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O valor de um amor não se pode comprar 

Onde estará a fonte que esconde a vida 

Raio de sol nascente brotando a semente 

 

Os anos passam sem parar 

E não vemos uma solução  

Só vemos promessas de um futuro que não passa de ilusão 

E a esperança do povo vem da humildade de seus corações, 

Que jogam suas vidas seu destino nas garras de famintos leões 

 

Deixa o menino jogar  

 Deixa o menino aprender  

Que a saúde do povo daqui 

É o medo dos homens de lá 

Sabedoria do povo daqui 

É o medo dos homens de lá 

A consciência do povo daqui 

É o medo dos homens de lá 
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RESUMO 

 

Os conflitos socioambientais podem ser provenientes de tensões entre interesses 
coletivos e interesses privados. Os desafios trazidos pela emergência de tais conflitos 
remetem à necessidade de negociação entre as partes interessadas, por meio de uma 
relação horizontal com participação igualitária, pautada por uma boa governança que 
ultrapassa o plano político-institucional. As relações com o meio ambiente não são 
iguais para todas as classes sociais, as que controlam os meios de produção devem 
conservar os recursos naturais e promover a redução da desigualdade social 
assumindo a sua responsabilidade socioambiental. Este trabalho trata dos conflitos 
socioambientais relacionados às comunidades que vivem próximas às empresas 
envolvidas em impactos socioambientais nos limites do Complexo Industrial Portuário 
de Suape (CIPS) – PE. O objetivo do trabalho é analisar os fatores que oportunizam ou 
limitam o atual modelo de governança do CIPS para contornar a problemática 
identificada. A pesquisa pode ser classificada como uma abordagem descritiva 
qualitativa com o olhar da complexidade que permite realizar a análise e discussão dos 
resultados de maneira interdisciplinar. A delimitação do objeto de estudo ocorreu após a 
pesquisa bibliográfica em trabalhos acadêmicos e documentos que permitem avançar 
na compreensão dos conflitos socioambientais, identificando as partes interessadas 
envolvidas(quatro comunidades – Engenho Serraria, Engenho Algodoais, Engenho 
Mercês e Ilha de Tatuoca; CIPS – setor governamental; e empresas privadas próximas 
às comunidades delimitadas). Os principais procedimentos utilizados na pesquisa 
foram: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo e a construção 
de uma matriz de enquadramento qualitativo do envolvimento das partes interessadas 
no tratamento dos conflitos socioambientais. De uma forma geral, os resultados 
apontam para a tendência de um médio envolvimento das partes interessadas com os 
conflitos identificados. Dentre os fatores identificados na pesquisa que oportunizam o 
tratamento dos conflitos em Suape, destacaram-se: a compreensão da existência do 
conflito sob o ponto de vista do CIPS e das comunidades locais; o relacionamento entre 
o CIPS e os líderes comunitários; a existência de canais para recebimento de 
reclamações de caráter ambiental em muitas das empresas; o aproveitamento e a 
capacitação da mão de obra local em muitas das empresas; e o desenvolvimento de 
ações de cunho social por parte do CIPS e das empresas. Por outro lado, identificou-se 
um maior número de fatores que limitam a negociação dos conflitos, tais como: baixa 
capacidade associativa e de iniciativa coletiva das comunidades; limitação da 
qualificação destas para participação nas discussões; limitação de articulação entre as 
partes interessadas; limitações de investimentos em projetos e ações socioambientais 
por parte das empresas e do CIPS; e uma preocupação de foco reducionista das 
comunidades e do CIPS em questões específicas referentes a indenizações e 
relocação de terras.  
 

Palavras – chave: Governança; Conflitos Sociambientais; Responsabilidade 
Socioambiental. 
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ABSTRACT 

 

Socioenvironmental conflicts may be the result of tensions between collective and 
private interests. The challenges arising  from the emergence of such conflicts reflect the 
need of negotiation between the interested parties through a horizontal relationship with 
equal participation, defined by a good governance surpassing the politico-institutional 
level. Relations with the environment are not the same for all social classes; those that 
control the means of production should preserve natural resources and promote a 
decrease in social inequality by assuming their socioenvironmental responsibility. The 
present study deals with the socioenvironmental conflicts involving the communities 
living near companies with a socioenvironmental impact within the confines of the Suape 
Industrial Port Complex (SIPC) in Pernambuco. The purpose of the paper is to analyze 
the factors that simulate or limit SIPC’s current model of governance in order to 
attenuate the problematic situation indentified. The study may be classified as a 
qualitative descriptive approach with a focus on the complexity that allows for an 
analysis and discussion of the results in an interdisciplinary fashion. The delimitation of 
the subject of the study was made after a review of the academic papers and 
documents that make it possible to enhance our understanding of socioenvironmental 
conflicts by identifying the interested parties (four communities – the Serraria, Algodoais, 
Mercês estates and Tatuoca Island; SIPC – government sector; and private companies 
close to the delimited communities). The main procedures used in the study were as 
follows: a review of the literature, a search for relevant documents, a field study and the 
construction of a matrix providing a qualitative framework of the involvement of the 
interested parties in dealing with socioenvironmental conflicts. On the whole, the results 
show a tendency for the interested parties to display a medium involvement in the 
conflicts identified. Among the factors identified in the study that facilitated the treatment 
of conflicts in Suape the following are highlighted: an understanding of the existence of 
the conflict from the standpoint of SIPC and that of the local communities; the 
relationship between SIPC and the community leaders; the existence of channels for 
receiving complaints of an environmental nature in many of companies; the use and 
training of the local workforce in many of companies; and the implementation of actions 
of a social nature on the part of SIPC and the companies. On the other hand a greater 
number of factor limiting the negotiation of conflicts were identified, such as restrictions 
on the initiatives of the local communities in seeking solutions; restrictions on the 
qualification of the local communities to participate in the discussions; restrictions on the 
liaison between the interested parties; restrictions on investments in socioenvironmental 
projects and actions on the part of the companies and SIPC; and a concern with a 
reductionist focus of the communities and SIPC on specific matters relating to 
indemnification  and relocation of land.  
 
Keywords: Governance; socioenvironmental conflicts; socioenvironmental 

responsibility. 

 

 

a 



 9 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Pesquisa de campo com as empresas do Complexo Industrial Portuário 
de Suape, PE.       

 28 
 

Figura 2 - Pesquisa de campo com as comunidades locais do Complexo Industrial 
Portuário de Suape, PE. 

30 

Figura 3 - Pesquisa de campo com o gestor do Complexo Industrial Portuário de 
Suape, PE. 

31 

Figura 4 - Território estratégico do Complexo Industrial Portuário e Suape, PE. 
Fonte: Empresa Suape. 

50 

Figura 5 - Localização estratégica do Complexo Industrial Portuário de Suape,PE. 
Fonte: Empresa Suape. 

52 

Figura 6 - Imagem de satélite da área portuária do Complexo Industrial Portuário 
de Suape, PE. Fonte: Google Earth. 

52 

Figura 7 - Limites das comunidades presentes no território do Complexo Industrial 
Portuário de Suape , PE,. Fonte: Consórcio Planave S.A & Projetec. 

54 

Figura 8 - Zoneamento do Complexo Industrial Portuário de Suape - PE, de acordo 
com o Plano Diretor vigente. Fonte: Empresa Suape. 

56 

Figura 9 - Localização das comunidades na área de Suape – PE. Fonte: Adaptado 
da Empresa Suape. 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 



 10 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Conflitos socioambientais identificados no CIPS (SILVEIRA, 2010). Fonte: 
Silveira, 2010. 

25 

Quadro 2 - Quadro comparativo dos principais fatores que oportunizam e limitam o 
tratamento dos conflitos socioambientais no Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. 
Fonte: Cecília Santos. 

32 

Quadro 3 - Seleção de indicadores para qualificação do envolvimento das partes 
interessadas no tratamento dos conflitos socioambientais do Complexo Industrial Portuário 
de Suape - PE. Fonte: Cecília Santos. 

33 

Quadro 4 - Descrição dos indicadores para matriz de enquadramento qualitativo do 
envolvimento das partes interessadas no processo de tratamento dos conflitos 
socioambientais do território do Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. Fonte: Cecília 
Santos. 

34 

Quadro 5 - Mensuração qualitativa do envolvimento das partes interessadas no tratamento 
dos conflitos socioambientais do Complexo Industrial Portuário de Suape - PE. Fonte: 
Cecília Santos. 

35 

Quadro 6 - Classificação por cores da mensuração qualitativa do envolvimento das partes 
interessadas no tratamento dos conflitos socioambientais do Complexo Industrial Portuário 
de Suape – PE. Fonte: Cecília Santos. 

36 

Quadro 7 - Modelo de Matriz de enquadramento qualitativo do envolvimento das partes 
interessadas no processo de tratamento dos conflitos socioambientais do território do 
Complexo Industrial Portuário de Suape, PE, a partir dos resultados obtidos com os 
indicadores. Fonte: Cecília Santos. 

37 

Quadro 8 - Tipologia e evolução do conceito de participação social. Fonte: Adaptado de 
FOLADORI (2005), P. 73. 

43 

Quadro 9 - Síntese dos resultados obtidos com as entrevistas realizadas com informantes-
chave da comunidade presente no Engenho Algodoais, localizado no Complexo Industrial 
Portuário de Suape, PE. Fonte: Cecília Santos. 

82 

Quadro 10 - Síntese dos resultados obtidos com as entrevistas realizadas com informantes 
das empresas próximas aos Engenhos Serraria e Algodoais, localizado no Complexo 
Industrial Portuário de Suape, PE. Fonte: Cecília Santos. 

90 

Quadro 11 - Síntese dos resultados obtidos com as entrevistas realizadas com informantes 
das empresas próximas ao Engenho Mercês, localizado no Complexo Industrial Portuário 
de Suape, PE. Fonte: Cecília Santos. 

95 

Quadro 12 - Síntese dos resultados obtidos com as entrevistas realizadas com informantes 
das empresas próximas a Ilha de Tatuoca, localizada no Complexo Industrial Portuário de 
Suape, PE. Fonte: Cecília Santos. 

96 

Quadro 13 - Síntese Geral dos resultados obtidos com as entrevistas realizadas com 
informantes das empresas localizadas no Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. 
Fonte: Cecília Santos. 

97 

Quadro 14 - Síntese dos resultados obtido com as entrevista realizadas com informante-
chave do Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. Fonte: Cecília Santos. 

102 

Quadro 15 - Quadro síntese dos principais fatores que oportunizam e limitam o tratamento 
dos conflitos socioambientais no Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. Fonte: 
Cecília Santos.  

104 

Quadro 16 - Matriz de enquadramento qualitativo do envolvimento das partes interessadas 
no processo de tratamento dos conflitos socioambientais do território do Complexo 
Industrial Portuário de Suape, PE. Fonte: Cecília Santos. 

105 

 

 

 
a 



 11 

LISTA DE FOTOS 

 

Foto 1 - Área do porto externo do Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. 
Fonte: Empresa Suape.  

51 

Foto 2 - Casa de moradores do Engenho Algodoais, Complexo Industrial Portuário 
de Suape, em 16/11/10. Fonte: Cecília Santos. 

59 

Foto 3 - Associação de moradores e escola do Engenho Algodoais, Complexo 
Industrial Portuário de Suape, em 16/11/10. Fonte: Cecília Santos. 

60 

Foto 4 - Programa de Educação Ambiental do Complexo Industrial Portuário de 
Suape, em 13/10/10. Fonte: Cecília Santos. 

61 

Foto 5 - Casas de moradores do Engenho Serraria, Complexo Industrial Portuário 
de Suape, em 24/11/10. Fonte: Cecília Santos. 

62 

Foto 6 - Escola Municipal do Engenho Serraria, Complexo Industrial Portuário de 
Suape, em 24/11/10. Fonte: Cecília Santos. 

62 

Foto 7 - Escola Nossa Senhora do Mercês, Complexo Industrial Portuário de 
Suape – PE, em 16/11/10. Fonte: Cecília Santos 

63 

Foto 8 - Visita de campo ao Engenho Mercês, Complexo Industrial Portuário de 
Suape, em 16/11/10. Fonte: Cecília Santos. 

64 

Foto 9 - Igrejas localizadas no Engenho Mercês, Complexo Industrial Portuário de 
Suape, em 26/10/10. Fonte: Cecília Santos. 

65 

Foto 10 - Bares e restaurantes localizados no Engenho Mercês, Complexo 
Industrial Portuário de Suape, em 26/10/10. Fonte: Cecília Santos. 

65 

Foto 11 - Casas de taipa localizadas na Ilha de Tatuoca, Complexo Industrial 
Portuário de Suape, em 29/12/10. Fonte: Cecília Santos. 

66 

Foto 12 - Infra-estrutura e serviço na Ilha de Tatuoca, Complexo Industrial 
Portuário de Suape, em 29/12/10. Fonte: Cecília Santos. 

67 

Foto 13 - Moradora antiga Informante-chave do Engenho Algodoais, em 15/12/10. 
Fonte: Cecília Santos. 

69 

Foto 14 - Pequena empreendedora informante-chave do Engenho Algodoais, 
Complexo Industrial Portuário de Suape, em 15/12/10. Fonte: Cecília Santos. 

69 

Foto 15 - Informantes-chave do Engenho Serraria, Complexo Industrial Portuário 
de Suape – PE, em 24/11/10 e 04/01/11. Fonte: Cecília Santos. 

