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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo geral analisar ações da chamada agenda verde (uma 
classe de atividades, as quais se referem a assuntos como preservação de florestas 
e biodiversidade) realizadas pelos atores públicos e privados em prol da 
conservação da Mata Atlântica no território do Complexo Industrial Portuário 
Governador Eraldo Gueiros – Suape, empreendimento este localizado na zona 
costeira sul do estado de Pernambuco. Os objetivos específicos foram: identificar 
ações em prol da conservação ambiental realizadas pelo ator público CIPS, 
averiguar quais atores privados (empresas instaladas no Complexo) que possuem 
ações de Responsabilidade Social para a conservação da Mata Atlântica no território 
do CIPS, identificar a presença/participação da sociedade ou organização do 
Terceiro Setor nessas ações e sugerir ações para conservação da Mata Atlântica 
como forma do CIPS alcançar um desenvolvimento mais sustentável. Trata-se de 
uma pesquisa exploratória, do tipo qualitativa que utiliza dados quantitativos para 
fins descritivos, e apoiada em dados primários e secundários, sendo a pesquisa 
documental de grande importância, uma vez que são dados recentes na história e 
com pouca publicidade. O CIPS foi a área de estudo selecionada por apresentar a 
influência dos três setores da economia, além de possuir a maior área protegida por 
lei de preservação de remanescente de Mata Atlântica ao Norte do Rio São 
Francisco protegida por lei, com aproximadamente 9 mil hectares, na contramão de 
ter em sua história diversos fatos relacionados à não concordância de movimentos 
ambientalistas da instalação do Complexo devido a necessidade de serem 
realizadas supressões de vegetação nativa, aterramento de áreas de mangue, entre 
outros. Concluiu-se que o território onde hoje está implantado o CIPS já passou por 
diversas formatações, desde a utilização para o cultivo de cana de açúcar, 
assentamentos rurais, o que afetou diretamente o ambiente natural da região. O 
Governo, em específico a empresa Suape, tem realizados ações em prol da 
conservação, mas isso ocorre ao mesmo tempo que permite diversas supressões de 
vegetação nativa. Das 102 empresas instaladas no Complexo, 68% delas 
apresentam preocupações ambientais declaradas, no entanto apenas duas delas 
reportaram realizar ações para a conservação da Mata Atlântica da Zona de 
Proteção Ecológica (ZPEc) do CIPS. A participação das organizações da sociedade 
civil praticamente é inexistente. Os resultados demonstraram que, apesar da grande 
importância e visibilidade internacional do empreendimento que é o CIPS, as ações 
na área ambiental não têm tido grandes avanços e são pouco estimuladas para que 
sejam realizadas pelas empresas instaladas no Complexo e pelas organizações da 
sociedade civil. Recomenda-se que seja posto em prática as recomendações do 
novo Plano Diretor de Suape, que se prossiga com a criação do Instituto Suape, que 
as empresas desenvolvam mais ações na área da ZPEc, e que a participação da 
sociedade seja estimulada para ajudar nas ações de conservação da Mata Atlântica. 

 

Palavras-chave: Mata Atlântica. Suape. Atores públicos e privados. 
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ABSTRACT 

The aim of this work was to analyze actions of the green agenda (an activity class, 
which refer to issues such as preserving forests and biodiversity) carried out by 
public and private actors for the conservation of the Atlantic Forest in the territory of 
the Industrial Port Complex Governador Eraldo Gueiros - Suape, an undertaking that 
located in the southern coastal zone of the state of Pernambuco. The specific 
objectives were to identify actions in support of environmental conservation carried 
out by the public actor CIPS, determine which private actors (companies located in 
the complex) that have social responsibility actions for the conservation of the 
Atlantic Forest in the territory of CIPS, identify the presence / participation the 
company or organization of the third sector in these actions and suggest actions for 
the conservation of the Atlantic Forest as a way of CIPS achieve a more sustainable 
development. It is an exploratory research, qualitative kind that uses quantitative data 
for descriptive purposes, and supported by primary and secondary data, and the 
documentary research of great importance, since they are recent data in history and 
with little publicity. The CIPS was selected study area to present the influence of the 
three sectors of the economy, in addition to having the largest protected area by law 
remaining to preserve the Atlantic Forest north of the Rio São Francisco protected by 
law, with about 9000 hectares, against to take his story several facts related to the 
non-compliance of environmental movements of complex installation due to the need 
to be held deletions of native vegetation, ground mangrove areas, among others. It 
was concluded that the territory which is now deployed CIPS has gone through 
various formats, from use for sugar cane cultivation, rural settlements, which directly 
affect the natural environment of the region. The Government, in particular the Suape 
company, has carried out actions to conserve, but it occurs at the same time allowing 
several deletions of native vegetation. Of the 102 companies located in the complex, 
68% of them have declared environmental concerns, however only two of them 
reported perform actions for the conservation of Atlantic Forest Ecological Protection 
Zone (ZPEc) of CIPS. The participation of civil society organizations is practically 
non-existent. The results showed that, despite the great importance and international 
visibility of the project which is the CIPS, the actions in the environmental area have 
not been great strides and are hardly stimulated to be carried out by companies 
located in the complex and by civil society. It is recommended to be put in place the 
recommendations of the new Master Plan for Suape, which streamline the creation of 
Suape Institute, companies to develop more actions in the area of ZPEc, and that the 
participation of society are encouraged to help in the actions of Conservation of the 
Atlantic. 

 

Keywords: Atlantic Forest. Suape. Public and private agents. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema proposto enquadra-se na linha de pesquisa Relações Sociedade-

Natureza e Políticas Socioambientais do Programa de Pós Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Pernambuco 

(PRODEMA/UFPE).  

Desde 2010 participo de projetos de conservação da Mata Atlântica 

desenvolvidas pelo Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste - Cepan, e me 

aflige bastante o status de crítico de conservação deste bioma, e procuro, junto com 

minha equipe, sempre analisar as possíveis causas e ir à busca de soluções e 

estratégias para converter esse cenário na região. Juntamente à Universidade 

Federal de Pernambuco, mas precisamente, ao Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Gênero, Raça e Meio Ambiente – GRAPp/UFPE, este estudo se desenvolveu dentro 

do contexto do projeto “A Espacialidade do Capital e as Metamorfoses do Território: 

A Política Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável na Mata Sul de 

Pernambuco”, apoiado pelo CNPQ (Processo nº 309502/2011-0). 

Assim, espero contribuir com a inserção da temática ambiental na prática 

das funções exercidas pelo poder público, pelas empresas e pelos movimentos e 

organizações sociais. A ideia é também de oferecer uma compilação de informações 

que aponte as principais ações realizadas para a conservação, para o uso 

sustentável da biodiversidade e dos serviços ambientais da Mata Atlântica no 

território proposto para inspirar novas ações, além de ratificar/demonstrar a 

dependência dos diversos atores da sociedade desse bioma. Acredito que a difusão 

do conhecimento e de informações é um dos caminhos necessários para se 

entender a crise ambiental global e também para avançar no debate da conservação 

do meio ambiente para essa e as gerações futuras. Não se pretende, com este 

trabalho, esgotar o assunto, mas sim apontar alguns pontos para dar continuidade a 

uma agenda de pesquisa, e instigar reflexões nos tomadores de decisão. 

 

A. Objeto de estudo 



14 
 

A conservação1 da biodiversidade é um dos maiores desafios a ser 

alcançado por mais de 190 países signatários da Convenção sobre a Diversidade 

Biológica (CDB). A CDB é um tratado da Organização das Nações Unidas (ONU) e 

um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio 

ambiente. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente Brasileiro (2015), a 

Convenção “abarca tudo o que se refere direta ou indiretamente à biodiversidade, e 

funciona como uma espécie de arcabouço legal e político para diversas outras 

convenções e acordos ambientais mais específicos”. O Artigo 2º da CDB define 

biodiversidade ou “diversidade biológica” como: 

A variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos 
e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que 
fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de 
espécies, entre espécies e de ecossistemas (CDB). 

Juntamente à biodiversidade, as funções ecossistêmicas ocorrem 

naturalmente nos ecossistemas de forma a dar apoio e suporte aos seres vivos. 

Segundo Andrade e Romeiro (2009), tais funções são processos naturais que 

ocorrem nos ecossistemas, e são traduzidas em serviços ecossistêmicos quando 

“determinada função traz implícita a ideia de valor humano”, ou seja, há por trás uma 

visão antropocêntrica na denominação, uma vez quando estão relacionados aos 

benefícios diretos e/ou indiretos que são gerados para o ser humano ou suas 

atividades econômicas. A Avaliação Ecossistêmica do Milênio propõe uma 

classificação desses serviços em quatro categorias: serviços de provisão (ou 

serviços de abastecimento); serviços de regulação; serviços culturais; e serviços de 

suporte. 

Todas as espécies de vida são dependentes da biodiversidade e dos 

serviços ecossistêmicos para sua sobrevivência. A vida humana não é uma 

exceção. As pessoas dependem deles, por exemplo, para se alimentarem e 

produzirem seus fármacos, para garantirem um clima ameno e tolerável a suas 

limitações corpóreas, bem como solos férteis.  

                                                           
1
 O conceito de conservação assumido nesta pesquisa é relacionado às formas de contribuir para a 

manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, que ora pode ser similar ao 
entendimento de preservação, mas usar-se-á este termo por ter mais proximidade aos conceitos 
trabalhados na ciência da Biologia da Conservação. 
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O Brasil é considerado um país megadiverso, e ainda de acordo com a CDB, 

a estimativa é que o nele se hospeda entre 15 e 20% de toda a biodiversidade 

mundial, sendo considerado o maior do planeta em número de espécies endêmicas 

(espécies que só ocorrem nesta localidade). Um de seus biomas é a Mata Atlântica, 

a qual constitui a segunda maior floresta pluvial tropical do continente americano 

(fica atrás apenas da Floresta Amazônica), que originalmente estendia-se, de forma 

contínua, ao longo da costa brasileira (TABARELLI et al., 2005), iniciando sua 

distribuição, ao norte, no Piauí, indo até o estado do Rio Grande do Sul, abrangendo 

3.284 municípios (SOS MATA ATLÂNTICA, 2014).  

A alta biodiversidade e a originalidade de espécies que nela ocorrem 

(endemismos) são favorecidas pelas diversas características geográficas desse 

bioma (RIBEIRO et al., 2009). No entanto, o seu alto grau de devastação fez com 

que a mesma fosse considerada como um dos “pontos quentes” (hotspots) mundiais 

para a destinação prioritária de esforços de conservação de biodiversidade (MYERS 

et al., 2000). A intensa exploração desse bioma teve início na época do 

descobrimento e sua degradação acentuou-se nos ciclos econômicos da cana-de-

açúcar e da criação de gado (COIMBRA-FILHO; CÂMARA, 1996). A através dessas 

atividades foi que começou a efetiva colonização, e propiciou que se tornasse a 

região brasileira de maior ocupação humana.  

Baseado em dados recentes do Censo Demográfico 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) a SOS Mata Atlântica (SOSMA, 

2014) fez um levantamento onde consta que, aproximadamente, 70% da população 

do Brasil, que equivale a algo em torno de 131 milhões de habitantes, vivem em 

municípios que estão, ou ao menos, possuem parte de seu território inseridos em 

área originalmente ocupada pela Mata Atlântica. Esses municípios, que incluem a 

maioria das capitais ou integram regiões metropolitanas, também concentram os 

grandes polos industriais, petroleiros e portuários do Brasil, os quais respondem por 

80% do PIB nacional (WWF, 2014). 

Assim como esses, diversos outros dados correlacionem positivamente a 

diversidade biológica e os serviços ecossistêmicos e a dependência da sociedade 

são cada vez mais discutidos e reforçam a necessidade de que haja ações para sua 

conservação. Faltam práticas, no entanto, serem adotadas no cotidiano das pessoas 

e no processo econômico. Bishop (2010) comprovou isso em estudo onde compilou 
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diversas evidências que mostram a invisibilidade dos fluxos da natureza na 

economia, que é um fato que contribui de maneira significativa para a sua 

desvalorização.  

A grande necessidade de atores atuantes na economia para assumir uma 

postura mais consciente e proativa pode ser melhor compreendida ao observar os 

exemplos práticos presentes no Quadro 1, onde nele há demonstrado impactos que 

vários campos de ação de uma empresa podem exercer sobre a biodiversidade.  

Quadro 1 Exemplos contextuais de como os campos de ação podem influenciar os fatores 
de impacto sobre a biodiversidade. 

 Fatores de impacto sobre a diversidade biológica 

 

Transforma-
ção do habitat 

Mudanças 
climáticas 

Espécies 
invasoras 

Exploração 
indiscrimi-

nada 
Poluição 

C
a

m
p

o
s

 d
e

 a
ç
ã

o
 

Locais e 
instalações 

Espaço 
necessário para 
prédios 

Fragmentação 
do habitat 

Demanda 
por energia e 
emissão de 
CO2 pelos 
prédios 

Armazename
nto de CO2 
pelo solo 

Local 
escolhido 
pode abrigar 
espécies 
invasoras 

Drenagem de 
pântanos 

Erosão 
causada pela 
agricultura 

Liberação de 

gases de 

efeito estufa 

em 

decorrência do 

esgotamento 

das florestas e 

da drenagem 

dos pântanos 

Poeira 

Sombra dos 

prédios 

Cadeias de 
abastecimen-

to, 
commodities 

e matérias 
primas 

Espaço 
necessário para 
a produção 

Demanda 
por energia e 
emissão de 
CO2 

Redução dos 
sumidouros 
de carbono 
na produção 
de matérias 
primas 

Cultivo de 
novos 
recursos não 
nativos 

Pesca 
indiscriminada 

Monocultura 

Homogeneiza-
ção da 
agricultura 

Fertilização 
indiscrimi-
nada 

Resíduos 
líquidos 

Produto 

Exigências do 
projeto em 
termos de áreas 
e volume  

Demanda 
por energia e 
emissão de 
CO2 pelos 
produtos 

Substâncias, 
nos 
produtos, 
que 
destroem a 
camada de 
ozônio 

Concepção do 
produto pode 
provocar 
disseminações 
de espécies 
invasoras 

As 
características 
do serviço e os 
atributos do 
produto podem 
ter um impacto 
sobre a 
biodiversidade 

Uso do 
produto pode 
causar 
emissões 

Produto na 
forma de lixo 
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Fonte: SCHALTEGGER; BESTÄNDIG (2010, p. 28). 

Geralmente esses impactos são tratados como externalidades negativas, ou 

seja, como ações que afetam negativamente outras atividades ao longo da sua 

execução, e que, em muitos casos, legalmente não precisam ser sanadas. E isso é 

preocupante, pois os poucos espaços naturais (leia-se meio ambiente) existentes se 

encontram ameaçados pelo capital. Dessa forma, dentro do paradigma atual de 

consumo que a sociedade se encontra, para que se consigam ações efetivas de 

conservação desses espaços, é importante reconhecer sua importância, os serviços 

que eles prestam e a necessidade de mantê-los.  

Pode-se dizer que a construção/transformação desses espaços é a 

conformação que eles passam a assumir a medida que o capital passa a agir direta 

ou indiretamente nele. Essa construção está intimamente interligada com a 

acumulação e a espacialização desse mesmo capital, isso porque “sem as 

possibilidades inerentes à expansão geográfica, à reorganização espacial e ao 

desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo há muito teria cessado de 

funcionar como sistema econômico-político” (HARVEY, 2004, p. 40). Ou seja, o 

Produção e 
processos de 
manufatura 

Superfície 
necessária as 
instalações de 
produção 

Descarga de 
resíduos líquidos 
aquecidos 

Demanda 
por energia e 
emissão de 
CO2 

Necessida-
de, durante a 
produção, de 
substâncias 
que 
destroem a 
camada de 
ozônio 

Os processos 
de produção 
podem 
provocar 
disseminações 
de espécies 
invasoras 

Instalações de 
tamanho 
excessivo 
podem gerar 
um aumento da 
demanda por 
recursos e 
provocar a 
exploração 
indiscriminada 

Resíduos 
líquidos 

Emissões 
causadas 
pela 
produção 

Transporte e 
logística 

Espaço 
necessário para 
estradas e 
armazenagem  

Estradas e dutos 
cruzam as rotas 
de espécies 
migratórias 

Demanda 
por energia e 
emissão de 
CO2 
causada 
pelos 
transportes 

Disseminaçõe
s de espécies 
invasoras em 
virtude do 
transporte de 
recursos e 
produtos 

Gestão das 
vagas de 
estacionamento 

Separação 
do petróleo 

Detergentes 
e resíduos 
líquidos 

Matéria 
particulada  

Pessoal 

Habitats 
construídos em 
um projeto 
voluntário dos 
funcionários 

Comportame
nto dos 
funcionários 
tem impacto 
sobe a 
demanda de 
energia e, 
portanto, a 
emissão de 
gases do 
efeito estufa 

Comportament
o dos 
funcionários 
tem impacto 
sobe a 
disseminação 
de espécies 
invasoras 

Comportamento 
dos 
funcionários 
tem impacto 
sobe a 
biodiversidade 

Emissões 
causadas 
pelas 
viagens de 
negócios dos 
funcionários 
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espaço, que é objeto de disputa e de dominação, é o palco do desenvolvimento; é 

dele que se gera e se reproduz a riqueza, e é nele que estão os recursos da 

natureza.  

Essa construção dos espaços e mudança econômica alavancada pelo 

Capitalismo vem sendo experimentada por todo o Brasil e diversos outros países 

onde o neoliberalismo se instala. Uma das características dessa ideologia político-

econômica quase sempre está relacionada ao descaso com as preocupações 

ambientais, juntamente com a de pregar a privatização (das empresas públicas, 

terra, educação, saúde e segurança social), a liberalização dos mercados, 

desregulamentação da economia, precarização do emprego (SANTOS, 2005).  

Apesar das pressões existentes, como é sabido, no entanto, o meio 

ambiente equilibrado é garantido para todos os cidadãos pela Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 225º, conforme o texto de seu caput: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações (BRASIL, 1988 – grifo próprio). 

O que pouco se observa, todavia, é que a missão de preservá-lo não é 

apenas do Estado, a sua conservação deve ser impulsionada pelos três setores da 

economia – Estado (1º Setor), as empresas/mercado (2º Setor) e a sociedade civil, 

organizada ou não, (3º Setor), pois todos usufruem dele. Todos devem contribuir 

para promover ações reais e concretas para garantir esse bem de interesse difuso, 

que é o meio ambiente. Para reforçar essa visão de gestão compartilhada, 

Heidemann e Salm (2010), defendem que a governança pública não está completa 

sem a participação dos demais setores da sociedade: 

A governança pública presume a participação de três setores 
distintos na condução político econômica das sociedades atuais, 
ainda que sob a coordenação imprescindível do Estado: o Governo 
como um agente coordenador e supervisor; o setor empresarial 
privado, por meio de suas iniciativas de responsabilidade social; e o 
Terceiro Setor, na forma de organizações distintas das 
governamentais ou empresariais privadas (HEIDEMANN; SALM, 
2010, p.21). 

Os três setores trabalhando de forma coletiva visando à conservação 

ambiental é de grande importância para dar efetividade às ações de conservação 
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ambiental. Na opinião de Tachizawa (2009), um dos grandes desafios para ser 

superado em nível mundial é fazer com que as forças de mercado, além de explorar, 

possam também proteger e melhor a qualidade do ambiente por meio de uma menor 

utilização e maior valorização de seus recursos, além de serem traçadas normas 

claras e aplicáveis para garantirem esse fim.  

A participação desses setores é bastante importante principalmente pelo 

momento histórico que se passa no Brasil, como ressalta Da Fonseca (2000) em 

estudo realizado:  

A crise vivida pelo atual modelo de Estado, como provedor dos 
serviços sociais básicos e o impasse do modelo econômico 
neoliberal, frente aos desafios e demandas sociais apresentados 
pela sociedade e não suficientemente atendidas, tem gerado, por um 
lado, uma desesperança e uma descrença nas instituições. Por outro 
lado, constata-se, nas últimas duas décadas, um crescimento 
quantitativo e qualitativo de instituições sem fins lucrativos, 
movimentos sociais, organizações não convencionais, e diversas 
iniciativas da sociedade civil, que atuam nas mais diversas áreas 
buscando formas alternativas de atender estas demandas. 

Sem aderir a uma perspectiva neoliberal extremada, a qual geralmente tenta 

reduzir o tamanho e as funções do Estado, é factível que nos anos recentes 

disseminou-se em muitos países a questão de que a „Responsabilidade Social‟ não 

é mais um atributo exclusivo do Estado, nem da ação dos indivíduos civis 

(DRUMMOND, 2005). De acordo com Passador (2002), no Brasil, como em outros 

locais, cresce o entendimento de que uma política de desenvolvimento social precisa 

da participação de novos atores.  

Trata-se, portanto, de buscar parceiros fora do Estado, isto é, na sociedade 

ou, mais especificamente, nas empresas privadas e no Terceiro Setor. Prova disso é 

que, segundo Melo Neto e Froes (1999), a modalidade de ação de investimentos em 

projetos e programas sociais é a que mais cresce no Brasil. Empresas nacionais e 

muitas corporações multinacionais, por meio de ações de cidadania empresarial, 

estão criando institutos para gerir suas próprias ações sociais, outras financiam 

diretamente projetos da comunidade, e algumas criam e desenvolvem seus próprios 

programas e projetos sociais, da mesma forma que organizações da sociedade civil 

vêm tomando, de forma autônoma, participação expressiva, atingindo, em 2010, 291 

mil instituições formalmente registradas no país (IBGE; ABONG; IPEA 2010). 
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Obviamente que as ações oriundas das empresas não possuem motivações 

altruístas. Em uma economia globalizada, essa atitude é também uma estratégia 

capaz de ajudá-las a construírem uma boa imagem junto aos seus consumidores, 

fornecedores e reguladores, implicando uma preciosa vantagem em um ambiente 

competitivo (COSTA, 2002 apud DRUMMOND, 2005). Esse mesmo entendimento é 

compartilhado por Foladori (2005), onde ele desmistifica a questão de que as 

empresas são inimigas da política ambiental, e complementa que, no geral, elas não 

investem recursos sem uma pressão legal, mas uma vez regulamentações 

ambientais entrando em vigor, elas são capazes de melhorar suas técnicas, e quase 

sempre isso gera ganhos econômicos para as próprias empresas. 

Para Falconer (1999), no entanto, o fenômeno do surgimento de novas 

formas de participação cidadã, o resgate de movimentos de solidariedade e 

autoajuda, a filantropia de elites prósperas e o provimento de bens e serviços 

públicos fora do âmbito do Estado se consolidam e representam um movimento 

aparentemente irreversível em uma sociedade democrática. Com o entendimento da 

necessidade de se ter um modelo de desenvolvimento que considera os aspectos 

ambientais, os ganhos são tanto para o homem e sua economia, quanto para a 

natureza. Essa visão pode ser melhor compreendida na passagem de Dias (2010): 

A passagem de um modelo de desenvolvimento predatório a um 
sustentável que mantenha a harmonia com a natureza tem múltiplas 
implicações. Implica em modificar a visão e relação com a natureza: 
esta não é somente uma fonte de matéria primas, mas também é o 
ambiente necessário para a existência humana. Envolve um manejo 
racional dos recursos naturais e também modificar a organização 
produtiva social que produz e reproduz a desigualdade e a pobreza, 
assim como as práticas produtivas predatórias e a criação de novas 
relações sociais, cujo eixo já não será a ânsia de lucro, mas o bem 
estar humano (DIAS, 2010, p 48). 

Já para Grzybowsky (2014, p. 45) apresenta um pensamento contrário e 

acredita que o desenvolvimento sustentável não é possível, pois é um conceito 

predominantemente capitalista e o objetivo fim sempre é a acumulação do capital, 

ação a qual causa desigualdades sociais e grandes danos ao meio ambiente. 

Adotando uma visão mais otimista, todavia, a conciliação das atividades 

humanas com o ambiente natural precisa ser equilibrada, caso contrário, a 

existência da vida na Terra está comprometida. Essa percepção deve ser absorvida 

por toda a sociedade, inclusive pelos agentes econômicos: o Estado, as empresas e 
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a sociedade civil. Isso porque eles são agentes capazes de promover mudanças, e 

quando organizados podem trazer benefícios para toda a sociedade. 

Uma postura mais participativa e com ações em prol do meio ambiente vem 

sendo cobrada principalmente em territórios onde estão estabelecidos polos de 

desenvolvimento, pois são locais onde são destinados diversos esforços das áreas 

pública e privada, que geram impactos positivos e negativos na localidade onde são 

implantados, além de circularem muitos recursos financeiros. Esses locais ficam 

mais visados, até mesmo por apresentarem mais condições de promoverem tais 

tipos de ações. 

A exemplo disso tem-se o Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo 

Gueiros - Suape (ou Complexo Industrial Portuário de Suape, ou ainda 

simplesmente CIPS), um polo de desenvolvimento recentemente estabelecido no 

litoral sul do Estado de Pernambuco, onde é palco de luta de interesses públicos e 

privados em torno de aspectos relacionados à apropriação da natureza, a qual está 

interligada com as relações sociais e de poder (SILVEIRA, 2013).  

A gestão do Complexo em 2007 recebeu o premio de Melhor Porto Público 

do país, e também a ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) 

classificou porto como a Segunda Melhor Gestão Ambiental entre os Portos 

Brasileiros, seu Projeto de Pedagogia Ambiental também já ganhou prêmios, além 

de que o CIPS é um grande empreendimento com uma área pública de 13.500 

hectares, que gerou mais de 25 mil empregos diretos, a partir de mais de 40 bilhões 

de reais em investimentos (público e privado). 

A implantação do Complexo, entretanto, também é cercada de fatos que 

foram a público referente a não concordância de movimentos ambientalistas da 

instalação do Complexo, supressões de vegetação nativa, aterramento de áreas de 

mangue, entre outras ações ambientais negativas. Estudo recentemente concluído 

de Santos (2014), que observou o cenário socioeconômico de Ipojuca no período de 

2000 a 2010, constatou que o crescimento econômico do município não se refletiu 

na melhoria da qualidade de vida dos moradores. O estudo ainda mostra que, no 

período de análise, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do município, que 

cresceu quase sete vezes, em relação ao investimento em políticas públicas, não foi 

proporcional, o que fez concluir que as empresas do Complexo Portuário são as 

grandes beneficiadas por Suape.  
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Ele apresenta também a influência dos três setores da economia, além de 

possuir a maior área protegida por lei de preservação de remanescente de Mata 

Atlântica bioma muito importante. Há também outras características relevantes:  

I) Está inserido no bioma Mata Atlântica, e possui uma área de 9.000 hectares 

destinados à preservação ecológica; 

II) Está estabelecido onde residiam cerca de treze mil pessoas, distribuídas em 

27 comunidades, e a maior parte delas possuía baixa escolaridade e 

sobreviviam da agricultura de subsistência ou de atividades pesqueiras; 

III) A importância biológica da Mata Atlântica na região, sendo classificada pelo 

Workshop “Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos”, realizado pelo Ministério 

do Meio Ambiente em 2000, se encontra classificada como “insuficientemente 

conhecida”, e já conta com o registro de inúmeras espécies ameaçadas de 

extinção;  

IV) Estão presentes quatro Unidades de Conservação – Mata do Zumbi, Mata de 

Duas Lagoas, o Refúgio da Vida Silvestre de Bita e Utinga e o Parque 

Estadual de Suape (criado, mas nunca implantado); 

V) O interesse nos recursos hídricos para o suprimento das empresas instaladas 

no Complexo oriundos das barragens de Pirapama, Complexo Gurjaú, Bita e 

Utinga; 

VI) Ser o local onde são destinados grandes aportes financeiros, a exemplo o 

Projeto de infraestrutura Costa Dourada, voltado ao atrativo turístico das 

praias. 

