimento é composta, predominantemente, por 

posseiros que não detêm o título da terra, nem das 

edificações utilizadas. Haverá, certamente, 

necessidade do pagamento de indenizações pelas 

benfeitorias e bens móveis que não possam ser 

relocados (animais, por exemplo). Considera-se, 

contudo, que as ações necessárias à compensação das 

perdas materiais relacionadas ao impacto identificado 

deverão ser contempladas no PLANO DE 

REASSENTAMENTO a ser elaborado.  

 

Recomenda-se que o PLANO DE 

REASSENTAMENTO seja construído na perspectiva 

do total de relocações a serem realizadas, conforme o 

previsto no Plano Diretor Suape 2030, de modo a 

evitar as soluções fragmentadas que têm pautado as 

ações da Empresa Suape desenvolvidas até o 

momento.  

Ver síntese do PBA proposto no âmbito deste EAC. 

Empresa SUAPE 
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Medidas Mitigadoras na Fase de Implantação – MEIO SOCIOECONÔMICO (Continua) 

AÇÃO IMPACTO FATOR 

AMBIENTAL 

MEDIDA 

NATUREZA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

S,A,D,E 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamização 

da economia 

local  

Economia e 

renda 

Maximizadora Privilegiar a contratação de empresas e de mão de 

obra da região e ambientalmente responsáveis, desde 

que haja uma oferta compatível com as necessidades 

das ações a serem desenvolvidas.  

Empresa Suape e empresas 

contratadas para a realização 

dos serviços elencados no 

Projeto Básico  

 

 

 

Uso do solo 

 

Mitigadora 

preventiva, 

Compensatória 

e corretiva  

 MiP- implementar planos que contribuam para tirar 

Suape da situação de enclave. Buscar maior 

racionalidade do planejamento, incluindo ações 

públicas com maior distribuição de benefícios  

 COC- efetivação de PBAS e novo Plano Diretor de 

Suape, somados a definição de parcerias, medidas 

para implantação, ações emergenciais. 

EMPRESA SUAPE, 

CONDEPE/FIDEM, CPRH, 

Secretarias de transporte, 

Meio Ambiente e 

Planejamento, prefeituras e 

empresas contratadas  

 

 

Infraestrutura 

 

Mitigadora 

preventiva, 

Compensatória 

e corretiva 

 MiP-viabilizar e agilizar projetos de duplicação e 

melhoria das vias, adequação da sinalização viária, 

durante as obras e após sua conclusão, ampliar e 

melhorar serviços e infraestrutura – água, energia, 

esgoto, transporte público de passageiros e áreas 

verdes.  

 COC-implementar PBA – plano de mobilidade 

integrando municípios e Suape.  

EMPRESA SUAPE, 

CONDEPE/FIDEM, CPRH, 

Secretarias de transporte, 

Meio Ambiente e 

Planejamento, prefeituras e 

empresas contratadas. 
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Medidas Mitigadoras na Fase de Implantação – MEIO SOCIOECONÔMICO (Continua) 

 

AÇÃO IMPACTO FATOR 

AMBIENTAL 

MEDIDA 

NATUREZA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

S,A,D,E 

 

 

 

 

 

 

 

Geração de 

emprego e 

renda  

Economia e 

Renda  

 

 

Maximizadora  

 

 

 

Privilegiar a contratação de empresas e de mão de 

obra da região e ambientalmente responsáveis, desde 

que haja uma oferta compatível com as necessidades 

das ações a serem desenvolvidas.  

Empresa Suape e empresas 

contratadas para a realização 

dos serviços elencados no 

Projeto Básico. 

 

Uso do solo 

 

Mitigadora 

preventiva 

(MiP), 

Mitigadora 

corretiva 

(Mic), 

Compensatória 

e Corretiva 

(COC) 

 MiP- parcerias voltadas ao estímulo, capacitação e 

treinamento da mão-de-obra local visando sua maior 

empregabilidade.  

 MiC- parcerias entre órgãos municipais, estaduais e 

o CIPS, buscando maior eficiência, brevidade e 

adequação na seleção de áreas para instalação das 

residências para os trabalhadores.  

 COC- assegurar as condições de abrigo e 

deslocamento para a mão-de-obra empregada, não as 

fixando em bolsões, Estimular, capacitar e treinar a 

mão-de-obra local visando sua maior 

empregabilidade, Oferecer treinamento e educação 

ambiental direcionados para as atividades de maior 

impacto ao ambiente.  

EMPRESA SUAPE, 

CONDEPE/FIDEM, CPRH, 

Secretarias de transporte, 

Meio Ambiente e 

Planejamento, prefeituras e 

empresas contratadas 
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Medidas Mitigadoras na Fase de Implantação – MEIO SOCIOECONÔMICO (Continua) 

 

AÇÃO IMPACTO FATOR 

AMBIENTAL 

MEDIDA 

NATUREZA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

S,A,D,E 

 

 

 

Continuação do 

item anterior  

 

 

 

 

 

Infraestrutura 

 

 

Mitigadora 

corretiva 

(MiC) 

Compensatória 

e Corretiva 

(COC) 

 MiC- parcerias com órgãos municipais e estaduais, 

para maior eficiência na oferta de infraestrutura 

intermunicipais e serviços públicos.  

 COC- assegurar o transporte, criar linhas de 

transporte circular interno no CIPS, impedir o 

estacionamento em vias de acesso a áreas de interesse 

e de conservação ambiental, efetivar programa de 

resíduos sólidos no CIPS, fomentar melhoria da oferta 

de água, energia e, principalmente, esgoto e coleta de 

lixo nos municípios do entorno.  

EMPRESA SUAPE, 

CONDEPE/FIDEM, CPRH, 

Secretarias de transporte, 

Meio Ambiente e 

Planejamento, prefeituras e 

empresas contratadas.  

S,A,D,E Interferência 

sobre a 

atividade 

pesqueira  

População da 

ADA  

Preventiva  Ampliar a abrangência dos programas em andamento 

de comunicação social e de Educação Ambiental, com 

o objetivo de incorporar as questões relativas às 

condições de pesca no estuário dos rios Massangana e 

Tatuoca, para, de maneira participativa, identificar 

alternativas de solução para os problemas que venham 

a ser discutidos.  

Empresa Suape, Prefeituras 

do Cabo de Santo Agostinho 

e de Ipojuca. 

S,A,D,E Remanejamento 

da população 

Uso do solo Mitigadora 

corretiva 

(MiC) 

Compensatória 

(COP) e 

Corretiva 

(COC) 

 MiP- parcerias prévias e definição de 

responsabilidades com órgãos públicos.  

 COP- assegurar o remanejamento e abreviar 

indenizações pelas benfeitorias.  

 COC- assegurar a rede social e econômica 

estabelecida e a efetiva definição e sucessiva 

implementação do novo Plano Diretor do CIPS.  

EMPRESA SUAPE, 

Ministério das Cidades, 

Secretarias de habitação 

estadual e municipais 
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Medidas Mitigadoras na Fase de Implantação – MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

AÇÃO IMPACTO FATOR 

AMBIENTAL 

MEDIDA 

NATUREZA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

S,A,D,E Estratégia de 

sobrevivência  

 

Uso do solo Mitigadora 

corretiva 

(MiC), 

Compensatória 

(COP) 

 MiC-acelerar a adequação da infraestrutura urbana 

necessária, equipamentos sociais e condições de uso, 

associados a capacitação e treinamento da mão-de-

obra local existente além de maior fiscalização nas 

áreas de risco social.  

 COP- efetivar maior integração dos programas 

oficiais de governo para habitação, saúde, educação, 

sistema viário e transporte entre municípios, o CIPS e 

entorno.  

EMPRESA SUAPE, 

CONDEPE/FIDEM, CPRH, 

Secretarias de transporte, 

Meio Ambiente e 

Planejamento, prefeituras e 

empresas contratadas. 

S,A,D,E Expectativa em 

relação ao 

projeto 

Uso do solo Mitigadora 

preventiva 

(MiP), 

Corretiva e 

Compensatória 

(COP) 

 MiP-implantação de projeto habitacional e a 

implementação de ações e gestão integradas entre os 

diversos órgãos envolvidos.  

 COC- integração e adequação dos planos diretores 

municipais, priorizando o planejamento 

urbano/zoneamento e a compatibilização do uso, 

condições e ocupação do solo e infraestrutura urbana.  