71 

Foto 16 - Empreendedor Informante-chave do Engenho Mercês, Complexo 
Industrial Portuário de Suape. Fonte: Cecília Santos. 

74 

Foto 17 - Protagonista informante-chave do Engenho Mercês, Complexo Industrial 
Portuário de Suape. Fonte: Cecília Santos. 

74 

Foto 18 - Morador antigo informante-chave do Engenho Mercês, Complexo 
Industrial Portuário de Suape, em 09/12/10. Fonte: Cecília Santos. 

76 

Foto 19 - Pescador informante-chave da comunidade da Ilha de Tatuoca, 
Complexo Industrial Portuário de Suape em 23/12/10. Fonte: Cecília Santos. 

78 

Foto 20 - Moradora antiga informante-chave da comunidade da Ilha de Tatuoca, 
Complexo Industrial Portuário de Suape, em 29/12/10. Fonte: Cecília Santos. 

78 

Foto 21 - Informante-chave da comunidade da Ilha de Tatuoca, Complexo 
Industrial Portuário de Suape, em 29/12/10. Fonte: Cecília Santos. 

79 

Foto 22 - Comercialização de produtos artesanais desenvolvidos pela comunidade 
da Ilha de Tatuoca, Complexo Industrial Portuário de Suape, em 05/11/10. Fonte: 
Camila Ramos. 

80 

 

a 



 12 

LISTA DE SIGLAS 

 

AID I Área de Influência Direta do Complexo Industrial Portuário de Suape 

AID II Área de Influência Direta II do Complexo Industrial Portuário de Suape 

AII Área de Influência Indireta do Complexo Industrial Portuário de Suape 

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 

BA Bahia 

CETREINO Centro de Treinamento de Suape 

CIPS Complexo Industrial Portuário de Suape 

CPRH Agência Estadual de Meio Ambiente 

DSTs Doenças Sexualmente Transmissíveis 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

FIAT Fábrica Italiana de Automóveis 

ISO International Organization for Standardization 

ITB Instituto Tavares Buril 

LABORH Soluções em Gestão de Pessoas 

Mercosul Mercado Comum do Sul 

NUCODEMA Projeto Núcleos Comunitários de Defesa do Meio Ambiente 

ONG Organização Não Governamental 

PAC  Programa de Aceleração do Crescimento 

PDS Plano Diretor de Suape 

PET Poli Tereftalato de Etila 

PGL3 Píer de Granéis Líquidos 3 

PGRS Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

PROERD Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

PTA Ácido Tereftálico 

SEDUC Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

SEST Serviço Social do Transporte 

SMS Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

SP São Paulo 

ZAF Zona Agrícola Florestal 

ZCA Zona Central Administrativa 

ZI Zonas Industriais Periféricas 

ZIP Zona Industrial Portuária 

ZPC Zona de Preservação Cultural 

ZPEC Zona de Preservação Ecológica 

 

 

 

 

 

 

   

a 



 13 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 15 

1.1 Problema da Pesquisa 15 

1.2 Objetivos 22 

1.2.1 Objetivo Geral 22 

1.2.2 Objetivos Específicos 22 

  

CAPÍTULO 2. METODOLOGIA 23 

2.1 Enfoque da Abordagem da Pesquisa 23 

2.2 Delimitação do Objeto de Estudo 23 

2.2.1 Definição de termos 26 

2.3 Procedimentos 27 

  

CAPÍTULO 3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 38 

3.1 Conflitos Socioambientais 39 

3.2 Governança 42 

  

CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 50 

4.1 Caracterização da Área de Estudo 50 

4.2 Parte Interessada: Comunidades 53 

4.2.1 Caracterização das Comunidades 53 

4.2.2 Síntese da Compreensão dos Conflitos Socioambientais pelas  

Comunidades 

65 

4.2.3 Síntese Geral das Comunidades 82 

4.3 Parte Interessada: Empresas do CIPS 84 

4.3.1 Síntese Geral das empresas do CIPS 97 

4.4 Parte interessada: CIPS 97 

4.4.1 Síntese dos resultados do CIPS 101 

4.5 Análise e Discussão dos Resultados 103 

a 



 14 

CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 111 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 115 

  

ANEXOS 121 

ANEXO 01 – Formulário para entrevista semi-estruturada empresas 122 

ANEXO 02 - Entrevista semi-estruturada comunidades 124 

ANEXOS 03 - Formulário para entrevista semi-estruturada CIPS 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   a 



 15 

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problema da Pesquisa 

 

A problemática ambiental emergiu nas últimas décadas do século XX como uma 

crise de civilização. A explicação dada para o surgimento desta crise passa por uma 

diversidade de perspectivas ideológicas, sendo umas das principais causas atribuídas 

ao processo histórico do qual emerge a ciência moderna e a revolução industrial (LEFF, 

2002). Altvalter (1995), afirma que a questão ecológica é também uma questão social, e 

neste contexto, Pelizzoli (1999) evidencia que a crise de civilização se configura como 

uma crise de valores inferida por fortes sintomas de tensão socioambiental. Dessa 

forma, a terminologia socioambiental surge para tornar claro que o lado social do 

problema é inseparável do seu lado ambiental (VEIGA, 2007). 

O cenário supracitado gera condições para o questionamento do sistema de 

produção, adquirindo papel central na reflexão em torno das dimensões do 

desenvolvimento atual e das alternativas que se configuram. Neste cenário, as idéias 

precursoras do que se chama hoje desenvolvimento sustentável surgiram para integrar 

as questões econômica, social e ambiental que se encontram fragmentadas no modelo 

capitalista de desenvolvimento econômico. O discurso da sustentabilidade tornou-se 

uma proposta defendida por muitas lideranças, particularmente pós a Conferência 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, denominada Rio-92, mas os desafios 

da implementação das propostas decorrentes, vêm provocando debates acalorados em 

todos os campos do conhecimento na atualidade. Foladori (2005), por exemplo, 

ressalta que as medidas de sustentabilidade devem considerar que as relações com o 

meio ambiente não são iguais para todas as classes sociais e que a responsabilidade 

pela crise ambiental é das classes que controlam os meios de produção. Este tipo de 

argumento, entretanto, acirra os conflitos à medida que polariza a discussão apenas na 

dimensão econômica. 

A evolução da visão reducionista do desenvolvimento sustentável levou o 

mercado a compreender e avançar no sentido da gestão econômica para gestão 

ambiental e, posteriormente, para a gestão socioambiental. Nas duas últimas décadas, 

particularmente com o advento da série de normas ISO 14.000, observa-se que o setor 
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empresarial dedica-se fortemente à ações na área de gestão ambiental, buscando 

ganhos de competitividade e facilitando a sua inserção no mercado internacional. 

Dentre as diversas definições apresentadas na literatura sobre gestão ambiental 

destaca-se, por sua difusão, aquela adotada pela série de normas internacionais ISO 

14000 que sistematiza procedimentos e práticas genéricas a serem adotadas na gestão 

ambiental das empresas: 

 

Parte do sistema de gestão global da organização que inclui a estrutura 

organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, 

procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, 

analisar criticamente e manter a política ambiental, consistindo, em última 

análise, na forma pela qual a organização gerencia suas atividades revisando a 

otimização do desempenho ambiental (NBR, ISO 14001). 

 

Os aspectos sociais, entretanto, geralmente não constituem elementos de 

exigência mercadológica e são tratados, portanto, de modo muito limitado pelo 

mercado. Logo, o setor empresarial tende a se limitar ao cumprimento restrito da 

legislação trabalhista e às exigências do mercado de trabalho (MONTIBELLER, 2007). 

Esta lacuna vem sendo preenchida com a adesão, pela empresa, ao conceito de 

responsabilidade social. Ele define uma nova forma de gestão a partir da relação ética e 

transparente com todos os públicos com o qual o setor empresarial se relaciona. Além 

disso, estabelece metas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade 

no sentido de preservar recursos ambientais e culturais para gerações futuras, 

respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais (ETHOS, 

2000). Através deste modelo, portanto, a empresa desenvolve uma visão ampliada da 

Responsabilidade social, avançando para o conceito de responsabilidade 

socioambiental.  

Dentre os estudos acadêmicos realizados sobre responsabilidade 

socioambiental, encontra-se o de Aramburú (2009) que focou seu trabalho na Empresa 

Aracruz Celulose, reconhecida internacionalmente e considerada uma das vinte 

empresas-modelo em sustentabilidade do país. Analisando a relação da Aracruz 

Celulose com os diversos grupos de interesse (stakeholders), aquela autora aponta que 
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embora a empresa trabalhe ações de governança, transparência, relacionamento com 

as partes interessadas e aspectos socioambientais e de gestão para alcançar a 

sustentabilidade, sua atuação é especialmente afetada pela variável econômica. 

MELO (2002) afirma que uma empresa de sucesso (criativa, inteligente ou 

aprendiz e inovadora) não transformará seus principais sistemas organizacionais sem 

antes colocar no mesmo patamar (daqueles valores econômicos) o desenvolvimento 

humano e a sustentabilidade ecológica e ambiental do desenvolvimento.  

Em Pernambuco, o Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS), uma 

empresa pública de direito privado, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico do Estado, é um caso peculiar de empreendimento econômico que vem 

motivando, cada vez mais, estudos acadêmicos. Os relatórios sobre o empreendimento 

apontam, entre os anos de 2007 até 2010, investimentos de mais de R$ 1,4 bilhão 

(SUAPE, 2009). Existem, atualmente, mais de cem empresas instaladas ou em fase de 

implantação no CIPS. Dentre os empreendimentos, destacam-se: o Estaleiro Atlântico 

Sul (em operação), o Estaleiro Promar S/A (que ainda será instalado), e o estaleiro do 

Consórcio Galíctio (em fase de negociação), a Refinaria Abreu e Lima (com previsão de 

conclusão das obras em 2012), a fábrica de automóveis da FIAT (inicia a sua 

implantação no complexo) e quatro plantas petroquímicas. Empreendimentos como 

estes, constituem o Projeto Suape Global (2008), criado para fomentar o incremento de 

novas cadeias produtivas que começam a surgir em Pernambuco.  

Esse cenário tem instigado a comparação do desenvolvimento do CIPS com 

outros pólos de desenvolvimento do Brasil, assim como, os consequentes conflitos 

socioambientais gerados. No Pólo Industrial de Camaçari (BA), por exemplo, tais 

conflitos levaram à prática do diálogo entre as empresas e a sociedade civil, bem como 

à  uma aproximação com as comunidades vizinhas (por conta de acusações de mortes 

e doenças causadas pela exposição de trabalhadores das indústrias químicas a 

substâncias nocivas) (BARBOSA, 2003). O ABC Paulista (SP) tem passado, desde os 

anos 90, por uma série de projetos voltados para seu reordenamento econômico, 

urbano e social devido a uma industrialização desorientada movida por grandes 

investimentos públicos (ARBIX, 2000). No Porto de Santos (SP) foram identificados 

conflitos socioambientais relacionados à poluição ambiental provocadas por indústrias 
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que prejudicam moradores vizinhos e à grave interferência na superposição entre o 

canal do porto e a rota de pesca artesanal (CUNHA, 2006).  

Todo este quadro de conflitos ocorridos em outros pólos econômicos do Brasil, 

contrasta com a expectativa extremamente positiva com relação ao desenvolvimento 

econômico do CIPS por conta dos conflitos socioambientais associados. De fato, o 

Relatório Anual de 2009 sobre o complexo de suape (SUAPE, 2009), informa que 

desde a criação do complexo foram gerados mais de 15 mil empregos na construção 

civil, nas obras de instalação e nas fábricas, propriamente ditas. Em contraste, vários 

relatórios também alertam para o fato de que os interesses da população local ainda 

não estão suficientemente contemplados (CONSÓRCIO PLANAVE S.A & PROJETEC, 

2009a). O referido documento destaca, por exemplo, que apenas 20,54% chefes de 

famílias residentes no território de Suape trabalham no CIPS e apenas 34% possuem o 

Ensino Médio completo. Por esta via, portanto, o aproveitamento da mão de obra local 

estaria limitado à medida que aquela população apresenta um baixo nível de 

escolaridade. Estudos acadêmicos mais recentes confirmam esta situação (MASTER 

ECO-POLIS, 2009). Os gestores do CIPS reconhecem este  quadro e procuram investir 

em ações de capacitação, a exemplo do trabalho desenvolvido no Centro de 

Treinamento de Suape (CETREINO).  Neste sentido, mil setecentos e cinquenta e cinco 

alunos participaram da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Jornada Sebrae, do 

Captar Recursos, da Inclusão Digital e dos cursos de Almoxarife de Obras e de 

Bombeiro Hidráulico (SUAPE, 2009). De fato, alguns estudos alertam que mesmo com 

os investimentos em programas de capacitação de Suape, observa-se uma limitação 

desta formação profissionalizante de curta duração. Os argumentos são de que estes 

profissionais podem atender ao grande fluxo de trabalhadores para a construção das 

instalações, mas, ao término dos trabalhos, estes ficariam incapazes de se inserir no 

mercado de trabalho novamente (Master Eco-Polis, 2009). O CIPS não possui uma 

estimativa exata da quantidade de moradores que vivem nos limites do complexo. As 

análises preliminares do trabalho de cadastramento das comunidades presentes em 

Suape, realizado em 2009, detectou quase 12 mil habitantes em cinco das vinte e três 

comunidades presentes na área do Complexo (CONSÓRCIO PLANAVE S.A & 

PROJETEC, 2009 a). Percebe-se, assim, que as capacitações para as comunidades 
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podem não ser significativas em relação à população residente no CIPS. Todo este 

quadro sugere, portanto, um acúmulo de pressões socioambientais na área de Suape.  