Pode-se perceber a grandiosidade desse Complexo, chamado inclusive por 

especialistas como a “joia da coroa pernambucana”. Mas tudo isso foi alcançado, 

principalmente, devido ao CIPS, como gestor do território e competidor internacional 

de atração de novos empreendimentos, ter criado diversas estratégias de atração de 

investimentos que vão desde a flexibilização de contratos de mão de obra, menos 

exigências em licenciamentos e compensações ambientais, redução de impostos e à 

doação de terrenos a empresas (GEHLEN et al., 2014).  

Dessa forma, nada mais justo e natural de se pensar que “as exigências 

atuais de empreendimentos desta natureza conduzam não somente a resultados no 

aspecto econômico, mas também a uma maior igualdade e justiça social e à 
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preservação ambiental”, conforme sugere Scalambrini (2011). Para isso é preciso 

que mais do que dados econômicos sejam divulgados. As ações na área ambiental 

e social também precisam de espaço para que a população possa analisar e avaliar 

a real relevância desses investimentos, e ponderar os benéficos compartilhados. 

E é para isso que esta pesquisa se propõe, para analisar ações realizadas 

pelos atores públicos e privados em prol da conservação da Mata Atlântica, de forma 

a esclarecer quais as principais motivações para a realização de ações com este 

intuito, e ainda demonstrar quem são os beneficiados pelos os ganhos alcançados. 

Essa se mostra uma iniciativa pioneira e instigante devido à grande 

representatividade e importância da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos 

prestados pelo bioma, inclusive para o alcance do desenvolvimento sustentável da 

região e do estado de Pernambuco.  

 

B. Objetivos da pesquisa 

B.1 Objetivo geral 

Analisar ações realizadas pelos atores públicos e privados em prol da 

conservação da Mata Atlântica no território do Complexo Industrial Portuário 

Governador Eraldo Gueiros - Suape. 

B.2 Objetivos específicos 

1) Identificar ações em prol da conservação ambiental realizadas pelo ator 

público CIPS; 

2) Averiguar quais atores privados (empresas instaladas no Complexo) que 

possuem ações de Responsabilidade Social para a conservação da Mata 

Atlântica no território do CIPS; 

3) Identificar a presença/participação da sociedade ou organização do Terceiro 

Setor nessas ações; 

4) Sugerir ações para conservação da Mata Atlântica como forma do CIPS 

alcançar um desenvolvimento mais sustentável. 

As ações para a conservação da Mata Atlântica abordadas nesta pesquisa 

se referem à chamada „agenda verde‟, que é uma classe de atividades, as quais se 

referem a assuntos como preservação de florestas e biodiversidade (IBAMA, 2013).  
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C. Metodologia 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser qualitativa do tipo exploratório- 

descritiva, sob a ótica de uma visão crítica encima dos resultados alcançados. Os 

métodos utilizados na consecução dos objetivos desse trabalho envolveu no seu 

conjunto, a pesquisa bibliográfica e documental, além da observação participante 

mediante contatos diretos com gestores públicos e privados, além de outros atores 

envolvidos com a temática do estudo. 

Para coleta e tratamento dos dados foram utilizadas diferentes técnicas, 

dentre as quais se destacaram: a pesquisa documental, a qual feita a partir de fontes 

diversas, tais como mapas, fotografias, relatórios, dados tabulados, leis, documentos 

informativos, aplicação de questionários, a realização de entrevistas, e a observação 

em campo. A amostra foi definida de acordo com o método „Bola de Neve‟, a qual se 

trata de uma amostragem não probabilística que é uma técnica metodológica 

utilizada em pesquisas sociais onde os participantes iniciais de um estudo indicam 

novos participantes que por sua vez indicam novos participantes e assim 

sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto (BALDIN e MUNHOZ. 

2011). Nesse aspecto foram estabelecidas abordagens qualitativas e quantitativas 

com enfoque interdisciplinar na análise e discussão dos resultados, à luz da 

triangulação dos métodos e técnicas proposto por Minayo (2010). 

 

C.1 Procedimentos metodológicos 

Foram desenvolvidos os procedimentos metodológicos baseados nos 

objetivos específicos, a partir dos quais foram estabelecidas três fases para a 

elaboração da dissertação (Figura 1). A primeira fase da pesquisa consistiu na 

revisão bibliográfica baseada na pesquisa documental, as quais resultaram na 

análise de elementos de natureza teórica, que permitiram delinear o estado da arte 

dos assuntos abordados na pesquisa.  A segunda fase da pesquisa tratou-se da 

atividade de campo, de natureza prática, que permitiu realizar análises no contexto 

na área de estudo desta pesquisa. Na terceira, realizou-se a análise dos dados 

coletados para a organização lógica dos mesmos. 

Para a realização da pesquisa bibliográfica baseada na pesquisa 

documental, foram tratados de temas acerca de desenvolvimento sustentável, 
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compreensão da construção do território e o papel dos atores públicos e privados na 

perspectiva da realização de ações para conservação do meio ambiente. Para isso, 

foram utilizados como referências diversos livros e artigos científicos sobre o tema. 

Buscaram-se também informações documentais e de imagens acerca das 

alterações sofridas no território de Suape – jornais, banco de dados, imagens etc. 

Na segunda fase, a atividade de campo, o levantamento das ações de 

conservação realizadas para a conservação da Mata Atlântica no CIPS foi coletada 

a partir de documentos institucionais do CIPS, site do CIPS e de todas as empresas 

que fazem parte do Complexo, notícias e jornais, revistas, blogs e outros conteúdos 

online, entrevistas com funcionários do CIPS, além de contato por e-mail com todas 

as empresas que apresentaram dados disponíveis para contato. Ainda, ao consultar 

uma fonte de dados, foram procuradas, ou perguntadas, informações acerca do 

conhecimento de ações de conservação da Mata Atlântica realizadas por outras 

instituições. Dessa forma, entende-se houve a utilização de uma amostragem não 

probabilística chamada de „bola de neve‟, que, de acordo com Baldin e Munhoz 

(2011), é uma técnica metodológica utilizada em pesquisas sociais onde os 

participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes, que por sua vez 

indicam outros participantes, e assim sucessivamente, até que seja alcançado o 

objetivo proposto. 

Na terceira fase realizou-se a análise dos dados utilizando-os para a 

discussão dos resultados e elaboração da conclusão do trabalho. Também se 

elaborou sugestões para a melhoria de ações para conservação da Mata Atlântica 

no CIPS com o intuito dele alcançar um desenvolvimento mais sustentável.  

Ressalta-se, mais uma vez, que para o desenvolvimento desta pesquisa as 

ações para a conservação da Mata Atlântica abordadas se referem à chamada 

„agenda verde‟, que é uma classe de atividades, as quais se referem a assuntos 

como preservação de florestas e biodiversidade (IBAMA, 2013).  
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Figura 1 Fluxograma das atividades da pesquisa. Elaboração Cristiane Barbosa, 2015. 

 

D. Estrutura da dissertação 

Esse estudo está estruturado em três capítulos, além da introdução, onde no 

primeiro capitulo há o detalhamento da área de estudo; no segundo fundamenta-se 

o referencial teórico que auxilia na construção da pesquisa com uma visão crítica 

levando-se em consideração o desenvolvimento, a construção do espaço e a 

influência do capital para isso, e discorre sobre o papel atores públicos e privados na 

perspectiva de suas contribuições para o meio ambiente; e, no terceiro e último 

capítulo, estão expostos os resultados da pesquisa de campo. Por fim, constam as 

considerações gerais feitas pela autora acerca da formação do território do CIPS, 

bem como das ações de cada agente econômico em relação ao meio ambiente, 

neste caso, a Mata Atlântica, na área de estudo. 
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CAPÍTULO 1 – A MATA ATLÂNTICA E O COMPLEXO INDUSTRIAL E 

PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS – SUAPE (CIPS)  

 

1.1 A Mata Atlântica 

 
A expressão „mata atlântica‟, de acordo com Franke et al. (2005, p.42) é 

“utilizada por diversos autores e indica simplesmente a proximidade da floresta com 

o oceano Atlântico. Esta formação deve a sua exuberância à grande umidade do ar, 

trazida pelos ventos marinhos que se precipita sob a forma de chuvas na costa”. 

Esse bioma é um dos hotspots mundiais de biodiversidade (MYERS et al., 2000), e é 

a segunda maior floresta pluvial tropical do continente americano. O bioma é 

composto por diversas formações florestais – Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, 

Estacional Semidecidual, Estacional Decidual e Ombrófila Aberta – e ecossistemas 

associados como campos de altitude, restingas e manguezais. 

Originalmente estendia-se de forma contínua ao longo da costa brasileira 

(TABARELLI et al., 2005), hoje, no entanto, essa floreta não se apresenta mais 

disposta de forma contínua, ela está distribuída em fragmentos florestais, que, de 

acordo com Ribeiro et al. (2009), os remanescentes de vegetação nativa encontram-

se entre 11,4 e 16% da cobertura original, onde áreas de até 250 ha representam 

mais de 97% do número total de fragmentos, comprometendo, dessa forma, tanto a 

perpetuação da biodiversidade, quanto o fornecimento de bens e serviços 

ambientais. 

O grande problema de uma floresta é quando ela encontra-se em 

fragmentos e não em porções contínuas de florestas, o que ocasiona o efeito de 

borda. Esse efeito gera uma alteração na estrutura, na composição, na abundância 

relativa de espécies e no microclima do remanescente florestal. Tal efeito é mais 

intenso em fragmentos pequenos e isolados, pois as áreas de floresta mais 

preservadas ficam concentradas apenas no centro dos fragmentos, e quanto menor 

o fragmento, menor a quantidade de floresta conservada e que consegue manter 

seus processos ecológicos. Pesquisas realizadas demonstram que fragmentos 

florestais não são autossustentáveis (VIANA; PINHEIRO 1998). 

O cenário de ocupação do entorno dos fragmentos é outro componente que 

compromete o desenvolvimento dos processos ecológicos e com isso causar 
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grandes distúrbios em seus domínios. Áreas florestadas circundadas por uma matriz 

de plantação de commodities, por exemplo, despertam grande preocupação por 

promover repetidos processos de revolvimento do solo, pela utilização de produtos 

químicos e geração de resíduos tóxicos além das queimadas (AMADOR; VIANA, 

1998). 

A intensa exploração da Mata Atlântica teve início na época do 

descobrimento do Brasil, e a destruição acentuou-se nos ciclos econômicos da 

criação de gado e da cana-de-açúcar (COIMBRA-FILHO; CÂMARA, 1996), através 

dessa atividade, começou a verdadeira colonização daquelas terras, assim como a 

implantação das usinas, e em tempos mais recentes, destilarias. Em épocas mais 

recentes, a implantação de grandes cidades e polos industriais se encarregou de 

consumir e destruí-la. 

Devido ao seu alto grau de devastação e preocupação de grande parte da 

sociedade, em 2006, foi aprovada a lei federal Nº 11.428, a qual dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. A questão legal, 

e diversos esforços do governo e da iniciativa privada, fez com que, segundo o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014), as áreas protegidas na Mata Atlântica 

avançassem significativamente nos últimos anos. Todavia, a maioria dos 

remanescentes de vegetação nativa, apesar de serem protegidos por lei, ainda 

permanece sem o devido manejo e gestão.  

 

1.1.1 Mata Atlântica do Nordeste 

 
Para melhor gerir e direcionar esforços de conservação para a Mata 

Atlântica fez-se uma divisão do bioma em três áreas, chamadas Corredores de 

Biodiversidade, são eles: Corredor da Serra do Mar, Corredor Central e Corredor do 

Nordeste. É neste último Corredor (Figura 2) onde se encontra a área de estudo 

desta pesquisa; ele abrange os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio 

Grande do Norte e equivale a uma área de 5,6 milhões de hectares. 
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Figura 2 Distribuição original e os remanescentes atuais da Mata Atlântica no Corredor do 
Nordeste (estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas). 

 

Fonte: CEPAN, 2010. 

 

Ao observar a Figura 2, percebe-se o quão fragmentado encontra-se o 

bioma, e o mais alarmante é que apenas cerca de 7% do que resta do bioma estão 

bem conservados, pois são fragmentos acima de 100 hectares (MMA, 2014). Nesse 

Corredor, o maior fragmento florestal está localizado em Pernambuco, na Área de 

Proteção Ambiental (APA) Aldeia Beberibe, e está localizada entre os municípios de 

Camaragibe, Recife, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Araçoiaba, São Lourenço da 

Mata, com aproximadamente sete mil hectares de floresta contínua, no entanto é 

uma área verde formada por diversas propriedades (diversos proprietários), e 

apenas pequena parte dela é protegida por lei. A maior área protegida por lei no 

Corredor Nordeste é a Zona de Preservação Ecológica (ZPEc) do Complexo 

Industrial Portuário de Suape, com 9 mil hectares, e se ela vir a de fato a se 

consolidar, sendo florestada, trará diversos benefícios para o bioma e a sociedade 

como um todo. 
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1.2 O Complexo Industrial e Portuário Governador Eraldo Gueiros – Suape  

História - Construção do espaço/território do CIPS 

A zona Costeira Sul do Estado tinha grande vocação para a atividade 

canavieira, mas, na década de 50 do século passado, houve incentivos para a 

diversificação econômica da região, quando em 1960, foi criado o Distrito Industrial 

do Cabo no município do Cabo de Santo Agostinho, também na tentativa de 

expandir a população que era muito concentrada na capital do Estado e no 

município de Barreiros. A estratégia deu bastante certo, fazendo com que a 

população passasse de 10.050 habitantes em 1960, para 68.784 habitantes em 

1991, o que representa uma variação de mais de 600% do contingente demográfico 

(CPRH, 1999). 

No entanto, devido ao crescimento das regiões urbanas do Estado, 

provocou-se uma sobrecarga no Porto do Recife, o que contribuiu para se pensar 

em alternativas portuárias. A região onde hoje está instalado o CIPS foi escolhida 

como a melhor e mais próxima opção para complementar tal atividade, visto que na 

época já se apresentava atrelada a ela um complexo fabril, além de elementos 

geográficos fundamentais: era uma grande área de estuário, havia um cordão de 

arrecifes próximo à linha da costa, e, subjacentes, águas profundas para a chegada 

de navios, além de sua localização ser a poucas horas das rotas internacionais dos 

grandes transportadores dos Estados Unidos e da Europa (VAINSENCHER, 2013). 

A princípio, sua construção foi motivada apenas para operar produtos 

combustíveis e cereais a granel, mas durante sua construção foi associada à ideia 

de também atender outras demandas de tal complexo. A Lei estadual nº 7.763de 7 

de novembro de 1978, criou a empresa SUAPE – Complexo Industrial Portuário para 

administrar todo o complexo. Para que o empreendimento pudesse se estabelecer, 

foram desapropriados cerca de 13.500 hectares de terras (VAINSENCHER, 2013). 

O CIPS desde 1992 tem seus serviços portuários explorados comercialmente pelo 

Governo do Estado de Pernambuco, e hoje, é uma empresa pública de direito 

privado, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, e 

representa um importante polo industrial no Nordeste do Brasil (Figura 1). 

Foi elaborado um quadro (Quadro 2) com as transformações ocorridas no 

território do CIPS desde até a década de 50 do século passado até os dias atuais.  
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Quadro 2 Principais mudanças ocorridas no território do CIPS desde até a década de 50 do 
século passado até os dias atuais. 

Período Uso do território Comentários 

Até a 
década 
de 50  

Cultivo de cana de 
açúcar 

O cultivo de cana de açúcar foi bastante difundido 
nos municípios costeiros do estado de Pernambuco, 
em especial a porção sul por possuir condições 
climáticas mais favoráveis, com a presença de 
diversas usinas e destilarias. Ambiente 
caracterizado por latifúndios. 

Década 
de 60  

Distrito Industrial do 
Cabo e parcelamento 
das terras e utilização 
por pequenos 
agricultores com objetivo 
de diversificação 
agrícola 

Criação do Distrito industrial do Cabo pelo Governo 
do Estado, através do Decreto no. 532 de 
29.09.1960; 
 
A área de 1.600 hectares destinada ao Distrito 
Industrial foi oriunda da desapropriação da Usina 
José Rufino (com seus treze engenhos), no Cabo 
de Santo Agostinho fundada em 1912, área esta 
que também comportou a expansão residencial da 
cidade do Cabo, reservando para esta última 
finalidade uma gleba à margem da BR-101 Sul. 
 
A área total da usina era de aproximadamente 5 mil 
hectares, e os cerca de 3.400 hectares restantes 
foram concedidos à Companhia de Revenda e 
Colonização (CRC), instituição criada em 1955 para 
parcelamento e venda a pequenos agricultores na 
tentativa de estimular a diversificação agrícola. 

Década 
de 70 

 

Parcelamento de terras 
efetuado pela 
Cooperativa Agrícola de 
Tiriri  

Outro programa de parcelamento de terras ocorrido 
na área objeto de análise foi efetuado na década de 
setenta pela Cooperativa Agrícola de Tiriri. Essa 
cooperativa comprou as terras dos engenhos 
Jasmim, Setúbal, Serraria, Algodoais, Massangana, 
Tiriri, Utinga de Cima, Tabatinga, Buranhém e 
Sebastopol, todos localizados no município do Cabo 
de Santo Agostinho. As terras foram divididas em 
parcelas de 7,5 a 10 hectares e cedidas aos 
associados para serem exploradas com cana-de-
açúcar (pelo menos 60% da área) e lavoura de 
subsistência ou como granjas, funcionando a 
cooperativa como intermediária na venda da cana 
às usinas e destilarias.  

Década 
de 70 

Produção em larga 
escala de álcool 
carburante a partir da 
cana-de-açúcar 
incentivado pelo 
Programa Nacional do 
Álcool (PROÁLCOOL), e 
reestabelecimento da 
concentração fundiária.  

Criação do Programa Nacional do Álcool 
(PROÁLCOOL) criado pelo Decreto 76.593 de 
14/11/1975. O Programa tinha como objetivo a 
produção, em larga escala, de álcool carburante a 
partir da cana-de-açúcar. Esse programa motivou a 
proliferação de destilarias (autônomas e anexas às 
usinas de açúcar) e o aumento da demanda de 
matéria-prima, tendo como resultado a expansão, 
sem precedentes, da cultura da cana. Expansão 
que, ao ocorrer à custa da aquisição de pequenas 
propriedades e da eliminação de lavouras de 
subsistência, com expulsão e proletarização do 
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pequeno produtor, reforça a concentração fundiária 
e o caráter monocultor da lavoura canavieira. Além 
dos significativos impactos sobre os recursos 
naturais, figurando como principais a destruição de 
matas e capoeiras e o aumento considerável da 
poluição fluvial. 

Década 
de 70 

Implantação do 
Complexo 
Industrial Portuário de 
Suape 

Ainda nos anos setenta, a implantação, no litoral 
dos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo 
Agostinho, do Complexo Industrial Portuário de 
Suape, alterando, tanto no interior quanto no 
entorno dessa área, o perfil e a dinâmica das 
atividades praticadas. 

Década 
de 80 

 

Desapropriação de oito 
engenhos para integrar 
ao Complexo Industrial 
Portuário de Suape 

Em 1983, oito dos dez engenhos comprados pela 
Cooperativa Agrícola de Tiriri foram desapropriados 
para integrar o Complexo Industrial Portuário de 
Suape. 

Década 
de 80 

Reconcentração e 
fragmentação da terra de 
engenhos 

Os dois outros engenhos da Cooperativa Agrícola 
de Tiriri, localizados a oeste da BR-101 Sul, 
passaram, posteriormente, por um processo de 
reconcentração e fragmentação da terra. 

Década 
de 90 

Novo parcelamento de 
terras 

Como resultado da crise do setor sucroalcooleiro, 
ressurge, na área, nos anos noventa, a tendência 
de parcelamento da terra, agora em bases diversas 
daquelas que a nortearam nas décadas anteriores. 
Nessa nova fase, o programa de reforma agrária 
implementado pelo Governo Federal através do 
INCRA e pelo Governo Estadual através do 
FUNTEPE. 
(Fundo de Terras de Pernambuco) já não encontra 
resistência do setor canavieiro que, endividado, tem 
na venda/desapropriação do patrimônio fundiário a 
solução de parte de seus problemas. 

Anos 
2000 

Modernização e 
ampliação do Porto de 
Suape 

Principais impactos descritos no quadro abaixo. 

Fonte: CPRH, 1999; VAINSENCHER, 2013. Elaboração Cristiane Barbosa, 2015. 

 

Nesse outro quadro (Quadro 3), elaborado a partir de dados retirados do 

Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de Suape, 

consta ações impactantes presentes na construção do Porto de Suape e suas 

consequências nos anos mais recentes. 

 

 
Quadro 3 Ações impactantes presentes na construção do Porto de Suape e suas 
consequências nos anos mais recentes. 

Ação 
impactante 

Definição Impacto 

Enrocamento Colocação de Pela eliminação de margens naturais, modificou o 
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maciço de 
pedras, anterior à 
construção do 
cais 

regime de ondas e marés, causando inundação e 
erosão. A construção do molhe externo é apontada 
como uma das causas da erosão na praia de Suape. 
Causou modificação na estrutura dos organismos com 
prejuízo para a fauna e a flora local. 

Derrocamento 

Rompimento do 
arenito do cordão 
de arrecifes por 
perfuração e 
colocação de 
explosivos, com 
posterior retirada 
através de 
dragagem 

Pela supressão parcial dos arrecifes, resultou na 
modificação do regime de ondas, marés e correntes e 
por causar erosão nas áreas não protegidas por 
enrocamento, dentre os quais os lados sul e leste da 
ilha de Cocaia. Destruiu e soterrou espécies de fauna 
e flora que tinham os arrecifes removidos como 
habitat, ao mesmo tempo em que favoreceu a fauna 
do ambiente marinho, em detrimento da estuarina, no 
ambiente da bacia de Suape. 

Bota-fora 
oceânico 

Local para 
depósito de 
resíduos de 
dragagem 

Pela alteração da batimetria, formação de plumas, 
liberação de resíduos dos sedimentos para a coluna 
d'água, aumento de turbidez e redução da penetração 
de luz no local e nas proximidades do lançamento. 
Reduziu temporariamente populações bentônicas, 
como consequência da turbidez das águas. 

Supressão de 
vegetação 

Retirada da 
vegetação 

Por ter provocado o carreamento de sedimentos para 
estuários e áreas costeiras, mudanças de descargas 
dos rios, erosão de margens, no caso de remoção de 
manguezais, aumento da turbidez e assoreamento. 
Com redução da cobertura vegetal, atingido mais 
intensamente os manguezais (suprimindo 936ha), 
seguindo-se a formação florestal densa (Mata 
Atlântica, suprimido 306ha), e, ainda, a supressão da 
flora; com alteração da paisagem, comprometimento 
do equilíbrio populacional natural das espécies, 
eliminação e diminuição de área de alimentação, 
abrigo, reprodução e repouso, levando ao 
desaparecimento quase que total de algumas 
espécies. 

Dragagem 

Remoção de 
solos do istmo 

Pelo aumento da turbidez, redução da penetração de 
luz, liberação de resíduos de sedimentos para a 
coluna d'água, indução de estratificação, aumento de 
salinidade e alteração do tempo de resistência na 
água do estuário. Pela supressão irreversível da flora 
aquática de fundo, ocasionando redução de 
suprimento alimentar, áreas de nidificação, abrigo, 
reprodução, com deslocamento da macrofauna e 
eliminação da flora e de elementos da fauna terrestre. 
Também pela alteração das condições oceanográficas 
da área, maior aporte de água salgada, aumento da 
turbidez, com diminuição da qualidade e quantidade 
de habitats para espécies características e pelas 
modificações sedimentológicas locais. 

Aterro 

 Pelas modificações da morfologia local, modificação 
do regime de ondas, marés e o aumento de 
inundação. Pelo impedimento do fluxo e refluxo das 
águas e pela supressão de vegetação, afetando a 
oferta de área em quantidade e qualidade para 
habitats, como também para áreas de desova e abrigo 
de organismos marinhos costeiros, prejudicando, 
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entre outros, a ocorrência de moluscos e crustáceos 
de valor econômico. 

Fonte: EIA/RIMA do Complexo Industrial e Portuário de Suape (2000) apud Portal G1, 2013. 

 

Como se pode observar o território onde foi implantado o CIPS passou por 

diversas transformações, onde a economia da época ditou quais as atividades eram 

mais adequadas e/ou convenientes de serem desenvolvidas. Antes do 

estabelecimento do Complexo, o cultivo de cana de açúcar teve seu tempo de glória, 

e posterior decadência. Nessa última fase, restou ao Estado alocar em forma de 

assentamentos rurais os ex-trabalhadores e outros produtores rurais sem posse 

legal de suas terras. Um grupo ou outro mais organizado ainda conseguiu manter 

alguma atividade produtiva, como o caso da Cooperativa Agrícola de Tiriri, outros 

viviam da agricultura de subsistência. Desde então, ocorreu um processo gradativo 

de estagnação e expropriação de pequenos produtores rurais acarretando também 

no êxodo rural. 

A foto que segue (Figura 3) é uma vista aérea da localidade de onde hoje 

está construído o Porto de Suape (divisa dos municípios Cabo de Santo Agostinho e 

Ipojuca). Na sequência há fotos (Figuras 4, 5 e 6) do mesmo local nos dias atuais, 

as primeiras tiradas a partir de sobrevoos, e as seguintes, a partir de imagens de 

satélite. 

 

Figura 3 Vista da localidade de onde hoje está construído o Porto de Suape (divisa dos 
municípios Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca) – Foto andes da construção do Complexo.. 
Fonte: SCALAMBRINI, 2010. 
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A 

 

B 

Figura 4 Vista aérea da área onde hoje está localizado o Porto de Suape (divisa dos 
municípios Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca) – fotos atuais. 
Fontes: A- Empresa Eicomnor, 2014. B- Portal PE10, 2014. 
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Figura 5 Fotos de satélite antes e depois do aterramento de área de manguezal para 
implantação do Porto de Suape. 
Fonte: Portal G1, 2013. 
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Figura 6 Vista aérea da área que sofreu aterramento para ampliação do Porto de Suape. 

 

Até com uma apreciação rápida das imagens pode-se perceber a grande 

modificação que ocorreu na área, e os grandes impactos causados no ambiente. 

Essas alterações acarretam em diversas alterações no ecossistema ali presentes.  

Da mesma forma que ocorreu na área portuária, ocorreu na parte mais continental, 

em relação às áreas de mata e de cultivos de cana de açúcar, mas não foram 

encontradas figuras para demonstrar essa modificação, mas apenas com o relato 

histórico pode-se dimensionar tais transformações.  

O CIPS na atualidade 

Hoje o Complexo Industrial e Portuário Governador Eraldo Gueiros - Suape 

é um dos mais importantes do mundo, e está localizado na parte sul da Zona 

Costeira do estado de Pernambuco, entre os municípios do Cabo de Santo 

Agostinho e Ipojuca (Figura 7), a quarenta quilômetros ao sul do Recife.  
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Figura 7 Localização Geográfica do CIPS/Pernambuco. 