EMPRESA SUAPE,  

Ministério das Cidades, 

Secretarias de habitação 

estadual e municipais. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de FADE-UFPE (2011) 

 

Legenda 

S – Supressão de vegetação 

A – Aterro 

D – Dragagem 

E – Enrocamento 
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APENDICE F - CIPS: Programas de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos 

 

Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 

Monitoramento 

Morfodinâmico da Linha 

de Costa visando 

re-engordamento 

de praia 

Manejo da fauna para as 

ações de supressão da 

vegetação por meio de plano 

de resgate e afugentamento 

da fauna vertebrada na ADA 

do Empreendimento (Técnica 

de afugentamento e resgate)  

Preparação e apoio ao 

reassentamento 

das famílias residentes na 

Ilha de Tatuoca e no Engenho 

Mercês 

Apoio a Pesca Artesanal 

e de Incremento da 

Diversidade e 

Produtividade Costeira 

em Suape 

Monitoramento da fauna 

vertebrada terrestre associada 

aos fragmentos florestados da 

AID  

Pescadores do estuário dos rios 

Massangana 

e Tatuoca: um estudo sobre a 

qualidade de vida  

Apoio a Pesca Artesanal 

e de Incremento da 

Diversidade e 

Produtividade Costeira 

em Suape  

Restauração dos 

povoamentos da ostra-de 

mangue Crassostrea 

rhizophorae no estuário do 

rio e Massangana  

A Formação de arte/educadores 

dos anos iniciais da escolarização 

na perspectiva intercultural do 

ensino da arte 

– Um instrumento de cidadania  

Seleção e Monitoramento 

das Áreas de Bota-Fora 

Oceânico do Porto de 

Suape  

Monitoramento das áreas de 

mangue remanescentes no 

CIPS.  

Criação de uma reserva técnica 

moderna  

Monitoramento e 

Controle da Qualidade 

das Águas Estuarinas e 

Costeiras na Área do 

Porto de Suape. 

Monitoramento do 

desenvolvimento nas áreas 

compensadas com vegetação 

típica de mangue  

Pesquisas Arqueológicas  

 Criação de área de visitação 

(parque temático) em região 

de mangue, com o intuito de 

disseminar informações sobre 

as funções e serviços deste 

ecossistema  

Pesquisa e salvamento  

  Plano para Áreas de Atração 

Imobiliária no Plano Diretor dos 

Municípios do Entorno do CIPS  

  Plano de Compatibilização de 

Áreas de Interesse Ambiental e 

Núcleos Urbanos Definidos nos 

Planos Diretores Municipais do 

entorno e as do CIPS  

  Plano de Mobilidade no interior do 

CIPS  

 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de FADE-UFPE (2011) 
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APÊNDICE G – Polo Farmacoquímico: Classificação dos Impactos 

 

Fase  Implantação: durante a implantação do Cemitério Parque, abrangendo 

todas as fases de obras concernentes 

 Operação: durante o pleno funcionamento do Cemitério Parque 

Natureza    Positiva: impacto benéfico; 

  Negativa: impacto adverso. 

Abrangência   Área de Influência Direta: abrange as áreas de influência direta, 

anteriormente definidas para cada meio e abaixo sumarizadas; 

  Área de Influência Indireta: abrange as áreas de influência indireta, 

anteriormente definidas para cada meio e abaixo sumarizadas. 

Magnitude   Baixa: não modifica ou modifica pouco os parâmetros ambientais 

relacionados; 

  Média: modifica, entretanto, não significativamente, os parâmetros 

ambientais relacionados; 

  Grande: modifica significativamente os parâmetros ambientais 

relacionados. 

Duração   Temporário: quando o impacto desaparece após o encerramento de sua 

causa; 

  Permanente: quando o impacto não desaparece após o encerramento de 

sua causa. 

Reversibilidade   Reversível a Curto Prazo: efeitos que podem ser revertidos em questão 

de meses; 

  Reversível a Médio Prazo: efeitos que podem ser revertidos em questão 

de anos (menos de 10 anos); 

  Reversível a Longo Prazo: efeitos que podem ser revertidos em questão 

de décadas (mais de 10 anos); 

  Irreversível: efeitos permanentes. 

Forma de 

Incidência 
  Direta: impacto gerado quando uma ação em determinado componente 

(ex: solo, água) do meio afeta somente o mesmo num determinado local; 

  Indireta: impacto gerado quando uma ação em determinado componente 

do meio promove alterações atingindo outros compartimentos desse meio 

numa área maior, tendo em vista a interdependência entre os vários 

fatores. 

Mitigabilidade   Mitigável; 

  Parcialmente mitigável 

  Não mitigável. 

Importância dos 

Impactos: 
  Grande: quando o impacto considerado negativo ou positivo for 

classificado, quanto aos cinco demais critérios definidos, em pelo menos 

três das seguintes características: forma de incidência indireta, área de 

influência indireta, duração permanente, irreversível e magnitude grande. 

  Pequena: quando o impacto considerado negativo ou positivo for 

classificado, quanto aos cinco demais critérios definidos, em pelo menos 

três das seguintes características: forma de incidência direta, área de 

influência direta, duração temporária, reversível a curto e médio prazo e 

magnitude baixa. 

  Média: nas situações intermediárias entre os dois extremos. 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de VPC/BRASIL (2008)  
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APÊNDICE H– Polo Farmacoquímico: Impactos da Fase de Implantação e Medidas 

Mitigadoras 

 

Fatores 

Ambientais 

Ações e Impactos Natureza Medida 

Mitigadora72 

Meio Físico Alteração na Infiltração, 

Escoamento Superficial e 

Drenagem 

Negativo MM 05 

e MM 06 

Aumento na Demanda por 

Recursos Naturais; 

Negativo MM 02 

Alteração no Solo; Negativo MM05 

e MM 07 

Geração de Ruídos, Vibrações e 

Partículas 

Negativo MM 04, 

MM 09 e 

MM10 

Geração de Resíduos Sólidos Negativo MM 01, 

MM02 e 

MM 09 

Geração de Efluentes Líquidos 

- Águas pluviais 

- Esgoto sanitário 

Negativo MM 07 

Alteração na Paisagem Local; Negativo MM 05  

e MM 09 

Iminente Contaminação do Solo Negativo MM 07 

    

Meio Biótico Supressão da cobertura 

vegetal e inserção de outra 

Negativo MM 05 

Modificação do regime natural 

da fauna 

Negativo MM 05, 

MM 09 

e MM10 

Aumento da proliferação de 

vetores 

Negativo MM 06 

Continua 

  

                                                           
72 MM 01: Elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos; MM 02: Otimização da 

Utilização dos Recursos Naturais; MM 03: Melhoria da Infraestrutura Municipal; MM 04: Implantação de um 

Sistema de Segurança no Trabalho; MM 05: Manutenção da Vegetação e Revegetação; MM 06: Utilização de 

Pisos que Permitam a Infiltração das Águas; MM 07: Constante Monitoramento e Fiscalização dos Produtos 

Armazenados, Transportados e Manejados; MM 08: Desenvolvimento de um Programa Habitacional; MM 09: 

Implantação de um Programa de Responsabilidade Social e Ambiental; MM 10: Utilização de Equipamentos 

Menos Poluentes e Ruidosos. 
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Meio 

Socioeconômico 

Aumento no Tráfego de 

Veículos Pesados; 

Negativo MM 04, 

MM 09 

e MM 10 

Geração de Empregos 

Diretos e Indiretos; 

Positivo -  

Incremento na Receita 

Municipal e Estadual 

Positivo - 

Mudança dos Moradores 

na Percepção do Lugar 

Negativo - 

Adensamento Populacional 

Com ocupações irregulares 

Negativo MM 08 

e MM 09 

Aumento na Demanda por 

Infraestrutura 

Negativo MM 03 

Acirramento dos Conflitos e 

Contradições Sociais 

Negativo MM 03 

e MM 09 

Geração de Expectativa na 

População 

Negativo MM 09 

    

Impacto sobre 

o Bem 

Arqueológico 

Perda total ou parcial de 

sítios de acampamentos 

aldeias pré-coloniais e de 

sítios de contato interétnico. 