Reforçando aquelas preocupações, destaca-se também o problema da 

disparidade extremamente acentuada no que diz respeito à distribuição da significativa 

riqueza gerada por este Território. O Produto Interno Bruto per capita do Município de 

Ipojuca, principal município da região, corresponde a R$ 84.405,26, valor extremamente 

mais alto quando comparado aos demais municípios de Estado. Chega a ser 8,6% 

maior que o dos Estados Unidos da América (em dólares US$ 46.300,12). Em 

contrapartida, em Ipojuca, o Índíce de Desenvolvimento Humano – IDH é igual ao do Sri 

Lanka, país pobre do continente asiático que conta com um PIB per capita de apenas 

R$ 6.546,15 (CARDOSO FILHO, 2011). Tal contraste é confirmado quando avalia-se a 

qualidade de vida da população, face a importância econômica do CIPS. Ressalta-se, 

por exemplo, as limitações de acesso à educação e ao saneamento básico, com o 

conseqüente comprometimento da saúde pública, exposição à violência, dentre outros 

indicadores, os quais evidenciam sobremaneira as vulnerabilidades da região aos 

conflitos socioambientais (CONSÓRCIO PLANAVE S.A. & PROJETEC, 2009b).  

Análises históricas deste quadro de preocupações confirmam que os atuais 

conflitos socioambientais estão relacionados ao uso e ocupação do solo, que se 

contextualiza ao processo de criação do porto de Suape. Naquele período inicial (anos 

de 1979 – 1984), existiam 26 propriedades denominadas de engenhos, que foram 

agrupados para formar a área do complexo industrial portuário. As primeiras ações para 

relocação das comunidades locais, constituídas basicamente por agricultores e 

pescadores, aconteceu com típicos atritos e resistências, estabelecendo as bases dos 

atuais conflitos entre a Empresa Suape e as comunidades (PIRES ADVOGADOS & 

CONSULTORES, 2000). Os documentos sobre Suape que tratam da ocupação do 

território dão conta de que a desapropriação não ocorreu de fato e, até hoje, as 

comunidades que ainda ocupam as terras, estão condicionadas à necessidade do uso 

pelos CIPS (CONSÓRCIO PLANAVE S.A & PROJETEC, 2010a). A versão preliminar 

do novo Plano Diretor de Suape (PDS) corrobora com esta compreensão à medida que 

considera os moradores locais de Suape como posseiros. No PDS está explicitado que 

o acelerado desenvolvimento das atividades industriais e portuárias dá uma pequena 
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margem para a permanência desta população nos limites do CIPS (CONSÓRCIO 

PLANAVE S.A & PROJETEC, 2009b). 

Aquele mesmo relatório também evidencia que está ocorrendo um certo 

crescimento das comunidades presentes no CIPS, por conta de invasões. Este fato 

também contribui para um impacto significativo na área de preservação ambiental do 

CIPS, que corresponde a 45% do total dos 13.500 ha do complexo. O Estudo Master 

Eco-Polis, (2009) exemplifica esta situação correlacionando a problemática social 

gerada pela migração de pessoas para Suape em busca de empregos e a conseqüente 

pressão sobre o meio ambiente: 

 

Como exemplo do impacto social da instalação do pólo industrial e seus efeitos negativos 

sobre o território decorrente da migração para a área que somados à fragilidade 

institucional de planejamento e controle podem resultar um processo de favelização que 

agrava em muito o problema ambiental, sobrecarregando o meio natural com mais 

resíduos e sofrendo mais efetivamente os efeitos da indústria e assim por diante (Máster 

Eco – Polis, 2009). 

 

O estado da arte dos estudos acadêmicos sobre Suape que abordam a gestão e 

a questão socioambiental revela que apesar da importância e da dimensão deste 

empreendimento para Pernambuco e da dimensão dos impactos socioambientais 

associados ao mesmo, estes assuntos ainda tem sido pouco explorados pela 

academia.  

SÁ (2008) realizou um diagnóstico das características específicas do Porto de 

Suape e do Porto do Recife, identificando os procedimentos adotados em atendimento 

aos requisitos e exigências legais e as dificuldades associadas. Esta mencionada 

pesquisadora considera que a gestão ambiental em portos no Brasil e no mundo, ainda 

apresenta grandes desafios, e conclui, entre outros pontos, sobre a ausência de 

transversalidade na condução da temática ambiental entre os diversos grupos de 

interesse envolvidos com a gestão daqueles portos, recomendando que a gestão 

ambiental na área do Porto de Suape seja abordada de forma estratégica.  

O estudo realizado em Suape pela Master Eco Polis (2009) analisou as diversas 

estratégias de desenvolvimento do complexo. Este estudo teve como foco os limites 
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relacionados aos recursos financeiros, tecnológicos, produtos e conhecimentos, 

associados ao posicionamento de Suape no cenário mundial, motivado por um projeto 

do CIPS denominado Suape Global. A análise realizada evidencia entre outras 

preocupações, que o projeto Suape “ameaça” restringir a dimensão local do 

desenvolvimento. As razões para isto estariam na necessidade de se respeitar uma 

lógica de integração entre a dimensão global e local, o que evitaria a perspectiva de um 

cenário negativo para o futuro. Os autores propõem cuidados com a governança de 

modo a responder às exigências de um planejamento e gestão estratégica, envolvendo 

todos os atores locais (instituições públicas, organizações da sociedade civil e 

empresas privadas do CIPS). Como ponto de partida, aquele Estudo destaca um 

instrumento nele denominado de “Pacto para o Desenvolvimento de Suape”, a ser 

firmado por todos os participantes do processo (MASTER ECO POLIS, 2009).  

Silveira (2010) aborda o assunto da governança com foco na questão do conflito 

socioambiental de Suape. Esta autora mapeou dezessete conflitos relacionados às 

vinte e sete comunidades ainda presentes em Suape (sendo onze deles considerados 

agrário-fundiários decorrentes da gestão do CIPS e seis conflitos socioambientais), com 

base no conceito de Ascerald sobre conflito socioambiental (1995, apud Silveira 2010). 

Tal conceito funda-se em que o conflito socioambiental é de natureza social e está 

relacionado à apropriação e ao uso de elementos da natureza. Além disso, envolve 

relações de poder, nas quais os grupos envolvidos constroem uma dimensão ambiental 

para suas lutas. Dos seis conflitos de caráter socioambiental identificados, quatro estão 

relacionados ao impacto da instalação e da poluição gerada por empresas de Suape, 

nas comunidades do entorno. Os demais conflitos estão associados a problemas 

específicos envolvendo uma determinada estação de tratamento de efluentes e a 

desapropriação de terras para reflorestamento e conservação ambiental.  

As diferentes abordagens dos estudos acadêmicos mencionados acima 

apresentam uma peculiar congruência no que diz respeito à necessidade de integração 

dos diversos atores presentes no complexo. Esta diversidade de atores envolve desde 

o corpo organizacional interno da Empresa Suape até as comunidades locais. Neste 

sentido, tais estudos apontam para a necessidade de pesquisas que contribuam para o 

desenvolvimento de uma governança capaz de dar conta da complexa problemática 
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socioambiental daquele território, integrada às fundamentais questões de obrigação 

legal e oportunidade de desenvolvimento econômico. Face às crescentes pressões por 

parte das principais partes envolvidas com o Território, levantando-se o seguinte 

problema de pesquisa: quais os fatores que oportunizam ou limitam o atual modelo de 

governança do Complexo Industrial Portuário de Suape, para o tratamento dos conflitos 

socioambientais? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar os principais fatores que oportunizam ou limitam o atual modelo de 

governança do Complexo Industrial Portuário de Suape – PE (CIPS), para tratar dos 

conflitos socioambientais.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são os seguintes: 

 

1) Identificar, na bibliografia especializada, os principais fatores que inibem ou facilitam 

a governança de conflitos socioambientais; 

2) Identificar os principais conflitos socioambientais vigentes no CIPS; 

3) Mapear as principais partes interessadas na governança do território do CIPS e as 

principais ações voltadas ao tratamento dos conflitos socioambientais vigentes no 

CIPS; 

4) Sintetizar a compreensão dos conflitos socioambientais vigentes no CIPS, na ótica 

das partes interessadas com a questão; 

5) Identificar potenciais para atendimento dos conflitos socioambientais do CIPS; 

6) Sugerir alternativas para superar as limitações do atual modelo de governança do 

CIPS no sentido de superar os conflitos socioambientais vigentes.   
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CAPÍTULO 2. METODOLOGIA 

 

2.1 Enfoque da Abordagem da Pesquisa 

 

A presente pesquisa pode ser classificada como uma abordagem descritiva 

qualitativa com o olhar da complexidade que permite realizar a análise e discussão dos 

resultados de maneira interdisciplinar. A abordagem da complexidade orienta a 

compreensão da multidimensionalidade da realidade em estudo, buscando restabelecer 

a articulação entre posições que normalmente são fragmentadas. Isto é possível à 

medida que se utiliza do enfoque dialógico buscando possibilidades para superar 

posições polarizadas tidas como conflitantes (MORIN, 2002). No contexto ambiental, 

surge a necessidade de transversalizar esta temática estabelecendo um diálogo comum 

em todas as dimensões. Essa linguagem comum é construída por meio da 

racionalidade ambiental com a colaboração de diferentes especialidades propondo a 

organização interdisciplinar do conhecimento (LEFF, 2002). 

 

2.2 Delimitação do Objeto de Estudo 

 

 A delimitação do objeto de estudo ocorreu após a construção do cenário do 

trabalho através da pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e observação 

participante que permitiram identificar a compreensão dos conflitos socioambientais, 

bem como as partes interessadas envolvidas no território do CIPS. Tal delimitação 

partiu do mapeamento das partes interessadas para a governança no CIPS que 

buscou abranger os atores que influenciam e sofrem influência de forma direta deste 

empreendimento. As áreas de influência do CIPS foram convencionadas da seguinte 

forma (PIRES ADVOGADOS E CONSULTORES, 2000): 
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 Área de Influência Direta I (AID I): Municípios onde se situa o Complexo 

- Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca; 

 Área de Influência Direta II (AID II): Superposição da Região 

Metropolitana de Recife com os municípios que compõe o Território 

Estratégico de Suape (Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos 

Guararapes, Moreno, Escada, Sirinhaém e Ribeirão), a exceção dos que 

compõem a AID I; 

 Área de Influência Indireta (AII): Estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco (menos as Áreas de Influência Direta I e II) e 

Alagoas. 

  

O recorte geográfico deste trabalho considerou a área de influência direta I (AID 

I) que sofre maior influência do CIPS, e levou a definição das seguintes partes 

interessadas: Empresa Suape (setor público), empresas instaladas no CIPS (setor 

privado) e comunidades locais que vivem na AID I. Apesar das Prefeituras do Cabo 

de Santo Agostinho e de Ipojuca, estarem dentro do limite definido, e terem a 

atribuição de dar a sua anuência para a instalação de empreendimentos e para o 

desenvolvimento de obras no CIPS, e a Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH), de ter o papel de licenciar e fiscalizá-los, o setor governamental foi 

representado, neste trabalho, apenas pelo CIPS. O motivo de tal restrição se deu 

porque, na prática, tem-se observado que estes órgãos tem apenas reinteirado o 

interesse do CIPS, não exercendo assim, grande influência nas decisões 

relacionadas a este empreendimento.  Quanto às comunidades e às empresas 

delimitadas no trabalho, o mapeamento dos conflitos socioambientais nas 

comunidades localizadas dentro da área de abrangência do CIPS foi indispensável 

para determinar o foco.  

Neste sentido, a presente pesquisa tomou como base o trabalho acadêmico de 

Silveira (2010) que analisou os conflitos socioambientais no CIPS, identificando os 

atores envolvidos e as formas de participação social. Esta autora levantou sete 

conflitos socioambientais no CIPS, sendo quatro deles relacionados aos impactos 

socioambientais causados por empresas próximas geograficamente de determinadas 
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comunidades locais, sendo este o foco do trabalho. Os demais conflitos estariam 

associados à implantação de uma Estação de Tratamento de Efluentes e à 

desapropriação de terras para fins de reflorestamento e conservação ambiental 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Conflitos socioambientais identificados no CIPS (SILVEIRA, 2010). Fonte: Silveira, 2010. 
 

 
Conflitos Socioambientais 

 
Tipo 

 
Objeto de Confronto 

 
Natureza 

Conflito de desapropriação das 
terras circunvizinhas às 
barragens de Bita e Utinga para 
fins de reflorestamento e 
conservação de mananciais. 

Relacionado ao 
controle sobre os 
recursos naturais. 

Terra, água e 
conservação da 
biodiversidade. 

Manifesto. 

Conflito na instalação da 
Estação de Tratamento de 
Esgotos (ETE) da praia de Gaibu 
nas terras das comunidades 
Cepovo e Águas Compridas. 

Relacionado com 
impactos 
ambientais. 

Preocupação com 
possíveis impactos 
ambientais da instalação 
da ETE nas 
comunidades de Cepovo 
e Águas Compridas. 

Latente. 

Conflito entre moradores do 
Engenho Serraria e empresas 
potencialmente poludoras*. 

Relacionado com 
impactos 
ambientais. 