 

Elaboração Joaquim Freitas, 2014.  

 

Essa Zona Costeira Sul do Estado (Figura 8) está dividida em três setores, 

os quais englobam municípios costeiros, e também outros que fazem parte da região 

geoadministrativa. São eles: Setor 1- Norte (municípios: Goiana, Itaquitinga, 

Itapissuma, Itamaracá, Igarassu, Abreu e Lima e Paulista); Setor 2- Núcleo 

Metropolitano (municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, 

Camaragibe, São Lourenço da Mata e Moreno); e o Setor 3- Sul (municípios de 

Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e 

São José da Coroa Grande) (BDE, 2015). 
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Figura 8 Zona Costeira Sul do Estado de Pernambuco. 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração Cristiane Barbosa, 2015. 
 

O CIPS encontra-se em municípios que fazem parte da Região 

Metropolitana do Recife – RMR (Figura 9). Inicialmente essa região era composta 

por nove municípios, e nas últimas três décadas, esse número passou para 15, hoje 

fazendo parte Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de santo Agostinho, Camaragibe, 

Fernando de Noronha, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos 

Guararapes, Moreno, Olinda, Recife e São Lourenço da Mata (BDE, 2015).  
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Figura 9 Mapa das regiões de desenvolvimento do estado de Pernambuco. 

 
Fonte: Base de Dados do Estado de Pernambuco (BDE, 2015). 

 

O CIPS é composto por um distrito industrial e um porto que goza de 

localização estratégica em escala internacional (Figura 10), a qual está instalada em 

uma área 13.500 hectares, e que em nos levantamentos mais atuais (2011-2012), 

movimentou cerca de 22 milhões de toneladas em cargas.  

 
Figura 10 Localização em escala global do Complexo Industrial Portuário Eraldo Gueiros – 
Suape (CIPS), Pernambuco. 

 

Fonte: Empresa Suape. 
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Os polos consolidados até o presente momento são: Polo de Granéis 

Líquidos e Gases, Polo Logístico, Polo Naval e Offshore, Polo de Refino de Petróleo, 

Polo Petroquímico, Polo de Materiais de Construção, Polo de Bebidas e Alimentos, 

Polo de Energia Eólica, Polo Automotivo, Polo Siderúrgico e Metal-mecânico. Isso 

mostra a grandeza do atual Complexo, e sua evolução ao logo dos quase quarenta 

anos de existência (SUAPE, 2014b). 

Em relação ao zoneamento do CIPS, o Decreto nº 37.160, de 23 de 

setembro de 2011, que institui o atual plano diretor do CIPS e dispõe sobre o 

ordenamento do solo, dividi-o nas seguintes zonas e setores (Quadro 4 e Figura 11): 

 

Quadro 4 Informações do Zoneamento do Complexo Industrial Portuário Eraldo Gueiros – 
Suape (CIPS), Pernambuco. 

Zona Descrição 

I - Zona Industrial Portuária – ZIP 

Abrange empreendimentos industriais de alta 
dependência e exigência quanto ao acesso 
direto e exclusivo a cais próprio, integrando, 
inclusive, a área do Porto Organizado. 

II - Zona Industrial - ZI 

Corresponde às áreas destinadas 
predominantemente à implantação de 
empreendimentos de produção industrial, 
priorizados aqueles que mantêm correlações 
com a estrutura portuária no tocante ao fluxo de 
entrada ou saída de insumos e produtos. 

III - Zona Central de Serviços – ZCS 

Corresponde à área destinada a usos e 
atividades diversificados, na forma de um polo 
de empreendimentos, que deverá se constituir 
no principal centro de serviços em SUAPE. 

IV - Setor Especial de Habitação de 
Interesse Social – SEHIS 

Compreende as áreas de consolidação dos 
assentamentos informais de Massangana e 
Dois Irmãos que, em função de interesse social, 
serão objeto de programas de urbanização e 
regularização fundiária. 

V - Zona de Preservação Ecológica 
– ZPEC 

Compreende a parcela de terras com 
características ambientais diversas que 
circunda as zonas produtivas de SUAPE, 
delimitada como área de proteção para fins de 
preservação ecológica por determinação legal, 
bem como para a promoção de compensação 
ambiental futura. 

VI - Setor Especial Ambiental – SEA 

Contempla área especial inserida na ZPEC, 
onde deverá ser instalado Centro de Excelência 
de Produção Agrícola para fins de pesquisa e 
produção experimental sustentável. 

VII - Zona de Preservação Cultural – 
ZPC 

Compreende a área destinada à proteção do 
patrimônio histórico, arquitetônico, arqueológico 
e paisagístico, definindo-se como área de 
preservação histórica e ambiental em razão de 
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sua singular paisagem natural e cultural. 

VIII - Setor de Proteção Cultural – 
SPC 

Compreendem sítios de especial interesse 
arquitetônico ou arqueológico, podendo se 
sobrepor a todas as zonas de SUAPE, os quais 
deverão ser protegidos e explorados em suas 
características singulares para fins de pesquisa 
e divulgação do patrimônio cultural. 

Fonte: Decreto nº 37.160, de 23 de setembro de 2011, que institui o plano diretor do CIPS e dispõe 
sobre o ordenamento do solo. 

 
 
Figura 11 Zoneamento do Complexo Industrial Portuário Eraldo Gueiros – Suape (CIPS). 

 
Fonte: Empresa Suape. 

 

Para alcançar a configuração atual o CIPS passou por diversas alterações 

em seu território, e ressalta-se a Zona de Preservação Ecológica – ZPEC, uma área 

que corresponde a maior parte de seu território (59%), o que equivale a 7.965 

hectares. É uma área tão extensa que é maior que municípios inteiros da Região 

Metropolitana do Recife, como é o caso de Olinda (4.168 ha), Camaragibe (5.126 

ha) e Itamaracá (6668 ha). 

 

1.2.1 A Zona de Preservação Ecológica e a Mata Atlântica no CIPS 
 

Um ponto de fundamental importância é a questão do zoneamento de uma 

área. Suape, por tão grande dimensão, possui um zoneamento próprio. Zonear uma 

área significa estabelecer o destino/vocação de cada pedaço área, é regular a 

ocupação do solo, e definir como ela será gerida, o que é permitido e o que é vetado 

de ser feito. O CIPS está no seu terceiro documento que define questões de seu 
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Zoneamento. O primeiro foi estabelecido no sue primeiro Plano Diretor (construído 

entre 1973 e 1975), depois seguiu a Lei de uso e ocupação do solo do Decreto 

Estadual nº 8.447/1983, e em 2011foi lançado o (seu) Novo Plano Diretor – Suape 

2030, o qual o próprio nome já sugere revisões futuras. Há um lado positivo nas 

alterações de zoneamento, que se refere à atualização da destinação de algumas 

zonas que não obtiveram muito sucesso, mas o lado negativo se está relacionado, 

no caso ambiental, a perdas de áreas anteriormente conservadas para serem 

utilizadas de formas diversas. 

A Zona de Preservação Ecológica (ZPEc) do Complexo de Suape encontra-

se inserida no bioma Mata Atlântica, e está localizada em uma faixa no entorno na 

Zona Industrial, formando um verdadeiro cinturão verde, como pode ser observado 

nas Figuras 12 e 13.  

Figura 12 Zona de Proteção Ecológica do Complexo Industrial Portuário Eraldo Gueiros – 
Suape (CIPS). 

 
Fonte: Cepan, 2010. 
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Figura 13 Vista aérea do Complexo Industrial Portuário Eraldo Gueiros – Suape (CIPS), 
Pernambuco, com a área verde da ZPEc. 
Fonte: Site PE Desenvolvimento, 2014. 

 

Sua área aumentou consideravelmente nos últimos anos, a partir de uma 

reordenação territorial, além da aquisição, por parte de Suape, de terras adjacentes 

à área ao Complexo. Conforme reportagem veiculada em 2013, Suape ostenta o 

título de ser o complexo industrial portuário do Brasil que destina a maior área (59% 

do total) para preservação ambiental (JC, 2011). No entanto, apenas uma parte da 

área destinada à proteção ecológica está florestada, há em alguns pontos moradias 

privadas, estabelecimentos comerciais, cultivos, entre outros, que estão em 

processo de regularização fundiária para posteriormente sofrerem intervenções de 

restauração florestal. Em decorrência a esses e outros processos antrópicos, a área 

de floresta encontra-se distribuída em pequenos fragmentos com menos de 300 ha 

na região da ZPEc (Figura 14).  

Esta Zona assume uma destacada importância ecológica, uma vez que sua 

extensão foi estabelecida de maneira contínua, em uma grande abrangência, e 

propiciando conexão com outras áreas verdes próximas. A vegetação predominante 

encontrada na área é de Mata Atlântica, sob a formação de Floresta Ombrófila 

Densa de Terras Baixas, ocorrendo também Manguezais e Restinga em baixa 

escala (CEPAN, 2010). 
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Figura 14 Mapa de remanescentes florestais da Mata Atlântica – trecho que abrange Suape. 

 
Fonte: Cepan, 2010. 

 

Ainda, caso a área da ZPEC venha a ser restaurada em sua totalidade, 

como previsto em seu Plano Diretor, ela se tornará o maior fragmento de Mata 

Atlântica ao norte do rio São Francisco. Dessa forma, compreende-se que ainda se 

faz necessário diversas intervenções e ações para a conservação ambiental dessa 

área, e que não deve apenas o Estado se mobilizar para realizá-las (Figura 15). 
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Figura 15 Fotos da área de Mata Atlântica da ZPEc de Suape. 
Fonte: Cepan, 2010. Elaboração Cristiane Barbosa, 2015. 

 

Na Figura 16-A pode-se perceber o quão é grandiosa a área de preservação 

e interessante ecologicamente, pois trata-se de uma área grande e contínua de Mata 

Atlântica, pois seus efeitos de borda seriam mínimos. Ao observar a Figura 16-B a 

qual mostra a malha viária do CIPS, todavia, há um grande desânimo, pois a grande 

promessa de áreas bem conservadas e ecologicamente funcionais cai por terra. Há 

grandes vias que cortam todo o complexo, algumas antigas como a PE-60, mas 

várias novas vias que foram autorizadas (construídas e outras que ainda serão 

feitas, a exemplo do Arco Metropolitano) para melhorar o acesso ao Complexo, mas 

que comprometem a funcionalidade dos fragmentos florestais. Isso porque nenhuma 

ação de minimização desses impactos ainda foi tomada, como a exemplo trampolim 

de fauna ou túneis, para que os animais da localidade possam manter a sua 

dinâmica biológica. A Figura 17 mostra uma imagem de uma das rodovias 

recentemente construída, e a forma como os fragmentos ficam ilhados, sem 

conexão, isolados. 
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Figura 16 - Zoneamento do território do CIPS; B- Malha viária do CIPS. 

 

 

Fonte: Empresa Suape. Elaboração Cristiane Barbosa, 2015. 

 

A 

B 
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Figura 17 Vista aérea de uma das áreas da malha rodoviária do CIPS (Alças SUAPE faz 
parte do sistema viário que liga Recife a Nossa Senhora do Ó/Ipojuca). 
Fonte: Empresa Pernambuco Construtora. 

 

Para construir essa rodovia e vários outros empreendimentos em Suape 

foram necessários realizar supressões vegetais. Como previsto em lei, foi necessário 

haver compensações, mas se tratando de questões ambientais não é simplesmente 

desmatar uma determinada área e restaurar o mesmo tamanho, e às vezes até uma 

área maior, que o problema foi sanado, isso porque os processos ecológicos são 

dinâmicos e não necessariamente vai ter a mesma função anterior. Uma reportagem 

recentemente veiculada fala um pouco da questão dessa problemática do 

tratamento que o CIPS da às áreas suprimidas: “Uma das estratégias que o Governo 

de Pernambuco vem utilizando, para suavizar perante a opinião pública a 

devastação (...) de vegetação ao redor do Porto de Suape, é o uso comum da 

palavra “supressão” no lugar de termos como desmatamento ou destruição” 

(SCALAMBRINI, 2010). 

Os problemas de gestão da área verde do Complexo é consequência 

também da forma privilegiada que são tratados os empreendimentos lá 

estabelecidos, como relata a pesquisado SILVEIRA (2010) que desenvolveu um 

estudo na área do CIPS:  

Percebe-se desde então que, ao longo da história, o processo de 
ocupação e uso das terras sempre atendeu, de forma prioritária, aos 
interesses e necessidades econômicos de grupos mais dominantes 
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sem considerar aspectos ecológicos e sociais. Com o advento das 
relações capitalistas, que buscaram modernizar e dinamizar a 
economia, as formas de produção do espaço geográfico não 
deixaram de lado históricas perversões sociais, apenas deram-na 

nova roupagem. (SILVEIRA, 2010). 
 

A espacialização do capital na área de estudo se mostra, ao mesmo tempo, 

animadora e preocupante. O lado negativo advém das grandes supressões de mata 

nativa para dar lugar aos empreendimentos, o que acarreta na perda de processos 

ecológicos já estabelecidos e em bom funcionamento. Por outro lado, vultuosos 

recursos financeiros são destinados para compensação ambiental, além de diversas 

áreas passaram a ser legalmente protegidas, em uma área que circunda todo o 

Complexo. 

De fato essa área de proteção ecológica não foi estabelecida mediante ao 

altruísmo dos empresários ou do Governo, e sim, principalmente, além de outras 

razões: pelo grande interesse dos recursos hídricos da região, os quais são 

necessários para abastecer o amontoado de fábricas presentes na região. Essa 

área, no entanto, acaba por oferecer diversos benefícios ambientais, pois não deixa 

de ser uma grande área de floresta, bem dizer, se de fato for estabelecida, será o 

maior contínuo de floreta tropical no chamado Corredor de Biodiversidade do 

Nordeste – região de Mata Atlântica localizada ao Norte do rio são Francisco.    

Diante disso, pode-se perceber como é grande desafio para se gerir essa 

área, primeiro pela grande pressão que existe ao redor dela; ela esta inserida dentro 

de uma paisagem de grande pobreza, e onde as alternativas de trabalho para a 

população menos favorecida é cada vez mais escassas e a pressão sobre os 

recursos naturais é enorme. Outra questão é pela própria falta de experiência do 

Governo do Estado em gerir áreas protegidas, ainda mais nessa proporção. 

Levanta-se essa questão devido ao fato de o Estado ter quase unidades de 

Conservação, e aproximadamente cinco delas, apenas, estão implementadas. 

Recursos hídricos 

O CIPS está localizado em uma grande área estuarina, formada pelos rios 

Massangana e Tatuoca.  O rio Massangana e que delimita os municípios de Cabo 

de Santo Agostinho e Ipojuca, e é formado pelos rios Tabatinga e Utinga de Baixo, 

ambos com nascentes no município de Ipojuca. No primeiro situa-se a barragem do 
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Bita e, no segundo, a barragem do Utinga, ambas localizadas na área do CIPS, e 

esses mananciais são as principais fontes de abastecimento hídrico do Complexo 

(CPRH, 1999).  

 

Solo 

Figura 18 Mapa de potencial agroecológico de Pernambuco e do Entorno da ZPEc. 

 

Fonte: CEPAN, 2010. 

 

De acordo com o Zoneamento Agroecológico de Pernambuco, realizado pela 

EMBRAPA (2000), as áreas da ZPEc se dividem em Potencial Restrito, Potencial 

Regular e Não Indicadas do ponto de vista da destinação de terras para agricultura 

(Figura 18). Isso reforça ainda mais a questão de destinar essa área para 

preservação ambiental. 
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CAPÍTULO 2 – O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O PAPEL DOS 

ATORES PÚBLICOS, PRIVADOS E DA SOCIEDADE CIVIL NA CONSERVAÇÃO 

DO MEIO AMBIENTE  

 

2.1 A compreensão da construção do território e o desenvolvimento 
sustentável  

 
Desenvolvimento, nos dias atuais, é bastante difícil de conceituar, pois há 

vários adjetivos que o acompanha dando-lhe diferentes significados, assim como 

reflete Santos et al. (2012):  

Já faz algum tempo que desenvolvimento tornou-se tanto um slogan, 
quanto um termo multiparadigmático. Historicamente, o conceito vem 
sendo construído com base em três visões paradigmáticas: 
desenvolvimento como crescimento econômico, desenvolvimento 
como satisfação das necessidades básicas e desenvolvimento como 
elemento de sustentabilidade socioambiental (SANTOS et al., 2012).  

Em uma visão mais holística, mas ao mesmo tempo um tanto romântica, o 

desenvolvimento é abordado por Heidemann e Salm (2010, p. 28) de forma que 

consideram que “desenvolver um país significava, e ainda significa, basicamente, 

implantar uma economia de mercado que inclua, se não a totalidade, pelo menos a 

maior parte de seus cidadãos”. Já na visão mais radical do geógrafo Porto-

Gonçalves (2006, p.62), desenvolvimento é “o nome-síntese da ideia de dominação 

da natureza. Afinal, ser desenvolvido é ser urbano, é ser industrializado, enfim, é 

tudo aquilo que nos afaste da natureza e que nos coloque diante do constructos  

humanos, como a cidade, como a indústria”. 

Às vezes a substantivos importantes, como é o caso de desenvolvimento, é 

dado diversos significados e visões que os tornam pouco compreensivos, apesar de 

parecer algo que faz parte do cotidiano das pessoas. Diversas conotações podem 

ser dadas, parecendo não querer transparecer uma realidade ali escondida: 

obscurecer que maior parte da sociedade está à margem ao desfrute de uma boa 

qualidade de vida e se distanciando cada vez mais de sua natureza humana. 

 E é no contexto de desenvolvimento que se dá a transformação dos 

recursos e das paisagens naturais em mercadorias e territórios modificados pelo 

homem. A construção do espaço, o qual pode ser compreendido como um objeto de 

disputa de dominação, faz parte da história da humanidade. Essa forma de 
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interpretar o espaço, e juntamente com as relações sociais, faz compreendê-lo como 

território, que, de acordo com Schneider et al. (2004), se trata de “um espaço 

determinado por relações de poder que define ora limites de fácil delimitação, ora 

não explícitos, e que considera o estabelecimento de relações  aos respectivos 

espaços com outros atores sociais, instituições e territórios”. 

É relevante estudar o território e sua construção para compreender as 

realidades sociais e econômicas. De acordo com Marques (2010), “recentemente, as 

diversas áreas do conhecimento adoptaram o território como conceito essencial nas 

suas análises”, o que possibilita analisar os fatos de outra perspectiva. O próprio 

Marques (2010) ainda reforça esta ideia quando afirma que “a própria noção de 

território convida-nos ao debate, uma vez que amplia o nosso olhar e diversifica as 

possibilidades de compreender, de sistematizar e de alterar a realidade complexa”. 

No entanto o autor alerta ainda que mesmo limitando-se a visão para um território, 

não se deve esquecer a relação que o mesmo tem com outros territórios e sua 

dimensão global, que por hora são amistosas, por outras, visam combatê-la. 

Na visão de Grzybowsky (2014), uma nova forma de colonização dos 

territórios é o resultado do processo de globalização, onde os benefícios advindos 

não são providos a fim de beneficiar as populações e natureza locais, mas ocorrem 

sim em prol do capital, que se beneficia, se fortalece e se reproduz nesses novos 

territórios ocupados. E isso está relacionado com o atual sistema econômico vigente, 

pois, afirma ainda o autor:  

Com a globalização neoliberal, o capitalismo transformou o planeta 
em territórios a serem ocupados segundo uma lógica de negócios e 
acumulação de riqueza sem limites. O capital que se investe em um 
território determinado visa a sua própria valorização, determinada por 
interesse da grande corporação econômico-financeira exógena a ele 
(GRZYBOWSKY, 2014, p. 42). 

 

O capital precisa de novos territórios para se estabelecer e ganhar força, e 

isso é também tratado em uma passagem de um dos trabalhos de Harvey (2004, 

p.40) onde ele reflete que “sem as possibilidades inerentes à expansão geográfica, à 

reorganização espacial e ao desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo há 

muito teria cessado de funcionar como sistema econômico-político”. Dessa forma, 

têm-se os territórios moldados ao bem querer das classes dominantes, a burguesia, 

que “tanto cria como destrói os fundamentos geográficos (e também ecológicos, 
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espaciais e culturais) de suas próprias atividades, construindo um mundo a sua 

própria imagem e semelhança” (HARVEY, 2004, p.40), ou seja, moldam o espaço de 

forma a se beneficiarem e a fazer o capital se reproduzir. 

Essas contradições e a produção de espaços diferenciados “se evidenciam 

quando se produzem no seio do Estado políticas que privilegiam a produção do 

espaço para grupos sociais da classe dominante em detrimento das classes menos 

favorecidas” (SILVEIRA, 2013, p.209). Isso ocorre porque o “Estado é apenas mais 

uma das muitas instituições mediadoras que influenciam a dinâmica da acumulação 

e da luta de classes” (HARVEY, 2004, p.54), ou ainda, “o Estado, em resumo, é 

protagonista em quase todos os aspectos de reprodução do capital” (HARVEY, 

2013, p. 564). O Estado possui forte influência na forma como o capital, ou as 

megacorporações, ou os grandes investidores, se estabelecem em novos territórios. 

Sempre, de início, há um discurso que irão trazer desenvolvimento para a região, 

mas o que se percebe é que esse tal desenvolvimento chega para poucos. 

Assim, pode-se compreender que a questão do desenvolvimento de um 

território é totalmente influenciada pela classe abastada e detentora de poder. As 

relações sociais e de poder apresentam a grande importância quando se referem a 

aspectos relacionados à apropriação da natureza. “No capitalismo, os bens da 

natureza são privatizados a partir do processo de produção do espaço que é voltado 

majoritariamente para garantir de forma crescente a reprodução e acumulação do 

capital” (SILVEIRA, 2013, p. 198). Assim, o território se apresenta como “uma 

categoria central para dar conta do desafio ambiental contemporâneo, na medida em 

que ele comporta, na sua materialidade, a tensão entre os diferentes modos de 

apropriação do espaço” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 129).  

Percebe-se que a acumulação do capital, um dos preceitos do sistema 

capitalista, é bastante relevante para a questão da construção dos territórios, que é 

onde está o meio ambiente. A natureza, que é a fonte primordial para a 

movimentação da economia, é subjugada pelo sistema, onde há uma crença de que 

os recursos naturais são infinitos, ilimitados. Dessa forma, a sua exploração não é 

racional, muito menos sustentada. Harvey descreve bem essa relação: 

Os processos de acumulação do capital não existem, obviamente, 
fora dos respectivos contextos geográficos e essas configurações 
são por natureza bastante diversificadas. Mas os capitalistas e seus 
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agentes também têm um papel ativo e fundamental na alteração 
dessas configurações. Novos espaços e relações espaciais estão 
sendo produzidos constantemente. Fazem-se redes de transporte e 
comunicação totalmente novas, cidades que se esparrama e uma 
paisagem agrária muito produtiva. Grande parte das terras foi 
desmatada, os recursos foram extraídos das entranhas da terra; 
habitats e condições atmosféricas (tanto local como globalmente) 
foram modificados. (...) As mudanças ambientais de longo prazo, 
provocadas pela ação humana ao longo de toda a nossa história, têm 
sido enormes. As transformações provocadas pelo capitalismo têm 
sido ainda maiores. O que nos foi dado pela natureza há muito tempo 
foi substituído pelo que foi construído pelo homem. A geografia do 
capitalismo é cada vez mais autoproduzida (HARVEY, 2011, p. 120, 
adaptado). 

 
Com uma breve explanação de que o meio ambiente está presente nos 

territórios, e que eles são explorados economicamente, os impactos causados no 

ambiente natural é esperado. No entanto, é razoável esperar que “a oposição entre 

conservação da natureza e crescimento econômico estaria superada em termos 

teóricos através de alguns conceitos formulados nas últimas duas décadas, 

sobretudo o de desenvolvimento sustentável” (GIULIANI, 2007). 

O conceito de desenvolvimento sustentável teve sua origem no final da 

década de 80 do século passado, a partir da elaboração do Relatório de Brundtland, 

documento também conhecido Nosso Futuro Comum, elaborado pela Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da Organização das Nações 

Unidas (ONU, 1991). A partir da sua publicação, tal conceito foi inserido como marco 

para um novo olhar sob o desenvolvimento, de forma a considerar que apenas por 

meio da utilização consciente e harmoniosa dos recursos naturais e do meio 

ambiente seria possível fazer com que as necessidades da população existente no 

presente não comprometa as futuras gerações de atenderem as suas. 

Com o entendimento da necessidade de se ter um modelo de 

desenvolvimento que considera os aspectos ambientais, os ganhos são tanto para o 

homem e sua economia, quanto para a natureza. Essa visão pode ser melhor 

compreendida na passagem de Dias (2010): 

A passagem de um modelo de desenvolvimento predatório a um 
sustentável que mantenha a harmonia com a natureza tem múltiplas 
implicações. Implica em modificar a visão e relação com a natureza: 
esta não é somente uma fonte de matéria primas, mas também é o 
ambiente necessário para a existência humana. Envolve um manejo 
racional dos recursos naturais e também modificar a organização 
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produtiva social que produz e reproduz a desigualdade e a pobreza, 
assim como as práticas produtivas predatórias e a criação de novas 
relações sociais, cujo eixo já não será a ânsia de lucro, mas o bem 
estar humano (DIAS, 2010, p 48). 

Andrade e Romero (2009) complementam essa visão evidenciando a 

dependência do homem dos bens e serviços prestados pela natureza: 

A atividade econômica, a qualidade de vida e a coesão das 
sociedades humanas são profunda e irremediavelmente 
dependentes dos serviços gerados pelos ecossistemas. [...] Os 
serviços ecossistêmicos são os benefícios diretos e indiretos que o 
homem obtém a partir do funcionamento dos ecossistemas, numa 
complexa rede de processos (funções) ecológicos os quais envolvem 
os vários componentes ecossistêmicos. Serviços como regulação 
climática, formação dos solos, mitigação de danos naturais, 
capacidade de absorção de resíduos, dentre outros, são vitais para 
suportar a vida no planeta e a contínua degradação dos 
ecossistemas ameaça a sua provisão, o que justifica a necessidade e 
urgência de se protegê-los. (ANDRADE; ROMEIRO, 2009).  

Assim, pode-se compreender que as ações realizadas em prol do meio 

ambiente trazem ganhos para todos, pois é através delas que os serviços prestados 

pela natureza podem ser preservados, e, consequentemente, serem revertidos em 

beneficies para a sociedade humana. 

 
 

2.2 Os agentes econômicos e o meio ambiente  

 
Neste trabalho, consideraram-se os agentes econômicos como: o Estado 

(Primeiro Setor), as empresas (Segundo Setor) e a sociedade civil (Terceiro Setor). 

Todos eles realizam suas atividades se relacionando com pessoas e necessitam de 

recursos naturais para sobreviver, ou para gerar benefícios sociais, ou para serem 

remunerados. Por isso eles serão estudados, e posteriormente analisados dentro de 

um contexto específico de ações em prol da coletividade – com foco ambiental. 