Negativo Monitoramento 

Arqueológico 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de VPC/BRASIL (2008) 
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APÊNDICE I – Polo Farmacoquímico: Programas ambientais de monitoramento, 

acompanhamento ou desenvolvimento 

 

1. Programa de responsabilidade social 

e ambiental 

1.1. Plano de comunicação social 

1.2. Plano de educação ambiental 

1.3. Plano de educação patrimonial 

1.4. Plano de qualificação profissional 

1.5. Plano habitacional 

2. Programa de controle das obras  2.1. Plano de supressão da vegetação 

2.2. Plano de gerenciamento dos resíduos sólidos 

2.3. Plano de arborização das áreas verdes 

2.4. Plano de gerenciamento dos efluentes 

líquidos 

3. Programa de monitoramento 3.1. Plano integrado de gerenciamento dos 

resíduos sólidos 

3.2. Plano de gestão dos recursos naturais (água, 

luz, gás) 

3.3. Plano de controle da proliferação de vetores 

3.4. Plano de gerenciamento de efluentes líquidos 

e gasosos 

4. Programa de segurança 4.1. Plano de segurança no trabalho na 

implantação 

4.2. Plano de segurança no trabalho na operação 

4.3. Plano de contingência 

4.4. Plano de segurança no transporte 

5. Programa de monitoramento 

arqueológico 

 

6. Programa de prospecção 

arqueológica intensiva 

 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de VPC/BRASIL (2008) 
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APÊNDICE J – Fábrica da Fiat: Fatores Ambientais Identificados 

 

Meio Físico - clima: condições meteorológicas, tais como temperatura, ventos, 

umidade e chuvas; 

- qualidade do ar: condição do ar, considerando-se a concentração de 

poluentes; 

- níveis de ruído: índices e propagação de ondas sonoras; 

- solo e subsolo: classes de solos, morfológica e analítica, incluindo a 

distribuição individual ou por associações; 

- recursos hídricos: águas superficiais e subterrâneas, considerando a 

rede de drenagem e a qualidade das águas. 

Meio Biológico - vegetação e flora: cobertura vegetal e espécies vegetais terrestres e 

estuarinas, identificadas a partir da fisionomia e biodiversidade; assim 

como espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, medicinais e de valor 

econômico; 

- fauna: espécies animais terrestres, ribeirinhas e aquáticas, sua relação 

com o ambiente e aspectos relevantes de sua biologia; assim como 

indicação de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, migratórias e 

de importância econômica. 

Meio Antrópico - paisagem: conjunto de elementos naturais e construídos que compõem 

o cenário atual; 

- dinâmica populacional: distribuição da população, caracterizada de 

acordo com o número de habitantes e seu deslocamento na área; 

- atividade econômica e renda: fatores de produção, geração de emprego 

e renda e relação de troca entre a economia local e a regional; 

- qualidade de vida: fatores que interferem nas condições de saúde, 

educação, lazer, segurança etc.; 

- uso e ocupação do solo: formas de utilização da área no processo de 

produção do espaço; 

- infraestrutura: rede de serviços (saneamento, energia, 

telecomunicações, acessos etc.) e equipamentos sociais; 

- patrimônio histórico, cultural e arqueológico: bens legalmente 

protegidos e elementos da cultura material e imaterial de reconhecido 

valor. 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de PIRES (2012) 
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APÊNDICE K – Fábrica da Fiat: Classificação dos impactos  

 

Natureza  Positivo – se uma ação resulta na melhoria da qualidade de um fator 

ambiental. 

Negativo – se uma ação resulta na redução da qualidade de um fator 

ambiental. 

Importância Alta – Relevância de grande monta da ação sobre o local afetado. 

Média – Relevância de mediana monta da ação sobre o local afetado. 

Baixa – Relevância de pequena monta da ação sobre o local afetado. 

Magnitude Alta – se os efeitos forem de grande monta. 

Média – se os efeitos forem de mediana monta. 

Baixa – se os efeitos forem de pequena monta. 

Duração Permanente – se os efeitos não cessam com o término da ação. 

Temporário – se os efeitos cessam após a conclusão da ação. 

Reversibilidade Reversível – se existe a possibilidade do fator ambiental retornar às 

suas condições originais, naturalmente ou por meio de uma ação 

humana. 

Irreversível – se não existe a possibilidade do fator ambiental retornar 

às suas condições originais. 

Temporalidade Imediato – se os efeitos iniciam juntamente com a ação. 

Médio – se os efeitos iniciam algum tempo depois da ação. 

Longo – se os efeitos iniciam muito tempo depois da ação. 

Abrangência Local – se afeta a área de intervenção ou de influência direta. 

Regional – se afeta a área de influência indireta ou além desta. 

Estratégico – se é afetado um componente ambiental de importância 

coletiva ou nacional. 

Probabilidade Alta – quase certamente o impacto ocorrerá. 

Média – é possível a ocorrência do impacto. 

Baixa – o impacto não deve ocorrer. 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de PIRES (2012) 
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APÊNDICE L – Fábrica da Fiat: Impactos na Fase de Implantação considerando as etapas de 

planejamento; instalação de canteiro de obras; obras e tráfego 

 

Etapa: Planejamento  divulgação da escolha da área e das características do 

empreendimento, realização de estudos preliminares. Capacitação de mão de obra. 

Fatore Ambiental Ações e Impactos Classificação do Impacto73 

 

Meio Antrópico 

Sócio-economia e 

Infraestrutura social 

Geração de expectativa P e N, Ai, 

Am, T, R, 

Mp, D, Ap 

Construção de 

conhecimento local 

P, Mi, Bm, P, Ir, 

Cp, Ap 

Valorização imobiliária P e N, Ai, Am, Ap 

Qualificação profissional P, Ai, Am, T, R, 

Lp, D, Ap 

Etapa: Canteiro de Obras  Mobilização e utilização do canteiro de obras, com a presença 

de empregados, operação de refeitórios e vestiários, estoque de materiais e combustíveis. 

Fatores Ambientais Ações e Impactos Classificação do Impacto 

Meio Físico 

1) Solo 

2) Águas Subterrâneas 

Possibilidade de poluição 

pelo manejo e estocagem 

de produtos perigosos 

(óleo, combustível, 

aditivo etc.) 

1) N, Bi, Bm, 

T, R, Cp, D, Bp 

2) N, Bi, P, Ir, 

Im, D, L, Bp, Mp 

Meio Físico 

1) Águas superficiais 

2) Águas subterrâneas 

Geração de efluentes 

líquidos (esgoto, águas 

residuárias de 

equipamentos etc.) 

1 e 2) N, Mi, 

Bm, T, R, Im, D, Bp 

Meio Físico 

1) Águas superficiais 

2) Águas subterrâneas 

Alteração da drenagem 

superficial e geração de 

efluentes líquidos 

1 e 2) N, Mi, Bm, T, R, 

Im, D, Bp 

Meio Físico 

1)Solos 

2) Águas Superficiais 

 

Geração de resíduos 

sólidos de diversas 

tipologias 

1) N, Mm, P, R, D, Bp, L 

2) N, R, Bm, 

T, D, Im, L 

Meio Antrópico 

Sócio-economia 

P, Mi, 

Mm, T, 

R, Cp, 

D, Ap 

Continua 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Classificação dos impactos: a)Natureza: P=Positivo, N=Negativo; b)Importância: Bi=Baixa Importância, 

Mi=Média Importância, Ai=Alta Importância; c)Magnitude: Bm=Magnitude Baixa, Mm=Magnitude Média, 

Am=Magnitude Alta; d)Duração: T=Temporário, P=Permanente; e)Reversibilidade: R=Reversível, 

Irr=Irreversível; f)Temporalidade: Cp= Curto Prazo, Mp=Médio Prazo, Lp=Longo Prazo; g)Abrangência: 

D=Direta, I=Indireta; h)Probabilidade: Bp=Baixa Probabilidade, Mp= Média Probabilidade, Ap=Alta 

Probabilidade; L =local e Im= imediato. (PIRES, 2012). 
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Meio Antrópico 

1) Sócio-economia 

2) Infraestrutura social 

Geração de emprego e 

renda 

1) P, Ai, Am, T, R, Cp, D e I, Ap 

2) P, Ai, Am, T, R, Cp, D e I, Ap 

Meio Biológico 

Vegetação 

 

Aumento populacional 

N, Bm, T, R, Im, D, 

Cp, Bi, L 

Meio Antrópico 

Infraestrutura social 

 N e P, Ai, Am, T, R, Cp, D, Ap 

Etapa: Obras Civis  Movimentação de equipamentos, escavações, construções civis, 

montagens eletromecânicas e impermeabilização de superfície 

Fatores Ambientais Ações e Impactos Classificação do Impacto 

Meio Físico 

1) Solo 

2) Águas Superficiais 

Movimentação de Terra 1) N, Bi, Bm, T, R, Cp, D, Bp 

2) N, Bi, Bm, T,R,Cp Bp 

Meio Físico 

Solo 

Geração de resíduos 

sólidos de diversas 

tipologias 

N, Mm, P, R, D, Mp,L 

Meio Biológico 

Fauna terrestre 

Geração de ruídos N, Bi, Bm, T, R, D, L, Cp, Ap 

Meio Físico 

Qualidade do ar 

 

Geração de emissões 

atmosféricas 

N, Bi, Bm, T, R, Cp,  

D, Ap, L, Im 

Meio Biológico 

Vegetação 

N, Bm, T, R, D, L, Im, Bi, Cp 

Meio Antrópico 

1) Sócio-economia 

2) Infraestrutura social 

Geração de emprego e 

renda 

1) P, Ai, Am, T, R, Cp, D e I, Ap 

2) P, Ai, Am, T, R, Cp, D e I, Ap 

Etapa: Transporte  Fluxo de equipamentos, materiais e pessoas. 