Preocupações com 
poluição sonora e 
atmosférica. 

Latente. 

Conflito entre moradores do 
Engenho Algodoais e empresas 
potencialmente poluidoras 
devido à proximidade entre 
eles*. 

Relacionado com 
impactos 
ambientais. 

Preocupações com a 
poluição atmosférica e 
hídrica nos riachos que 
cortam a comunidade. 

Latente. 

Conflito entre moradores do 
Engenho Mercês (Ipojuca) e 
empresas potencialmente 
poluidoras devido à proximidade 
entre eles*. 

Relacionado com 
impactos 
ambientais. 

Preocupações com a 
destruição dos 
manguezais, poluição 
atmosférica e hídrica. 

Latente. 

Conflito entre moradores da Ilha 
de Tatuoca e as empresas 
Suape e Estaleiro Atlântico Sul 
quanto à instalação de 
empreendimento impactante*. 

Relacionado com 
impactos 
ambientais. 

Preocupações com a 
destruição dos 
manguezais, poluição 
atmosférica e hídrica. 

Manifesto. 

* Conflitos relacionados à empresas potencialmente poluidoras, foco do presente trabalho. 
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2.2.1 Definição de Termos 

 

 Conflitos socioambientais: 

Diz respeito aquela situação onde há tensões entre as partes interessadas no 

usufruto do meio ambiente ou pelo mau uso dos seus recursos, os quais podem 

prejudicar grupos desfavorecidos em função de interesses privados (VIANA, 1997).   

 

 Partes interessadas: 

Atores sociais que influenciam ou são influenciados no contexto decisório 

envolvendo os conflitos socioambientais (HODGES & GRAYSON, 2002). 

 

 Governança: 

É uma estratégia de articulação e cooperação entre as partes interessadas cuja 

condução se dá um plano mais amplo que o político-institucional, implicando em uma 

relação horizontal entre todos os atores, na qual cada um está qualificado para 

participar de modo ativo e igualitário (MARQUES, 2005; DALLABRIDA & BECKER 

2003). 

 

 Comunidades locais: 

População de moradores e seus descendentes que vivem nos limites do CIPS, 

desde antes da implantação do empreendimento (PIRES ADVOGADOS & 

CONSULTORES, 2000).   

 

 Impactos socioambientais: 

A alteração da qualidade ambiental que influencia negativamente o meio 

socioambiental relacionado (SÁNCHEZ, 2008). 

  

 Responsabilidade Socioambiental: 

Gestão empresarial mais sustentável, estabelecida através de uma relação ética 

e transparente com as partes interessadas, em busca da preservação ambiental e da 

redução das desigualdades sociais (ETHOS, 2000).  
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2.3 Procedimentos  

 

Com base nos objetivos específicos do trabalho foi desenvolvido um conjunto de 

procedimentos que desdobra-se em duas diretrizes básicas de pesquisa. A primeira é 

a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, elementos de natureza teórica e 

histórica, que permitiram delinear o estado da arte do assunto abordado na pesquisa. 

A segunda diretriz trata-se da pesquisa de campo, de natureza prática, que permite 

pesquisar o fenômeno no seu próprio contexto (MELO, 2002). 

Para o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica, consultaram-se teses, 

dissertações, artigos científicos e livros, publicados nos últimos 10 anos, por meio da 

busca com as seguintes palavras-chaves: conflitos socioambientais, responsabilidade 

socioambiental, governança e Complexo Industrial Portuário de Suape. A pesquisa foi 

realizada no banco de teses, dissertações e artigos da Universidade Federal de 

Pernambuco e da Capes, assim como no site de busca da internet denominado Google 

Acadêmico. Os trabalhos consultados que possuem maior correlação com a presente 

pesquisa foram estudados e registrados na forma de fichamentos, um quadro síntese, 

onde foram arquivados os dados: Nome do Trabalho, Autor, Ano, Instituição, 

Problema, Objetivos, Metodologia, Resumo da Pesquisa, Principais Conclusões e 

Referências Bibliográficas. Para verificar o grau de confiabilidade destas fontes, foi 

considerada a atualização das informações, por meio de um recorte histórico de 

trabalhos dos últimos onze anos (2000-2011) e a significância dos autores. O quadro 

elaborado foi indispensável para o capítulo de revisão bibliográfica. Na pesquisa 

documental, foi realizado um levantamento de documentos e relatórios externos e 

internos do Centro Administrativo de Suape que corroboraram com a evidenciação do 

processo de acúmulo de conflitos socioambientais relacionados às diversas partes 

interessadas na governança do CIPS. O contato direto com profissionais do Centro 

Administrativo de Suape possibilitou um maior conhecimento e domínio das políticas 

do CIPS voltadas para questões socioambientais, assim como facilitou o acesso a 

documentos ainda não divulgados ao público externo do complexo. 

 Na pesquisa de campo, a técnica de coleta de dados diferenciou-se para cada 

parte interessada estudada. Nas empresas do CIPS o instrumento utilizado foi o 
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formulário (Anexo 1) para a realização de entrevista estruturada. A fim de facilitar o 

acesso às empresas do CIPS, foi elaborado um ofício institucional da Empresa Suape 

para os diretores das empresas privadas do CIPS, explicando a necessidade da 

pesquisa e solicitando a indicação de um profissional para realização da entrevista. A 

síntese da técnica de coleta de dados na pesquisa de campo com as empresas do 

CIPS pode ser observada na Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressalta-se que o presente trabalho abordou quatorze (14) das cem (100) 

empresas presentes no CIPS, uma vez que abrangeu apenas as empresas próximas 

geograficamente de determinadas comunidades locais que sofrem os impactos 

socioambientais causados por elas. 
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indicação do entrevistado 

Realização de 
entrevistas 

estruturadas 

Obtenção das informações 
com representantes das 

empresas 
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estruturada  

PESQUISA DE CAMPO - EMPRESAS CIPS: 

 

Figura 1 - Pesquisa de campo com as empresas do 
Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. 

 



 29 

Mesmo de posse de um ofício institucional do CIPS, encontrou-se uma grande 

dificuldade em acessar os dirigentes de muitas das empresas do universo da pesquisa. 

Ainda assim, conseguiu-se obter respostas de todos eles, mas com pouco tempo 

destinado para a realização da entrevista. Tal situação impossibilitou o 

aprofundamento das questões pesquisadas. Em função das dificuldades encontradas, 

houve uma modificação na metodologia programada inicialmente que previa a 

confirmação das questões exploradas por meio do retorno às empresas, em um 

segundo momento. Para tanto, optou-se pela consulta aos sites de internet oficiais das 

empresas. Tal opção, contudo, mostrou-se insuficiente na confirmação e 

complementação das respostas obtidas com as entrevistas.  

A técnica de coleta de dados com as comunidades presentes no CIPS foi a 

entrevista semi-estruturada utilizando-se como instrumento o plano de entrevistas 

(Anexo 2). Para a coleta de dados foram selecionados informantes-chaves, dentre a 

população local das comunidades do CIPS delimitadas no trabalho de Silveira (2010), 

que sofrem com impactos socioambientais relacionados a empresas próximas: 

Engenho Serraria, Engenho Algodoais, Engenho Mercês e Ilha de Tatuoca. O 

informante-chave, na literatura antropológica e sociológica, é uma pessoa que 

pertence ao grupo a ser estudado e/ou que conhece bem o assunto pesquisado, 

representando assim uma preciosa fonte de informações (WHO, 1994). O critério de 

seleção dos informantes-chaves se deu por meio da técnica de sondagem, que permite 

identificar, com a observação direta, o diagnóstico inicial da situação local e as 

pessoas de influência na região: famílias predominantes no local, moradores mais 

antigos, moradores que possuem grandes investimentos na área e pessoas ligadas a 

organizações sociais locais, como a associação de moradores. A pesquisa com esta 

parte interessada não apresentou dificuldades, a receptividade em todas as 

comunidades estudadas foi muito boa, o que facilitou a exploração dos assuntos 

pesquisados. A figura 2 esquematiza o processo de coleta de dados utilizado com as 

comunidades locais: 
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A técnica da coleta de dados com o CIPS foi a entrevista semi-estruturada, 

utilizando-se como instrumento o plano de entrevista (Anexo 3). O critério utilizado 

para a seleção do entrevistado foi o gestor do CIPS que lida diretamente com as 

comunidades locais. Para a realização de tal identificação, se fez necessário a 

consulta ao Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, assim como, o Diretor de Gestão 

Fundiária e Patrimonial do CIPS que indicaram o mesmo informante para a realização 

da entrevista.   Também não foram encontradas dificuldades de acesso a esta parte 

interessada, tendo em vista a aproximação já estabelecida pela autora com este 

público alvo.  A figura 3 abaixo esquematiza o processo de coleta de dados realizado 

com o CIPS: 

 

 

Figura 2 - Pesquisa de campo com as comunidades 
locais do Complexo Industrial Portuário de Suape, 
PE. 
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O procedimento de análise de dados foi realizado concomitantemente à 

realização da pesquisa de campo. As entrevistas com as empresas foram 

sistematizadas em planilha do programa Excell uma vez que caracterizaram-se como 

respostas estruturadas. Tal análise foi organizada em um quadro síntese para melhor 

visualização dos resultados. Já as entrevistas semi-estruturadas desenvolvidas com as 

comunidades locais e o gestor do CIPS foram transcritas na íntegra (Anexo 4) e, ao 

final, subsidiaram a realização de uma síntese que também foi organizada na forma de 

um quadro. Dessa forma, foi construído o capítulo de resultados, juntamente com a 

descrição da área de estudo e a caracterização das comunidades locais estudadas.  

A análise de dados em função dos conceitos apresentados na Revisão 

Bibliográfica e dos fenômenos percebidos na pesquisa de campo permitiu a 

identificação de fatores que oportunizam e limitam o tratamento dos conflitos 

socioambientais no CIPS. Para definição de tais fatores, se fez necessário basear-se no 

conceito de governança adotado neste trabalho, que prevê uma relação horizontal, com 
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Figura 3 - Pesquisa de campo com o gestor do 
Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. 
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participação ativa e igual das partes interessadas na negociação dos conflitos 

socioambientais. Neste sentido, definiram-se como fatores positivos para o 

estabelecimento de uma boa governança, a qualificação dos envolvidos e a 

compreensão do conflito socioambiental por cada parte interessada, a iniciativa, o 

interesse, a articulação e a comunicação entre as mesmas para a negociação da 

questão. Especificamente para as comunidades estudadas, acrescenta-se o 

desenvolvimento de ações socioambientais com este público. E no caso das empresas 

privadas, o aproveitamento e a qualificação da mão-de-obra local. Os fatores negativos 

para o tratamento dos conflitos socioambientais relacionaram-se, portanto, ao não 

cumprimento dos fatores positivos acima definidos. Para efeito comparativo entre os 

fatores positivos e negativos identificados em cada parte interessada, optou-se pela 

construção de um quadro, como o modelo a seguir (Quadro 2): 

 

Quadro 2 – Quadro comparativo dos principais fatores que oportunizam e limitam o tratamento dos 
conflitos socioambientais no Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. Fonte: Cecília Santos. 

Fatores Que Oportunizam o Tratamento dos 
Conflitos Socioambientais no CIPS 

Fatores Que Limitam o Tratamento dos 
Conflitos Socioambientais no CIPS 

COMUNIDADE LOCAL 

 

 Fatores identificados 

 
Fatores identificados  
 

EMPRESA SUAPE (SETOR PÚBLICO) 

 

 Fatores identificados  
 

 

 Fatores identificados 
 

EMPRESAS DO CIPS (SETOR PRIVADO) 

 

 Fatores identificados 

 

 Fatores identificados 

 

  

Com bases nos fatores identificados no Quadro 2, foram estabelecidos 

indicadores para a qualificação do envolvimento das partes interessadas no tratamento 

dos conflitos socioambientais do CIPS, justificados no Quadro 3, a seguir: 
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Quadro 3 – Seleção de indicadores para qualificação do envolvimento das partes interessadas no 
tratamento dos conflitos socioambientais do Complexo Industrial Portuário de Suape - PE. Fonte: 
Cecília Santos. 

 

PARTES 

INTERESSADAS 

INDICADORES SELECIONADOS 

Comunidade Local 

 i1 - Indicador 1: Qualificação dos informantes-chaves  

 i2 - Indicador 2: Iniciativa individual e coletiva 

 i3 - Indicador 3: Negociação dos conflitos 

socioambientais 

Empresas do CIPS 

 i1 - Indicador 1: Comunicação com a comunidade local 

 i2 - Indicador 2: Aproximação da comunidade local 

 i3 - Indicador 3: Inserção dos moradores locais na 

empresa 

CIPS 

 i1 - Indicador 1: Aproximação da comunidade local 

 i2 - Indicador 2: Iniciativa na busca de soluções para os 

conflitos socioambientais 

 i3 - Indicador 3: Negociação dos conflitos 

socioambientais 

 

Os indicadores selecionados relacionam-se às perguntas contidas nos planos de 

entrevistas utilizados com as partes interessadas abordadas no trabalho. Por serem os 

planos de entrevistas direcionados e peculiares a cada parte, não foi possível elaborar 

indicadores homogêneos, ou seja, iguais para todos. O Quadro 4, a seguir, apresenta a 

descrição de cada indicador de forma detalhada.  
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O quadro acima serve de base para a construção da Matriz de enquadramento 

qualitativo das partes interessadas no tratamento dos conflitos socioambientais do 

CIPS. Para avaliação dos indicadores, optou-se por mensurar o envolvimento das 

Quadro 4 – Descrição dos indicadores para matriz de enquadramento qualitativo do envolvimento das 
partes interessadas no processo de tratamento dos conflitos socioambientais do território do Complexo 
Industrial Portuário de Suape, PE.  Fonte: Cecília Santos. 