 

2.2.1 O Primeiro Setor: o Estado e as Políticas Públicas 
 

O Estado pode ser definido como “como o conjunto de instituições 

permanentes – como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que não formam 

um bloco monolítico necessariamente – que possibilitam a ação do governo” 
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(HÖFLING, 2001). Em contraponto, “o desenvolvimento de uma sociedade resulta 

de decisões formuladas e implementas pelos governos com as demais forças da 

sociedade” (HEIDEMANN; SALM, 2010, p. 28), dessa forma, pode-se entender que 

Governo é “um conjunto de programas e projetos que parte da sociedade (políticos, 

técnicos, organismos da sociedade civil e outros), configurando-se a orientação 

política de um determinado governo que assume e desempenha as funções de 

Estado por um determinado período” (HÖFLING, 2001). 

Dessa forma, é o Estado o responsável pela implementação e manutenção 

das Políticas Públicas, as quais são elaboradas por um determinado Governo. Para 

melhor entendimento, políticas públicas são constituídas pelas “decisões e ações de 

governo e de outros atores sociais” (HEIDEMANN E SALM, 2010, p.28). 

Vale ressaltar que “objetivo final de políticas públicas não seria a redução da 

desigualdade em si, mas a melhoria do nível de bem estar social que, objetiva e 

subjetivamente, depende dela, do crescimento e de outro fator subjetivo: a 

estabilidade econômica” (NERI, 2006). O Estado de Bem Estar Social, o também 

conhecido Welfare State, que é compreendido como o Estado provendo boas 

condições de vida aos cidadãos tanto na área social, quanto na política e na 

economia, porém, foi a baixo com o sistema neoliberal, pois cada vez mais as 

políticas econômicas liberais reduzem o poder do Estado o transformando no que é 

chamado de Estado Mínimo (PASSADOR, 2002). 

Dessa forma, na opinião de Heidemann e Salm (2010), nos tempos atuais, a 

questão da governança pública acaba por ser realizada pelos três setores da 

economia, cada um assumindo um papel distinto: “o Governo, agente coordenado e 

supervisor; o Setor empresarial privado [Mercado], por meio de suas iniciativas de 

responsabilidade social; e o Terceiro setor, na forma de organizações da sociedade 

civil”. Falconer (1999), em estudo anterior, já apontava esta tendência: 

O fenômeno do surgimento de novas formas de participação cidadã, 
o resgate de movimentos de solidariedade e autoajuda, a filantropia 
de elites prósperas e o provimento de bens e serviços públicos fora 
do âmbito do Estado, se consolida e representa um movimento 
aparentemente irreversível em uma sociedade democrática. O 
engajamento do Estado e das empresas em causas defendidas 
originalmente pela sociedade, através de seus movimentos 
organizados, não deve ser entendido como um processo de 
cooptação desta pelos primeiros, mas como um processo dinâmico e 
multidirecional de construção do espaço público (FALCONER, 1999). 
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Essa governança também se refere ao que tange as políticas ambientais, as 

quais, apesar de terem avançado bastante, “ainda está longe de resolver os 

múltiplos problemas ambientais. O ritmo de contaminação e destruição ambiental é 

acelerado e as ações em prol da proteção ambiental continuam sendo débeis diante 

das forças do desenvolvimento ambientalmente degradante” (LITTLE, 2003, p. 13). 

Nesta pesquisa, por se tratar de uma área de estudo em nível de gestão 

estadual, tratar-se-á de Governo Estadual e de uma empresa pública do poder 

executivo. 

 

2.2.2 O Segundo Setor: as Empresas e a Responsabilidade Social 

 
Com o sistema econômico capitalista, na fase monopolista financeira na qual 

se encontra atualmente, tem promovido fortemente o processo de globalização. Com 

ela, o neoliberalismo teve maior influência sobre a soberania dos Estados-nação, 

enfraquecendo-os em seu papel de Estado de bem estar social, e abrindo as portas 

para o capital internacional e diversas exigências que desfavorecem as populações 

locais Lima et al. (2005) traz em seu trabalho que o sistema atual neoliberal provoca 

o enfraquecimento do Estado, forçando-o a destinar recursos financeiros para abrir 

sua economia para competir com os mercados estrangeiros em detrimento aos 

investimentos em ações sociais. Em consequência disso há uma desproporção das 

despesas, fazendo com que ocorram aumento de impostos e privatizações de 

empresas estatais, por exemplo, piorando, assim, os serviços públicos e 

aumentando a inflação. 

Esse mesmo entendimento de fragilidade que o Estado vem apresentado 

diante de suas atribuições é compartilhado por Chaves e Ashley (2005, p.18), onde 

afirmam também que já é percebida a necessidade de o Estado precisar de auxílio 

de outros atores da sociedade para cumprir suas próprias funções sociais por 

apresentar uma estrutura organizacional fragilizada. O que é reforçado por Oliveira 

et al. (2008), onde afirmam que os problemas econômicos e sociais vêm 

aumentando ao mesmo passo que o Estado vem perdendo força em sua atuação, 

deixando o caminho aberto para a participação o segundo e o terceiro setor se 

posicionarem perante as carências sociais e ambientais. 
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E é baseada nessas questões que a Responsabilidade Social vem 

ganhando força no cenário brasileiro, ou seja, a partir da ausência do Estado em 

promover seu papel de bem estar social, outros atores passam a assumir essa 

função. O conceito de Responsabilidade Social é tão antigo quanto a própria 

existência de empresas, nos tempos mais antigos, o próprio fato de uma empresa se 

instalar em uma determinada localidade já era considerado uma ação de RS, pois 

cumpria um papel social de gerar emprego e renda para a comunidade do entorno. 

Com a evolução de direitos trabalhistas, esse entendimento foi mudando. Dessa 

forma, o conceito formal como hoje se trabalha e estuda de Responsabilidade Social 

começou a ser disseminado nos Estados Unidos, e foi neste país que ganhou força, 

apesar de ações cardosas e assistencialistas praticadas por instituições diversas. 

E o desenvolvimento de ações de RS pelas empresas vem se apresentando 

como uma tendência. Veloso (2005), defende que as empresas vêm apresentando 

um maior interesse em desenvolver ações juntamente com a sociedade, onde elas 

mesmas buscam o envolvimentos sem realiza-las por intermédios do Estado ou de 

organizações da sociedade civil. Benedicto et al. (2010) também apoia a ideia que 

as funções sociais precisam ser exercidas por outrem, reforçando a visão de que o 

Estado se apresenta incapaz de oferecer sozinho o que se espera de um Estado de 

bem estar social, devendo as empresas e as organizações da sociedade civil 

também se responsabilizarem por parte das ações, e considera ainda que as 

empresas que assumem essa postura possuem uma visão futurista.  

Essa nova postura do setor empresarial, ações, atividades ou projetos de 

caráter não obrigatório (voluntário), executados por empresas são conhecidos por 

diversas terminologias: Responsabilidade Social Empresarial (RSE); Cidadania 

Empresarial, Responsabilidade Social Corporativa (RSC), Responsabilidade 

Corporativa (RC), ou ainda, pela mais comum e abrangente entre elas, a 

Responsabilidade Social (RS) (DIAS, 2012). Quando se refere a ações de 

Responsabilidade Social na área ambiental, também se utiliza a expressão 

“Sustentabilidade”. 

Diversos pesquisadores e instituições têm trabalhado o conceito de 

Responsabilidade Social, e a definindo de diversas formas, cada um de acordo com 

um ponto de vista específico. O Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade 

Social, uma das principais instituições responsáveis pela difusão do conceito de 
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Responsabilidade Social na sociedade brasileira, define RS por: “a forma de gestão 

que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos 

com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade” (ETHOS, 2003). 

Já a Comissão das Comunidades Europeias (CCE), em seu Livro Verde 

sobre Responsabilidade Social (2001), traz em seu texto uma visão mais arrojada e 

incentiva que as empresas sejam líderes e exemplos com suas ações sociais, e que 

elas não devem se acomodar a fazer apenas o que consta na legislação, pois logo 

não seriam consideradas ações de Responsabilidade Social: 

A maioria das definições descreve a Responsabilidade Social das 
empresas como a integração voluntária de preocupações sociais e 
ambientais por parte das empresas nas suas operações e na sua 
interação com outras partes interessadas. Ser socialmente 
responsável não se restringe ao cumprimento de todas as obrigações 
legais - implica ir mais além através de um “maior” investimento em 
capital humano, no ambiente e nas relações com outras partes 
interessadas e comunidades locais. A experiência adquirida com o 
investimento em tecnologias e práticas empresariais ambientalmente 
responsáveis sugere que ir para além do simples cumprimento da lei 
pode aumentar a competitividade de uma empresa. Assim, o fato de 
se transcender as obrigações legais elementares no domínio social - 
por exemplo, em termos de formação, condições de trabalho ou das 
relações administração-trabalhadores – é passível de ter também um 
efeito direto sobre a produtividade. Possibilita igualmente uma melhor 
gestão da mudança e a conciliação entre o desenvolvimento social e 
uma competitividade reforçada (CCE, 2001).  

Ainda são poucos pesquisadores brasileiros que trabalham com o tema de 

RS, mas os que já desenvolveram trabalho na área reconhecem a importância do 

assunto. Essa avaliação da importância da RS para a administração das empresas é 

feita por Chaves & Ashley (2005), e eles entendem que RS vem ganhando cada vez 

mais força no cenário global, inclusive como fator de diferenciação, de forma que 

agrega valor à marca, e vem ganhando espaço cada vez mais na gestão 

empresarial. 

O pesquisador Reinaldo Dias, o qual possui diversas publicações sobre o 

tema, traz uma abordagem da Responsabilidade Social mais voltada estratégia 

empresarial, e entende que RS deve gerar ganhos tanto para a empresa que pratica, 

quanto para a sociedade que é o alvo das ações. Ainda para Dias (2010, p. 20), a 

RS é a junção de ações desenvolvidas pelas empresas, as quais são incorporadas 
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ao seu planejamento organizacional e visam uma maios engajamento entre seus 

stakeholders de forma a ter ganho e diminuir suas perdas entre eles. 

Dias (2010), bem como outros diversos autores, valoriza também a 

participação das partes interessadas, os conhecidos stakeholders, como um dos 

alvos dessas ações de RS. Da mesma forma é para outra pesquisadora do Brasil, 

Ashley (2000) que também aborda a questão que a RS ganhando seu espaço dentro 

do mundo corporativo, mas com uma visão sempre nos atores que fazem parte da 

rede de relacionamento da empresa, e com foco sempre de maneira que agregue 

valor em sua atividade fim. Em outro trabalho seu, Ashley (2005, p, 56), trabalha o 

conceito mais abrangente de Responsabilidade Social, perpassando apenas a visão 

baseada em aspectos sociais, e agregando a ele os três pilares da sustentabilidade: 

o econômico, o ambiental juntamente com o social, por compreender que todos se 

relacionam entre si, por não serem aspectos independentes. 

Similar à RS, a Cidadania empresarial pode ter um entendimento de que a 

empresa possa deva assumir uma postura de olhar para seu entorno e prover ações 

que gerem benefícios além de seus muros. Benedicto et al. (2010) traz esse 

conceito com a seguinte abordagem: 

O conceito de cidadania empresarial diz respeito, sobretudo, a uma 
atitude proativa que as organizações privadas devem ter diante dos 
diversos problemas que a comunidade na qual se inserem apresenta, 
agindo de forma transformadora e assumindo-se como entes dotados 
de responsabilidade cívica. Mesmo como entidade distinta das 
pessoas, as corporações têm responsabilidades semelhantes a um 
indivíduo. Cidadania empresarial pode, então, ser entendida como 
uma relação de direitos e deveres entre empresa e seu âmbito de 
relações (BENEDICTO et al., 2010, p.68) 

A Responsabilidade Social possui várias definições, e que variam bastante, 

principalmente, de acordo com o ponto de vista de quem o elabora – seja um 

pesquisador, um empresário, um cidadão, entre outros. Há, no entanto, alguns 

pontos de convergência nessas definições, conforme defende DIAS (2010, p.22), e 

estão dispostos no quadro abaixo (Quadro 5). 

Quadro 5 Pontos de convergência das definições de RS. 

Compromisso social da 
empresa 

Refere-se à responsabilidade ou compromisso das 
organizações de atuarem de tal modo que agreguem 
valor à sociedade, contribuindo efetivamente ao seu 
desenvolvimento social. 
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 Decisão voluntária O caráter voluntário, não se regulado pela legislação, é 
destacado nas definições de RS. Trata-se de uma 
decisão tomada no âmbito interno da empresa. 

Conduta ética  Considera-se a ética além das expectativas tradicionais 
das empresas e inclui as expectativas da sociedade 
sobre o que significam práticas de negócios aceitáveis. 

Benefícios para a sociedade A maior parte das definições especifica a parcela da 
sociedade que deverá ser beneficiada, listando as artes 
interessadas (stakeholders) que tem alguma relação com 
a empresa. No entanto, muitas delas, entendem que a 
sociedade como um todo, e a comunidade do entorno em 
particular, deva ser beneficiada, não exclusivamente as 
partes interessadas. 

Desempenho ambiental Embora o conceito de RS seja amplo, envolvendo vários 
aspectos distintos das operações empresariais, há 
referências explícitas ao meio ambiente em muitas 
definições e a sua importância está implícita na maioria 
delas. 

Adaptabilidade Muitas definições fazem referência à necessidade da 
adaptação da RS ao contexto e à realidade específica de 
cada sociedade em que opera a organização. 

Fonte: Adaptado de Dias (2010, p.22). Elaboração Cristiane Barbosa, 2015. 

 

As ações de Responsabilidade Social das empresas, mesmo apresentando 

pontos em comum, são realizadas em diversas áreas, por meio de diferentes 

instrumentos, e para públicos distintos. Os programas de RS são desenvolvidos 

diante uma prévia analise do cenário onde a empresa se encontra, das demandas 

sociais e a expertise que ela possui, bem como sua estratégia de priorização do 

público a ser atendido.  

Abaixo esses três pontos estão discriminados e apresentados em forma de 

quadro com mais detalhes (Quadro 6): 

Quadro 6 Público alvo, área de atuação e instrumentos da RS. 

Público alvo 
-Público interno Funcionários e dirigentes. 

-Público externo Comunidade do entorno, fornecedores, governo. 

Área de atuação 

-Social Educação, saúde, assistência social. 

-Ambiental 

Meio ambiente (estabelecimento e/ou 
conservação de áreas verdes; educação 
ambiental; resíduos sólidos; recursos hídricos; 
doação, produção, plantio de mudas etc.). 

-Econômico Geração de renda, programas de microcrédito. 
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Instrumentos 

-Interno 
Educação, benefícios (participação nos lucros, 
plano de saúde, auxílio creche, plano de 
previdência complementar etc). 

-Externo 

Programas e projetos sociais, doações 
(alimentos, roupa/agasalho, recursos 
financeiros, material e/ou equipamentos), 
programas de voluntariado, parcerias com 
organizações não governamentais (ONGs). 

Fonte: Adaptado de MELO NETO; FROES (1999); IPEA (2004). Elaboração Cristiane Barbosa, 2015. 
 

Independente do público, da área de atuação e dos instrumentos utilizados 

pela empresa em suas atividades de RS, o importante é que sejam gerados 

benefícios para a sociedade. Alberton et al. (2004) explanam em seu trabalho que 

inicialmente as ações de RS praticadas pelas empresas eram reconhecidas se 

fossem realizadas nas comunidades de seu entorno, ou então em áreas verdes 

próximas, mas que atualmente esse conceito voltou-se para dentro da empresa, 

visando aos funcionários, aos cliente e aos demais stakeholders.  

Já Monobe et al. (2010, p.31) apresentam, em sua explanação sobre ações 

externas e áreas de atuação de RS, que elas visam atingir a comunidade a qual a 

empresa está inserida ou próxima, e prezam por atender as necessidades de seus 

moradores, podendo ser realizada em parceria com alguma associação local, 

visando atingir um desenvolvimento sustentável. Melo Neto e Froes (1999), todavia, 

ressaltam certa discrepância que pode ocorrer em casos que empresas focam 

apenas ações externamente a elas, e não agirem com boa conduta internamente 

também não adianta, é preciso ter uma postura coerente entre o discurso e a ação, 

seja dentro ou fora do ambiente da empresa. 

Com os mais diferentes focos e formas, a Responsabilidade Social é 

executada pelas empresas e também por diversas motivações, sejam elas a partir 

do fato de um empresário se sentir bem com sua consciência, passando por 

questões de preocupação com a imagem institucional, até por razões puramente 

visando ganhos financeiros; há diversas razões que podem incentivar uma empresa 

a adotar uma postura socialmente responsável. 

Um dos grandes motivadores para que ações de RS sejam realizadas é a 

própria sociedade. Silva Filho et al. ( 2010) defende que isso deve-se ao fato de que 

ela espera que as empresas contribuam para o desenvolvimento local e social; ela 

deseja que as empresas não visem apenas o lucro financeiro, e as empresas 
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verificando essa percepção social, vem alterando suas estratégias de gestão, 

investindo mais em RS. 

Dias (2010) também acredita no lado bom do investimento em ações de RS, 

e afirma que os ganhos são para ambos os lados: sociedade e empresa. Isso 

porque promove o contato e favorece a comunicação entre a empresa e as pessoas 

que residem em seu entorno, e muitas vezes diminui ou evita o embate acerca de 

determinados conflitos existentes, preservando assim a boa convivência. 

Na visão de Ashley (2005) há também o fato de que a postura de ser 

socialmente responsável pode levar a empresa a realizar uma gestão ecocêntrica, o 

que seria um estágio mais aprimorado de gerenciá-la, onde ela se tornaria mais 

sensível aos interesses sociais, ambientais e econômicos, e eles se tornariam 

igualmente prioritários nas tomadas de decisão internas. A pesquisadora afirma que 

nessa forma de gestão os objetivos das empresas extrapolasse o entendimento 

econômico, valorizando o ser humano e sua integração com a natureza, passando a 

gestão de um paradigma antropocêntrico para um ecocêntrico.   

Outra percepção de Responsabilidade social, diferente da  abordada até 

então, é muito bem trabalhada por Banerjee (2008), onde ele discorre que as 

práticas de RE adotadas pela empresa ainda possuem uma relação muito forte com 

suas ambições econômicas, mercadológicas, o que de certa forma essas ações 

perdem seu valor. Sua posição está bem caracterizada no trecho do seu trabalho 

extraído a seguir: 

Grande parte do trabalho crítico atual em gestão incide sobre as 
mesmas questões e tentam apenas dar respostas melhores. As 
teorias de Responsabilidade Social, apesar de sua razoável 
evolução, são declaradamente gerencialistas e não contribuem para 
uma compreensão crítica das consequências do processo de tomada 
de decisão gerencial. É necessária uma mudança na construção da 
teoria de RS, é preciso uma maneira diferente de pensar, que pede 
novas questões em vez de obter mais respostas para as mesmas 
perguntas. Os questionamentos precisam ser feitos de diferentes 
perspectivas, muitas vezes de oposição, é sempre desconfiar de 
todas as respostas. [...] Os discursos atuais de RS são definidos por 
interesses comerciais estreitos, servem para reduzir os interesses 
das partes interessadas externas, se apresentam como movimentos 
ideológicos que se destinam a legitimar e consolidar o poder das 
grandes corporações, e a teoria dos stakeholders da empresa 
representa uma forma de colonialismo dos interessados, que serve 
para regular o comportamento dos seus stakeholders (BANERJEE, 
2008). 
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Ao mergulhar em outras fontes da teoria crítica, a exemplo a de Layrargues 

(1998), tem-se uma visão que se distancia em alguns pontos. Esse autor em sua 

obra clássica “A Cortina de Fumaça” discorre sobre a questão de que a postura das 

empresas – principalmente a partir da década de 80 – para adotar ações 

socialmente responsáveis advém apenas de uma apropriação ideológica do 

discurso, principalmente, do movimento ambientalista. O autor justifica que esse 

movimento foi abraçado pelas empresas mediante as pressões de seus agentes 

externos – consumidores, Governo, fornecedores etc. – porque elas se deram conta 

que muitas das adequações que realizadas nas empresas por pressões externas, de 

fato, resultaram em redução de custos, e consequente aumento do lucro. Dessa 

forma, as empresas além de alcançarem um maior ganho financeiro, conseguiram 

se utilizar de uma imagem ecológica. O autor chega em sua grande crítica ao afirmar 

que essa imagem ecológica é apenas superficial, e não profunda em seu conceito. 

Ainda no mesmo livro, Layrargues (1998) traz uma passagem de Souza (1992) que 

diz:  

Empresas que poluíram e destruíram durante séculos, que 
desmataram, queimaram e desperdiçaram energias naturais e 
humanas, que jogaram seu lixo e sua fumaça por toda parte, 
apresentam-se agora como campeãs do meio ambiente, empresas 
tecnologicamente limpas, politicamente inocentes. O que dizem ter 
ganhado por consciência perderam em memória (SOUZA, 1992 apud 
LAYRARGUES, 1998, p. 57). 

Esse outro lado do discurso da Responsabilidade Social também é 

compartilhado por Soares (2004), quando a autora diz que “estudos [sobre RS] 

apontam no sentido de que a leitura atenta dos discursos organizacionais revela 

palavras sequer pronunciadas e de que existem contradições entre o que os 

membros das organizações assumem como sendo ética, moral e democracia e o 

que efetivamente é praticado no ambiente organizacional”. 

Melo Neto e Froes (1999) também são bastante incisivos em relação à visão 

da RS dever se distanciar das ações fins das empresas, pois acreditam que o apoio 

dados pelas empresas a ações almejadas pela sociedade faz parte de seus deveres 

Seu discurso é baseado no fato de que toda a sociedade é impactada pelas 

atividades empresariais, direta ou indiretamente, e ações de RS seriam algo básico 

que elas poderiam realizar.  
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O que se mantém similar nessas duas visões, todavia, é a de que, como 

prega o sistema capitalista: as empresas sempre alcançam retornos financeiros 

mediante suas práticas de responsabilidade ambiental. Apesar da existência de 

diversos problemas de concepção e execução, as ações Responsabilidade Social 

têm apresentado ganhos para a sociedade independente da motivação que 

possuem.  

Nesse contexto pode-se ter no Governo, por meio de suas políticas públicas, 

um importante apoio como regulador, facilitador, aliado e apoiador dessas iniciativas 

(DIAS, 2012), pois também é do interesse dele que ações em prol da sociedade 

sejam realizadas. As questões que interceptam a Responsabilidade Social e as 

políticas públicas, no entanto, ainda são e bastante tímidas no Brasil. O debate vem 

sendo puxado principalmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) por meio 

do seu Pacto Global, que possui um papel de intermediador entre Governo e 

empresas. Essa iniciativa tem por objetivo “mobilizar a comunidade empresarial 

internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais 

e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, 

meio ambiente e combate à corrupção” (ONU, 2014). 

As contribuições de políticas públicas voltadas para RS são diversas e 

benéficas tanto para o setor empresarial quanto para o Governo mesmo enfrentando 

divergência entre os pesquisadores do assunto. Para as instituições privadas os 

ganhos estão relacionados ao aumento de escala em suas ações, e também no 

ganho de um importante parceiro para validá-las. O governo, por sua vez, pode 

conciliar seus interesses e garantir que questões sociais e ambientais de seu 

interesse sejam ampliadas e também o estabelecimento de políticas de incentivos 

fiscais mais transparentes. 

 

Algumas iniciativas no Brasil 

Em 2004, para identificar o que pequenos, médios e grandes empresários 

fizeram voluntariamente no atendimento de comunidades por meio de ações de RS, 

o Governo por meio do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA, 

realizou a segunda edição da Pesquisa Ação Social das Empresas. Para o instituto, 

o conceito de ação social utilizado foi: “Qualquer atividade que as empresas 
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realizam para atender às comunidades nas áreas de assistência social, alimentação, 

saúde, educação e desenvolvimento comunitário, dentre outras”, e os dados 

coletados não incluíram as atividades executadas por obrigações previstas em lei. 

Os dados da pesquisa do IPEA (2004) foram disponibilizados por região 

geográfica, e no Nordeste, foram contatadas 1.706 empresas, as quais formaram 

uma amostra das 82 mil empresas formais registradas nesta localidade. Os 

principais resultados foram: 74% das empresas privadas declararam ter realizado 

ações sociais no ano anterior à pesquisa; dessas ações, 57% delas beneficiaram a 

comunidade e os funcionários, e 17% apenas a comunidade; a Bahia foi o estado 

que mais apresentou empresas que realizam ações sociais (32%), seguidas de 

Pernambuco (20%); as empresas de maior porte que realizaram mais ações (94%), 

em detrimento das de menor porte (71%), ambas as categorias atingindo relevante 

expressividade; as empresas de Serviço são as, proporcionalmente, menos 

contribuem com ações sociais para a comunidade, que segue na contramão das 

empresas do setor de Agricultura, silvicultura e pesca que contribuem em 86% dos 

casos. 

Outra iniciativa particular e apoiada e reconhecida pelo governo (por meio da 

autarquia federal Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia – 

INMETRO) é a Norma Internacional ISO 26000 – Diretrizes sobre Responsabilidade 

Social, a qual foi publicada no Brasil em 2010.  

Segundo ela, a Responsabilidade Social se expressa pelo desejo e 
pelo propósito das organizações em incorporarem considerações 
socioambientais em seus processos decisórios e a responsabilizar-se 
pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no 
meio ambiente. Isso implica um comportamento ético e transparente 
que contribua para o desenvolvimento sustentável, que esteja em 
conformidade com as leis aplicáveis e seja consistente com as 
normas internacionais de comportamento. Também implica que a 
Responsabilidade Social esteja integrada em toda a organização, 
seja praticada em suas relações e leve em conta os interesses das 
partes interessadas. A ISO 26000:2010 é uma norma de diretrizes e 
de uso voluntário; não visa nem é apropriada a fins de certificação 
(INMETRO, 2014). 

A versão brasileira da norma ISO 26000, desde 2004 e posteriormente 

atualizada em 2012, é a ABNT NBR 16001 de Responsabilidade social, voltado para 

o sistema de gestão. 
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Para a coleta de dados será utilizada o conceito de RS mais 

tradicional/neoliberal, e a visão crítica será utilizada apenas na análise dos dados. O 

foco das ações de RS serão na área temática meio ambiente, em especial as da 

agenda verde que é uma classe de atividades, as quais se referem a assuntos como 

preservação de florestas e biodiversidade (IBAMA, 2013), e praticadas externamente 

às empresas, ou seja, em território pertencente ao CIPS.  

Na área de estudo a que se propõe esta pesquisa não há dados a esse 

respeito de ações de RS, apenas um levantamento de algumas relações ocorridas 

entre comunidades e empresas visando à resolução de conflitos socioambientais 

realizado por Santos (2011). Neste estudo, o conceito Responsabilidade Social será 

entendido como ações, atividades ou projetos de caráter não obrigatório (voluntário) 

executados por empresas, voltadas para o público externo. As ações no âmbito da 

gestão ambiental empresarial não se aplicam, tendo em vista que essas ações são 

em sua maioria voltadas para ações internas da empresa, o que foge do foco das 

ações dessa pesquisa – as que se referem a assuntos como preservação de 

florestas e biodiversidade. 