Fatores Ambientais Ações e Impactos Classificação do Impacto 

Meio Antrópico 

1) Sócio-economia 

2) Infraestrutura social 

Geração de emprego e 

renda 

 

Meio Físico 

1) Qualidade do ar; 

2) Qualidade acústica; 

 

 

 

 

Aumento do tráfego 

1) N 

2) N, Bi, Bm, 

T, R, Cp, D 

Meio Antrópico 

1) Sócio-economia 

2) Infraestrutura urbana 

1) P e N, Mi, Mm, 

T, R, Cp, D e I, Mp. 

2) P e N, Mi, Mm, T, 

R, Cp, D e I, Mp 

Meio Biológico 

1) Qualidade do ar 

2) Qualidade acústica 

1) N 

2) N, Bi, Bm, T, R, Cp, D 

Meio Físico 

1) Solo 

2) Águas superficiais;  

 

 

Aumento do risco de 

acidentes 

1) N, Bi, Bm, T, R, 

Cp, D, Bp 

2) N, Bi, Bm, T, R, Cp, Bp, D 

Meio Antrópico 

1) Sócio-economia; 

2) Infraestrutura social 

1) N, Mi,Bm, T, R, Cp, D e I, Mp. 

2) N, Mi, Bm, T, R, Cp, D e I, Mp 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de PIRES (2012)  
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APÊNDICE M – Fábrica da Fiat: Ações e Medidas Ambientais 

Etapa: Planejamento 

Ações e Impactos Medidas Ambientais Classificação 

das medidas74 

Geração de 

expectativa 

Plano de comunicação que potencialize 

os impactos positivos e minimize os 

negativos, de forma a evitar a 

frustração das expectativas por parte da 

população e desgaste da imagem da 

empresa no território; articular junto 

aos órgãos estaduais e municipais o 

treinamento e qualificação da mão de 

obra local, assim como dos possíveis 

fornecedores. 

Pr, l, S, M, 

E/PP, Ex, nC 

Construção de 

conhecimento local 

  

Valorização 

imobiliária 

  

Qualificação 

profissional 

  

Etapa: Canteiro de Obras 

Ações e Impactos Medidas Ambientais Classificação 

das medidas 

Possibilidade de 

poluição pelo manejo 

e estocagem de 

produtos perigosos 

(óleo, combustível, 

aditivo etc.) 

1) Programa de Gestão e Controle 

Ambiental durante a execução das obras; 

 

2) Embalagens resistentes com 

acondicionamento em local apropriado; 

Sistema drenagem apropriada com 

caixas separadoras de água e óleo; 

Ausência de abastecimento e 

manutenção de veículos e maquinários 

nas áreas das obras sem sistemas de 

drenagem munidos com caixa 

separadoras de água e óleo; Bacia de 

contenção ao redor de equipamentos 

estacionários. 

1) Pr, I, F, C, E, 

Ex, nC 

 

2) 

Pr, I, F, C, E, 

Ex, nC 

Geração de efluentes 

líquidos (esgoto, 

águas residuárias de 

equipamentos etc.) 

Esgoto sanitário encaminhado para 

estação de tratamento; Sistema de 

drenagem com caixas separadoras de 

água e óleos; Emprego de regras da boa 

engenharia para evitar falhas na 

drenagem. 

Pr, I, F, C, E, 

Ex, nC 

Continua 

                                                           
74 Classificação das Medidas: a) Natureza: mitigadora preventiva (Pr); corretiva (Cor); maximadora (Max); 

compensatória (Co); b) Fase do empreendimento: planejamento (P); implantação (I); operação (O); desativação 

(D); c) Fator ambiental: físico (F); biótico (B); socioeconômico (S); d) Prazo de permanência de sua aplicação: 

curto (C); médio (M); longo (L); e) Responsabilidade por sua implantação: empreendedor (E); poder público 

(PP); outros (Ou); f) Exequibilidade: exequível (Ex);  não exequível (nE); g) Complexidade: complexa (Com); 

não complexa (nC). (PIRES, 2012). 
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Alteração da 

drenagem superficial 

e geração de 

efluentes líquidos 

Instalação de drenagem pluvial 

adequada, de forma a reduzir a 

velocidade do escoamento de águas de 

chuva, com a implantação de estruturas 

de dissipação de energia e caixa de 

decantação de sólidos; Redução do 

tempo de exposição das áreas sem 

cobertura vegetal ou outro tipo de 

revestimento. 

Pr, I, F, C, E, 

Ex, nC 

Geração de resíduos 

sólidos de diversas 

tipologias 

1) Controle Empresas terceirizadas; 

Apropriação do custo de gerenciamento 

de resíduos; PGRCC; 

2) Tratamento de esgoto sanitário; 

Instalação rigorosa de sistema de 

drenagem munido de caixas separadoras 

de água e óleos, com valetas 

contornando todas as áreas; Boas 

práticas de engenharia; Drenagem 

pluvial adequada 

1 e 2 

Pr, I, F, C, E, 

Ex, nC 

Geração de emprego 

e renda 

1) Cursos de aperfeiçoamento destinados 

à mão de obra. 

2) Contratação, sempre que possível, de 

mão-de-obra e fornecedores da região. 

1 e 2 

Max, I,S,M, 

E/PP, Ex, nC 

Aumento 

populacional 

Preparar urbanisticamente as cidades 

para a nova realidade que se vislumbra, 

para não se exacerbarem os problemas 

de infraestrutura como carência de 

habitação e saneamento básicos, além 

dos serviços sociais como educação, 

saúde, segurança, assistência social; 

Elaboração pelo poder público de análise 

integrada da projeção populacional, 

aumento de demanda e arrecadação 

pública para desenvolvimento 

sustentável nos municípios da AID. 

Pr, I, S, M, 

PP, Ex, nC 

Etapa: Obras Civis 

Ações e Impactos Medidas Ambientais Classificação 

das medidas 

Movimentação de 

Terra 

Licenciamento de jazida mais próxima e 

mais viável; Identificação da melhor 

localização destinado ao bota fora. 

Pr, I, F, C 

E, Ex, nC 

Geração de resíduos 

sólidos de diversas 

tipologias 

Controle das empresas terceirizadas que 

participarão da construção do 

empreendimento, para garantir que as 

mesmas atendam integralmente as 

diretrizes previstas no sistema de Gestão 

Ambiental do Empreendimento. 

Pr, I, F, M, E, 

Ex, nC 

Continua 
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Geração de emissões 

atmosféricas 

Regulagem dos motores dos veículos; 

Controle de velocidade e de carga dos 

veículos; Umidificação de vias não 

pavimentadas; Recobrimento dos 

materiais transportados; Instalação de 

proteção junto às rodas visando redução 

de material particulado. 

Pr, I, F, C, E, 

Ex, nC 

Geração de emprego 

e renda 

Contratação, sempre que possível, de 

mão-de-obra e fornecedores da região. 

Max, I,S,M, 

E/PP, Ex, nC 

Etapa: Transporte 

Ações e Impactos Medidas Ambientais Classificação 

das medidas 

Geração de emprego 

e renda 

Contratação, sempre que possível, de 

mão-de-obra e fornecedores da região. 

Max, I,S,M, 

E/PP, Ex, nC 

Aumento do tráfego 1) Regulagem dos motores dos veículos; 

-Controle de velocidade e de carga dos 

veículos; -Umidificação vias não 

pavimentadas; -Recobrimento dos 

materiais transportados; -Instalação de 

proteção junto às rodas visando redução 

de material particulado. 

 

2) Atuação do poder público para 

planejamento e concretização de novas 

formas de acesso à área, bem como a 

presença efetiva de Policiais rodoviários 

Federais na BR-101. 