INDICADORES DE 
ENVOLVIMENTO NO 

PROCESSO DE 
TRATAMENTO DOS 

CONFLITOS 
SOCIOAMBIENTAIS 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR 

Comunidade Local 

(1) 
Qualificação dos 
informantes-chave 

Este indicador está relacionado à quantidade de entrevistados que já realizaram 
cursos na área de meio ambiente, que conhecem a legislação ambiental, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e sabem o conceito de 
responsabilidade socioambiental. 

(2) 
 Iniciativa individual e 
coletiva 

Este indicador está relacionado à iniciativa da comunidade na busca de solução 
para os conflitos socioambientais percebidos, na denúncia do problema, na 
organização social da comunidade e participação em audiências públicas de 
empreendimentos do CIPS. 

(3) 
Negociação 

Este indicador está relacionado ao interesse das comunidades locais em 
participar de espaços de discussão de processos de decisão do CIPS, como 
também a busca de apoio, acordos e parcerias com as empresas. 

Empresas do CIPS 

(1) 
Comunicação com a 
comunidade local 

Este indicador está relacionado à consulta à comunidade sobre projetos ou 
novos investimentos e a existência de um canal de comunicação para receber 
reclamações de caráter ambiental. 

(2) 
Aproximação da 
comunidade local 

Este indicador está relacionado à aproximação da empresa com a comunidade 
local por meio do desenvolvimento de ações, projetos e ou programas sociais e 
ou socioambientais em parceria, ou não, com instituições públicas, ou 
organizações não governamentais. Acrescenta-se também o incentivo dos 
funcionários das empresas para a realização de trabalhos voluntários junto à 
comunidade. 

(3) 
Inserção de 
moradores locais na 
empresa 

Este indicador está relacionado ao aproveitamento e capacitação da mão de 
obra local nas empresas. 

CIPS 

(1) 
Aproximação da 
comunidade local 

Este indicador está relacionado à aproximação da empresa com a comunidade 
local por meio do desenvolvimento de ações, projetos e ou programas sociais e 
ou socioambientais em parceria, ou não, com instituições públicas, ou 
organizações não governamentais. 

(2) 
Conflito 
socioambiental 

Este indicador está relacionado à iniciativa de Suape na busca de soluções para 
os conflitos socioambientais entre o CIPS, as comunidades locais e as 
empresas. 

(3) 
Negociação 

Este indicador está relacionado à iniciativa do CIPS em criar e mobilizar espaços 
de discussão com a comunidade local e as empresas. 
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partes interessadas organizando os indicadores em 3 categorias: pouco envolvimento, 

médio envolvimento e muito envolvimento, conforme explicitado no Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Mensuração qualitativa do envolvimento das partes interessadas no tratamento dos conflitos 
socioambientais do Complexo Industrial Portuário de Suape - PE. Fonte: Cecília Santos. 

CATEGORIAS DE 
MENSURAÇÃO DOS 

INDICADORES 
CRITÉRIOS UTILIZADOS 

OPÇÕES DE COMBINAÇÃO 
DOS INDICADORES (i1+i2+i3)* 

Pouco envolvimento 
Atende a poucos ou nenhum dos 
indicadores selecionados para a 
parte interessada (ver Quadro 1). 

 Pouco atendido + pouco 
atendido + pouco atendido 
 

 Pouco atendido + pouco 
atendido + não atendido 
 

 Pouco atendido + não atendido 
+ não atendido 
 

 Pouco atendido + não atendido 
+ parcialmente atendido 

Médio envolvimento 
Atende a alguns dos indicadores 
selecionados para a parte 
interessada (ver Quadro 1). 

 Parcialmente atendido + 
parcialmente atendido + 
parcialmente atendido 
 

 Parcialmente atendido + 
parcialmente atendido + não 
atendido 
 

 Parcialmente atendido + 
Parcialmente atendido + atendido 
 

 Parcialmente atendido + não 
atendido + atendido 

Muito envolvimento 
Atende a todos ou a maioria dos 
indicadores selecionados para a 
parte interessada (ver Quadro 1). 

   Atendido + atendido + atendido 
 

 Atendido + atendido + 
parcialmente atendido 

*As combinações independem da ordem dos indicadores (i1+i2+i3) 

 

 

As categorias de mensuração do Quadro 5, relacionam-se ao total, a parcial ou a 

ausência de atendimento aos indicadores de cada parte interessada. As partes 

interessadas, possuem 3 indicadores cada e portanto, foi necessário selecionar 

combinações desses indicadores (i1+i2+i3) que resultassem em cada categoria de 

indicadores. 
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Optou-se ainda, por uma classificação de cores para cada categoria de 

mensuração de forma a facilitar a visualização geral da tendência de envolvimento das 

partes interessadas no tratamento dos conflitos socioambientais, conforme ilustra o 

Quadro 6:  

 

 

 

Com as categorias de mensuração do Quadro 6 é possível construir a matriz de 

enquadramento qualitativo do envolvimento das partes interessadas no tratamento dos 

conflitos socioambientais do CIPS, conforme mostra o modelo  do Quadro 7, a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 – Classificação por cores da mensuração qualitativa do envolvimento das partes 
interessadas no tratamento dos conflitos socioambientais do Complexo Industrial Portuário de 
Suape – PE.  Fonte: Cecília Santos. 

Categorias de mensuração dos 
indicadores de envolvimento das 

partes interessadas 

Cores utilizadas 

Muito envolvimento Verde 

Médio envolvimento Azul 

Pouco envolvimento Vermelho 
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Quadro 7 – Modelo de Matriz de enquadramento qualitativo do envolvimento das partes interessadas no 
processo de tratamento dos conflitos socioambientais do território do Complexo Industrial Portuário de Suape, 
PE, a partir dos resultados obtidos com os indicadores. Fonte: Cecília Santos. 

PARTES 
INTERESSADAS 

RESULTADOS OBTIDOS COM O USO DOS INDICADORES 

CONFLITOS 
SOCIOAMBIENTAIS 

COMUNIDADE LOCAL EMPRESAS DO CIPS CIPS 

 Conflito 1 

 
Indicador (1) + indicador (2) + 
indicador(3) =  
categoria de mensuração 
 

Indicador (1) + indicador (2) 
+ indicador(3) =  
categoria de mensuração 

Indicador (1) + indicador 
(2) + indicador(3) = 
categoria de mensuração 

 Conflito 2 

Indicador (1) + indicador (2) + 
indicador(3) =  
categoria de mensuração 

Indicador (1) + indicador 
(2) + indicador(3) = 
categoria de mensuração 

Indicador (1) + indicador 
(2) + indicador(3) = 
categoria de mensuração 

 Conflito 3 

Indicador (1) + indicador 
(2) + indicador(3) = 
categoria de mensuração 

Indicador (1) + indicador 
(2) + indicador(3) = 
categoria de mensuração 

Indicador (1) + indicador 
(2) + indicador(3) = 
categoria de mensuração 

 Conflito 4 

Indicador (1) + indicador 
(2) + indicador(3) =  
categoria de mensuração 

Indicador (1) + indicador 
(2) + indicador(3) = 
categoria de mensuração 

Indicador (1) + indicador 
(2) + indicador(3) = 
categoria de mensuração 

 

 

A matriz acima, quando finalizada, apresenta a tendência atual da governança 

do CIPS para contornar a problemática em questão. Quando analisada em conjunto 

com o quadro de potenciais e limitações do tratamento dos conflitos socioambientais 

vigentes no CIPS, visualiza-se alternativas para avançar no sentido de uma governança 

que atenda a esta questão. Nesse contexto, elaborou-se a discussão dos resultados do 

trabalho, cruzando-se e dialogando-se com a revisão bibliográfica. Ao fim, quando 

verificado se o objetivo inicial da pesquisa foi atendido, o capítulo de conclusão e 

recomendações foi desenvolvido. 
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CAPÍTULO 3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Impulsionados pelo desejo de crescimento, desde o século XIX até o presente, a 

humanidade vem intensificando o processo de industrialização no mundo. Entretanto, a 

percepção das conseqüências negativas no âmbito socioambiental advindas deste 

crescimento econômico, gerou uma discussão acerca dos limites da industrialização e 

da utilização das reservas naturais, que até pouco tempo eram vistas como recursos 

ilimitados. Em meados dos anos 60, surgiram críticas aos modelos insustentáveis de 

crescimento então vigentes (ALTVALTER, 1995; BRITTO-PEREIRA, 2005). 

Nesse panorama de posições conflitantes sobre crescimento econômico e suas 

conseqüências socioambientais, surge o conceito de desenvolvimento sustentável, 

buscando integrar em uma mesma dimensão a questão social, ambiental e econômica. 

Tal conceito foi consagrado na II Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, conhecida como a RIO 92, realizada no Rio de Janeiro, de 1º a 12 

de junho de 1992. Outro avanço importante ocorrido também na mencionada 

conferência foi a aprovação da Agenda 21 Global, documento que traça as ações 

político-normativas a serem adotadas até o século XXI pelos países participantes 

(MARTINS, 2008).  

Atualmente, várias críticas têm surgido sobre a concepção do desenvolvimento 

sustentável e a sua aplicabilidade no modelo econômico capitalista. Alguns autores 

apontam que as ações propostas visam somente reduzir os efeitos negativos das 

intervenções provocadas por projetos de “desenvolvimento”, não tratando a dimensão 

política do problema. Há ainda autores que defendem uma abordagem mais local, de 

sociedades sustentáveis, com uma sustentabilidade própria (DIEGUES, 1996). Tal 

debate, no entanto, tem-se mostrado inesgotável, e mesmo que muitos problemas 

ainda precisem ser enfrentados para que a sustentabilidade ambiental venha a ser bem 

mensurada, está mais do que claro que o lado social do problema passou a ser 

inseparável do seu lado ambiental (VEIGA, 2007). 
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3.1 Conflitos Socioambientais 

 

O movimento social contra a degradação do meio ambiente vem se articulando 

crescentemente com as lutas democráticas pela implantação de um novo modelo de 

cidadania. Essas lutas exprimem a busca de democratização do controle sobre os 

recursos naturais: a igualdade no usufruto dos mesmos e na distribuição dos custos 

ambientais do desenvolvimento; a liberdade de acesso aos recursos naturais, 

respeitadas a capacidade de suporte da natureza; a solidariedade entre as populações 

que compartilham o meio ambiente comum; o respeito à diversidade da natureza e os 

diferentes tipos de relação que as populações com ela estabelecem; e a participação da 

sociedade no controle das relações entre os homens e a natureza (ASCERALD, 1992). 

Este movimento nasce da percepção individual e coletiva das alterações ambientais, 

e da democratização da informação sobre esta questão. Nesse sentido, a legislação 

ambiental brasileira define quatro tipos de informação, cuja divulgação é dever do poder 

público: a) os resultados de análises efetuadas, quando solicitados por pessoa 

legitimamente interessada; b) os pedidos de licenciamento de atividades 

potencialmente poluidoras; c) o pedido de registro de agrotóxico; d) o anúncio das 

audiências públicas para a apresentação de Relatórios de Impacto Sobre o Meio 

Ambiente. Tais informações permitem que a sociedade civil organizada identifique 

fontes causadoras de impacto ambiental e reivindiquem na Justiça, a proteção dos 

direitos ambientais atingidos (ASCERALD, 1992). Segundo Braga (2009), a política de 

meio ambiente dedica muitos instrumentos que visam garantir a sociedade o direito à 

informação. Dentre eles, destacam-se: o sistema nacional de informações sobre meio 

ambiente, cadastros técnicos federais de atividades de defesa ambiental e de 

atividades potencialmente poluidoras, relatório de qualidade do meio ambiente, 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental e a garantia de prestação de 

informações ambientais pelo poder público. 

Apoiada pela legislação brasileira, a luta pela democratização sobre condições de 

vida e sobre o meio ambiente tem representado relações de tensão entre interesses 

coletivos e interesses privados com a denominação de conflito socioambiental (VIANA, 

1997). O conceito de conflito socioambiental permite entender o problema ambiental 
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não apenas pela sua face ecológica, mas também pelo critério do conflito de interesse 

existente entre os diversos atores sociais em questão, saindo de uma ótica disciplinar 

para uma ótica multidisciplinar (LAYRARGUES, 2000). 

Diante da amplitude do conflito socioambiental, partiram articulações políticas entre 

os movimentos sociais e o movimento ambientalista, e na segunda metade dos anos 

80, emerge o socioambientalismo. Seu fortalecimento se deu nos anos 90, 

principalmente após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro (Eco-92) (SANTILLI, 2005). Em vários 

países, como por exemplo nos Estados Unidos, nas décadas de 60 e 70, foram 

registradas manifestações sociais pela luta em torno dos direitos ambientais e da 

cobrança de compensações ambientais em função de conflitos socioambientais. Um 

exemplo de movimento socioambiental, o movimento pela justiça ambiental ou também 

denominado “socioambientalismo dos pobres”, manifestou-se em vários países, e no 

Brasil, lutou pelos riscos e danos ambientais que afetam as camadas mais vulneráveis 

da sociedade decorrentes de projetos industriais homogeneizadores (ZHOURY et al, 

2005). Dessa forma, da participação da sociedade no controle das relações entre os 

homens e a natureza, os movimentos sociais brasileiros abrangem uma perspectiva de 

que a sociedade não está separada do seu meio ambiente, conforme expõe Ferreira 

(2006): 

 

O ambiente é sociedade, e a sociedade é também ambiente. O movimento ambiental, 

para transformar-se num movimento de direitos de cidadania, teve que superar as 

barreiras do ambiente, da poluição ou do emprobecimento da natureza, e incorporar 

as questões sociais da pobreza, da marginalização, da exclusão e da dominação. 