   

2.2.3 O Terceiro Setor e a Sociedade Civil 

 

Ao mesmo tempo em que o sistema neoliberal propicia a acumulação de 

capital para os agentes do mercado, a sociedade civil vem se organizando para lutar 

pelos seus direitos e cobrá-los perante os demais atores da economia, como 

explana Benedicto (2010): 

Enquanto o mercado experimenta um aumento de liberdade, poder e 
riqueza, cresce também a visibilidade das chamadas organizações 
sem fins lucrativos ou organizações do Terceiro Setor. Defende-se 
que as organizações não pertencentes ao Estado, geridas por 
agentes privados, mas com finalidades públicas, constituem um 
grupo distinto do Estado e do mercado, com características 
organizacionais diferenciadas, que as particularizam. O setor é 
divulgado como importante agente de transformação social 
(BENEDICTO et al., 2010, p.151). 

Inspirando-se na obra de Gramsci, pode-se dizer que “não há situação 

histórica que não possa ser mudada pela livre e consciente ação de homens 

organizados” (SEMERARO, 1999, p.18). Essa organização é hoje representada por 
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formas associativas, formalizadas ou não, compostas por atores da sociedade civil, 

as quais compõem o chamado Terceiro Setor. Esse agrupamento de pessoas se dá 

em função à luta pelas mais variadas causas, e vem ganhando força e visibilidade. 

Ainda de acordo com Semeraro (1999), elas podem ser compreendidas da seguinte 

maneira: 

Novas organizações flexíveis, ágeis e capilares se multiplicam e se 
especializam na defesa dos mais diversos direitos e sensibilizam a 
opinião pública sobre os graves desequilíbrios mundiais, a 
depredação do planeta, a disseminação de armas letais, a 
proliferação das drogas, da corrupção, da violência, do desemprego, 
das migrações, dos poderes paralelos etc. A „rede‟ de uma complexa 
e atenta sociedade civil envolve o nosso mundo e denuncia as 
tradicionais práticas políticas, as estruturas políticos-administrativas e 
as limitações de um poder econômico considerado onipotente 
(SEMERARO, 1999, p. 252). 

Esse movimento ocorre no mundo inteiro; é uma forma dos cidadãos se 

contraporem em relação ao Estado e ao Mercado, ao tentarem se colocar, de forma 

robusta e representativa, para a discussão de temas de interesses coletivos e que 

busquem a justiça social. As organizações que compõem o Terceiro Setor 

evidentemente não são novas; há no Brasil exemplos tradicionais, como as Santas 

Casas de Misericórdia datadas ainda do século XVI (FALCONER, 1999), mas são 

nos anos mais recentes que esse Setor vem ganhando força. De acordo com Leite 

(2003), foi com o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, também 

apoiado pela então primeira dama, Ruth Cardoso à frente do Programa Comunidade 

Solidária, que o Terceiro Setor ganhou maior destaque: 

No Brasil, a valorização do Terceiro Setor deve ser entendida no bojo 
do movimento pela Reforma do Estado e tem, no ano de 1995, um 
marco importante. Nesse ano, o sociólogo Fernando Henrique 
Cardoso (FHC) tomou posse como Presidente da República. Criado 
o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, foi 
nomeado para a pasta Luiz Carlos Bresser Pereira, que, em seu 
discurso de posse, deu a tônica das reformas que pretendia levar a 
cabo. Entre outras afirmações, o novo Ministro asseverou que “é 
necessário reduzir o núcleo do próprio aparelho do Estado. Para isto, 
entretanto, a arma principal não é apenas a da privatização. Esta é 
fundamental para transferir para o setor privado as atividades 
produtivas voltadas para o mercado. Há uma segunda arma, que é a 
do desenvolvimento das organizações públicas não-estatais, das 
organizações voltadas para o interesse público, que não visam o 
lucro nem agem exclusivamente segundo os critérios de mercado 
(LEITE, 2003). 
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Apesar de tão desejado pelos reformistas, no final do primeiro mandato de 

FHC, Falconer (1999), um pesquisador do Terceiro Setor, ainda considerava essa 

área de conhecimento bastante nova, o que necessitou a união de pesquisadores de 

diversas disciplinas como Economia, Sociologia, Ciência Política e áreas 

acadêmicas aplicadas como Serviço Social, Saúde Pública e Administração para 

desenvolvê-la. Talvez por isso, ainda hoje, essas organizações recebam tantas 

críticas, pois é razoável que se entenda que elas ainda estão em fase de construção 

de seu perfil de trabalho – não em relação à causa, que por si só são louváveis, mas 

sim em relação a sua gestão. Para reforçar esse entendimento, segundo Almeida 

(2011): 

É (apenas) a partir da década de 1970 que começam a surgir 
algumas teorias econômicas preocupadas em explicar a existência 
de um setor de atividade diferente do mercado e do Estado.  A sua 
origem é norte-americana e os pressupostos adotados são os da 
economia neoclássica [...]. As fragilidades deste tipo de análise para 
o estudo de um setor marcado pela heterogeneidade e pela 
existência de racionalidades distintas das do mercado são evidentes. 
Ao Terceiro Setor foi reservado um lugar residual no sistema 
econômico, sendo a sua existência justificada apenas pelos 
fracassos institucionais do mercado e do Estado. Porém, esta 
perspectiva residual está em profundo contraste com a expansão 
impressionante que o setor tem conhecido nos últimos anos e com o 
seu papel crescente enquanto mecanismo socioeconômico de 
governança, com características únicas, uma dinâmica própria e 
princípios de funcionamento específicos. Há, assim, uma profunda 
defasagem entre a teoria e a realidade (ALMEIDA, 2011). 

De acordo com Fernandes (1994 apud Falconer 1999), o Terceiro Setor, 

entre todas as expressões em uso, é o termo que vem encontrando maior aceitação 

para designar o conjunto de iniciativas provenientes da sociedade, voltadas à 

produção de bens públicos. Para Salamon (1998), Conjunto muito amplo de 

organizações autônomas de caráter privado, que não distribuem lucros para seus 

membros e servem desinteressadamente à coletividade. 

De forma mais abrangente, organizações da sociedade civil são entendidas 

como: associações privadas, organizações não governamentais, movimentos sociais 

organizados, fundações de empresas, organizações do poder público privatizadas 

na forma de fundações, organizações sociais, sindicatos, movimentos políticos, 

entre outros, e também pode abranger a ação social das empresas e o trabalho 

voluntário de cidadãos. 
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Há quem discorde das ações realizadas pelo Terceiro Setor. Montaño 

(2003), que considera esse termo inapropriado para designar seu verdadeiro 

significado, em uma de suas obras já inicia essa crítica no seu prefácio: 

É o Estado que deve garantir o bem estar social e os direitos sociais, 
porém, existe hoje em dia, uma concepção de que o bem estar 
pertence ao âmbito do privado, ou seja, as famílias, a comunidade, 
as instituições religiosas e filantrópicas. A versão mais sofisticada 
dessa versão é o chamado Terceiro Setor (MONTAÑO, 2003).  

Em sua postura crítica de que as parcerias entre o Estado e organizações 

sociais representam a desresponsabilização do Estado da resposta a questão social 

e sua transferência para o setor privado (publicização), Montaño (2003), afirma 

ainda que: 

A verdadeira motivação dessa (contra)reforma é por um lado a 
diminuição dos custos das atividades social para desonerar o capital 
– não pela maior eficiências das entidades privadas, mas pela 
verdadeira precarização focalização e localização destes serviços, 
pela perda de suas dimensões de universalidade, de não 
contratualidade e de direito do cidadão –, e por outro lado fazer com 
que o controle do estado passe a ser seguido pelos critérios 
gerenciais das empresas, e na mais uma lógica de prestação de 
serviços e assistência conforme um nível de solidariedade e 
responsabilidade sociais. Alguns órgãos públicos consideram e 
contratam organizações não governamentais (ONGs) como 
„terceirizadas‟ de serviços públicos, quando elas deveriam se vincular 
ao poder público para melhorar os serviços prestados à população 
para universalizar sua atuação junto à sociedade.  

Ou seja, o pesquisador ente que as organizações que compõem o Terceiro 

Setor estão substituindo as ações do Estado, ao invés de complementá-las. 

Também de acordo com a visão crítica de Semeraro (1999): 

Para Gramsci, O Estado, o mercado e a sociedade civil, distintos 
teórica e metodologicamente, são inseparáveis na prática, e são 
faces de uma mesma realidade. Não é possível conferir à sociedade 
civil o estatuto de „terceiro reino‟ ao lado da esfera politico-
administrativa e econômica, estruturada em sistemas independentes 
e „autorreferenciais‟. [...] Ao reservar à sociedade civil espaço das 
relações intersubjetivas e culturais, admite-se que sua ação será 
sempre secundária e dispensável quando os detentores do poder 
ainda que sejam revestidos de legalidade e constitucionalidade, 
acharem inconveniente as pressões vindas do terceiro (e último!) 
setor (SEMERARO, 1999, p. 257). 

De acordo om a análise de Melo Neto e Froes (1999), de toda forma, está se 

experimentando uma Nova Ordem Mundial (Quadro 7), a qual modifica uma grande 

mudança nas relações entre cidadão e Governo e o Mercado, a qual surgiu da 
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falência do Estado do bem estar social – o principal provedor de serviços sociais aos 

cidadãos – o apogeu do Liberalismo e a crise social – crescimento da pobreza e da 

exclusão social. Passador (2002) afirma que no Brasil, como em toda a parte do 

mundo, cresce o entendimento de que uma política de desenvolvimento social 

precisa da participação de novos atores. Trata-se, portanto, de buscar parceiros fora 

do Estado, isto é, na sociedade ou, mais especificamente, nas empresas privadas e 

no Terceiro Setor. As principais características dessa ordem seriam: 

Quadro 7 Características da Nova Ordem Mundial. 

# Características da Nova Ordem Mundial 

1 Predomínio de ações comunitárias sobre a ação estatal e empresarial 

2 Mudanças profundas nas relações do cidadão com o Governo 

3 Surgimento de uma nova concepção de Estado 

4 
Substituição da prevalência dos interesses corporativos pela hegemonia do 
interesse social 

5 Surgimento de novas instituições sociais 

6 
Diminuição da influência da burocracia estatal e aumento da influência das 
entidades comunitárias 

7 Abertura de novos canais de reivindicações sociais 

8 Emergência de redes de solidariedade social 

Fonte: MELO NETO; FROES (1999). Elaboração Cristiane Barbosa, 2015. 

 

No Brasil as organizações do Terceiro Setor já se mostram em números 

bastante expressivos. De acordo com o estudo “As Fundações Privadas e 

Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil – Fasfil” realizado pelo IBGE, ABONG & 

IPEA em 2010, há 291 mil associações privadas (formais), das quais 44% estão 

localizadas no Sudeste, 23% Nordeste, 22% Sul, 6% Centro oeste, 5% Norte, e 

empregam 2,1 milhões de assalariados. Suas áreas de atuação estão representadas 

na figura abaixo (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 Distribuição das Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil 
segundo sua classificação.  
 

 

Fonte: IBGE, ABONG & IPEA (2010). 

 

Observa-se, entretanto, que há um grande desequilíbrio na 

representatividade das causas em relação ao número de organizações por área de 

atuação. Por exemplo, menos de 3% do total das organizações da sociedade civil 

trabalham na área e meio ambiente, dessa forma, as organizações que trabalham 

com meio ambiente tem um desafio ambiental a cumprir. Como apresentado por 

Porto-Gonçalves (2006), há uma grande contradição entre esse desafio e o 

crescimento econômico, pois este último significa a dominação da natureza, ou seja, 

o que o primeiro prega o outro tentar desconstruir; ser desenvolvido é ser urbano e 

industrializado, é ser tudo aquilo que afaste uma pessoa da natureza, e deixe-a 

diante de construções humanas, como a cidade e a indústria. Por fazer crítica a essa 

ideia, muitos ambientalistas com frequência se veem acusados de quere voltar ao 

passado, ao estado de natureza. 

De toda sorte, há uma lista vasta de razões para se acreditar no crescimento 

do Terceiro Setor (Quadro 8), conforme defende Melo Neto e Froes (1999). 

Quadro 8 Razões para o crescimento do Terceiro Setor. 

Razões para o crescimento do 

Terceiro Setor 
Explanação 

1- Crescimento das necessidades 

socioeconômicas 
Decorrente do crescimento populacional. 

2- Crise do setor público Falta de recurso, corrupção, empreguismo, má 

gestão, déficits crônicos, e não é capaz de 
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suprir a população com serviços sociais 

básicos. 

3- Fracasso das políticas sociais 

tradicionais 

 

Não cumprem seu o seu papel redistributivo, e 

prevalecem velhas práticas de 

assistencialismo social. 

4- Crescimento dos serviços 

voluntários 

 

Cada vez mais as atividades sociais atraem 

um contingente considerável de trabalhadores 

voluntários. 

5- Colapso do socialismo na 

Europa Central e do Leste 

 

Cenário internacional - Deixou um lastro de 

problemas sociais nos países europeus do 

leste, por exemplo. 

6- Degradação ambiental 

 

Diversas formas de agressão ao meio 

ambiente constituem uma grande ameaça à 

sobrevivência de grandes contingentes 

populacionais, em especial com grandes 

danos à saúde humana. 

7-Crescente onda de violência 

 

Violência nas ruas e nas corporações de 

polícia. A maior parte das vítimas são pobres, 

negros, crianças, detentos, pobres, mulheres, 

idosos e imigrantes. 

8- Maior disponibilidade de 

recursos a serem aplicados em 

ações sociais 

 

Governo, organismos internacionais, 

associações e ONGs canalizam recursos para 

programas e projetos sociais. 

9- Incremento das organizações 

religiosas  

 

Crescem em todo mundo, e, com elas, as 

iniciativas sociais que elas promovem. 

10- Maior adesão das classes alta 

e média a iniciativas sociais 

 

Antes avessas a projetos sociais, hoje são 

mais participativas e realizam doações. 

11- Maior apoio das mídias 

 

A mídia tem cumprido seu papel de promotora 

do Terceiro Setor, divulgando iniciativas 

sociais. 

12- Maior participação das 

empresas que buscam a 

cidadania empresarial 

Crescentes investimentos em Marketing social 

– investem em propagandas e em projetos 

sociais e obtém retornos sociais, de imagem e 

de venda.  

Fonte: MELO NETO; FROES (1999). Elaboração Cristiane Barbosa, 2015. 
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Essas razões são fatos reais que irão e estão contribuindo para a expansão 

do Terceiro Setor, e destaca-se o fato da crescente degradação ambiental, e que é 

uma preocupação já presente nas sociedades, pois implica na questão da vida da 

população humana, por ser o meio ambiente a prover as condições necessárias 

para a qualidade de vida na Terra. 
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CAPÍTULO 3 – A CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA NO TERRITÓRIO DO 

COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS – 

SUAPE (CIPS)  

 

3.1 Ações para a conservação da Mata Atlântica no CIPS  

 

3.1.1 1º Setor – Governo (Poder Público) 

 

As ações governamentais em prol da conservação da Mata Atlântica 

analisadas estão centradas na empresa pública SUAPE – Complexo Industrial 

Portuário, que é a responsável em administrar todo o território. 

A pesquisa documental e informações coletadas a partir de entrevista com 

funcionário da Coordenadoria Executiva de Preservação Ambiental do CIPS acerca 

das iniciativas do Governo (empresa Suape) em prol da conservação ambiental 

realizadas com as principais iniciativas do Governo em prol da conservação 

ambiental compõe o Quadro 9. 

Quadro 9 Iniciativas do Governo (empresa Suape) em prol da conservação ambiental. 

Iniciativa Comentários 

Entrega do Estudo de Impacto Ambiental 
Complementar ao EIA-RIMA de 2000 

O estudo atualiza a situação ambiental de 
Suape do período de 2000 até 2011, e 
propõe Planos Básicos Ambientais (PBAs) 
em diversas áreas de forma a mitigar os 
impactos causados pelo empreendimento. 

Fórum Suape Sustentável 

Criação de um fórum que visa à gestão 
integrada e sustentável do Território 
Estratégico, e é composto por nove 
Secretarias Estaduais (SDEC, SASR, SCJ, 
SEDSDH, SEMAS, SECMULHER, SEPLAG, 
STQE e SETRA), e as empresas EAS, 
RNEST, Petroquímica Suape, CSS, BNDES, 
BNB e Agência CONDEPE-FIDEM, e busca 
o desenvolvimento de ações sociais e 
ambientais. 

 
 
 
Programa de Adequação Ambiental da Zona 
de Preservação Ecológica (ZPEc) de 
Complexo Industrial Portuário de SUAPE 
 

Esse programa tem por objetivo: 
-Realizar um diagnóstico ambiental da ZPEc 
de SUAPE mapeando as formações 
florestais, córregos, nascentes e situações 
ambientais que deverão ser recuperadas 
com as práticas de restauração florestal;  
-Identificar e priorizar áreas de restauração 
considerando a análise da paisagem 
regional;  
-Criar um plano de restauração e 
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monitoramento áreas degradadas, definindo 
metodologias de restauração mais 
adequadas para o local em função das 
situações encontradas no diagnóstico;  
-Identificar as espécies arbóreas regionais e 
os tipos de formações florestais que 
pertencem para servir como base nos 
plantios de restauração florestal;  
-Marcar matrizes de espécies arbóreas  para 
obtenção de  sementes que irão sustentar a 
produção de mudas;  
-Capacitar funcionários para a produção de 
mudas;  
-Elaborar Trilhas Educativas com a 
identificação e descrição das principais 
espécies regionais;  
-Criar um Termo de Referência para 
restauração da ZPEc de SUAPE. 

Adesão ao Pacto pela Preservação da Mata 
Atlântica 

Em 2011, assinado pelo então Governador 
do Estado de Pernambuco Eduardo 
Campos. 

Cumprimento das compensações 
ambientais 

Meta de 200 hectares por ano. Em 2014 o 
CIPS implementou 413 hectares de Mata 
Atlântica, totalizando 901 hectares de 
arestas restauradas, tendo essa atividade 
início em 2010. A área soma mais de 900 
campos de futebol, e é uma das maiores 
iniciativas de preservação ambiental do 
país. 

Restauração de restinga e mangues 
Iniciou a recuperação de 2011 com um 
projeto de restauração de 61 hectares. 

Viveiro florestal 

Criado em 1995, o viveiro florestal de Suape 
tem capacidade de produzir 450 mil mudas 
por ano de espécies nativas da Mata 
Atlântica. 

Planejamento para a criação de novas 
Unidades de Conservação 

-Criação de Unidade de Conservação: 
Parque Estadual de Duas Lagoas, Parque 
Estadual Mata do Zumbi, Estação Ecológica 
de Bita e Utinga e Engenho Ilha e Estuário 
do Ipojuca/Merepe e Engenho Tiriri. 

Elaboração do projeto do Centro de 
Tecnologias Ambientais (CTA) em parceria 
com a Petrobras 

Projeto do Centro de Tecnologias 
Ambientais (CTA) em parceria com a 
Petrobras a ser implantado na área da RVS 
Bita e Utinga, um espaço voltado para o 
estudo, a pesquisa e o cuidado de áreas 
degradadas,  formação de agentes 
ambientais e centro de produção de mudas 
com laboratório. 

 
 
 
 
 
Execução do Projeto de Pedagogia 

Tem por objetivo produzir conhecimentos 
ecológicos e mobilizar a comunidade 
inserida na área de influência direta de 
Suape, visando construir e consolidar ações 
que promovam melhorias nos aspectos 
sociais e ambientais. Há a realização de 
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Ambiental cursos e oficinas ambientais gratuitos para 
maiores de 16 anos, com formação de 2º 
Grau, com o público alvo formado por 
pessoas de recursos humanos da empresa 
Suape e das empresas instaladas neste 
Complexo, comunidades locais, estudantes, 
professores, profissionais das 
administrações públicas federal, estadual e 
municipais, organizações da sociedade civil 
e demais interessados na temática 
ambiental. 

Programa Águas de Suape 

Engloba os projetos que visam à 
identificação de nascentes e à recuperação 
de cursos d‟água que cortam a Zona 
Industrial do Complexo. 

Plano Diretor de Suape – 2030 

Destaque para a reorganização das áreas 
do Território de Suape e ampliação da Zona 
de Proteção Ecológica de 48% para 59%,– 
tornando-se a maior área de preservação de 
zonas portuárias do mundo, bem como 
prever a separação da Diretoria de 
Engenharia e Meio Ambiente em duas 
novas Diretorias - Diretoria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade e Diretoria de 
Engenharia 

Fonte: Empresa Suape
C
; Empresa Suape

D;
 BNDES, 2012; Cepan, 2010. Elaboração Cristiane 

Barbosa, 2015. 

 

 
Pode-se observar uma evolução nas ações no campo ambiental por parte do 

Governo nos últimos cinco anos. O passivo ambiental do Complexo existe desde a 

sua criação, mas nos anos mais recentes que as ações práticas vêm acontecendo. 

O Complexo foi implantado sem estudos de impacto ambiental, os quais só 

foram entregues no ano de 2011 à Agência Estadual de Meio Ambienta - CPRH, 

considerando as atividades a partir do ano 2000 – e não de sua real implantação em 

1978. Assim foi deliberado pelo ao órgão ambiental competente, desconsiderando 

todas as modificações ocorridas no período anterior à data solicitada dos estudos 

que já fora realizados sob a perspectiva de atividades pretéritas. 

Essa cobrança pela legalização no setor ambiental deve-se ao momento em 

que o Complexo encontra-se, no sentido de ter crescido muito e ter atingido 

importância em nível mundial, e essa atitude de reconhecer sua interferência onde 

atua, sanar os passivos ambientais e ter uma postura proativa com o meio ambiente 

valoriza a imagem do Complexo. Os dados de movimentação de cargas confirmam o 

seu destaque mundial, onde em 2014 foram movimentadas 15 milhões de toneladas, 

o que representa um aumento de 16,7% com relação a 2013, e isso acarretou um 



78 
 

acréscimo no faturamento de 27,8%, atingindo R$ 103,4 milhões até novembro 

(HOLANDA, 2014).  

A inciativa do Fórum Suape Sustentável, que tem como área de abrangência 

os municípios de influência direta (Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca) e indireta 

(Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Escada), é capitaneada pela Agência Estadual 

de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco – CONDEPE/FIDEM. Tem por 

objetivo maior alcançar o desenvolvimento sustentável dessa região, por meio de um 

planejamento participativo dos atores locais, com foco em três eixos: Organização 

do Território, Mobilidade e Saneamento Ambiental e Meio Ambiente. Na parte 

ambiental, das ações prioritárias do Fórum, nenhuma ainda foi concluída, ao 

contrário de grande arte das ações dos demais eixos e sub eixos. As ações 

planejadas constam a seguir (Quadro 10). 

 

Quadro 10 Ações prioritárias do Fórum Suape Sustentável na área de Meio Ambiente. 

Nº DESCRIÇÃO 

01 Implantação e manutenção de quatro corredores florestais 

02 
Regulamentação e enquadramento das Áreas Estuarinas como Unidade de 

Conservação (AE 1: Jaboatão/Pirapama; AE 2: Ipojuca; AE 3: Sirinhaém) 

03 
Regulamentação e enquadramento das 10 Reservas Ecológicas como Unidades de 

Conservação (Cabo de Santo Agostinho, Moreno e Jaboatão dos Guararapes) 

04 
Estudo para Identificação das áreas de Preservação Permanente dos 

Remanescentes de Mata Atlântica (Ipojuca e Escada) 

05 
Estudo para Identificação e delimitação das áreas de Proteção de Mananciais 

(Ipojuca e Escada) 

06 
Implementação do Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima - Projeto Orla 

(Jaboatão dos Guararapes e Ipojuca) 

07 Zoneamento do ambiente recifal de Porto de Galinhas e Maracaípe 

08 
Implantação do projeto de recomposição e preservação das matas ciliares nas 

margens do Rio Ipojuca na área do território 

09 Planejamento e implementação de ações para recuperar e preservar o Rio Jaboatão 

10 
Planejamento e implementação de ações para recuperar e preservar o Rio 

Pirapama 

11 
Elaboração e implementação do projeto de recomposição e preservação das matas 

(Escada, Ipojuca, Cabo e Jaboatão) 

12 Elaboração de projeto de proteção dos mananciais hídricos, superficiais e 
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subterrâneos, localizados no território 

13 
Elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno dos 

Reservatórios Artificiais com identificação de áreas para uso de lazer e turismo 
Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2015. 

 

As ações prioritárias no sub eixo ambiental são de grande importância 

principalmente no que diz respeito à garantia de recursos hídricos para a região, mas 

que mesmo assim não foram ainda concretizados. 

Já o Programa de Adequação Ambiental da Zona de Preservação Ecológica 

(ZPEc) do CIPS foi um estudo realizado a partir de uma necessidade do Complexo 

se adequar ambientalmente de forma forçosa pelo órgão ambiental estadual. Isso 

também ocorreu em um momento que a própria instituição Suape passou a ter um 

maior fortalecimento em sua gestão, e ter maior compromisso e condições de 

executar as ações ambientais em seu território.  

Isso porque para a implantação de novas empresas, ampliação de sua zona 

portuária, e também de sua malha viária, por exemplo, foram preciso intervenções 

nas áreas verdes do Complexo, como pode ser observado no quadro a seguir 

(Quadro 11). Para cada intervenção, foram necessárias compensações, as quais 

nem todas foram cumpridas conforme inicialmente acordado. De acordo com 

material disponibilizado pela CPRH, ocorreu em Suape supressões de vegetação 

nativa por meio de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa (ASV), 

concedido pelo órgão ambiental, e isso gerou, do período de 1998 a 2010, doze 

Termos de Compromisso (TC) a serem cumpridos pelo CIPS. 

 

Quadro 11 Termos de Conduta (TC) firmados entre o CIPS e a CPRH. 

Ano Nº TC Objeto 

Ações de 

compensação 

previstas 

Pendências 

1998 Nº02 

Implantação da ZIP - Zona 
Industrial Portuária, por 
meio da supressão de 92,8 
ha de mangue e 35,9 ha de 
restinga  

-161 ha reflorestamento 
de Mata Atlântica (4 
Corredores Ecológicos) 

-Os plantios não 
tiveram sucesso 

-Implantação e 
Administração dos 
Parques Estaduais 
Zumbi e Duas Lagoas  

-Não ocorreu a 
implantação dos 
Parques 
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2001 Nº14 

Recuperação da área 
impactada de 3 hectares de 
mangue que sofreram 
carreamento de sedimentos 
de terraplenagem 

Recuperação da área: 
plantio de 3 ha de 
mangue  
 

-Não restaram 
pendências 

2001 Nº 22 
Ampliação e modernização 

do Porto de Suape 

Implementação dos 21 

Projetos Básicos 

Ambientais (PBAs) 

previstos no EIA/RIMA 

(2000) 

-Não restaram 

pendências 

2004 Nº 47 

-Ampliação da ZIP: 

implantação da fábrica de 

cerâmica Monte Carlo com 

a supressão de 9 hectares 

de Mata Atlântica e 1 

hectare de mangue 

Plantio da mesma área 

suprimida 

-1 Hectare de 

mangue não foi 

plantado 

-Ampliação da Zona 

Industrial Portuária (ZIP) 

por meio da duplicação do 

Tronco Distribuidor 

Rodoviário (TDR) Norte 

com a supressão de 0,38 

hectare de Mata Atlântica e 

0,26 hectare de mangue 

Plantio da mesma área 

suprimida 

-0,26 Hectare de 

mangue não foi 

plantado 

2008 Nº 56 

Ampliação da Zona 

Industrial Portuária (ZIP) 

por meio da duplicação do 

Tronco Distribuidor 

Rodoviário (TDR) Sul com a 

supressão de 69 indivíduos 

de Mata Atlântica 

Plantio de 1 hectare de 

Mata Atlântica 

-Não restaram 

pendências 

2008 Nº 66 

Instalação de moinho de 

trigo e dutovia da Refinaria 

Abreu e Lima com a 

supressão de 47,36 

hectares de mangue 

Planto e preservação 

da mesma área 

suprimida 

-47,36 Hectares de 

mangue não foram 

plantados 

2008 Nº 74 

Duplicação do Tronco 

Distribuidor Rodoviário 

(TDR) Sul com a supressão 

de 7 indivíduos de Mata 

Atlântica 

Plantio de 1 hectare de 

Mata Atlântica 

-Monitoramento da 

realização do 

plantio 

2008 Nº75 
Implantação da Refinaria  
Abreu e Lima com a 

supressão de 1,76 hectare 

Planto da mesma área 

suprimida 
-1,76 Hectare de 

mangue não foi 
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de mangue plantado. 