1) Pr, I, F, C, E, 

Ex, nC 

 

 

 

 

 

 

2) Pr, I, F, C, E, 

Ex, nC 

Aumento do risco 

de acidentes 

1) Condução dos veículos por pessoas 

devidamente habilitadas e treinadas para 

transporte de cargas; 

 

2) Otimização do tráfego; Limitar a 

velocidade de circulação dos veículos; 

Os condutores devem ser experientes no 

transporte de cargas; Informar a 

comunidade afetada sobre a obra; 

Presença efetiva de Policiais 

Rodoviários Federais na BR-101 

1 e 2 

Pr, I, F, C, E, 

Ex, nC 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de PIRES (2012) 
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ANEXO A – Manifesto Suape75 

 

 

 

A propósito de Suape 

 

Tem-se firmado como tradição do estilo recente de promover o desenvolvimento econômico – 

que se entende como aumento da renda per capita-, o lançamento pelo governo de grandes 

projetos de sua iniciativa, que as autoridades presumem consultar o interesse público e julgam 

satisfazer as aspirações da população, sem que uma consulta à última seja efetivamente 

realizada. Esta é uma regra quase universalmente seguida, cuja validade não tem sido – a não 

ser em casos excepcionais – posta em dúvida. Isto não impede, todavia, que pessoas 

interessadas e grupos de indivíduos manifestem sua opinião a respeito de tais projetos e 

empreendimentos, reagindo contra a pretensão de transformar em verdade indiscutível a 

tradição autocrática de não fazer a confecção de grandes projetos ser precedida de consulta às 

aspirações da coletividade. Estas considerações vêm a propósito do intento do governo de 

Pernambuco de implantar a todo custo, em sítio privilegiado do estado, um complexo 

industrial portuário, o Projeto de Suape, cuja elaboração tem avançado no sentido da 

realização da obra sem que atenção devida seja dada às vozes que manifestam oposição à 

iniciativa. 

 

Pois bem, parece oportuno tornar público agora que a idéia de realização do complexo 

industrial portuário de Suape não é aceita pacificamente por todos os cidadãos que, além de 

pagar impostos, se sentem responsáveis pela elucidação de aspectos de interesse vital para a 

vida da população pernambucana. E não se trata, por outro lado, de mera reação suscitada por 

interesses feridos, a desses cidadãos preocupados com o bem-estar comum. O que há de 

relevante a examinar no que toca a Suape são variáveis que envolvem, inclusive, uma 

apreciação baseada em critérios puramente econômicos, dentro do figurino do mais rigoroso 

raciocínio analítico, da significação em termos sociais do projeto. 

 

Em primeiro lugar, seja dado o destaque, ao decidir levar a cabo a idéia do complexo, o 

governo tomou decisões quanto à alocação de recursos em Pernambuco que implicam em se 

recusarem muitos projetos menores, iniciativas em setores e regiões diversas do estado, cuja 

necessidade de suporte econômico-financeiro conflita irrecusavelmente com os requisitos de 

Suape. Com efeito, a crer nas próprias informações do governo pernambucano, o total de 

investimentos previstos para o complexo envolvendo recursos públicos e privados, é da 

ordem de três bilhões de dólares[1], ou seja, cerca de 23 bilhões de cruzeiros[2], cifra que é 

mais da metade dos fundos que se investirão, no período 1975-79, no colossal Programa de 

Industrialização do Nordeste e quase oito vezes mais que os recursos consignados ao 

Polonordeste nos anos 1975-77, ambos de iniciativa federal e considerados projetos-impacto. 

É ocasião então de perguntar: que razão de benefício-custo ou que taxa interna de retorno 

norteou a decisão do governo de Pernambuco, ou para ser menos sofisticado, que grandeza da 

relação capital-produto serviu de marco de referência para Suape? Se algum parâmetro dessa 

natureza foi usado – e não se concebe procedimento de outra forma, pois se este fosse o caso, 

perderia seriedade qualquer escolha envolvendo massa tão formidável de recursos 

sabidamente escassos –, que alternativas serviram para a decisão tomada? Isto é, dado que 

Suape implica numa certa configuração do destino concebido para alocação de recursos, é de 

                                                           
75 Publicado originalmente no dia 5 de abril de 1975, no semanário Jornal da Cidade (ano II, no 24, 6-12.4.75), 

do Recife, hoje extinto. 



 

166 

se esperar que o governo haja contemplado caminhos alternativos, configurações alternativas 

para o uso dos recursos envolvidos, de tal modo que, pesando benefícios e custos das diversas 

rotas por que poderia optar, resolveu, avaliando através de coeficientes técnicos relevantes, 

seguir o caminho de Suape. Indaga-se: o governo fez isto? Certamente que não, parece ser a 

resposta, tal a maneira quase histérica com que se fala do projeto, anunciando-se tão só suas 

vantagens, sem nenhuma alusão àquilo que os economistas em seu esoterismo vocabular 

classificam de “custos de oportunidade”. 

 

Esquecendo o aspecto acima, seria admissível transformar Suape em complexo industrial 

portuário, se não fosse possível conceber para o local utilizações alternativas e se não 

houvesse a opção para o que ali se encontra. Assim, de um prisma estritamente econômico, a 

decisão do projeto continua controvertida, na medida em que Suape permite imaginar outros 

usos para sua feliz dotação de beleza natural e de outros recursos para o lazer, além de ser 

sítio histórico do maior interesse. A idéia do turismo, por exemplo, vem de imediato à mente 

quando se pensa em aproveitar recanto de tão comovente harmonia estética. Uma rigorosa 

avaliação não poderia indicar relação benefício-custo mais alta no caso do turismo do que no 

do complexo imaginado? Esta é uma indagação de cuja objetividade não se pode escapar e 

que deveria, para ser aceita a decisão do projeto em andamento, ter sido pesada e confrontada 

com a obsessão em que se transformou a implantação do parque industrial e pólo portuário de 

Suape. Afinal de contas, vai se permitir que o governo sacrifique um número incalculável de 

projetos de menores dimensões, mas de alcance social talvez maior, investindo formidável e 

maciçamente numa obra que pode até – se faltarem fundos em instantes críticos – terminar 

como um dos mais conspícuos elefantes brancos da megalomania algo irresponsável de tantos 

exemplos da atividade governamental no Brasil? Suape como projeto é muito mais do que 

simples distrito industrial, do que um açude ou um empreendimento da agro-indústria. Vale a 

pena meditar cuidadosamente, pois, nos retornos totais e nos custos completos – diretos e 

indiretos, sociais e privados – da iniciativa. Vale a pena também refletir no fato de que os 

possíveis empreendimentos que se dizem atraídos por Suape são fruto de entendimentos 

verbais com grandes grupos multinacionais, e que esses entendimentos não necessariamente 

resultarão em inversões. Deformando-se a paisagem com obras de infra-estrutura que 

transformarão Suape em feio canteiro de obras e que eventualmente poderão não ter utilidade, 

se os investimentos não forem cristalizados, ter-se-á cometido o crime irreparável de deformar 

a paisagem e profanar um sítio histórico – tudo isso em vão. 

 

Toda a viabilidade do empreendimento, aliás, arrima-se em análises pouco cuidadosas, 

conforme transparece de detido exame do material preparado pelo consórcio responsável 

pelos estudos de base do projeto, sob a liderança da TRANSCON. De fato, o grupo técnico 

que definiu em documento para a DIPER a viabilidade de Suape buscou amparar-se em 

instrumentos metodológicos de rigor bastante discutível, usando para projeções que atingem 

até o ano 2005 hipóteses cuja solidez é frágil e cuja confiabilidade não merece respeito. Dessa 

forma, pairam dúvidas enormes, de natureza técnico-econômica, acerca da comprovação de 

que o Projeto de Saúde é viável. Basta mencionar a esse propósito, que as projeções de 

demanda que lastreiam a recomendação de quais indústrias localizar no complexo padecem de 

erros analíticos e que as previsões relativas ao comércio internacional não são visceralmente 

ligadas a estudos sérios que caracterizem perspectivas realísticas para o intercâmbio de bens e 

serviços em escala mundial nos próximos 25 anos. Na verdade, especular sobre tendências 

deste jaez não tem sido tarefa que, mesmo aos mais argutos observadores da conjuntura 

internacional – gente do porte de Kindleberger, Triffin ou Haberler –, tenha proporcionado 

gratificação intelectual, haja vista as inesperadas mudanças decorrentes da crise de 

abastecimento de petróleo desde outubro de 1973. Neste ínterim, incidentalmente, mudaram 
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inclusive parâmetros essenciais da própria concepção original do Projeto de Suape, de que é 

exemplo a reabertura do canal de Suez, um elemento com que não contavam arautos das 

primeiras manifestações a favor do complexo. 