(FERREIRA, 2006. P. 34). 

 

O caráter incipiente da conscientização sobre os riscos e incertezas que as 

sociedades enfrentarão por conta da degradação ambiental levou o termo 

socioambiental a se impor na busca pela sustentabilidade, e a ser cada vez mais 

utilizado na sociedade brasileira, quando comparada em outras línguas (VEIGA, 2007). 

Nos anos 90, alguns autores observam que o movimento pelas lutas ambientais foi 

neutralizado por organismos multilaterais, empresas e governos com a apologia a 
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parcerias público-privada em favor da esfera local. Assim, em paralelo à consolidação 

da terminologia socioambiental, nota-se também uma tendência crescente no setor 

privado em envolver-se com questões deste cunho. Tal envolvimento está atrelado à 

proliferação de novas pressões por parte da sociedade e à criação de novas leis e 

regulamentação ambientais, e também como mecanismo alternativo para esvaziar as 

críticas que são direcionadas ao setor privado (ASCERALD, 2010).  

Estudos acadêmicos recentes sobre este assunto corroboram com esta afirmação. 

Melo (2002) traz à discussão o compromisso para com os princípios do 

desenvolvimento industrial sustentável, enfatizando a importância da realização de 

ações concretas, que não sejam meras adaptações estratégicas para aumentar a 

clientela e sobreviver à concorrência. Neste sentido propõe o desenvolvimento da 

reflexividade como um processo de criação de autoconhecimento direcionado ao 

exame das práticas sócio-econômicas e ambientais da organização. O principal 

resultado da Tese é a proposição da arquitetura de uma abordagem compreensiva ao 

processo de desenvolvimento industrial sustentável. 

O estudo de Mueller (2003) utilizou alguns indicadores de responsabilidade social e 

ambiental empresarial, como o balanço social, a norma ISO 8000 e o Global Reporting 

Iniciative, para identificar as práticas socioambientais desenvolvidas na Amanco Brasil 

S.A. Os resultados apontaram um bom desempenho para a empresa estudada e 

sugeriu que tais ações devem se tornar públicas para que haja um maior investimento e 

aprimoramento das mesmas.  

Sob uma ótica mercadológica, o estudo de Pinto & Lara (2004) preocupa-se de 

modo específico, em investigar como práticas consideradas socialmente responsáveis 

podem ser utilizadas como um instrumento de marketing interno e externo para as 

empresas. A pesquisa, realizada com empresas do setor varejista de Belo Horizonte 

revela que tais ações impactam fracamente na lealdade dos clientes e mais fortemente 

o comprometimento dos funcionários. Vale ressaltar que, de modo geral, as empresas 

investigadas parecem apresentar uma maior preocupação com questões legais, ou 

seja, uma tendência em se preocupar com as obrigações impostas pelas leis ou 

responder mais rápida e eficientemente a tais questões. 
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Em contrapartida, o estudo de Gomes (2007) preocupou-se com o ambiente interno 

das empresas a partir do reflexo das práticas empresariais de educação ambiental na 

vida dos trabalhadores e na vida das comunidades do entorno, em empresas de 

Pernambuco. Tal pesquisa esclarece o potencial das ações de educação ambiental das 

empresas em suas relações com a comunidade. 

Abrangendo também as diversas partes interessadas internas e externas de 

empresas do setor químico brasileiro, Meireles (2008) identificou ações socioambientais 

que estavam sendo desenvolvidas nas mesmas, levando a concluir que mesmo que 

tais empresas demonstrem uma preocupação com o chamado desenvolvimento 

sustentável, a postura tomada ainda é forte em ações que visam apenas a melhoria do 

ambiente interno, ou seja, os intramuros das empresas. Neste contexto, Hrdlicka (2009) 

fundamenta-se em várias pesquisas corroborando que a sustentabilidade das empresas 

depende da sustentabilidade de com quem com elas se relacionam e que esta é uma 

nova visão civilizatória e paradigma de mudança das organizações industriais.  

 

3.2 Governança  

  

De uma forma geral, os movimentos sociais, no Brasil, mostram uma tendência à 

fragmentação e descontinuidade. Contudo, a evolução para organizações sociais como 

uma estrutura formal, tem sido um caminho encontrado para a ação política deste 

segmento. Tal ação pode se dar, entre outros meios, pela participação destas 

organizações sociais na gestão de instituições governamentais, como forma de garantir 

uma eficiente implantação de políticas públicas que garantam os interesses da 

coletividade (NASSUNO, 1997). A educação ambiental focada na resolução de conflitos 

de diversos atores sociais busca criar condições para participação política dos 

diferentes segmentos sociais, tanto na formulação de políticas públicas, como na sua 

aplicação (Layrargues, 2000).  

A questão da participação social, portanto, tem sido indispensável para realinhar o 

poder público a favor dos grupos menos favorecidos. Tal participação é um indicador de 

liberdade democrática, de igualdade nas decisões e também é um elemento decisivo na 

potencialização de esforços produtivos. Ultimamente, esta participação evoluiu, e hoje é 
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denominada empoderamento. A diferença de denominação está no significado de um 

envolvimento que vai além da questão informativa, mas representa uma participação 

social na discussão de diretrizes e estratégias nos projetos de desenvolvimento. A 

evolução da participação social foi sintetizada por Foladori (2005), conforme 

esquematizado no Quadro 8: 

 

Quadro 8 – Tipologia e evolução do conceito de participação social. Fonte: Adaptado de 
FOLADORI (2005), P. 73. 

TIPOLOGIA CARACTERÍSTICAS 

Participação passiva 

Representantes não eleitos e sem poder. Recebem informação 

das mudanças sem poder de decisão. Contribuem 

eventualmente com recursos (materiais ou com trabalho) sem 

nova aprendizagem. 

Participação funcional 

Agências externas exigem participação para reduzir custos ou 

com outros objetivos. Podem eventualmente participar de 

pequenas decisões, umas vez que as principais já foram 

definidas. 

Participação interativa 

Participação conjunta em análise e desenvolvimento de 

projetos. Fortalecimento de instituições locais. Metodologias 

interdisciplinares multi-propósito. Na medida em que os grupos 

têm controle sobre as decisões locais, e determinam como 

serão usados os recursos, tem interesse em manter as 

estruturas ou práticas. 

Empoderamento para 

própria mobilização 

Participação para mudança de sistemas com independências 

nas instituições externas. Estabelecem contato com instituições 

externas para assessorias técnicas e de recursos, não 

obstante, conservam o controle sobre como usar estes 

recursos. A auto-mobilização pode se expandir se os governos 

e as ONGs oferecerem suporte que permita. Essas 

mobilizações auto-iniciadas podem ou não questionar a 

distribuição de riqueza e poder.  

 

Apesar dos avanços ocorridos no campo da participação social, descritos no quadro 

acima, ressalta-se que esta conduta não é automática. Os grupos que são mais 

impactados negativamente pelo ato do poder público, geralmente não possuem meios 

materiais e capacidades necessárias para defender seus interesses e necessidades 
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(QUINTAS, 2006). Por outro lado, o estudo de Gehlen (2006) que trata das interações 

rural-urbano, aponta que o poder local e os atores locais possuem um importante papel 

em processos de negociação, uma vez que possuem mais condições de identificar as 

necessidades e prioridades locais. 

Observa-se assim, a importância da participação social dos atores locais para a 

defesa de seus interesses, mas, ressalta-se que mesmo que todos tenham condições 

iguais de participação, os conflitos não deixarão de existir, pois os mesmos são 

inerentes ao próprio meio social. Nesse sentido, os conflitos não acabam, mas devem 

ser regulamentados de modo que suas manifestações sejam menos destrutivas para 

todos os atores envolvidos (QUINTAS, 2006). Sendo assim, é importante o 

entendimento da dinâmica interna do conflito, que pode estar manifesto, ou latente. Tal 

entendimento requer a identificação das polarizações das posições das partes 

interessadas e o mapeamento das alianças e coalizões, que variam ao longo do tempo, 

podendo ter antigos aliados transformando-se em inimigos e vice-versa (LITTLE, 2006). 

Bredariol (2001) realiza pesquisa na área de conflitos ambientais e seleciona um 

estudo de caso no Rio de Janeiro para investigação de processos de negociação entre 

as partes interessadas. O conceito de conflito ambiental utilizado pelo autor aproxima-

se do conceito de conflito socioambiental abordado neste trabalho, tendo em vista que 

considera conflitos ambientais e conflitos socioambientais de mesma natureza: 

 

Conflitos Ambientais são disputas sociais que nasceram e ganharam notoriedade na 

década de 70, principalmente nos Estados Unidos da América, onde se confrontavam 

organizações de base comunitária, movimento ecológico, empresários, industriais, 

agências governamentais de regulação e o governo enquanto empreendedor, para 

decidir o que fazer frente a impactos ou danos ambientais provocados por atividades 

produtivas ou empreendimentos públicos (BREDARIOL, 2001, P. 62). 

 

A pesquisa sobre metodologias para resolução de conflitos ambientais realizada, 

tanto no âmbito internacional, como nacional, revelam que: 

 

 Os conflitos ambientais ocorrem em todo o mundo, mas eles têm 

diferentes características nos países desenvolvidos e nos países em 

desenvolvimento; 
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 Nos países desenvolvidos, as metodologias para resolver ou negociar 

conflitos ambientais, tem sido melhoradas através do uso de ferramentas 

da Lógica das Decisões e existe uma tendência que aponta no sentido da 

construção de parcerias, mais do que no sentido da criação de conflitos; 

 Nos países em desenvolvimento esses conflitos sociais são um tópico 

relevante de estudo e apresentam inquestionável interesse, já que 

envolvem recursos naturais, impactos de investimentos e negociações 

entre interesses opostos em direção à sustentabilidade, à equidade e à 

democracia; 

 A presença de conflitos, na prática da gestão ambiental, nos países em 

desenvolvimento, é também inquestionável. No entanto, os conflitos 

tendem a ser resolvidos na arena política, havendo necessidade de se 

ensaiar e desenvolver instrumentos, multiplicar foros e implementar 

normas para a negociação e resolução de conflitos; e, 

 A escolha entre instrumentos da Psicologia Social ou da Lógica das 

Decisões não está em questão, pois ambas têm sido usadas para seduzir, 

corromper, domesticar e co-optar lideranças, mas têm sido usadas 

também para ajudar na conquista de relações sociais de poder mais 

democráticas. 

 

A experiência brasileira de negociação de conflitos ambientais revela a tendência de 

resolução dos mesmos nas arenas política, jurídica e administrativa sem, no entanto, a 

utilização de técnicas ou metodologias de mediação, negociação ou resolução de 

conflitos. Bredariol (2001) destaca em sua conclusão, a necessidade de promover 

novas aplicações de técnicas de resolução de conflitos ambientais para apoiar a 

implantação de políticas locais de meio ambiente. 

Cavalcanti (2004) também aponta a dificuldade de tratamento de conflitos 

socioambientais no caso específico de atividades econômicas que contradizem os 

interesses das comunidades locais diretamente afetadas pelos problemas do meio 

ambiente. Na prática, esta problemática tem se mostrado de complexa resolução em 

função das diferentes reações de cada parte envolvida. O autor remete a resolução 
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destes conflitos a uma governança ótima que requer uma consciência coletiva dos 

impactos ambientais da tomada de decisões em matéria econômica. A governança é 

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

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

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

relação democrático-participativa entre as partes envolvidas em um conflito 

(MARQUES, 2005).  

Na realidade brasileira, observam-se limitações para uma governança ambiental 

bem sucedida, principalmente quando as decisões ocorrem no sentido de favorecer o 

rápido crescimento, mas negligenciam as conseqüências socioambientais. Nesse 

contexto, os conflitos socioambientais não são bem vistos por empresas e agências de 

governo por que eles representam custos, demoras e outros inconvenientes 

(CAVALCANTI, 2004).  

Na esfera privada, observa-se uma tendência no sentido da adoção do conceito de 

responsabilidade socioambiental. Trata-se de um novo modelo de gestão no qual se 

valoriza a relação ética e transparente da organização. O objetivo é estabelecer metas 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo 

a redução das desigualdades sociais (ETHOS, 2000). Esta concepção tem induzido 

muitos empresários a considerar a questão socioambiental como um componente 

crítico para a sustentação de vantagem competitiva. Dessa forma, percebe-se um 

complexo processo de mudança no setor empresarial, que, no entanto, não ocorre em 

um único processo genérico (MELO, 2002). Assim, muitas das ações adotadas pelo 

setor privado que visam a abranger a questão socioambiental, tem-se limitado ao uso 

de procedimentos apenas por exigência legal ou estratégia competitiva, e dizem 

respeito, especificamente, aos aspectos relacionados ao meio ambiente físico. No que 

diz respeito aos aspectos sociais, que geralmente não constituem elementos de 

exigência mercadológica, várias empresas, portanto, limitam-se ao cumprimento restrito 

da legislação trabalhista (MONTIBELLER, 2007).  