 

2008 

 

Nº76 

Implantação do  
Estaleiro Atlântico Sul com 
a supressão de 26,8036 ha 
de mangue  
e 10,59 ha de restinga  

Planto e preservação 

da mesma área 

suprimida 

-10,59 Hectares de 

mangue não foram 

plantados 

2008 Nº77 

Implantação das empresas 

Impsa Wind e da Suata 

com a supressão de 105 

indivíduos de Mata Atlântica 

Plantio de 1 hectare de 

Mata Atlântica 
-Monitoramento da 

realização do 

plantio 

2009 Nº27 

Duplicação do TDR Norte 

com a supressão de 2,88 

hectares de Mata Atlântica 

Plantio da mesma área 

suprimida 

-Monitoramento da 

realização do 

plantio 

2009 Nº 36 

Ampliação do acesso ao 

heliponto do centro 

administrativo de Suape 

com a supressão de 9 

indivíduos de Mata Atlântica 

Plantio de 54 

indivíduos de Mata 

Atlântica 

-Monitoramento da 

realização do 

plantio 

2010 Nº39 

                                    

Obrigação de correção de 

todo passivo ambiental          

Apresentação e 
implementação dos 
Planos de Ação para 
Restauração Florestal 
da ZPEc (Zona de 
Preservação Ecológica) 
e para Unidade de 
Conservação no 
Engenho Ilha  

-Ações em 
andamento 

Fonte: CPRH. Elaboração Cristiane Barbosa, 2015. 

 

Visto isso, foi nesse intuito que realizou-se o Programa de Adequação 

Ambiental da Zona de Preservação Ecológica (ZPEc) como forma e nortear as 

próximas ações ambientais do Complexo, juntamente com o saneamento dos 

passivos ambientais até então em aberto. Isso se deu por um acordo por meio do 

Termo de compromisso nº 039/2010, onde a meta é restaurar 3.000 ha da ZPEc até 

2030, o que corresponde, em média, plantar 200 ha/ano. 

As ações de restauração florestal realizadas na área do CIPS, no período de 

2011 a 2014, 874 hectares, sendo 461 hectares do período de 2011 e 2012, e 413 

hectares no período de 2013 e 2014. Isso faz parte de um Termo de Compromisso 

firmado com a CPRH (TC nº39/10) que consta na erradicação do passivo ambiental. 

As atividades de restauração florestal (Figura 19) estão organizadas da 

seguinte maneira: caracterização da área (mapeamento das áreas, censo de 



82 
 

indivíduos exóticos, arbóreos, amostragem de solo), operações de plantio (plantio, 

cercamento de áreas reflorestadas, colocação de placas, adubação), manutenção 

(adubação, conservação de aceiros, controle fitossanitário, replantio quando 

necessário, coroamento das mudas, roço rebaixado, irrigação, conservação e 

condução dos regenerantes, manutenção assistida por 3 anos após o plantio) e 

monitoramento (com vistorias do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, do 

IBAMA e da CPRH; implantação de parcelas de monitoramento; segurança e 

fiscalização das áreas).  

Figura 19 Ações de restauração florestal do CIPS. 

 
Fonte: Empresa Suape. 

 

As principais dificuldades ralatadas para a execução das atividades de 

preservação das áres verdes do Complexo (Figura 20) foram o acesso a algumas 

áreas, depredação das placas de sinalização, roubo de arames e cercas, 

queimadas, invasão de áreas restauradas com cultivo de milho e cana de açúcar por 

posseiros. 
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Figura 20 Imagens demonstrando as dificuldades na execução nas ações de preservação 
das áreas verdes do CIPS.  
Fonte: Empresa Suape. 

 

Como forma de apoiar as ações de restauração florestal e realizar atividades 

de educação ambiental no Complexo, foi montado um viveiro florestal (Figura 21), 

que hoje possui capacidade de produção de 450 mil mudas de aproximadamente 70 

espécies nativas da Mata Atlântica. Há também um projeto de mapeamento de 

árvores matrizes encontra-se em fase inicial de implantação, o qual tem por objetivo 

realizar a coleta de sementes de árvores identificadas dentro da ZPEc. 
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Figura 21 Viveiro florestal do CIPS. 

 
Fonte: Empresa Suape. 

 

Merece destaque ainda a assinatura de adesão do Pacto pela Restauração 

da Mata Atlântica pelo CIPS, que é uma iniciativa que tem como meta restaurar 15 

milhões de hectares de Mata Atlântica em todo o país até o ano de 2050, e conta 

com materiais técnicos de alta qualidade para a implementação de ações de 

restauração florestal. 

Como forma de garantir ainda mais a conservação dos recursos naturais do 

Complexo, forma propostas criações de unidades de conservação na ZPEc, visto 

que áreas da ZPEc são passíveis de readequação, ou seja, elas podem vir a ser 

suprimidas em detrimento da construção de uma rodovia, por exemplo, mas as 

áreas de unidades de conservação não podem sofrer esta intervenção, visto que há 

dispositivos legais que limitam de forma mais restritiva a utilização de seu território.  

Desde a criação do CIPS foram criadas as Unidades de Conservação 

Parque Estadual de Duas Lagoas, Parque Estadual Mata do Zumbi, e mais 

recentemente a Estação Ecológica de Bita e Utinga, com uma para de 2.467 

hectares, onde abriga os principais reservatórios da região Bita e Utinga. Além 

dessas, ano passado (2014) foi realizada a contratação dos Estudos para criação 

das Unidades de Conservação do Engenho Ilha e Estuário do Ipojuca/Merepe e 

Engenho Tiriri. 
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Com intuito de aproveitar ainda mais a ZPEc e difundir informações e 

conhecimentos acerca da Mata Atlântica, o Governo do Estado de Pernambuco 

assinou em 2009 um convênio com a Petrobras para a construção de um Centro de 

Tecnologia Ambiental (CTA) com o objetivo de integrar atividades de pesquisas 

científicas, de educação ambiental, bem como outras relacionadas a temática de 

meio ambiente. Esse projeto, apesar de já ter sido assinado há seis anos, ter local já 

definido no zoneamento da ZPEC, ainda não foi posto em prática. 

Ao contrário desse Centro, o Projeto de Pedagogia Ambiental de Suape é 

realizado desde janeiro de 2010, e é uma das ações previstas nos PBAs do 

EIA/RIMA que devem ser implementados de acordo com o TC Nº 22/2001 

supracitado. Seu público alvo são funcionários, empresas, comunidades, 

organizações da sociedade civil e demais interessados na temática ambiental na 

área de influência direta do CIPS, e tem por objetivo realizar cursos e oficinas 

destinados às pessoas maiores de 16 anos, e desde o início das atividades, o 

Programa já realizou mais de130 eventos, contando com a participação de 3.215 

concluintes.. Esse projeto teve sua importância reconhecida ao recebeu três prêmios 

da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB).  

Junto ao Programa Pedagógico de Educação Ambiental, o CIPS está se 

organizando para lançar o Programa Águas de Suape, que será um projeto que 

envolverá a recuperação de cursos d‟água nas dependências do Complexo, 

inicialmente com foco naqueles que passam pela Zona Industrial (ZI). 

O Plano Direto de Suape foi revisado e lançado em 2012 com diversas 

novas estratégias de atuação para o Complexo, dentre as quais estão ações 

ambientais; a nova versão do Plano traz diversas novas propostas inovadoras para a 

gestão das áreas verdes do Complexo. No Quadro 12 estão levantados os pontos, 

com comentários, mais relevantes do Novo Plano Diretor – Suape 2030 para a área 

ambiental. 

 

Quadro 12 Pontos relevantes para a área ambiental presentes no Novo Plano Diretor – 
Suape 2030. 

Tópico Conteúdo 

Criação de uma Diretoria de 
Meio Ambiente 

O organograma da Diretoria de Meio de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade está disposto da seguinte maneira: 
Coordenadoria de Educação Ambiental e Coordenadoria 
de Meio Ambiente. Esta última Coordenadoria se 
subdivide em Coordenadorias Executivas: de Controle 
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Ambiental, de Preservação Ambiental e de Gestão 
Ambiental. A nova diretoria foi motivada pela grande 
demanda de ações ambientais dos últimos anos, e irá 
incluir também questões sociais. Recentemente, em 
janeiro de 2015, foi concretizada a criação da Diretoria de 
Meio ambiente. 

Criação do Instituto Suape 

Será o vetor de ação socioambiental e cultural do 
Complexo. Seria criado para desenvolver ações de 
responsabilidade social, cultural e de sustentabilidade 
ambiental que reproduzam, no âmbito do Terceiro Setor, 
o perfil da excelência e a estratégia que caracterizam 
Suape em sua atuação empresarial. 
Terá como objetivo a contribuição para a superação de 
situações de vulnerabilidade social; promover a 
sustentabilidade ambiental e apoiar avanço científico e 
tecnológico por meio da identificação das potencialidades 
de Suape, e de apoio na criação de oportunidades para o 
seu desenvolvimento. 

Aumento da área da ZPEc 

Destnação de 59% da área do complexo para 
preservação ecológica. Anteriormente, 48% da área do 
Complexo era destinada pra tal finalidade, medindo uma 
área de 6.872 hecteras (áre maior que municípios na 
Região Metropolitana do Recife, como Olinda, 
Camaragibe ou Itamaracá).  

ZPEc 

-Não se admite qualquer forma de parcelamento, urbano 
ou rural, e não se permitirá a construção de novas 
edificações, excetuando-se apenas aquelas para 
equipamentos de pesquisa, educação ou difusão de 
temática ambiental, ou ainda o suporte à sua própria 
proteção, como instalações e edificações para segurança 
e monitoramento. 
Não se admite o uso residencial ou instalação de 
atividades produtivas. 
-Fazer um zoneamento da própria ZPEc; 
-“Alterações posteriores nesta definição e delimitação da 
ZPEc somente poderão serem feitas mediante lei 
estadual e fundamentadas em estudos técnicos que 
assegurem as devidas compensações” 

Fonte: Plano Diretor Suape 2030. 

 

Além de ações positivas em prol da conservação da Mata Atlântica, é 

relevante também levantar dados de ações que, apesar de serem realizadas dentro 

da legalidade, vão de encontro à conservação do bioma realizadas pelo Complexo. 

A atração de novos empreendimentos para o CIPS é feito por intermédio do setor 

chamado de Novos Negócios. Nesse setor que é acertado os detalhes de incentivos 

que a empresa receberá, que variam de acordo com o porte do empreendimento, 

seu impacto econômico, entre outros. No entanto o processo de licenciamento é 

realizado por intermédio do CIPS com o órgão licenciador estadual, a CPRH, além 
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de, em muitos casos, os terrenos serem doados ou cedidos para as empresas, 

sendo entregues já prontos para a instalação/construção. Por esse motivo, muitos 

dos passivos ambientais ficam por conta do CIPS em sanar, e não a empresa. 

Para observar essas ações, por meio de consulta dos processos de 

licenciamento ambiental da CPRH, foram levantados dados constantes no quadro a 

seguir (Quadro 13), onde há registros de que foram liberadas 48 licenças 

autorização de supressão de vegetação, o que somam 273,58 hectares e mais 

1.1415 indivíduos de Mata Atlântica suprimidos no período de 2009 e 2015. 

Quadro 13 Licenças Ambientais de Autorização de Supressão concedidas ao CIPS pela 
CPRH. 

Licença Objetivo da Autorização Supressão 

04.09.09.0
10915-8 

Obras de duplicação do Tronco Distribuidor 
Rodoviário Norte, em Suape.  

2,88 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.10.01.0
00822-2 

Ampliação do acesso ao heliponto do Centro 
Administrativo de Suape  

9 indivíduos nativos de Mata 
Atlântica 

04.10.09.0
32636-0 

Implantação da dutovia da Refinaria Abreu e 
Lima, na Zona Industrial (ZI-3) do Complexo 
Industrial Portuário de Suape, situado na PE 
- 60, Km 10, Engenho Massangana, no 
município de Ipojuca - PE 

9 ha de APP (área de 
preservação permanente) de 

vegetação nativa de Mata 
Atlântica (autorizada pela Lei 

Estadual nº 13.557/2008) 

04.10.12.0
36086-9 

Execução de terraplanagem de área 
localizada às margens da Rodovia PE-60, 
Km 10, na Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE), no CIPS 

2,0698 há de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.11.01.0
01068-0 

Possibilitar a implantação da dutovia da 
Refinaria Abreu e Lima na Zona Industrial 
(ZI 3) do CIPS 

129 indivíduos nativos de Mata 
Atlântica 

04.11.04.0
03311-6 

Possibilitar a implantação da dutovia da 
Refinaria Abreu e Lima na Zona Industrial 
(ZI 3) do CIPS 

12 indivíduos nativos de Mata 
Atlântica 

04.11.05.0
03655-8 

Execução dos serviços de terraplenagem 
para implantação de unidade industrial, na 
Zona ZI-3 do CIPS 

12,66443 ha de vegetação nativa 
de Mata Atlântica 

04.11.06.0
04071-2 

Implantação do Estaleiro Promar no 
Complexo Industrial Portuário de Suape, 
situado na PE - 60, Km 10, Engenho 
Massangana, no município de Ipojuca - PE. 

39,1402 ha de APP (área de 
preservação permanente) de 

vegetação nativa de Mata 
Atlântica e 5,3038 ha do 
ecossistema manguezal 

(autorizada pela Lei Estadual 
nº14.046/2010) 

04.11.06.0
04073-6 

Iimplantação da dutovia (trecho final) da 
Refinaria Abreu e Lima, na Zona Industrial 
(ZI-3) do CIPS 

2,9 ha de APP (área de 
preservação permanente) de 

vegetação nativa de Mata 
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Atlântica (autorizada pela Lei 
Estadual nº14.064/2010) 

04.11.06.0
04078-1 

Implantação do Estaleiro Construcap no 
CIPS. 

36 ha de APP (área de 
preservação permanente) do 

ecossistema manguezal 
(autorizada pela Lei Estadual 

nº14.046/2010) 

04.11.06.0
04079-8 

Implantação da obra do Acesso Viário à 
Cocaia (Rodoferrovia) do CIPS 

1,6597 ha de APP (área de 
preservação permanente) do 

ecossistema manguezal 
(autorizada pela Lei Estadual 

nº14.046/2010) 

04.11.06.0
04080-4 

Duplicação do Tronco Distribuidor Norte 
(TDR-Norte) no CIPS 

0,3053 ha de APP (área de 
preservação permanente) do 

ecossistema manguezal 
(autorizada pela Lei Estadual 

nº14.046/2010) 

04.11.07.0
04467-0 

Implantação de unidade industrial, em 
propriedade localizada na Zona ZI-3, Gleba 
Oeste do CIPS 

7,32 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.11.10.0
05856-1 

Realocação de postes de 69 kV. 
0,31 ha de vegetação nativa de 

Mata Atlântica 

04.11.11.0
06234-3 

Implantação da Rodovia de Contorno do 
Cabo (Express Way) 

17,0329 ha de APP (área de 
preservação permanente) de 

vegetação nativa de Mata 
Atlântica (autorizada pela Lei 

Estadual nº 14.046/2010) 

04.11.12.0
06278-4 

Obras de implantação da Rodovia de 
Contorno do Cabo (Express Way), no 
município de Cabo de Santo Agostinho - PE. 

14,82 de vegetação nativa de 
Mata Atlântica (autorizada pela 

Lei Estadual nº14.046/2010) 

04.12.02.0
00782-0 

Execução de serviços de terraplenagem e 
drenagem industriais e posterior implantação 
de unidades industriais, na Zona Industrial 
(ZI-3) do CIPS 

38,74 ha de APP (área de 
preservação permanente) de 

vegetação nativa de Mata 
Atlântica (autorizada pela Lei 

Estadual nº 12.508/2003) 

04.12.03.0
01125-1 

Obras de construção e pavimentação do 
acesso viário à Ilha de Cocaia 
(Rodoferrovia.  

10,242 ha de APP (área de 
preservação permanente) de 

vegetação nativa de Mata 
Atlântica (autorizada pela Lei 

Estadual nº14.046/2010) 

04.12.03.0
01295-1 

Implantação de trecho rodoviário entre a Av. 
Portuária e Nossa Senhora do Ó, integrante 
do Complexo Express Way, no CIPS 

0,665657 ha de vegetação nativa 
de Mata Atlântica 

04.12.03.0
01297-5 

Implantação de trecho rodoviário entre a Av. 
Portuária e Nossa Senhora do Ó, integrante 
do Complexo Express Way, no CIPS 

0,434547 ha de APP (área de 
preservação permanente) de 

vegetação nativa de Mata 
Atlântica (autorizada pela Lei 

Estadual nº 14046/2010) 

04.12.03.0
01298-2 

Implantação das praças de pedágio PP2 e 
PP3 e do Centro Administrativo do 
Complexo Express Way, localizados no 
Tronco Distribuidor Rodoviário Norte (TDR-
Norte), no CIPS 

1,34828 ha de vegetação nativa 
de Mata Atlântica 
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04.12.05.0
02080-6 

Implantação do Loteamento Nova Tatuoca. 
0,2391 ha de vegetação nativa de 

Mata Atlântica 

04.12.07.0
02810-3 

Implantação de acesso aos lotes da área 
denominada “Dedão”, integrante da Rodovia 
de acesso à Ilha de Cocaia 

0,18 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.12.08.0
03289-3 

implantação do Centro de Tecnologia 
Ambiental - CTA 

1 indivíduo nativo de Mata 
Atlântica 

04.12.09.0
03855-7 

Não informado 

27,86 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica (7,65 ha de 

mangue e 20,21 ha de Restinga) 
(de acordo com a Lei Estadual nº 

14.046/2010) 

04.12.09.0
03934-9 

Execução de serviços de terraplenagem e 
drenagem industriais e posterior implantação 
de unidade industrial (Brasitrans). 

4,5696 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.12.10.0
04150-8 

Implantação do novo prédio administrativo 
do Complexo Industrial Portuário de Suape, 
no município do Ipojuca/PE. 

0,9372 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.12.10.0
04226-0 

Implantação de alças rodoviárias do 
Complexo Express Way 

181 indivíduos de vegetação 
nativa de Mata Atlântica 

(restinga) (de acordo com a Lei 
Estadual nº 14046/2010) 

04.13.01.0
00037-1 

Dragagem do canal de acesso ao Estaleiro 
Naval Promar, na Ilha de Tatuoca 

0,3509 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica (mangue e 

restinga) (autorizada pela Lei 
Estadual nº 14.046/2010) 

04.13.01.0
00090-6 

Implantação de acesso viário à empresa 
Adhetec 

0,3966 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.13.01.0
00174-3 

Extração de saibro 
843 indivíduos de vegetação 

nativa de Mata Atlântica 

04.13.04.0
01296-2 

Implantação de alças de acesso da Express 
Way (Via de Contorno do Cabo) à PE 28 e 
ao TDR Norte 

1,3845 ha de APP (área de 
preservação permanente) de 

vegetação nativa de Mata 
Atlântica (autorizada pela Lei 

Estadual nº 14046/2010) 

04.13.07.0
02577-2 

Exploração de jazida mineral (Estaca 1070 - 
saibro), no Complexo Industrial Portuário de 
Suape 

4,2842 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.13.10.0
04034-8 

Não informado 
226 indivíduos nativos de Mata 

Atlântica 

04.14.05.0
02593-5 

Implantação de acesso viário à planta 
industrial da Central Pet, 

1,2 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.14.07.0
03544-0 

Implantação da indústria WARTSILA, no 
CIPS 

1,0086 há de vegetação nativa de 
Mata Atlântica (restinga) 

04.14.07.0
03642-3 

Implantação de um campo de futebol numa 
área destinada ao lazer do conjunto 
habitacional Nova Tatuoca. 

0,18 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.14.07.0
03748-2 

Indivíduos existentes na Zona de 
Processamento do Aço (ZPA), no CIPS 

14 indivíduos nativos de Mata 
Atlântica 

04.14.07.0
03783-3 

Implantação da indústria ABB no CIPS 
1,0028 há de vegetação nativa de 

Mata Atlântica (restinga) 

04.14.08.0
03956-8 

Ampliação de um trecho da rodovia PE60 
com intuito de criar uma faixa de aceleração 
(no lado leste da PE). 

0,306 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 
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04.14.10.0
05749-7 

Implantação do acesso rodoviário Alça PE-
60/ZIP (Ramo A) no CIPS 

1,1514 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.14.11.0
06025-8 

Ampliação do bota-fora Jaguatirica no CIPS 
21,84 ha de vegetação nativa de 

Mata Atlântica 

04.14.12.0
06619-6 

Obras de implantação da uma via de acesso 
a Cimenteira CBMC e PG&A, na Área de 
Propriedade do Complexo de Suape, Zona 
Industrial 

0,8094 ha de APP (área de 
preservação permanente) de 

vegetação nativa de Mata 
Atlântica (autorizada pela Lei 

Estadual nº 14.891/2012) 

04.15.03.0
00877-1 

Implantação da Rodovia de acesso à Brasil 
Carbonos, Complexo Administrativo de 
Suape, no município de Ipojuca-PE. 

0,7606 ha de APP (área de 
preservação permanente) de 

vegetação nativa de Mata 
Atlântica (autorizada pela Lei 

Estadual nº 14.891/2012) 

04.15.03.0
00892-4 

Obras de implantação da Rodovia de acesso 
à Brasil Carbonos no Complexo 
Administrativo de Suape 

0,93 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.15.03.0
01291-4 

Obras de implantação da via de acesso ao 
PROMAR no CIPS 

0,5927 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.15.06.0
03116-9 

Obras de ampliação do Campo de Futebol 
da Comunidade de Vila Claudete, Cabo de 
Santo Agostinho/PE.  

0,2381 ha de vegetação nativa de 
Mata Atlântica 

04.15.08.0
04082-0 

Instalação de uma Jazida de Argila no CIPS 
5,8232 ha de vegetação nativa de 

Mata Atlântica 

Fonte: CPRH. 

No entanto, houve mais supressões do que as acima listadas (há estimativas 

de 700 ha), ou seja, nem todas as supressões de vegetação nativa foram feitas por 

vias legais. Algumas supressões foram constatadas por meio de vistorias realizadas 

em campo por fiscais, onde lavraram autos de infração, conforme quadro a seguir 

(Quadro 14).  

 

Quadro 14 Autos de infração lavrados pela CPRH sofridos pelo CIPS. 

Nº Auto de 
infração 

Descrição da irregularidade Penalidade 

000337/2009 
Assoreamento em área de manguezal pelo carreamento 
de material utilizado na obra de terraplenagem da 
Refinaria Abreu e Lima (RNEST) 

Advertência por 
escrito 

000338/2009 

Durante vistoria foi verificada a emissão de uma densa 
fumaça preta, oriunda da embarcação MSC Adriatic, 
pertencente ao Grupo MSC Mediterranean, durante 
carregamento no Terminal de Conteineres (TECON), no 
Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo 
Gueiros, em Suape. 

Advertência por 
escrito 

00157/2010 
Descumprimento de cláusulas do Termo de 
Compromisso Nº. 075/2008. 

Multa 
R$ 100.000,00 
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0158/2010 
Descumprimento de cláusulas do Termo de 
Compromisso Nº. 002/98. 

Multa 
R$ 617.232,33 

00159/2010 
Descumprimento de cláusulas do Termo de 
Compromisso Nº. 076/08. 

Multa 
R$ 1.900.000,00 

00160/2010 
Descumprimento de cláusulas do Termo de 
Compromisso Nº. 066/08. 

Multa 
R$ 2.400.000,00 

00234/2010 
Reforma para ampliação do heliponto do Complexo 
Industrial Portuário iniciada sem o devido licenciamento 
ambiental. 

Multa 
R$ 1.742,19 

00499/2010 

Inicio da execução da limpeza da área com a supressão 
de 0,25 ha de vegetação secundária em estágio inicial 
de regeneração do Bioma Mata Atlântica, sem 
autorização da CPRH, apresentando as espécies 
predominantes cajueiros, cajazeiras e araçás. 

Multa 
R$ 5.500,00 

0561/2011 
Descumprimento do Termo de Compromisso - TC Nº. 
074/2008. 

Multa 
R$ 5.000,00 

00562/2011 
Descumprimento do Termo de Compromisso - TC Nº. 
047/2004. 

Multa 
R$ 30.000,00 

0563/2011 
Descumprimento do Termo de Compromisso - TC Nº. 
056/2008. 

Multa 
R$ 5.000,00 

00564/2011 
Descumprimento do Termo de Compromisso - TC Nº. 
077/2008. 

Multa 
R$ 5.000,00 

00565/2011 
Descumprimento do Termo de Compromisso - TC Nº. 
027/2009. 

Multa 
R$ 50.000,00 

00566/2011 
Descumprimento do Termo de Compromisso - TC Nº. 
036/2009. 

Multa 
R$ 10.000,00 

01067/2011 

Supressão de vegetação em área de preservação 
permanente do rio Tabatinga, em área de 
aproximadamente 0,15 ha, sem autorização ambiental, 
para obras de duplicação da TDR Norte, no Complexo 
Industrial Portuário de Suape, conforme Relatório 
Técnico SLMF/UCMF/DRFB nº 58/2011. 

Multa 
R$ 20.000,00 

01250/2011 

 

Execução de serviços de terraplenagem em área de 
12,76 ha e supressão de vegetação nativa do Bioma 
Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração em 
área de aproximadamente 7 ha sem autorizações 
ambientais do órgão competente - CPRH, conforme 
Relatório Técnico SLMF/UCMF/DRFB nº 71/2011. 

Multa 
R$ 38.000,00 

01251/2011 

Supressão de vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica em estágio inicial de regeneração em área de 
aproximadamente 7ha sem autorização ambiental, 
conforme Relatório Técnico SLMF/UCMF/DRFB nº 
71/2011. 

Advertência por 
escrito 

00089/2012 Foi contatado em vistorias realizadas em 10.01.2012 
(às 11 horas) e em 26.01.2012 (às 10 horas e 30 

Multa 
R$ 3.650,32 
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minutos), Aterro executado em Área de Proteção 
Permanente - APP no riacho Algodoais. 

0090/2012 

Foi contatado em vistorias realizadas em 10.01.2012 
(às 11 horas) e em 26.01.2012 (às 10 horas e 30 
minutos), Aterro executado em Área de Proteção 
Permanente - APP no riacho Algodoais. 

Suspensão da 
atividade 

00275/2012 

Supressão de vegetação de restinga, integrante do 
Bioma Mata Atlântica, em uma área de 2,8 ha, em 
desobediência à Exigência 8.1 e Requisito 9.1 da 
Licença de Instalação 01.10.07-028013-1. 