 

Para aparelhar Pernambuco de porto satisfatório existe a alternativa, considerada inclusive nas 

recomendações do tantas vezes lembrado Padre Lebret e que com o passar do tempo vai se 

tornando cada vez menos viável, de ampliação e modernização do ancoradouro do Recife, 

uma opção que interferiria, é certo, com o tumultuado processo de desenvolvimento urbano da 

capital pernambucana, alterando algumas das referências atualmente utilizadas. Esta 

interferência, entretanto, teria um custo social provavelmente inferior ao de semelhante 

emprego de capital no caso de Suape. 

 

Diz-se, por outro lado, que o complexo é defensável por oferecer uma senda segura para o 

insatisfatório grau de desenvolvimento de Pernambuco. Mas por que só entra Suape na 

concepção de um programa de expansão econômica efetiva para o estado? Se 

convenientemente aproveitadas as vantagens turísticas pernambucanas – a cidade de Olinda, o 

Recife mesmo, Nova Jerusalém e as praias da costa estadual vêm de pronto à memória –, 

poder-se-iam, quiçá com bem menor volume de recursos, lograr êxitos na trilha do 

desenvolvimento mais notáveis do que com um projeto de Suape de sucesso imprevisível. 

 

Uma palavra por outro lado para o admirável cenário, verdadeiro patrimônio artístico, que a 

natureza ergueu em Suape. Pode se apodar de romântica a posição, mas o fato é que, se não 

houvesse outra escolha econômica para o local em questão a não ser o porto e se os recursos 

que este envolve estivessem efetivamente sendo otimizados nesta utilização 

comparativamente com qualquer outra, ainda caberia discutir a sabedoria de se alterar 

irreversivelmente a paisagem de que Suape foi dotada. Permitir que no sítio escolhido se 

construa um porto e um complexo de fábricas implica em perda definitiva de uma riqueza que 

faz parte do acervo de Pernambuco. Isto, em qualquer raciocínio analítico, representa um 

custo. Lamentavelmente, sua exata magnitude não pode ser aquilatada, de modo a que uma 

decisão calcada em método ortodoxo de quantificação possa ser tomada. Não obstante, é lícito 

especular sobre se os benefícios esperados no longo prazo superarão com tranqüila margem 

aquilo que se estima serem os custos decorrentes do sacrifício que se imporá à paisagem – 

para não trazer à baila problemas igualmente relevantes relacionados com a poluição do meio 

ambiente que grandes projetos industriais inevitavelmente acarretam. Podem os autores do 

estudo de viabilidade de Suape alegar que foi considerada a questão do turismo, que o projeto 

reservou uma área para tal etc. Mas, conhecendo-se a experiência dos sítios industriais no 

mundo inteiro e lembrando-se como se apresentam suas áreas vizinhas, cinzentas e 

deformadas, pode-se esperar que Suape seja capaz, de fato, de oferecer ambiente para o lazer 

– como acontece admiravelmente agora e como ocorreria na hipótese da solução turística? 

Não é só Suape que pagará, em termos de mutilação do meio ambiente e de deterioração da 

qualidade da vida, por conta do complexo que se deseja irrefletidamente, no sentido aqui 

comentado, instalar ali. Todo um conjunto de recantos preferidos por uma população que se 

descobre asfixiada no ambiente despojado de locais de finalidade recreativa do Recife serão 

também sacrificados, numa proporção cujos contornos certamente se ignoram no momento. A 

esse propósito, parece oportuno sugerir que o governo pernambucano siga o bem sucedido e 

pouco divulgado exemplo do governo do Rio Grande do Sul, o qual concebeu e implantou o 

Parque Estadual da Praia de Torres à base de um projeto de Burle Marx que, harmonizando 

inteiramente o cenário local com as inevitáveis necessidades de infra-estrutura, criou 

ambiente de grande atração turística e lazer. 
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Não se ponha de lado, por último, a significação histórica de Suape, tão pouco enfatizada nos 

raros debates que sobre o projeto têm ocorrido à luz da opinião pública. Ainda hoje são 

freqüentes os achados arqueológicos de indiscutível importância que têm sido feitos no local, 

peculiaridade que por si só deveria levar ao tombamento da área como parte do patrimônio 

que a história da epopéia pernambucana nos legou. 

 

Tudo isso exige que se tome uma posição. Que se denuncie a fragilidade de um planejamento 

exclusivamente voltado para a promoção tacanha da produção de mercadorias e da renda per 

capita, não importando que custos a sociedade está pagando por esse esforço orientado pela 

busca apenas de maior bem-estar material. Que se considerem a experiência e sobretudo os 

equívocos cometidos pelos países já industrializados e que hoje lamentam a tomada de certas 

decisões pouco sábias, inclusive e principalmente no que se refere à detestada e combatida 

poluição do meio ambiente. Agora mesmo, quando o Brasil protesta de forma uníssona e 

veemente diante da tentativa – felizmente frustrada – do governo finlandês de jogar uma carga 

de arsênico em forma de lixo no Atlântico Sul, convém que se enfatize o perigo que é para 

nosso mar a instalação de fábricas gigantescas de fertilizantes e de alumínio junto à costa 

pernambucana, a lançar continuamente seus excrementos industriais em águas que ora são 

admiradas por uma festejada e cada vez mais rara pureza. Ainda é tempo de se reformar o 

esquema de Suape. Assim, nada mais justo que o governo se disponha a abrir o debate técnico 

em torno do complexo, de modo a que a responsabilidade daqueles que antevêem os ônus que 

recairão sobre a sociedade em decorrência da efetivação da obra possa ser resguardada. E que 

se evite o ufanismo oficial pouco sadio que chega a proclamar Suape como empreendimento 

irreversível, numa tentativa de fazer com que a população o aceite sem oposições, como 

fatalidade do crescimento econômico – que não é. 

 

Clóvis Cavalcanti, diretor do Departamento de Economia do Inst. Joaquim Nabuco de 

Pesquisas Sociais 

Renato S. Duarte, Professor do Mestrado em Economia e da Faculdade de Ciências 

Econômicas da UFPE 

Roberto M. Martins, Coordenador do Curso de Mestrado em Sociologia da UFPE 

Nelson Chaves, Professor Titular da Faculdade de Medicina da UFPE 

José Antônio Gonsalves de Mello, Professor Titular de História da UFPE 

Renato Carneiro Campos, Diretor do Departamento de Sociologia do Inst. Joaquim Nabuco 

de Pesquisas Sociais 

João de Vasconcelos Sobrinho – Chefe da Estação Ecológica de Tapacurá e Titular da 

Disciplina de Ecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

 

 
[1] Segundo Governo Eraldo Gueiros Leite, Assim Servi a Pernambuco, Recife, março de 1975, p. 19. 
[2] Não se sabe a que período os gastos se referem, nem tampouco qual a base dos preços utilizada, mas acredita-

se que esta seja de preços de inícios de 1975. 
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ANEXO B – Localização do Polo Farmacoquímico 

 

 

 
Fonte: VPC/BRASIL (2008) 
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ANEXO C – Localização da Fábrica da FIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PIRES (2012) 
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ANEXO D – CIPS: Área de Influência fase de implantação meios físico e biótico aquático 

 
Fonte: FADE-UFPE (2011) 
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ANEXO E – CIPS: Áreas de Influência do Meio Socioeconômico 

 

 
Fonte: FADE-UFPE (2011) 
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ANEXO F – CIPS: Compatibilização e Andamento dos Programas Ambientais propostos no EIA 2000 (continua)76 

 

Proposta   Compatibilização Situação Atual 

Programa Especificação Projeto   

PA 1 Programa de 

Comunicação 

Social e Interação 

com a 

comunidade 

 Este Programa está inserido no projeto 

do PA 17. 

Termo de Referência 

elaborado. 

PA 4 Programa de 

adequação do 

empreendimento 

ao seu entorno 

imediato 

1. Projeto de revitalização e 

utilização sustentável do centro de 

piscicultura 

Cedido ao MLST Andamento na 

Negociação 

2. Projeto de conservação das matas 

via a utilização econômica da manga 

Áreas incluídas no Programa de 

Conservação e Recuperação de 

Ecossistemas (PA5) 

Cancelado. 