Dessa forma, observa-se que existe no setor privado uma dificuldade de 

implementação de ações que sejam de fato socioambientais, abrangendo tanto a 
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dimensão ambiental, quanto a social de forma integrada, conforme explicita Nascimento 

et al. 2008: 

 

A dimensão socioambiental é de mais difícil implementação na construção do 

desenvolvimento sustentável, pois está relacionada aos valores fundamentais da vida 

em sociedade, como os direitos humanos, dos empregados e dos grupos de 

interesse, a proteção do meio ambiente, a relação com as associações 

representativas da comunidade e com os fornecedores, o monitoramento e a 

avaliação do desempenho, entre outros (NASCIMENTO et al. 2008, P. 18). 

 

Ainda assim, observa-se que o avanço das instituições que incorporam o conceito 

de responsabilidade socioambiental precisam também internalizar a questão da 

articulação e cooperação entre atores sociais e políticos, por meio da prática da 

governança. Neste caso, o estudo de Aramburú (2009) identificou como a empresa 

Aracruz Celulose atua nas dimensões sociais e ambientais da sustentabilidade. A 

autora evidenciou que a empresa trabalha questões de governança, transparência, 

relacionamento com as partes interessadas e aspectos socioambientais e de gestão 

para alcançar a sustentabilidade. No entanto, conclui que a situação socioambiental é 

afetada por variáveis do macroambiente, especialmente pela variável macroeconômica. 

No âmbito portuário, mais especificamente no porto de Santos (SP), a governança 

dos conflitos socioambientais locais tem sido realizada por meio do estabelecimento de 

parcerias entre órgãos públicos de meio ambiente para a construção de uma agenda 

ambiental portuária. Tal agenda baseia-se no reconhecimento de ganhos mútuos para 

as partes envolvidas, associados a metas graduais de qualidade ambiental, podendo 

agregar valores importantes para os negócios portuários uma vez que é um fator de 

influência na competição pelas cargas, entre os diferentes portos (CUNHA, 2006).  

O estudo de Sá (2008) tratou das dificuldades encontradas pelos gestores dos 

portos de Suape e do Recife no tocante ao atendimento às exigências da legislação 

ambiental portuária quanto ao Gerenciamento de riscos, núcleos ambientais, Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e auditoria ambiental. Os resultados 

apontam que os gestores dos portos estão empenhados em atender às exigências e 

condicionantes ambientais, embora existam dificuldades de implantação de natureza 
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técnica, política e associadas à prioridades de investimentos. O trabalho constatou, 

entre outras coisas, a ausência de transversalidade na condução das questões 

ambientais e concluiu pela importância do desenvolvimento de uma Agenda Ambiental 

Portuária para institucionalizar o compromisso ambiental da organização portuária. 

Considerando o conceito de governança, com base no método de relacionamento 

com imposições menos verticais e integração de instrumento não obrigatórios, o Estudo 

da Máster Eco-Polis (2009) tratou da governança do território do CIPS. Para tanto, 

analisou o Projeto Suape Global e seus conflitos com a ótica local, subdividindo o 

estudo em quatro setores estratégicos: economia, território e ambiente, dinâmicas 

urbanas e governança, e instituições. Os resultados apontaram, como ponto principal 

na governança, a existência de instrumentos para a participação que não estão sendo 

utilizados de maneira eficaz, à medida que deixam a participação de representações 

sociais em segundo plano. Acrescenta-se, também, a fragmentação em todos os 

setores, dentro e fora dos municípios, e um dinamismo na sociedade civil que não tem 

tido uma visão em longo prazo. Os resultados obtidos mostram as forças e as 

debilidades do território, bem como, os principais riscos e oportunidades para um 

desenvolvimento integrado às dinâmicas em curso no território. Neste contexto, a 

proposta de governança ambiental está relacionada a interdependência social entre os 

diversos atores e a consciência coletiva dos impactos socioambientais na tomada de 

decisão que podem gerar conflitos ou cooperação entre as partes envolvidas.  

Silveira (2010) analisou os conflitos socioambientais no território do CIPS, 

identificando os atores envolvidos, e as formas de participação social. O estudo, de um 

modo geral, evidenciou que a produção social do espaço possui profundos 

rebatimentos nos conflitos socioambientais. Demonstrou também, que a compreensão 

da geografia dos conflitos socioambientais é importante, por ser o um elemento 

significativo nas relações conflituosas de apropriação da natureza que caracterizam o 

conflito socioambiental. Os conflitos socioambientais identificados no estudo de Silveira 

demonstraram a existência de políticas socioambientais que atendem à classe 

capitalista e aos “ambientalistas conservacionistas”, sem atender aos grupos sociais 

que mantinham relações metabólicas com a natureza, mas que por conta do 

desenvolvimento industrial-portuário, foram expropriados e tiveram seu modo de vida 
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degradado de forma irreversível. O estudo também apresenta os processos de 

participação social nos conflitos socioambientais manifestos. Nesse sentido, demonstra 

que os expropriados e excluídos das políticas socioambientais vigentes, criaram seus 

“espaços diferenciais” mediante organização de movimentos sociais, manifestando seus 

desacordos, suas dificuldades, suas revoltas e suas reivindicações. Destaca, também, 

como os atores envolvidos apresentam-se como portadores de projetos políticos 

alternativos de interação com o meio ambiente, onde a produção social do espaço não 

venha a servir como meios instrumentais de preservação do poder político. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

4.1. Caracterização da área de estudo 

 

O Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS) ilustrado na Figura 4 e Foto 1, 

a seguir, localiza-se no Nordeste brasileiro e ocupa áreas geográficas dos municípios 

do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca, no litoral sul do estado de Pernambuco. 

As áreas consideradas de influência direta do empreendimento, no entanto, 

abrangem também os municípios de Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Escada, 

Sirinhaém e Ribeirão. As áreas de influência indireta abrangem os estados do Rio 

Grande do Norte e Paraíba (PIRES ADVOGADOS E CONSULTORES, 2000). 

 

   

 

 

Figura 0 – Localização do Complexo Industrial Portuário e Suape, PE. 

 

O CIPS apresenta uma localização estratégica, por estar em um ponto 

geograficamente convergente das grandes rotas comerciais marítimas (figura). Tal 

motivo justificou a escolha do local para implantação do empreendimento na década 

de 70 (PIRES ADVOGADOS E CONSULTORES, 2000).   

Figura 0– Localização estratégica do Complexo Industrial Portuário de Suape. Fonte: Empresa 
Suape. 

 

 

O município do Cabo de Santo Agostinho contempla 62% da área legal de 

Suape, e possui uma economia diversificada, com um distrito industrial de porte, um 

setor de comércio e serviço dinâmico localizado na sua sede, e atividades 

agroindustriais na área rural, com grandes usinas de açúcar e etanol. O restante da  

 

 

 

 

Figura 4 – Território estratégico do Complexo Industrial Portuário e Suape, PE. Fonte: Empresa Suape. 
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O CIPS possui uma localização estratégica, ponto geograficamente convergente 

das grandes rotas comerciais marítimas, conforme ilustrado na Figura 5. Tal posição 

justificou a escolha do local para implantação do empreendimento na década de 70. 

Esta localização estratégica e a proximidade com a cidade de Recife, capital do 

Estado de Pernambuco, configura um sistema logístico privilegiado no mercado 

nacional (PIRES ADVOGADOS E CONSULTORES, 2000).    

As características naturais e econômicas das áreas de influência do CIPS 

também justificaram a escolha da localidade. Destacam-se a existência de proteções 

naturais de arrecifes de extensão linear e singular, juntamente com a 

desembocadura de rios Tatuoca e Massangana, conforme ilustrado na Figura 6 

(PIRES ADVOGADOS E CONSULTORES, 2000; SÁ, 2008; BEM & BEM, 2009).  

 

 

 

 

 
 

Foto 1 - Área do porto externo do Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. Fonte: 
Empresa Suape. 
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Figura 6 – Imagem de satélite da área portuária do 
Complexo Industrial Portuário de Suape – PE. Fonte: 
Google Earth, 2010. 

Rio Massangana 

Rio Tatuoca 

 

 

 

 Figura 5 - Localização estratégica do Complexo Industrial Portuário 
de Suape, PE. Fonte: Empresa Suape. 



 53 

O CIPS começou a operar em 1984 e muitas transformações socioambientais 

ocorreram desde a sua instalação. Alguns estudos evidenciam, por exemplo, as 

alterações na dinâmica costeira que comprometeram a biodiversidade, provocaram 

erosão de praias, desmatamento da flora endêmica e redução dos estoques pesqueiros 

necessários para a sobrevivência das comunidades locais (BEM & BEM, 2009). Por 

outro lado, grande parte da área de Suape, cerca de 45%, está destinada à 

preservação ambiental do bioma Mata Atlântica presente no CIPS, o que levou à 

preservação de muitas características rurais, apresentando áreas pouco urbanizadas, 

com infraestrutura básica limitada e baixa densidade construtiva (PLANAVE S.A & 

PROJETEC, 2010b).    

Com relação às áreas de influência do CIPS, observa-se a ocorrência de novas 

dinâmicas sociais desde a instalação do empreendimento. Nesse sentido, ressalta-se a 

tendência a uma forte concentração demográfica (habitacional e comercial) no entorno 

das áreas de influência do CIPS. Tal aumento populacional tende a comprometer a 

qualidade de vida da população local. Este cenário aponta para o nascimento de 

favelas, com conseqüente desequilíbrio entre espaços públicos/verdes e áreas 

edificadas (MASTER ECO-PÓLIS, 2009). Os cenários estudados consideram os riscos 

e os potenciais para o futuro da região que já apresenta sinais preocupantes de 

crescimento urbano exarcebado (PLANAVE S.A & PROJETEC, 2009b).    

 

 

4.2 Parte Interessada: Comunidades  

 

4.2.1 Caracterização das Comunidades  

 

Antes da destinação da área de 13.500 ha para a implantação do CIPS, a região 

era ocupada por engenhos de cana-de-açúcar. A delimitação desses engenhos foi 

utilizada após a consolidação do complexo e para demarcar as áreas ocupadas pelas 

comunidades então presentes nos limites do empreendimento. A figura 7, a seguir, 

apresenta o território do CIPS com as delimitações que correspondem, atualmente, às 
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vinte e sete comunidades do CIPS (CONSÓRCIO PLANAVE S.A & PROJETEC, 

2010a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Limites das comunidades presentes no território do Complexo Industrial 
Portuário de Suape –PE,. Fonte: Consórcio Planave S.A & Projetec. 
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O quantitativo preciso de ocupações presentes nas 27 comunidades será obtido 

a partir do cadastro e pesquisa socioeconômica, quando da revisão do Plano Diretor do 

CIPS. Para tanto, desde 2009, foi contratado o Consórcio Projetec & Planave S.A. para 

realizar a citada revisão prevista para o ano de 2011. Atualmente, encontra-se em 

vigência no CIPS o Plano Diretor de Ocupação Máxima, aprovado em 1983 por meio da 

Lei de Uso e Ocupação do Solo, Decreto-Lei N° 8.447, que estabelece o seguinte 

zoneamento do território do complexo (Figura 8): (PIRES ADVOGADOS E 

CONSULTORES, 2000). 

 

 Zoa Industrial Portuária (ZIP); 

 Zonas Industriais Periféricas (ZI); 

 Zona Central Administrativa (ZCA); 

 Zona de Preservação Ecológica (ZPEC);  

 Zona Agrícola Florestal (ZAF);  

 Zona de Preservação Cultural (ZPC); 

  Áreas Não-pertencentes à Suape e Núcleos Urbanos.  
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 ZIP: Zona Industrial Portuária 

 ZI: Zonas Industriais Periféricas 

 ZCA: Zona Central Administrativa 

 ZPEC: Zona de Preservação Ecológica 

 ZAF: Zona Agrícola Florestal 

 ZPC: Zona de Preservação Cultural 

Figura 8 - Zoneamento do Complexo Industrial Portuário de Suape - PE, de acordo 
com o Plano Diretor vigente. Fonte: Empresa Suape. 
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Em função do zoneamento vigente no CIPS, tem sido observado alguns conflitos 

socioambientais em seu território. O presente estudo identificou os seguintes conflitos 

socioambientais nos limites do CIPS, listados abaixo: 

 
1) Conflito relacionado à qualificação das comunidades locais para sua inserção 

nos empregos gerados no CIPS, tendo em vista que muitos moradores perderam 

a sua fonte de renda após a implementação de Suape, como por exemplo, a 

pesca e a agricultura (CONSÓRCIO PLANAVE S.A & PROJETEC, 2009a; MATER 

ECO-PÓLIS, 2009). 

2) Aumento da disparidade na distribuição das riquezas geradas pelo Território de 

Suape, que dimunui a qualidade de vida da população, afetando o meio 

ambiente, por exemplo, com a falta de saneamento básico (CONSÓRCIO 

PLANAVE S.A & PROJETEC, 2009b). 

3) Conflito relacionado ao uso e ocupação do solo. O crescimento das chamadas 

invasões elevou a quantidade de habitantes dentro dos limites do CIPS que, nos 

últimos anos, tem resultado num impacto significativo na área reservada para a 

proteção do meio ambiente, que corresponde a 45% do total de cerca de 13.500 

ha do complexo (PIRES ADVOGADOS & CONSULTORES, 2000; CONSÓRCIO 

PLANAVE S.A & PROJETEC, 2010a; CONSÓRCIO PLANAVE S.A & PROJETEC, 

2010b; SILVEIRA 2010).  