Multa 
R$ 16.500,00 

 
00423/2012 

 

Supressão de vegetação de preservação permanente - 
mangue, em área de aproximadamente 0,12 ha, sem 
autorização ambiental, em descumprimento às 
exigências nº 02 e nº 10 da Autorização para Dragagem 
nº 04.11.07.004258-4, constatada às 10:00h do dia 
18/05/2012, conforme Relatório de Vistoria 
SLMF/UCMF/DRFB nº 46/2012. 

Multa 
R$ 25.000,00 

00424/2012 

 

Supressão de vegetação de preservação permanente - 
mangue, em área de aproximadamente 0,12 ha, sem 
autorização ambiental, em descumprimento às 
exigências nº 02 e nº 10 da Autorização para Dragagem 
nº 04.11.07.004258-4, constatada às 10:00h do dia 
18/05/2012, conforme Relatório de Vistoria 
SLMF/UCMF/DRFB nº 46/2012. 

Advertência por 
escrito 

00449/2012 

Supressão de vegetação de preservação permanente - 
mangue, em área de aproximadamente 0,56 ha, sem 
autorização ambiental, constatada às 10:00h do dia 
23/05/2012, conforme Relatório de Vistoria 
SFF/UCMF/DRFB nº 96/2012. 

Multa 
R$ 25.000,00 

 

00450/2012 

Supressão de vegetação de preservação permanente - 

mangue, em área de aproximadamente 0,56 ha, sem 

autorização ambiental, constatada às 10:00h do dia 

23/05/2012, conforme Relatório de Vistoria 

SFF/UCMF/DRFB nº 96/2012. 

Advertência por 
escrito 

00376/2013 

Execução de aterro excedendo os limites da área 
autorizada, em desacordo com aprovado para emissão 
da licença de Instalação n° 10.11.02.001924-7, em 
09/09/2013, às 13:30h. 

Advertência por 
escrito 

00767/2013 

 

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, através da atividade de 
derrocagem do canal de acesso e bacia de manobras 
do porto de Suape com uso de explosivos, e mediante a 
omissão/insuficiência na apresentação de informações 
sobre os citados danos no âmbito dos documentos 
relativos ao diagnóstico de impactos e proposição de 

Multa 
R$ 2.500.000,00 
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medidas de mitigação/compensação. 

00768/2013 

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, através da atividade de 
derrocagem do canal de acesso e bacia de manobras 
do porto de Suape com uso de explosivos, e mediante a 
omissão/insuficiência na apresentação de informações 
sobre os citados danos no âmbito dos documentos 
relativos ao diagnóstico de impactos e proposição de 
medidas de mitigação/compensação. 

Advertência por 
escrito 

00385/2014 

 

Intervenção em Área de Preservação Permanente 
(APP) numa área inferior a 01 hectare sem prévia 
autorização da CPRH. 

Advertência por 
escrito. 

00386/2014 
Intervenção em Área de Preservação Permanente 
(APP) numa área inferior a 01 hectare sem prévia 
autorização da CPRH. 

Multa 
R$ 5.000,00 

00704/2014 
No dia 18/09/2014 às 10:40hs da manhã foi identificado 
área de extração mineral de SUAPE abandonada, vias 
de acesso destruídas e grande erosão. 

Suspensão da 
atividade 

00705/2014 
No dia 18/09/2014 às 10:40hs da manhã foi identificado 
área de extração mineral de SUAPE abandonada, vias 
de acesso destruídas e grande erosão. 

Multa 
R$ 100.000,00 

00896/2014 
Promover mortandade de espécies vegetais do Bioma 
manguezal, área considerada de preservação 
permanente. 

Advertência por 
escrito. 

Fonte: CPRH. 

Além do CIPS ter sido flagrado realizando supressões sem autorização, os 

autos de infração lavrados mostram ainda que o empreendimento descumpriu partes 

de alguns Termos de Compromissos com o órgão ambiental, além de em alguns 

casos ter provocado impactos em ambientes naturais sem prévio estudos e 

autorizações necessários. 

Receber autos de infração indica ter uma postura diferente do que se 

espera, pois de alguma forma reflete certo descaso com questões ambientais. Deve-

se considera, todavia, que é também difícil se ter um controle em um território de 

escala regional, onde não há registro de tudo que ocorre no local, além da limitação 

de equipe que realize atividades de fiscalização e vistorias em campo. 

Ainda, não foram identificados registros de ações ambientais realizadas pelo 

CIPS junto a organizações da sociedade civil. 
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3.1.2  2º Setor - Empresas 

 

As informações contidas neste tópico foram adquiridas basicamente por 

meio de informações disponíveis nos sítios eletrônicos das empresas e outras fontes 

documentais, pois os contatos realizados por e-mail ou na sessão de contato nos 

sites tiveram pouco retorno ou baixa relevância do conteúdo retornado nos 

conteúdos informados.  

No CIPS, de acordo com a sua administração (SUAPEE, 2014), estão 

instaladas 102 empresas (Quadro 15 e Anexo I), as quais estão divididas entre 

atividades de indústria, comércio e serviço. Do total de empresas, 61 são indústrias 

(60%), 31 são do ramo de serviço (30%), seis de comércio (6%), e quatro delas 

tiveram suas atividades definidas como apenas de apoio, ou não definidas, ou por se 

tratarem de consórcio de empresas de forma que não possuem uma identidade 

prórpria (N/I), conforme indicado no Gráfico 2. 

Gráfico 2 Empresas instaladas no Complexo Industrial Portuário Eraldo Gueiros – Suape 
(CIPS) separadas por ramo de atividade. 

 

Fonte: SUAPEE, 2014. Elaboração Cristiane Barbosa, 2015. 

 

Das 102 empresas analisadas, 48 delas explicitam ter um programa formal 

de Responsabilidade Social, ou seja, praticamente a metade delas. E dessas 48 

empresas, em 100% dos casos, apresentaram preocupações ambientais. Em outras 
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palaveras, todas as empresas instaladas no CIPS que possuem programas formais 

de RS, contemplam a questão ambiental (Gráfico 3).  

Gráfico 3 Empresas instaladas no CIPS que apresentam programa forma de 
Responsabilidade Social 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2014. 

 

Uma empresa pode demonstrar suas ações de Responsabilidade Social de 

diversas formas, seja por um programa bem estabelecido de RS, ou por através de 

sua missão, ou presente em seus valores de gestão ou até mesmo apoiando ONGs 

ou criando o seu prórpio instituto (ou fundação) para realizar ações sociais. Dessa 

forma, analisou-se as 102 empresas, considerando programas de RS ou outros 

compormissos assumidos por ela, e  constatou-se que 69 (67,6%) delas 

apresentaram ter preocupações ambientais, 12 empresas (11,8%) não apresentam 

nenhum tipo de informação em seu sítio eletrônico a respeito de quesões 

ambientais, ou não retonaram o contato realizado, ou não possuiam informações 

esclarecedoras na web. Outras 17 (16,7%), não conseguiu-se informação alguma a 

respeito acerca de questões ambientais. As mesmas quatro empresas de atividades 

não identificadas foram desconsideradas em sua atuação (Gráficos 4 e 5). Esses 

dados são semelhantes aos encontrados por IPEA (2004) em pesquisa similar, onde 

constatou que 74% das empresas privadas entrevistadas declararam realizar ações 

sociais. 

 

 

48; 47% 
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Empresas não que
apresentam
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Gráfico 4 Constatação das empresas instaladas no CIPS que apresentação preocupações 
ambientais - em relação ao total. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2014. 

 

Gráfico 5 - RS com foco em preocupações ambientais registradas pelas empresas 
instaladas no CIPS. 

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2014. 

 

Diante disso, buscou-se essas informações de quais outras maneiras eram 

demonstradas essas ações das 69 empresas que indicam ter preocupações 

ambientais. Dessas, a maioria – 69% ou 47 empresas – apresentam programas de 

ações de responsabilidade social (difundido bastante também com o nome 

„Sustentabilidade‟), sendo 28 empresas apresentando apenas ações de RS, e 19 

delas apresentando ações de RS e ratificando seu compromisso ou em sua missão 
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insitucional ou em seus valores ou outra política interna. Cinco das empresas 

analisadas possuem um instituto próprio por onde desenvolve suas ações de RS 

institucionais. Ainda, 17 outras empresas (25% das 69) apresentam preocupações 

ambientais, mas não formalizadas com o „rótulo‟ de RS (Gráfico 6 e Quadro 15). 

Gráfico 6 Formas como são demonstradas as preocupação ambiental das empresas 
instaladas no CIPS. 

.  

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2014. 

 

Para realizar essas análises, foi contruído um quadro (Quadro 15) com a 

compilação de todos os resultados encontrados de todas as empresas estudadas. 

Pode-se observar pelas cores que as empresas marcadas em verde são empresas 

que informam ter um programa formal de Responsabilidade Social e/ou outros 

compromissos com o meio ambiente, as que constam em vermelho não apresentam 

informação alguma em seus materiais divulgados, e as em amarelo, estão as 

empresas que não possuem infrormações disponíveis acerca de suas ações de RS, 

o que as deixam em um status indefinito de sua atuação perante as questões 

ambientais. As grifadas de cinza  foram desconsideradas da análise. 

Quadro 15 Empresas instaladas no CIPS e a descrição de suas ações de 
Responsabilidade Social. 

# Empresa Tipo Descrição 

1 AGUAFLEX - 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 
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Fundação/Instituto

Ações de responsabilidade social
(sustentabilidade) + outras formas de

compromissos

Ações de responsabilidade social
(sustentabilidade)

17 

19 

28 

69% 
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2 AGUILAR Y SALAS BRASIL - 

Não foram identificadas ações de RS 
e preocupações ambientais a partir 
das informações disponíveis e sem 
retorno ao ser contatada. 

3 
ALCAN PACKAGING 

BEAUTY (Albéa do Brasil) 
RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social. 

4 

ALVO DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA 

(POOL COMBUSTÍVEIS) 

- 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

5 AMANCO 
Outros 
compromissos 

Compromisso institucional com  meio 
ambiente; 

Certificação ISO 14001. 

6 

AMCOR DO NORDESTE - 

INDÚSTRIA E COMERCIO 

DE EMBALAGENS LTDA 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

7 
ANDALUZ LOGÍSTICA 

TRANSPORTES 
Outros 
compromissos 

Certificação SASSMAQ (Sistema de 
Avaliação de Segurança, Saúde, Meio 
Ambiente e Qualidade). 

8 AR CLIMA ENGENHARIA 
RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social. 

9 ARCOR DO BRASIL LTDA Instituto Possui Instittuto próprio. 

10 BRASALPLA 
RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

11  BRASITRANS - 

Não foram identificadas ações de RS 
e preocupações ambientais a partir 
das informações disponíveis e sem 
retorno ao ser contatada. 

12 BRASPACK  - 

Não foram identificadas ações de RS 
e preocupações ambientais a partir 
das informações disponíveis e sem 
retorno ao ser contatada. 

13 
BUNGE ALIMENTOS - 
ÓLEO 

Instituto Possui Instittuto próprio. 

14 
BUNGE ALIMENTOS - 
MARGARINA 

Instituto Possui Instittuto próprio. 

15 BUNGE MOINHO Instituto Possui Instittuto próprio. 

16 CAMPARI DO BRASIL 
RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 
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17 CASCADURA LTDA 
RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

18 
DECA - DURATEX - 
CERÂMICA MONTE 
CARLO S/A 

RS/ 
Sustentabilidade 
+ outros 
compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente na 
Missão da empresa. 

19 
CRS - BRANDS 
(ANTIGA CERESER) 

- 

Não foram identificadas ações de RS 
e preocupações ambientais a partir 
das informações disponíveis e sem 
retorno ao ser contatada. 

20 
CITEPE - Petroquímica 
Suape (PQS) 

- 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

21 COCA-COLA Instituto   

22 
COMPANHIA BRASILEIRA 
DE PETRÓLEO IPIRANGA 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

23 
CONCRETO REDIMIX DO 
BRASIL S/A 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

24 CONDOR 
RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

25 COPAGAZ 

RS/ 
Sustentabilidade 
+ outros 
compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente na 
Missão da empresa. 

26 
CRISTALPET DO BRASIL 
INDUSTRIA DE 
EMBALAGEM LTDA. 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

27 DECAL 

RS/ 

Sustentabilidade 

+ outros 

compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente nos 
Objetivos da empresa. 

28 
 DSR TRANSPORTES 
(LOCATÁRIA) 

RS/ 

Sustentabilidade 

+ outros 

compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente na 
Missão da empresa. 

29 EMBRATEL 
RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

30 
EMPLAL EMBALAGENS 
PLÁSTICAS LTDA 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 
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31  ENERTEC - 

Não foram identificadas ações de RS 
e preocupações ambientais a partir 
das informações disponíveis e sem 
retorno ao ser contatada. 

32 
ESSO BRASILEIRA DE 
PETRÓLEO LTDA 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

33 
ESTALEIRO ATLÂNTICO 
SUL 

Outros 
compromissos 

Carta de compromissos 

34 
ESTALEIRO VARD 
PROMAR 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

35 

FASAL S.A. - COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE 
PRODUTOS 
SIDERÚRGICOS 

- 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

36 
FEDEX - RAPIDÃO 
COMETA 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

37 
GONVARRI GESTAMP 
WIND STEEL 

RS/ 
Sustentabilidade 
+ outros 
compromissos 

 Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente nos 
Valores da empresa. 

38 
IBG INDÚSTRIA 
BRASILEIRA DE GASES 
LTDA 

- 

Não foram identificadas ações de RS 
e preocupações ambientais a partir 
das informações disponíveis e sem 
retorno ao ser contatada. 

39 
ITAPOAMA MINERAÇÃO 
LTDA 

- 

Não foram identificadas ações de RS 
e preocupações ambientais a partir 
das informações disponíveis e sem 
retorno ao ser contatada. 

40 
 INTERCEMENT BRASIL 
S/A - CIMENTO BRASIL - 
CIMENTO BRASIL 

RS/ 
Sustentabilidade 
+ outros 
compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente na 
Missão e nos Valores da empresa. 

41 
IDEMAL INDÚSTRIA DE 
EMBALAGENS DE 
MADEIRA LTDA 

- 

Não foram identificadas ações de RS 
e preocupações ambientais a partir 
das informações disponíveis e sem 
retorno ao ser contatada. 

42 
INPEL - INDÚSTRIA DE 
CAIXAS PLÁSTICAS DO 
NORDESTE LTDA  

- 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

43 
JARAGUÁ 
EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA 

Outros 
compromissos 

Preocupação ambiental presente na 
Missão da empresa;  
Possui Política de Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde – SMS. 
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44 
KOMBOOGIE BRASIL 
LOGISTICA LTDA 

Outros 
compromissos 

Preocupação ambiental presente na 
Missão da empresa; 
Preocupação ambiental presente nos 
Princípios da empresa. 

45 LIQUIGÁS 

RS/ 
Sustentabilidade 
+ outros 
compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente 
Missão da empresa. 

46 
LM WIND POWER - 
EÓLICE INVESTIMENTO E 
PARTICIPAÇÃO S/A 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

47 LOCALFRIO 

RS/ 

Sustentabilidade 

+ outros 

compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente 
Missão da empresa. 

48 
M &G - GRUPO MOSSI & 
GHISOLF 

RS/ 

Sustentabilidade 

+ outros 

compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente 
Missão da empresa. 

49 MAX PINTURAS 
Outros 
compromissos 

Possui um programa de gestão 
específico com algumas questões 
ambientais. 

50 
MÁQUINAS PIRATININGA 
IND. E COM. LTDA 

- 

Não foram identificadas ações de RS 
e preocupações ambientais a partir 
das informações disponíveis e sem 
retorno ao ser contatada. 

51 
MEDABIL SISTEMAS 
CONSTRUTIVOS 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

52 MHAG MINERAÇÃO - 

Não foram identificadas ações de RS 
e preocupações ambientais a partir 
das informações disponíveis e sem 
retorno ao ser contatada. 

53 MICROLITE S/A 
Outros 
compromissos 

Possui uma Carta de Compromissos 
com questões ambientais. 

54 MINASGÁS - 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

55 

NOV FIBER GLASS 
SYSTEMS FABRICAÇÃO 
DE TUBOS E CONEXÕES 
LTA 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

56 PAMESA DO BRASIL S/A 
Outros 
compromissos 

Preocupação ambiental presente nos 
Valores e Compromissos da empresa. 
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57 
PANDENOR IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA 

Outros 
compromissos 

Preocupação ambiental presente nas 
atividades de segurança da empresa. 

58 
PEDREIRA ANHANGUERA 
S/A EMPRESA DE 
MINERAÇÃO 

Outros 
compromissos 

Preocupação ambiental presente 
Missão da empresa. 

59 PEDREIRAS DO BRASIL - 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

60 
PEPSICO DO BRASIL 
LTDA 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

61 
PERNAMBUCO 
DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL LTDA 

- 

Não foram identificadas ações de RS 
e preocupações ambientais a partir 
das informações disponíveis e sem 
retorno ao ser contatada. 

62 
PERNOD RICARD IND 
COM LTDA 

Outros 
compromissos 

Preocupação ambiental presente 
Missão da empresa. 

63 PET NORDESTE - 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

64 
PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA S/A 

RS/ 
Sustentabilidade 
+ outros 
compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Polítca de Segurança, Meio Ambiente 
e Saúde; 
Preocupação ambiental presente 
Missão da empresa. 

65 
PETROBRAS 
TRANSPORTE S.A - 
TRANSPETRO 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

66 PETROQUIMICA SUAPE 

RS/ 
Sustentabilidade 
+ outros 
compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente 
Missão da empresa. 

67 PLAS TAMP (LOCATÁRIO) 
Outros 
compromissos 

Preocupação ambiental presente 
Missão da empresa. 

68 PLASTIPAK 
RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

69 
POOL DE SUAPE - TEAPE 
(BR DISTRIBUIDORA, 
RAIZEN, IPIRANGA) 

x Empresa não analisada.  

70 
POSTO PORTAL DE 
SUAPE LTDA 

- 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

71 
POSTO SUAPE (DISLUB É 
FORNECEDORA DE 
COMBUSTÍVEL/ BANDEIRA 

- 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 
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DO POSTO) 

72 PROCINSA - 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

73 
QUEBECOR WORD 
COLOR / PLURAL 
INDÚSTRIA GRÁFICA 

RS/ 

Sustentabilidade 

+ outros 

compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente 
Missão da empresa. 

74 
REFINARIA ABREU E LIMA 
S/A - RNEST 

RS/ 

Sustentabilidade 

+ outros 

compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente 
Missão da empresa. 

75 REXAM 
RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

76 
RIP SERVIÇOS 
INDUSTRIAIS S/A 

RS/ 
Sustentabilidade 
+ outros 
compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Divulga Relatórios anuais de 
Sustentabilidade. 

77 SAPEKA - 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

78 
SAVEIROS CAMUYRANO 
SERVIÇOS MARÍTIMOS 
S/A 

RS/ 
Sustentabilidade 
+ outros 
compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente 
Missão e nos Valores da empresa. 

79 SELMI 
Outros 
compromissos 

Vencedor do Prêmio Selo Verde 
Socioambiental 2014, do Instituto 
Internacional de Pesquisa e 
Responsabilidade Socioambiental 
Chico Mendes, que reconhece e 
valoriza empresas com sistemas 
inovadores de gestão sustentável; 
Possui um Sistema de Gestão da 
Produção Sustentável (SGPS), 

80 SENAI CABO x Empresa não analisada.  

81 SEST/ SENAT x Empresa não analisada.  

82 SESI Suape x Empresa não analisada.  

83 

SHINERAY MOTOS - 
BRASIL CHINA 
DISTRIBUIDORA DE 
MOTOS E PEÇA 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Apresenta parceria com organização 
da sociedade civil para ações sociais. 
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84 
SOLUÇÕES EM AÇO 
USIMINAS S/A 

RS/ 

Sustentabilidade 

+ outros 

compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade);  
Preocupação ambiental presente nos 
Valores da empresa. 

85 SUAPE ENERGIA 

RS/ 

Sustentabilidade 

+ outros 

compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade);  
Preocupação ambiental presente na 
Missão da empresa. 

86 SUAPE TÊXTIL x 
Empresa não analisada (desativou 
seu funcionamento) 

87 TECON SUAPE S/A. 
Outros 
compromissos 

Preocupação ambiental presente nos 
Princípios Básicos da empresa. 

88 
TEMAPE - TERMINAIS 
MARÍTIMOS DE 
PERNAMBUCO 

Outros 
compromissos 

Preocupação ambiental presente na 
Política de Gestão da empresa. 

89 
TEQUIMAR - TERMINAL 
QUÍMICO DE ARATU S/A. 

RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

90 TERMOPERNAMBUCO S/A 
Outros 
compromissos 

Preocupação ambiental presente na 
Missão da empresa 

91 THOR NORDESTE 
RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

92 TIM NORDESTE S/A - 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

93 
TOC - 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

- 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

94 TRADE LOGÍSTICA 1 - 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

95 
TRANSPAZ - 
TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGAS 

- 
Sem informação disponível e sem 
retorno ao ser contatada. 

96 ULTRAGAZ LTDA 

RS/ 
Sustentabilidade 
+ outros 
compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente na 
Missão da empresa; 
Publica Relatório de Sustentabilidade 
anualmente. 

97 
UNILEVER CD - 
ALIMENTOS 

RS/ 

Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

98 
UNILEVER WS - 
ALIMENTOS 

RS/ 

Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 
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99 
URBANO 
AGROINDUSTRIAL 

Outros 
compromissos 

Preocupação ambiental presente nos 
Valores da empresa; 

100 
VILA GALÉ ECORESORT 
DO CABO 

RS/ 
Sustentabilidade 
+ outros 
compromissos 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade); 
Preocupação ambiental presente na 
Missão da empresa. 

101 WIND POWER/ IMPSA 
RS/ 
Sustentabilidade 

Apresenta programa formal de 
Responsabilidade Social 
(Sustentabilidade). 

102 
WINDROSE SERVIÇOS 
MARÍTIMOS 

- 

Não foram identificadas ações de RS 
e preocupações ambientais a partir 
das informações disponíveis e sem 
retorno ao ser contatada. 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em 2014. 

 

É bastante positivo que grande parte das empresas do CIPS possuam 

preocupações ambientais, pois encontram-se instaladas imersas a uma área de 

preservação ecológica, e no geral seus passivos amibientais para instalação foram 

arcados pelo órgão público estadual como forma de incentivar a instalação das 

empresas. Abaixo pode-se observar seis empresas instaladas no CIPS, escolhida de 

forma aleatória para ilustrar a discussão, que possuem informações em sua página 

na internet informações sobre suas ações de RS. (Figura 22). 

 

Empresa Condor  Empresa DSR TRANSPORTES 
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Empresa Emplal  Empresa Plastipak  

 

 

Empresa ESSO  Empresa Shineray Motos 

 
 

Figura 22 Exemplos de páginas eletrônicas de empresas instaladas no CIPS sobre a 
questão de responsabilidade social e/ou sustentabilidade. 
Fonte: Site institucional das respectivas empresas. Fonte: Pesquisa de campo realizada em, 2014. 

 

Segue também exemplificado formas de as empresas que não possuem 

suas preocupações estruturadas em forma de RS, mas que demostram sua atenção 

com o meio ambiente de outras formas (Quadro 16) – informações contidas na 

missão institucional, em políticas internas, compromissos apoiados, valores e 

princípios cultivados são formas também das empresas demonstrarem a 

preocupação ambiental. 

Quadro 16 Fragmento de textos presentes nos sites de empresas instaladas no CIPS sobre 
ações na área ambiental – textos presentes na missão, na sessão de Valores Institucionais, 
na sessão de Compromissos, entre outros. 

# Fragmento de textos presentes nos sites de empresas  

1 
Missão: Dar, às pessoas de todo o mundo, a oportunidade de adquirir produtos de 
qualidade a um preço justo, criando valor para nossos acionistas, colaboradores, 
clientes, comunidade, fornecedores e meio ambiente, através de uma gestão baseada 
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em processos sustentáveis. 

2 
Possui Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde: Trecho: Incentivar a promoção 
da Saúde e Segurança e as ações em benefício do Meio Ambiente. 

3 
Trecho dos princípios da empresa: Preservação do Meio Ambiente, evitando poluição e 
observando os princípios de desenvolvimento sustentável. 

4 

Ações de gestão ambiental: Coleta de Água para Reuso: A água da chuva é captada 
através de canalização e utilizada nos sanitários. Este reaproveitamento gera uma 
economia média de 15m³ de água potável por dia; Coleta Seletiva do Lixo: Os resíduos 
gerados pelas unidades são coletados seletivamente para a reutilização dos materiais 
recicláveis. Papéis, plásticos, vidros, madeiras, fiações elétricas e metais são 
selecionados e repassados e empresas licenciadas pelos órgãos ambientais para serem 
reciclados; Indicadores Ambientais: Como parte do seu programa de sustentabilidade, a 
empresa trabalha com indicadores ambientais para o consumo de água, a geração de 
resíduos e sobre o consumo de energia, utilizados tanto para avaliar a evolução do 
sistema integrado da empresa como sistemática para atendimento de toda legislação 
ambiental brasileira. 

5 

Carta de Compromisso: Manter o meio ambiente limpo e conservar nossos recursos 
naturais é do interesse de todos. O papel individual que desempenhamos em nossas 
comunidades e em nosso trabalho é vital para preservar esses recursos para o nosso 
futuro e o de nossos filhos. É responsabilidade de cada funcionário incorporar as 
práticas de administração informativa em nossa vida quotidiana. Os desperdícios 
produzidos nas plantas industriais, no escritório ou em casa representam ineficiência 
econômica e ambiental. Portanto, devemos reduzir nosso consumo de recursos a níveis 
de razoável necessidade e devemos reutilizar esses ativos quando necessário. 
Finalmente, devemos descartar os recursos de forma inteligente, reciclando aqueles que 
podem ser usados de outra maneira. Devemos reconhecer, porém, que a reciclagem 
apresenta custos, e que alguns processos de reciclagem consomem mais recursos do 
que economizam. 

6 

Valores e compromisso. Trecho: Meio ambiente - Estamos comprometidos com a 
proteção do meio ambiente através da elaboração e implementação frequentes de 
projetos de limpeza e reciclagem, como também da exigência aos nossos fornecedores 
do cumprimento das leis de meio ambiente como condição fundamental para fazer 
negócios. 

7 Princípios básicos: Preservação do meio ambiente. 

8 
Na Politica de Gestão consta, entre outros: Promover o comprometimento com a Ética, 
Responsabilidade Social e contribuir para o desenvolvimento sustentável; A prevenção 
da poluição ambiental, assim como de lesões e doenças ocupacionais. 

Fonte: Site institucional das respectivas empresas. Pesquisa de campo realizada em 2014. 