(deixa de existir) 

3. Projeto de conservação das matas 

via a castanha de caju 

Substituído pelo projeto de restauração 

da ZPEc – TC 39/2010  

Em andamento 

4. Projeto bosques energético Área sendo destinada para o 

assentamento do MLST 

Andamento, área em 

negociação. 

5. Projeto de implantação de novos 

mini-corredores ecológicos 

Relocado para o Programa de 

Conservação e Recuperação de 

Ecossistemas (PA 5) 

Em andamento - 

contratação de 

empresa 

6. Projeto Ilhas: conservação da 

flora e fauna local 

Substituído pelo projeto de restauração 

da ZPEc – TC 39/2010, com criação 

da UC Engenho Ilha 

Em andamento  

 

Fonte: FADE-UFPE, (2011, p. XI 66) 

  

                                                           
76 As atualizações destes programas constam no Parecer Técnico nº 005/09, e foram apresentadas à CPRH, em cumprimento ao Termo de Compromissos nº 022/01. 
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Compatibilização e Andamento dos Programas Ambientais propostos no EIA 2000 (continua) 

Proposta   Compatibilização Situação Atual 

Programa Especificação Projeto   

PA 6 Programa de 

Conservação e 

Recuperação de 

Ecossistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

Proteção aos 

Manguezais que 

não serão 

Utilizados 

1. Projeto de avaliação dos 

dados existentes e 

intensificação do 

conhecimento da 

biodiversidade da flora e da 

fauna terrestre; 

(Está incluído no PA 5 – Programa de 

Conservação e Recuperação de Ecossistemas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não atendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projeto de avaliação dos 

dados existentes e 

intensificação do 

conhecimento da 

biodiversidade da 

macrofauna e da 

macrofauna aquática; 

3. Projeto de avaliação dos 

dados existentes e 

intensificação do 

conhecimento da 

biodiversidade da flora e 

fauna planctônicas. 

4. Projeto de educação 

ambiental para a 

comunidade do Engenho 

Ilha 

Passa a incluir todas as comunidades de Suape Em andamento 

Fonte: FADE-UFPE, (2011, p. XI 66) 
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Compatibilização e Andamento dos Programas Ambientais propostos no EIA 2000 (continua) 

Proposta   Compatibilização Situação Atual 

Programa Especificação Projeto   

PA 7  

 

Programa de 

Valorização do 

Patrimônio 

Arquitetônico, 

Histórico Cultural 

e Paisagístico 

1. Acompanhamento das 

obras de SUAPE 

Atendido para as obras da PE-60; Express-way; Ilha 

de Cocaia; TDRNorte, pendente o rodoferroviário 

Em andamento 

(final: 31/12/09). 

2. Prospecção sistemática na 

área destinada à Refinaria 

de Petróleo. 

Atendido pela RNEST Concluído. 

3. Prospecção exploratória 

da área do CIPS. 

Atendido – sistematização das informações 

arqueológicas.  

Falta atender a prospecção nas igrejas, engenhos e 

cercanias. 

Em andamento 

4. Conservação do 

patrimônio natural, 

histórico-cultural 

 Termo de 

Referência a ser 

elaborado. 

PA 8 Programa de 

Integração com as 

atividades de 

Planejamento, 

Controle e 

Fiscalização do 

Uso e Ocupação 

do Solo das 

Bacias dos Rios 

das Áreas de 

Influência Direta 

e Indireta 

Considerado como 

competência da APAC, 

SRH e CPRH, por alegação 

da lei estadual de recursos 

hídricos) 

Foram reunidos para implantação Em definição de 

equipe para 

elaboração do 

Termo de 

Referência. 

Fonte: FADE-UFPE, (2011, p. XI 67)  
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Compatibilização e Andamento dos Programas Ambientais propostos no EIA 2000 (continua) 

Proposta   Compatibilização Situação Atual 

Programa Especificação Projeto   

PA 13 (Programa de 

Correção do 

Passivo 

Ambiental – 

cancelado com 

programa, 

ficando os 

projetos reunidos 

ao PA8) 

1. Reconhecimento e 

preservação dos prados de 

fanerógamas marinhas 

 

 

 

Foram reunidos para implantação 

 

Em definição de 

equipe para 

elaboração do 

Termo de 

Referência. 

 

2. Monitoramento da flora e 

fauna planctônica das 

barragens de Bita e Utinga 

PA 14 Programa de 

acompanhamento 

e monitoramento 

do CIPS e áreas 

circundantes 

1. Estudos morfodinâmicos 

das praias de Cocaia e 

Suape 

Realizado pela Refinaria do Nordeste 

 

 

Parcialmente 

atendido 

 

2. Monitoramento da 

qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas e 

sedimentos de corrente na 

área do CIPS 

Realizado pela Refinaria do Nordeste 

 

 

 

Parcialmente 

atendido 

3. Monitoramento por geo-

processamento 

Será avaliado por profissional da área Em avaliação 

 

 

Fonte: FADE-UFPE, (2011, p. XI 67) 
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Compatibilização e Andamento dos Programas Ambientais propostos no EIA 2000 (continua) 

Proposta   Compatibilização Situação Atual 

Programa Especificação Projeto   

PA 17 Programa de 

Educação 

Ambiental 

1. Reconhecimento-

Levantamento de problemas 

ambientais 

Foi feito o diagnóstico Socioambiental e 

disseminada as informações 

Em andamento 

 

2. Capacitação-

sensibilização ambiental 

Difundida as informações por meio de cursos e 

oficinas 

Em andamento 

 

3. Conservação do 

patrimônio natural, 

histórico-cultural 

 

 

Não atendido 

4. Reciclagem-reutilização 

de resíduos sólido 

Difundida as informações por meio de cursos e 

oficinas  

Elaborado o Termo 

de Referência 

PA 18 Programa de 

Turismo 

1. Possibilidades e limites 

para o desenvolvimento e 

atividades turísticas na área 

do CIPS 

  

 

 

Não atendido, 

carece de avaliação 

por um profissional 

da área. 

2. Sensibilização e 

capacitação para 

implantação de atividades 

turísticas na área do CIPS 

3. Sinalização turística 

 

Fonte: FADE-UFPE, (2011, p. XI 67) 
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Compatibilização e Andamento dos Programas Ambientais propostos no EIA 2000 (final) 

Proposta   Compatibilização Situação Atual 

Programa Especificação Projeto   

PA 19 Programa de 

Resíduos Sólidos 

1. Gerenciamento de 

resíduos sólidos no CIPS 

CTR em operação 

 

Atendido 

 

2. Monitoramento ambiental 

do aterro sanitário de 

SUAPE 

Perda de objeto em função das características 

físicas do CIPS que não permitem que um aterro 

seja implementado dentro dos limites do Complexo 

Cancelado 

 

 

3. Reciclagem-reutilização 

de resíduos sólidos 

 Termo de 

Referência a ser 

elaborado 

 

Fonte: FADE-UFPE, (2011, p. XI 67) 
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ANEXO G – CIPS: Principais intervenções realizadas entre 1973-2011 (continua) 

 

Ano Planejamento/Ações Obras/Realizações 

 1° MOMENTO – até 

EIA/RIMA 2000 

Passivo ambiental identificado e estudado para o 

período 1974-1999 

1973 Declarada área de utilidade 

pública 

Definição de limites para o CIPS 

1974 Elaboração do Plano Diretor 

(Transcon) 

Definição de zoneamento e usos 

1978 Criação da Empresa Suape Introdução da idéia do Porto Externo (Planave) 

1979  Construção do Centro Administrativo; 

Construção das barragens de Bita e Utinga; 

Dragagem do istmo de Cocaia; 

Bloqueio do Ipojuca para construção do Parque de 

Tancagem 

1980  Construção do Molhe Externo 

1981  Instalação de pier de granéis líquidos e gasosos 

1982  Pavimentação TDR-sul e Av. Portuária; 

Construção da Estação Rodo-Ferroviária 

1983  Rebaixamento dos arrecifes 

1985  Parque de Combustível 

1987  Término construção do CMU – Cais de Múltiplos 

Usos 

1989 Plano de Desenvolvimento 

Portuário de Curto e Médio 

Prazo (Consulplan) 

Parque de Combustível 

1995  Engordamento da praia de Suape 

1997  Inicío da construção do Porto Interno; 

Abertura dos arrecifes; 

Abertura do canal de navegação na Ilha de Tatuoca 

1999  Término de cais da 1º Etapa; 

Término da construção do Porto Interno 

2000 Projeto Básico de Ampliação 

e Modernização do Porto de 

Suape - EIA/RIMA 

elaborado com identificação 

e estudo do passivo 

ambiental até 1999 

PROPOSTAS: 

Construção de cais (Cais 04 e 05); 

Continuação da dragagem do Porto Interno; 

Construção de vias de acesso (duplicação da TDR 

Sul, Av. Portuária e do acesso ao CIPS); 

Complementação do TDR Norte; 

Construção e pavimentação do acesso à ZIP; 

Urbanização da ZIP; 

Preparação de lotes para instalação de indústrias e 

Construção do Terminal de Contêiner e obras 

Complementares. 