É bastante relevante constatar um grande número de empresas com 

preocupações ambientais (67,6%do total), no entanto o foco principal desta pesquisa 

são ações em prol do meio ambiente (Mata Atlântica) relacionadas à agenda verde - 

assuntos como preservação de florestas e biodiversidade (IBAMA, 2013) praticadas 

externamente às empresas Com esta pesquisa, observou-se que, das empresas 

analisadas, apenas duas delas evidenciaram que realizam/realizaram ações deste 

tipo.  
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É importante ressaltar que esse próprio número de baixa ocorrência é 

também um dado relevante, uma vez que mostra a quase não existência dessas 

ações de grande importância para a conservação do bioma em análise. Os motivos 

podem ser diversos e serão discutidos mais a frente. As duas empresas que 

apresentaram ações da agenda verde, sendo uma com ações de restauração 

florestal de uma pequena área, e outra com diversas ações, entre elas, 

financiamento de estudos para a criação de uma nova unidade de conservação, 

constam no Quadro 17. 

Quadro 17 Ações ambientais realizadas na área da ZPEc realizadas por empresas 
instaladas no CIPS. 

Empresa Descrição da(s) ação(ões) 

Empresa 1*: 

 

Decal S.p.A. 

A empresa financiou a restauração florestal de uma área situada perto 

de seu Terminal. 

Empresa 2**: 

 
Refinaria Abreu e 

Lima (Rnest - 

Petrobras) 

Estudos de criação de uma nova unidade de conservação e sua 

implementação (Estação Ecológica de Bita e Utinga), e a construção do 

CTA - Centro de Tecnologia Ambiental que visa à integração das 

atividades de Proteção Ambiental às atividades socioeconômicas e 

educacionais realizadas no território de Suape. 

Fonte: *Informações retiradas do site da empresa. **Informações coletadas a partir de 

outras fontes. Pesquisa de campo realizada em 2014. 

Duas iniciativas é um número bastante baixo, principalmente devido ao porte 

dos empreendimentos encontrados no Complexo. A própria ausência de resposta 

dos e-mails enviados, e as respostas com pouco conteúdo prático tende a levar a 

uma interpretação da demonstração de um baixo envolvimento das empresas com o 

território que ocupa no que diz respeito a ações de conservação da Mata Atlântica. É 

importante ressaltar que ações de Responsabilidade Social realizada pelas 

empresas podem abranger diversas áreas, tais como: gênero, criança e 

adolescente, cultura, educação, saúde, arte, entretenimento outros. Todas as 

iniciativas são válidas e merecem atenção, inclusive pela carência de ações 

governamentais em diversas áreas do país. Os dados coletados, todavia, mostram a 
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quase ausência de ações na área da agenda verde ambiental, o que e bastante 

preocupante considerando a relevância ambiental para o bioma que é a grande 

porção de floresta da ZPEc. Além disso, muitas vezes espera-se um retorno das 

empresas por muitas delas terem recebido benefícios para se instalarem no CIPS, 

sendo por meio de concessão de menos exigências em licenciamentos e 

compensações ambientais, redução de impostos e até mesmo a doação de terrenos. 

Das ações encontradas que favoreçam o meio ambiente, apenas uma das 

empresas analisadas demonstrou explicitamente que conta com a participação 

social, por meio de uma parceria com uma organização do Terceiro Setor. 
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CONCLUSÃO 

 
Com essa pesquisa pode-se perceber a grande necessidade ainda existente 

para que ocorram ações em prol da conservação da Mata Atlântica pelos atores 

públicos e privados, bem como a inserção da participação da sociedade neste 

processo. O território onde hoje está implantado o Complexo Industrial Portuário 

Governador Eraldo Gueiros – Suape (CIPS) passou por diversas formatações ao 

longo de sua história, o que afetou diretamente o ambiente natural da região. A forte 

cultura da cana de açúcar perdurou desde a chegada dos portugueses, até tempos 

mais recentes, quando as usinas locais perderam força e restou ao Governo tomar 

posse de suas terras, destinando-as para assentamentos rurais, e posteriormente ao 

complexo industrial portuário. O espaço rural situado na costa começou a atrair 

outras atividades econômicas e outros interesses sociais dando novo significado as 

suas próprias funções sociais.  

Recentemente o Governo, em específico a empresa Suape, tem realizado 

ações em prol da conservação da Mata Atlântica em seu território principalmente por 

meio de recomposição de áreas de florestas, mas isso está ocorrendo por ter 

havido, e ainda haver, supressões da vegetação na área, o que mostra um 

posicionamento contraditório sob o ponto de vista da conservação. Isso é possível, 

entretanto, sob a ótica legal, e por isso que continua a acontecer, e provavelmente 

ainda ocorrerá por mais algum tempo. O desconhecimento de princípios básicos 

ecológicos por parte de tomadores decisões na esfera pública permite que isso 

aconteça com frequência, comprometendo a perpetuação de algumas espécies, 

bem como alguns serviços ambientais. No entanto, é importante que se siga o 

planejamento previsto da destinação de 59% da área do território para áreas 

naturais para que se consiga conciliar o crescimento econômico de forma 

sustentável, baseado no pilar ambiental. 

Apesar dos esforços na área ambiental, o CIPS vem ainda tentando mitigar 

acumula um grande passivo ambiental oriundo do desmatamento de diversos 

hectares de floresta nativa da Floresta Atlântica, e não possui ainda ações proativas 

de conservação. Falta ainda uma Governança ambiental forte que consiga zerar, ou 

diminuir, seus impactos negativos, cobrar e impor as compensações dos 

empreendimentos instalados em seu território, quebrar o lobby das empresas que 

induzem emendas nos planos diretores e leis municipais e driblam decisões de 
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preservação ambientais, permitir maior participação social e de pesquisadores em 

suas políticas, entre outras ações. 

Ainda, das 102 empresas instaladas no Complexo, apesar de 68% delas 

apresentam preocupações ambientais declaradas, apenas duas delas reportaram 

realizar, ou ter realizado, ações para a conservação da Mata Atlântica na ZPEc. 

Evidentemente que elas não possuem obrigação legal alguma sobre isso – por isso 

que foram analisadas as ações voluntárias – mas sem a contribuição do setor 

privado, o qual é tão representativo na região, o cenário ambiental ficará mais difícil 

cumprir a sua função. 

As empresas instaladas no Complexo, a partir dos dados da pesquisa, 

interagem pouco com o ambiente onde estão instaladas, limitando-se elas apenas 

em cumprir as legislações vigentes, principalmente aquelas atreladas ao seu 

licenciamento. O baixo retorno da pesquisa pode estar atrelado a alguns fatores. 

Isso pode ser realmente um indicativo de pouco conhecimento das empresas na 

realidade do território que ocupam. E isso possivelmente não ocorre por falta de 

informações disponíveis, mas talvez seja pela falta de comunicação dos órgãos 

ambientais, da própria empresa Suape, a academia e organizações do Terceiro 

Setor que não consegue levar tal problemática ao conhecimento das empresas.  

É importante destacar também que há dois entendimentos básicos sobre a 

divulgação das ações realizadas pelas empresas em relação a suas atividades de 

responsabilidade social. Uma é o de que as empresas buscam dar uma grande 

publicidade as suas ações de RS para que um grande númaero de pessoas tomem 

conhecimento, e assim fortalecem sua imagem perante a opinião pública. Um outro 

entendimento é em relação às emrpeas que preferem não divulgar suas ações, 

partindo da ideia de que o que é realizado é de interesse apenas do público alvo da 

atividade, como, por exemplo a comuidade beneficiada por um programa, dentro de 

uma compreensão que apenas eles são o público de interesse da empresa, e que 

gerar publicidade encima disso seria explorar a imagem, a situtuação, das pessoas 

ou do local beneficiado. Isso varia de acordo com a cultura organiazcional de cada 

empresa. E isso pode explicar um pouco o baixo retorno das respostas das 

empresas aos questionamentos dessa pesquisa.  

E caso as empresas pesquisasdas não realizem de fato ações de RS 

externa, pode haver também mais três outras explicações para isso. Uma primieria 
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possibilidade seria de as empresas estarem instaladas há pouco tempo no CIPS, e 

por isso ainda não desenvolvem ações de RS. Outra possibilidade é a de que as 

empresas possuiem ações de RS externas, mas em área de atuação diversa da que 

foi trabalhada nesta pesquisa, tal como saúde ou educação. Ou ainda, uma terceira 

possibilidade, algumas empresas que estão instaladas em CIPS serem  filiais e não 

necessariamente executam algo na localidade da pesquisa, ficando essa função a 

cargo da matriz da empresa. Essa questão deixa em aberto para a proposição para 

novas pesquisas, para que mais informações possam ser obtidas, e um perfil mais 

preciso de RS das empresas instaladas no CIPS possa ser melhor definido. 

O também aparente comportamento fechado do CIPS e das empresas 

quanto a parcerias com organizações do Terceiro setor ou outras 

representatividades da sociedade civil é outro fator que as distanciam da realidade 

local. A não motivação da participação da sociedade civil organizada pelos setores 

públicos e privados, como demonstrado nesta pesquisa, causa mais embates e as 

críticas só tendem a aumentar, pois a sociedade se ver excluída das tomadas de 

decisões, e, na verdade, todos poderiam ter ganhos a partir do firmamento de um 

diálogo. Diante disso, o Terceiro Setor se mostra uma possibilidade para auxiliar as 

empresas e Governo para alcançar o desenvolvimento sustentável da região. Isso 

porque as organizações, no geral, possuem representação social, qualificação e 

autonomia de atuação.  

  A insistência na questão da conservação da Mata Atlântica é bastante 

simples: sem os serviços ambientais providos por esse ecossistema, a vida humana 

e a economia não são possíveis de acontecer. Sendo assim, essa pesquisa buscou 

enfatizar esta relação de dependência e a importância de promover ações para 

beneficiar o meio ambiente. Espera-se que ela sirva de exemplo e orientação, 

inspiração para os formuladores de políticas e os tomadores de decisão para, dessa 

forma, alcançar um desenvolvimento sustentável. A exemplo da inserção das 

variáveis ambientais na tomada de decisão, há o caso concreto do investimento da 

Petrobras em uma área de reserva. O seu interesse em conservar a natureza 

naquela região é para que os recursos hídricos necessários para o funcionamento 

da Refinaria Abreu e Lima seja possível. É uma decisão estratégica e visionária, 

pois, ao invés dela simplesmente explorar os recursos hídricos existentes, a 

empresa vai ajudar a própria natureza a prover mais água em seus mananciais, e 
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assim todos ganham com essa ação. Mais exemplos como esse precisam ser 

multiplicados. 

Qualquer atividade econômica, bem como uma vida saudável para as 

pessoas, tem como condição básica um meio ambiente saudável. Os atores públicos 

e privados juntamente com a sociedade civil, exercendo seu papel de cidadania, 

precisam agir em prol do ambiente que dependem. Essa premissa deve estar 

presente nas políticas públicas e seu cumprimento, na filosofia empresarial e nas 

atitudes do dia a dia das pessoas. Até recentemente os serviços prestados pela 

natureza exerceram um papel secundário, mas hoje em dia isso não é mais 

admissível, pois não é um fato desconhecido. As políticas ambientais, 

governamentais e privadas, ainda apresentam um grande distanciamento ecológico, 

pois muitas ações empregadas não possuem efetividade de longo prazo, ou 

simplesmente existem apenas formalmente.  

As ações previstas no Novo Plano Diretor de Suape são bastante ousadas e 

relevantes do ponto de vista ambiental, mas precisam ser colocadas em prática. E, 

independente de onde forem oriundas as ações ambientais, o importante é que a 

sociedade e a Mata Atlântica da região do CIPS ganhem com isso. E para continuar 

em um caminho de progresso nas ações ambientais, no entanto, pode-se ressaltar 

alguns pontos considerados de importantes e que poderiam ser priorizados pelos 

atores que fazem parte do CIPS: 

1) Criação do Instituto Suape, como forma de concentrar a atuação do poder 

público e das empresas em ações em prol da conservação da Mata Atlântica 

da região; 

2) O CIPS é um excelente local onde as empresas nele inseridas poderiam fazer 

diferença na questão ambiental por serem rodeadas de grandes áreas 

verdes, e por isso ações isoladas em prol da conservação também seriam 

bem vindas; 

3) Estimular a participação da sociedade para opinar nas ações ambientais 

realizadas no território do CIPS, pois trazendo a população de forma 

participativa é mais uma maneira de fazer com que a população ajude na sua 

conservação. 
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Anexo I – Lista de empresas instaladas no CIPS 
 

Empresa Ramo de atuação 

1  AGUAFLEX 
·         TRANSFORMAÇÃO E COMERC. 
ARTEFATOS PLÁSTICOS 

2 AGUILAR Y SALAS BRASIL 
FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRA 
PESADA 

3 ALCAN PACKAGING BEAUTY ·         PRODUÇÃO DE EMBALAGENS 

4 
ALVO DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA (POOL 
COMBUSTÍVEIS) 

·         COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
(ALCOOL, DERIVADOS DE PETRÓLEO, 
LUBRIFICANTES E GRAXAS) 

5 AMANCO 

·         FABRICAÇÃO DE TUBOS EM PVC 
PARA INSTALAÇÕES, 
HIDRÁULICAS,IRRIGAÇÃO E INFRA - 
ESTRUTURA 

6 
AMCOR DO NORDESTE - INDÚSTRIA 
E COMERCIO DE EMBALAGENS 
LTDA 

FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE 
MATERIAL PLÁSTICO 

7 ANDALUZ LOGÍSTICA TRANSPORTES ·         TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

8 AR CLIMA ENGENHARIA 
·         PRODUÇÃO DE CONDUTOS DE AR 
E TROCADORES DE CABOS 

9 ARCOR DO BRASIL LTDA ·         PRODUÇÃO DE GULOSEIMAS 

10 BRASALPLA 
·         FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE 
MATERIAL PLÁSTICO 

11 BRASITRANS Transporte 

12 BRASPACK (LOCATÁRIO) 
·         FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS 
PARA ALIMENTOS 

13 BUNGE ALIMENTOS - ÓLEO ·         REFINARIA DE ÓLEOS VEGETAIS 

14 BUNGE ALIMENTOS - MARGARINA ·         FABRICAÇÃO DE MARGARINA 

15  BUNGE MOINHO 
·         MOAGEM DE GRÃOS DE TRIGO E 
FABRICAÇÃO DE DERIVADOS 

16 CAMPARI 
·         INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
BEBEIDAS ALCOOLICAS 

17 CASCADURA LTDA ·         ASPERSÃO TÉRMICA E USINAGEM 

18 CERÂMICA MONTE CARLO S/A 
·         FABRICAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE LOUÇAS 
SANITÁRIAS 

19 CRS - BRANDS (ANTIGA CERESER) ·         INDUSTRIA DE VINHOS 

20 CITEPE 
·         PRODUÇÃO DE POLÍMEROS E 
FILAMENTOS DE POLIÉSTER, FIAÇÃO DE 
FIBRAS ARTIFICIAIS OU SINTÉTICAS 

21 COCA- COLA ·         FABRICAÇÃO DE REFRIGERANTES 

22 
COMPANHIA BRASILEIRA DE 
PETRÓLEO IPIRANGA 

·         COMERCIO ATACADISTA DE 
ALCOOL CARBURANTE, BIODIESEL, 
GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS DE 
PETROLEO 

23 CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 
CONCRETO USINADO E ARGAMASSAS 

24 CONDOR 
·         FABRICAÇÃO DE COSMÉTICOS, 
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE 
HIGIENE PESSOAL. 
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25 COPAGAZ 
·         COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 

26 
CRISTALPET DO BRASIL INDUSTRIA 
DE EMBALAGEM LTDA. 

·         FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE 
MATERIAL PLÁSTICO 

27 DECAL 
·         SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E 
MOVIMENTAÇÃO DE GRANÉIS LIQUIDOS 

28 DSR TRANSPORTES (LOCATÁRIA) 
·         TRANSPORTE DE CARGAS SECAS, 
ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO 

29 EMBRATEL ·         ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 

30 
EMPLAL EMBALAGENS PLÁSTICAS 
LTDA 

·         FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE 
MATERIAL PLASTICO 

31 ENERTEC 
·         APOIO LOGISTICO E INFRA 
ESTRUTURA INDUSTRIAL 

32 
ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO 
LTDA 

·         DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

33 ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL 
·         CONTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE 
EMBARCAÇÕES E DE PLATAFORMAS 
OFFSHORE 

34 ESTALEIRO VARD PROMAR 
CONTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE 
EMBARCAÇÕES 

35 FASAL 

·         COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS SIDERURGISCOS E 
METALURGICOS, EXCETO PARA 
CONSTRUÇÃO 

36 FEDEX - RAPIDÃO COMETA 
LOGISTICA, ARMAZENAGEM E 
TRANSPORE DE CARGAS 

37 GONVARRI GESTAMP WIND STEEL 
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS 

38 
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 
GASES LTDA 

·         INDÚSTRIA QUÍMICA 

39 ITAPOAMA MINERAÇÃO LTDA 
·         BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE 
MINERAIS NÃO METÁLICOS 

40 
INTERCEMENT BRASIL S/A - 
CIMENTO BRASIL - CIMENTO BRASIL 

·         FABRICAÇÃO DE CIMENTO 

41 
IDEMAL INDÚSTRIA DE 
EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA 

FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE 
MADEIRA 

42 
INPEL - INDÚSTRIA DE CAIXAS 
PLÁSTICAS DO NORDESTE LTDA  

TRANSFORMADOR DE ARTEFATOS 
PLÁSTICOS 

43 
JARAGUÁ EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

44 
KOMBOOGIE BRASIL LOGISTICA 
LTDA 

·         TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
CARGA, EXCETO PRODUTOS 
PERIGOSOS E MUDANÇAS 

45 LIQUIGÁS 
·         ENGARRAFAMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE GLP 

46 
LM WIND POWER - EÓLICE 
INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÃO S/A 

PRODUÇÃO DE PÁS EÓLICAS 

47 LOCALFRIO 
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE 
MERCADORIAS 

48 M &G - GRUPO MOSSI & GHISOLF 
·         FABRICAÇÃO DE RESINAS 
TERMOPLÁSTICAS (PET) 
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49 MAX PINTURAS 
·         PINTURA EM INSTALAÇÕES 
INDUSTRAIS, MANUT. INDUST., 
ISOLAÇÃO TÉRMICA E ETC. 

50 
MÁQUINAS PIRATININGA IND. E 
COM. LTDA 

·         CALDEIRARIA MÉDIA, PESADA/ 
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB 
ENCOMENDA 

51 MEDABIL SISTEMAS CONSTRUTIVOS 
·         FABRICAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 
METALICAS 

52 MHAG MINERAÇÃO 
·         OPERADOR LOGÍSTICO/ 
EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS 

53 MINASGÁS 
·         ENGARRAFAMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE GLP 

54 MICROLITE S/A BATERIAS E PILHAS 

55 
NOV FIBER GLASS SYSTEMS 
FABRICAÇÃO DE TUBOS E 
CONEXÕES LTA 

TUBOS EPÓXI REVERTIDOS COM FIBRA 
DE VIDRO 

56 PAMESA DO BRASIL S/A 

·         INDUSTRIALIZAÇÃO, 
BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO E XPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS DE PORCELANATO E 
CERÂMICA 

57 
PANDENOR IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 

·         ARMAZENAGEM DE GRANEIS 
LIQUIDOS 

58 
PEDREIRA ANHANGUERA S/A 
EMPRESA DE MINERAÇÃO 

·         PRODUÇÃO DE PEDRA BRITADA 
PARA CONSTRUÇÃO 

59 PEDREIRAS DO BRASIL 
·         COMÉRCIO ATACADISTA DE 
MARMORES E GRANITOS 

60 PEPSICO DO BRASIL LTDA 
·         FABRICAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS 

61 
PERNAMBUCO DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL LTDA 

FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-
MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO 

62 PERNOD RICARD IND COM LTDA 
·         FABRICAÇÃO, ENGARRAFAMENTO 
E DISTRIBUIÇÃO DE DESTILADOS E 
VINHOS 

63 PET NORDESTE 
·         FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE 
MATERIAL PLÁSTICO 

64 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 
·         DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS 

65 
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - 
TRANSPETRO 

·         TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 
DE PETROLEO E GAS DERIVADOS DE 
PETROLEO E ALCOOL 

66 PETROQUIMICA SUAPE ·         INDUSTRIA PETROQUÍMICA 

67 PLAS TAMP (LOCATÁRIO) ·         TAMPAS PLÁSTICAS 

68 PLASTIPAK 
·         PRODUÇÃO DE PREFORMAS PET 
PARA REFRIGERANTES, ÁGUA, SUCOS, 
CHÁS, ETC 

69 
POOL DE SUAPE - TEAPE (BR 
DISTRIBUIDORA, RAIZEN, IPIRANGA) 

DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS 

70 POSTO PORTAL DE SUAPE LTDA ·         POSTO DE COMBUSTÍVEL 

71 POSTO DISLUB  
·         COMÉRCIO VAREJISTA DE 
COMBUSTÍVEIS 
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72 PROCINSA 
·         INDÚSTRIA DE MATERIAIS 
CIRURGICOS 

73 QUEBECOR WORD COLOR ·         INDUSTRIA GRÁFICA 

74 
REFINARIA ABREU E LIMA S/A - 
RNEST 

·         FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE 
REFINO DE PETRÓLEO 

75 REXAM 
·         FABRICAÇÃO DE LATAS E TAMPAS 
EM ALUMÍNIO PRA CONSUMO 

76 RIP ·         MANUTENÇÃO COMPLEMENTAR 

77 SAPEKA 
·         FABRICAÇÃO DE FRALDAS 
DESCARTAVEIS 

78 
SAVEIROS CAMUYRANO SERVIÇOS 
MARÍTIMOS S/A 

·         SERIÇO DE REBOQUE MARÍTIMO 

79 SELMI 
·         FABRICAÇÃO DE MASSAS 
ALIMENTÍCIAS 

80 SENAI CABO ·         EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

81 SESI Suape Serviço Social da Indústria 

82 SEST/ SENAT 
·         EDUCAÇÃO, SAÚDE, LAZER E 
ESPORTES DIRECIONADO AO 
TRABALHADOR DE TRANSPORTE 

83 
SHINERAY MOTOS - BRASIL CHINA 
DISTRIBUIDORA DE MOTOS E PEÇA 

FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS 

84 SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S/A 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL-
MECÂNICA 

85 SUAPE ENERGIA 
·         GERAÇÃO E COMÉRCIO 
ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA 

86 SUAPE TÊXTIL 
·         PEPRARAÇÃO E FIAÇÃO DE 
FIBRAS DE ALGODÃO 

87 TECON SUAPE S/A. 
·         OPERAÇÃO DE TERMINAL DE 
CONTÊINERES 

88 
TEMAPE - TERMINAIS MARÍTIMOS DE 
PERNAMBUCO 

·         ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO 
DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE 
PETRÓLEO, ALCOOIS E OUTROS 
BIOCOMBUSTIVEIS. 

89 
TEQUIMAR - TERMINAL QUÍMICO DE 
ARATU S/A. 

·         ARMAZENAGEM E TRANSPORTE 
DE PRODUTOS ESPECIAIS 

90 TERMOPERNAMBUCO S/A ·         GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

91 THOR NORDESTE 
·         BENEFICIAMENTO DE MARMORE E 
GRANITO 

92 TIM NORDESTE S/A 
·         ESTAÇÃO RÁDIO BASE TELEFONIA 
CELULAR - ERB 

93 TOC - EMPREENDIMENTOS LTDA 
·         ESTUFAGEM OU OVAÇÃO DE 
CONTÊINERS 

94 TRADE LOGÍSTICA 1 (LOCATÁRIO) ·         LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

95 
RANSPAZ - TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGAS 

·         TRANSPORTE E ARMAZENAGEM 
DE CARGAS EM GERAL ESPECIALIZADA 
EM CONTÊINERES 

96 ULTRAGAZ LTDA 
·         ENGARRAFAMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE GLP 

97 UNILEVER CD - ALIMENTOS ·         ALIMENTOS 

98 UNILEVER WS - ALIMENTOS 
·         PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE 
PESSOAL 

99 URBANO AGROINDUSTRIAL ·         BENEFICIAMENTO DE ARROZ 
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100 VILA GALÉ ECORESORT DO CABO ·         LAZER 

101 WIND POWER/ IMPSA 
·         FABRICAÇÃO DE GERADORES DE 
CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, 
PEÇAS E ACESSORIOS 

102 WINDROSE SERVIÇOS MARÍTIMOS ·         LOGÍSTICA / ARMAZENAMENTO 

 

Fonte: Empresa Suape. 
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Apêndice A – Formulário aplicado para funcionários do CIPS  

 
Quais os setores do departamento de Meio Ambiente? É possível disponibilizar 
um organograma? 

 

As áreas para as empresas de instalarem são compradas, doadas, cedidas ou 
alugadas? 

 

Como é feito o processo de licenciamento das empresas que se instalam no 
CIPS? 

 

Os replantios das áreas suprimidas são realizados por Suape ou pelas 
empresas? São realizadas obrigatoriamente na ZPEc? 

 

Quantos hectares já foram restaurados? Quantos por processos de 
compensação e quantos voluntários? 

 

Quais serviços para a conservação da Mata Atlântica já foram contratados? 

 

Alguma das ações realizadas na área ambiental é em parceria com empresas 
privadas ou Organizações do Terceiro Setor? Qual(is)?  

 

Qual a área exata da ZPEC?  

 

Principais dificuldades que o setor de meio ambiente enfrenta para executar 
suas atividades na área de conservação das áreas verdes? 

 

Você conhece alguma ação de alguma das empresas do Complexo que foi 
realizada voluntariamente na área ambiental? 
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Apêndice B – Formulário aplicado para as empresas instaladas no CIPS 

 
Prezado(a), 
  
  
Meu nome é Cristiane e sou aluna do programa de Pós Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Pernambuco - 
PRODEMA/UFPE e estou realizando uma pesquisa acerca das ações em prol do 
meio ambiente das empresas instaladas no Complexo Industrial Portuário de 
Suape. Fiz um levantamento no site da empresa, mas não encontrei nenhuma 
informação voltada para o meio ambiente. Por isso estou entrando em contato, para 
saber mais detalhes. Será que você poderia me ajudar respondendo as perguntas 
abaixo? Desde já agradeço a atenção e espero um retorno. 

1.    Há quanto tempo a empresa está instalada em Suape? 

2.    Qual o porte da empresa? 

3.    Há na empresa um setor para meio ambiente ou responsabilidade social? 

4.    A empresa executa algum projeto na área de meio ambiente ou tem parceria 
com alguma Organização Não Governamenoal? 

5.    Caso a resposta seja NÃO na pergunta anterior, fator responder o quadro 
abaixo marcando um ’x’: 

Qual o principal 
motivo para a 
empresa não 
desenvolver, ou 
não desenvolver 
mais, ações de 
Responsabilidade 
Social? 

Nunca pensou na possibilidade ( ) 

Ninguém pediu ( ) 

Falta incentivo governamental ( ) 

Não e o papel da iniciativa privada ( ) 

Falta dinheiro ( ) 

Não sabe como fazer ( ) 

Não sabe responder ( ) 

Outro: ( ) 

  

6.    Caso a empresa desenvolva projetos na área ambiental, a alta governança é 
envolvida nas ações/projetos ambientais? 

7.    A empresa publica relatórios de Sustentabilidade? 

8.    Você já ouviu falar na ZPEc (Zona de Proteção Ecológica) do Complexo 
Industrial Portuários de Suape?  

9.    Sabendo que a ZPEc é uma área de proteção para fins de preservação 
ecológica, você acha que essa área contribui para a empresa onde você 
trabalha (Sim ou não)? Se sim, como? 