 2° MOMENTO – pós 

EIA/RIMA 2000 

Identificação e estudo do passivo ambiental para o 

período 2000-2011 

2000  Início da construção Píer de Granéis Líquidos – 

PGL-2 
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2001  Término do PGL-2 

Inauguração da 2°etapa do Porto Interno, 

estendendo o canal de navegação em mais de 450m 

Dragagem de mais de 1 milhão e 300 mil m2 de 

areia 

2002  Início duplicação da Av. Portuária (4,4 km2) e da 

construção da Central de Operações Portuárias 

2004  Inauguração do Centro de Treinamento do CIPS 

2007  Inauguração do Cais 4 – 330mts de extensão 

2008 Novo Plano Diretor Início de levantamento e estudos 

2009  Inauguração do Cais 5 – 335mts de extensão 

2010 Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento 

– PDZ 

Aprovação da reconfiguração da ZIP- ilha de 

Tatuoca e entorno - novos canais de navegação, 

lotes e acessos. 

2011  Duplicação da TDR-Sul e Início da duplicação e 

complementação da TDR-Norte 

 Novo Projeto Básico de 

Ampliação e Modernização 

do Porto de Suape – este 

Estudo Ambiental 

Complementar – EAC – ao 

EIA/RIMA 2000. 

PROPOSTAS: 

Construção de mais 4 berços (Cais 6 ao 9), 

Terminal de Granéis Sólidos na Ilha de Cocaia, 

Terminal Ferroviário Multiuso da Transnordestina 

e Implantação do Cluster Naval, definido pelo 

PDZ. 

Fonte: FADE/UFPE, 2011, p. XI.8 
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ANEXO H – CIPS: Identificação de Passivo Físico, Biótico e Social, 2000-2011 

 

Meio Passivo Impactos Decorrentes 

 

 

 

 

Físico 

Degradação da 

qualidade da água; 

 

Alteração e perda 

de habitats e 

sítiosreprodutivos 

Meio Físico – alteração do regime salino e dos 

fluxos de materiais entre as áreas costeiras e 

estuarinas. 

Meio Biótico – eliminação/degradação de 

habitats. 

Meio Antrópico – declínio da pesca. 

Modificação da 

linha de costa 

Meio Físico – alteração permanente. 

Enrocamento no rio 

Tatuoca 

Meio Físico – degradação física da área. 

Meio Biótico – impacto na biota aquática 

Pedreira 

abandonada 

Meio Físico – degradação física da área. 

Meio Biótico – impacto na vegetação 

 

 

 

 

Biótico 

SADE e Alteração 

da hidrodinâmica – 

direção e 

velocidade das 

correntes. 

 

Incremento da 

intrusão salina, 

destruição da biota 

e de áreas de 

desova e de 

berçários 

Meio Biótico – 

Alteração da distribuição espacial dos 

organismos; 

Destruição de povoamentos de moluscos 

filtradores por interferência nos seus 

requerimentos ambientais, com conseqüência 

para as cadeias tróficas estuarinas e Prejuízo 

para os serviços prestados pelo ecossistema. 

Meio Antrópico – redução dos estoques 

pesqueiros com indicação de sobrepesca. 

Supressão de 

vegetação 

 

Aterro 

Redução da cobertura vegetal Perda de 

biodiversidade; 

Intervenção em áreas de preservação permanente 

Enrocamento  

 

 

 

 

Antrópico 

Adensamento 

populacional 

Precariedade da moradia; 

Deficiência nos serviços públicos e de 

infraestrutura; 

Exposição aos riscos em relação a área de 

produção. 

Ocupação 

inadequada 

 

Degradação de 

patrimônio 

Soterramento de vestígios cultural e histórico; 

Riscos para segurança, saúde e áreas de interesse 

ambiental 

Precarização da 

infraestrutura 

 

Descarte de 

material sólido 

Meio Biótico – prejuízo à vegetação e aos cursos 

de água; 

Meio Antrópico – prejuízo à saúde e a qualidade 

ambiental. 

Fonte: FADE-UFPE (2011, p. XI. 29) 



 

182 

ANEXO I – CIPS: Relação de Programas Ambientais, 2000-2011 

 

EIA 2000, período 1978-1999 EAC 2011, período 2000-2011 

PBA Especificação PA Especificação 

1 Programa de Comunicação Social e Interação com a 

Comunidade 

21 Programa de Política e Gestão Ambiental Empresarial 

4 Programa de Adequação do Empreendimento ao seu 

Entorno Imediato 

22 Programa para Execução de Obras e Agenda Ambiental 

5 Programa de Recomposição e Implantação das Áreas de 

Conservação 

23 Programa de Restauração de Áreas de Preservação Permanente em 

Igual Extensão 

6 Programa de Proteção aos Manguezais que não serão 

utilizados 

24 Programa para Implantação da Unidade de Conservação de 

Proteção Integral no Engenho Ilha 

7 Programa de Valorização do Patrimônio Arquitetônico, 

Histórico, Cultural e Paisagístico 

25 Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre 

8 Programa de Integração com as Atividades de 

Planejamento, 

Controle e Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo das 

Bacias dos Rios das Áreas de Influência Direta e Indireta 

26 Programa de Restauração do Povoamento dos Estoques de Ostras 

13 Programa de Correção do Passivo Ambiental 27 Programa de Criação de Novos Habitats 

14 Programa de Acompanhamento e Monitoramento da 

Qualidade Ambiental do CIPS e Áreas Circundantes 

28 Programa de Apoio a Pesca Artesanal e de Incremento da 

Diversidade e Produtividade Costeira em Suape 

17 Programa de Educação Ambiental 29 Programa de Seleção e Monitoramento das Áreas de Bota-Fora 

Oceânico do Porto de Suape 

18 Programa de Turismo 30 Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das Águas 

Estuarinas e Costeiras na Área do Porto de Suape 

19 Programa de Resíduos Sólido 31 Programa de Monitoramento das Condições Hidrodinâmicas na 

Área Estuarina de Suape 

  32 Plano de Recuperação de Área Degradada 

  (Continua) 
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  Continuação 

  EAC 2011, período 2000-2011 

  PA Especificação 

  33 Programa de Monitoramento da Linha de Costa 

  34 Programa de Monitoramento das Áreas de Mangue 

Remanescentes no CIPS 

  35 Programa de Monitoramento do Desenvolvimento nas Áreas 

Compensadas com Vegetação Típica de Mangue 

  36 Programa de Criação de Área de Visitação em Região de Mangue 

– Parque Temático 

  37 Plano de Regularição Fundiária 

  38 Plano de Reassentamento 

  39 Plano para Áreas de Atração Imobiliária no Plano Diretor dos 

Municípios do Entorno 

  40 Plano de Compatibilização de Áreas de Interesse Ambiental e 

Núcleos Urbanos 

  41 Plano de Mobilidade 

  42 Programa de Pesquisas Arqueológicas 

  43 Programa de Criação de Reserva Técnica Moderna 

  44 Programa de Prospecção, Resgate e Educação Patrimonial e 

Monitoramento para Obras 

Fonte: FADE-UFPE, (2011, p. XI 63-64) 
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ANEXO J – Polo Farmacoquímico: Área de influência indireta sobre os meios físico e 

biótico 

 

 
 

Fonte: VPC/BRASIL (2008) 

  



 

185 

ANEXO K – Polo Farmacoquímico: Área de influência indireta sobre o meio 

socioeconômico 

 

 
Fonte: VPC/BRASIL (2008) 
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ANEXO L – Polo Farmacoquímico: Área de influência direta sobre os meios físico e biótico 

 

 
Fonte: VPC/BRASIL (2008) 

  



 

187 

ANEXO M – Polo Farmacoquímico: Área de influência direta sobre o meio socioeconômico 

 

 
Fonte: VPC/BRASIL (2008) 
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ANEXO N – FIAT: Áreas de influência meios físico e biológico 

Fonte: PIRES (2012)   
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ANEXO O – FIAT: Áreas de influência meio socioeconômico 

Fonte: PIRES (2012) 