4) Conflito entre moradores que vivem próximos às empresas de Suape envolvidas 

em impactos socioambientais nos limites do CIPS (SILVEIRA, 2010). 

 

Este estudo focou os conflitos relacionados às empresas de Suape envolvidas 

em impactos socioambientais nos limites do CIPS. Das vinte e sete comunidades 

presentes em Suape, quatro delas - Engenho Algodoais, Engenho Serraria, Engenho 

Mercês e Comunidade de Tatuoca – estiveram envolvidas com a questão. Estas 

comunidades estão ilustradas na Figura 9, a seguir, para a visualização da localização 

espacial das mesmas em relação ao zoneamento do CIPS.  
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 Para facilitar a compreensão dos conflitos socioambientais com as quais estas 

comunidades estão envolvidas, algumas de suas características estão descritas em 

seqüência. 

 

 

 

 

3 

1 

2 

4 

1) Engenho Algodoais 

3) Comunidade Tatuoca 

4) Engenho Mercês 

2) Engenho Serraria 

 
 

 ZIP: Zona Industrial Portuária 

 ZI: Zonas Industriais Periféricas 

 ZCA: Zona Central Administrativa 

 ZPEC: Zona de Preservação Ecológica 

 ZAF: Zona Agrícola Florestal 

 ZPC: Zona de Preservação Cultural 

 

Figura 9 - Localização das comunidades na área de Suape –PE. Fonte: Adaptado da Empresa 
Suape. 
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● Engenho Algodoais: 

 

A comunidade do Engenho Algodoais, localizada na Zona de Proteção Ecológica 

do CIPS (ZPEC), está dividida em 117 parcelas de 696 ha e abriga uma população de 

417 habitantes. As moradias são em grande parte de alvenaria, conforme ilustrado na 

Foto 2 (DBF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA, 2009). 

 

 

 

DETALHE A 

 

 

DETALHE B 

Foto 2 – Casa de moradores do Engenho Algodoais, Complexo Industrial Portuário de Suape, 
em 16/11/10. Fonte: Cecília Santos.  

 

Parte da população é remanescente da Cooperativa Agrícola de Tiriri, sendo que 

60% já foi indenizada e relocada por ocasião da implantação de algumas indústrias 

instaladas na área. De forma geral, estes lotistas e associados vivem e trabalham com 

suas respectivas famílias em regime de comodato, por meio de acordo firmado entre a 

sua Cooperativa e o CIPS (DBF PLANEJAMENTO E CONSULTORIA, 2009). 

No que diz respeito à ocupação dos moradores, muitos homens estão 

empregados em trabalhos temporários de obras do CIPS e algumas mulheres estão 

trabalhando nas empresas como cozinheiras.  Os demais vivem do plantio da cana de 

açúcar, seguido da roça (macaxeira, batata, etc) (DBF PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA, 2009). 
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De acordo com informações do líder comunitário, a organização social da 

comunidade ocorre apenas na Associação de Moradores do Engenho Algodoais, cuja 

sede está ilustrada na Foto 3, detalhe A.  

 

 

 

DETALHE A 

Associação de Moradores do Engenho Algodoais 

 

 

DETALHE B 

Escola Municipal do Engenho Algodoais 

Foto 3 – Associação de moradores e escola do Engenho Algodoais, Complexo Industrial 
Portuário de Suape, em 16/11/10. Fonte: Cecília Santos. 

 

A pesquisa mostrou que essa associação encontra-se com pouca credibilidade e 

adesão dos integrantes da localidade, em função de dívidas geradas por gestões 

anteriores.  

Sobre a infra-estrutura, com base na visita de campo ao Engenho Algodoais, 

observou-se que as casas dos moradores possuem água encanada da Compesa, 

coleta de lixo 3 vezes por semana realizada pela Prefeitura do Cabo de Santo 

Agostinho – PE, e possuem sistema de esgoto. Com relação à educação, existe no 

local apenas uma escola, a Escola Municipal do Engenho Algodoais, conforme ilustra a 

Foto 3, detalhe B.  

Existe também nos limites da comunidade, um viveiro de produção de mudas 

nativas da Mata Atlântica que pertence ao CIPS e subsidia as ações de restauração 

florestal para compensação ambiental dos impactos negativos gerados no meio 

ambiente pelo empreendimento. Neste viveiro ocorreram, no segundo semestre de 

2010, oficinas ecológicas gratuitas para capacitação de mão de obra para produção e 

plantio de mudas, conforme ilustrado na Foto 4, detalhe A. 
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DETALHE A 

Oficina Ecológica 

 

 

DETALHE B 

Folder informativo 

Foto 4 – Programa de Educação Ambiental do Complexo Industrial Portuário de Suape, em 
13/10/10. Fonte: Cecília Santos.  

 

As oficinas fazem parte do Programa de Educação Ambiental de Suape e teve o 

apoio da Associação de Moradores do Engenho Algodoais. As oficinas foram 

ministradas em 20 horas/aula. A mobilização dos moradores da comunidade para 

participar se deu por meio da própria associação, que teve, inclusive, um folder 

informativo anexado à parede da sede (Foto 4, detalhe B). 

 

● Engenho Serraria: 

 

O Engenho Serraria está localizado na Zona de Preservação Ecológica ZPEC, 

próximo à Zona Industrial do CIPS (ZI). Cerca de 120 famílias moram em sítios 

espaçados e com casas construídas em grande maioria de alvenaria conforme ilustra a 

Foto 5.  

 

 

 

 

 

 

A 
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DETALHE A 

 

 

DETALHE B 

Foto 5 – Casas de moradores do Engenho Serraria, Complexo Industrial Portuário de Suape, 
em 24/11/10. Fonte: Cecília Santos. 

 

Cerca de 15 famílias já foram indenizadas para implantação de 

empreendimentos. Na localidade, existem muitos homens e mulheres trabalhando na 

agricultura, destacando-se o plantio da cana-de-açúcar. Ainda assim, uma parcela 

significativa dos moradores do Engenho Serraria trabalha em obras de 

empreendimentos do CIPS, principalmente os homens. Nesta comunidade, não há rede 

de abastecimento d´água, sistema de esgoto e coleta de lixo. Quanto à educação, 

existe apenas uma escola, a Escola Armando Jorge Sales, ilustada na Foto 6. 

 

 

 

DETALHE A 

 

 

DETALHE B 

Foto 6 – Escola Municipal do Engenho Serraria, Complexo Industrial Portuário de Suape, em 
24/11/10. Fonte: Cecília Santos. 
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● Engenho Mercês: 

 

A comunidade do Engenho Mercês localiza-se na Zona Industrial Portuária (ZIP) 

do CIPS no município de Ipojuca. A pesquisa documental registra que cerca de 285 

famílias vivem da agricultura e da extração de frutas e crustáceos do local. A área 

prevista para a implantação de uma empresa na localidade necessitou de indenização 

de 45 edificações presentes na comunidade. No Estudo de Impacto Ambiental do 

empreendimento, foi apontada a importância da capacitação dos jovens e adultos 

dessas comunidades para serem absorvidos como mão de obra local. Com relação à 

previsão de impactos para esta população, no momento em que o empreendimento 

estiver em operação, o mesmo estudo aponta eventuais riscos à saúde e danos 

materiais; aumento na sinergia de danos (saúde, ambiental e instalações); 

intensificação do trânsito e transporte de materiais perigosos e pesados na área (FADE, 

2006). 

No que diz respeito à infraestrutura do Engenho Mercês constatou-se, em visita 

de campo, que a comunidade possui água encanada da Compesa, mas não possui 

sistema de esgoto e a coleta de lixo é feita apenas nos bares. Com relação à educação, 

existe na localidade apenas uma escola, a Escola Nossa Senhora do Mercês, conforme 

ilustrada na Foto 7.  

 

 

 
 
 
Foto 7 - Escola Nossa Senhora do 
Mercês, Complexo Industrial 
Portuário de Suape – PE, em 
16/11/10. Fonte: Cecília Santos. 
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Nas entrevistas realizadas com informantes-chave da região, ilustrada na Foto 8, 

observou-se que a organização social da comunidade praticamente não existe, uma 

vez que apesar de existir Associação de Moradores em funcionamento, não há adesão 

da comunidade.  

 

 

 

DETALHE A 

 

 

DETALHE B 

Foto 8 – Visita de campo ao Engenho Mercês, Complexo Industrial Portuário de Suape, em 
16/11/10. Fonte: Cecília Santos. 

 

 

Percebeu-se também uma grande influência de igrejas no local, destacando-se a 

Assembléia de Deus e o Templo Batista Nacional, cujos pastores que celebram o culto 

não são da comunidade, conforme ilustrado na Foto 9.  

 

A 
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DETALHE A 

Igreja católica  

 

DETALHE B 

Assembléia de Deus  

 

DETALHE C 

Templo Batista Nacional 

Foto 9 – Igrejas localizadas no Engenho Mercês, Complexo Industrial Portuário de Suape, em 
26/10/10. Fonte: Cecília Santos. 

 

Quanto às atividades econômicas do local, a pesquisa mostra que alguns 

moradores possuem restaurantes e/ou bares na comunidade que são frequentados por 

trabalhadores da área industrial de Suape, conforme ilustrado na Foto 10. 

 

 

DETALHE A 

Bar 

 

DETALHE B 

Bar e Restaurante do Louro 

 

DETALHE C 

Barracão Bar e Restaurante 

Foto 10 – Bares e restaurantes localizados no Engenho Mercês, Complexo Industrial Portuário 
de Suape, em 26/10/10. Fonte: Cecília Santos. 
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● Comunidade da Ilha de Tatuoca: 

 

A comunidade de Tatuoca encontra-se em uma ilha fluvial, na foz dos rios 

Tatuoca e Massangana, e está localizada na Zona Industrial Portuária (ZIP). Cerca de 

80% das casas são de taipa, conforme ilustra a Foto 11 (MORAES & ALBUQUERQUE 

ADVOGADOS E CONSULTORES, 2011).  

 

 

 

FOTO A 

 

 

FOTO B 

Foto 11 – Casas de taipa localizadas na Ilha de Tatuoca, Complexo Industrial Portuário de 
Suape, em 29/12/10. Fonte: Cecília Santos.  

 

 

 Algumas das moradias têm uso misto, à medida que, além de funcionarem como 

residências, abrigam atividades de comércio (alimentos e bebidas) e atendem a 

operários do CIPS, bem como turistas (MORAES & ALBUQUERQUE ADVOGADOS E 

CONSULTORES, 2011).  

A ocupação da Ilha de Tatuoca data de aproximadamente 200 anos. A maioria 

dos ilhéus, cerca de 100 famílias, vivia da pesca, do extrativismo de frutos que são 

comercializados na cidade do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca. As praias do 

local, até os meados dos anos 70, eram de acesso restrito a veranistas e aos 

pescadores que ali habitavam (MULTICONSULTORIA, 2007).  
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Para a implantação de um empreendimento, em 2008, foi construído um 

enrocamento provisório de pedras de 700 metros sobre o Rio Tatuoca, necessário para 

viabilizar o acesso e tráfego de veículos na Ilha. Parte da comunidade teve que ser 

relocada restando, até o ano de 2011, aproximadamente 53 famílias. Para tanto, a 

administração do CIPS desenvolveu o Projeto Urbanístico do Conjunto Habitacional 

Nova Tatuoca, na zona de domínio da Empresa Suape, conforme Decreto N° 35.170, 

de 16 de junho de 2010. A pesquisa evidencia que a Empresa Suape escolheu um local 

com características próximas à Ilha de Tatuoca (próximo ao Rio Massangana e à praia 

de Suape). A idéia dos gestores do CIPS foi proporcionar a continuidade das atividades 

de pesca e extrativismo que os ilhéus já desenvolviam no seu local de origem. Em 

2008, a Empresa Suape realizou um projeto de inclusão social e geração de renda e 

emprego que alfabetizou 47 pessoas da comunidade de Tatuoca, tendo em vista a 

ocupação das vagas de emprego disponibilizadas pelo Estaleiro Atlântico Sul. As aulas 

foram ministradas na Escola Santo André, única presente na comunidade, conforme 

ilustra a Foto 12, detalhe A (SUAPE, 2008; MULTICONSULTORIA, 2007).  

 

 

 

DETALHE A 

Escola Santo André 

 

 

DETALHE B 

Carro de coleta de lixo 

Foto 12 – Infra-estrutura e serviço na Ilha de Tatuoca, Complexo Industrial Portuário de Suape, 
em 29/12/10. Fonte: Cecília Santos. 
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Com relação à infraestrutura na comunidade, os domicílios não dispõem de rede 

de água tratada, nem de instalações sanitárias. O acesso à água se dá por meio de 3 

poços construídos pela empresa Odebrecht para a comunidade e a rede elétrica 

energia foi feita pelos próprios moradores. Agentes de Saúde da Prefeitura de Ipojuca 

visitam a comunidade esporadicamente (MULTICONSULTORIA, 2007). Em visita de 

campo, foi constatado que a coleta de lixo é desenvolvida na comunidade por uma 

empresa contratada pelo CIPS, conforme ilustra a Foto 12, detalhe B. 

 

 

4.2.2 Síntese da Compreensão dos conflitos socioambientais pelas Comunidades 

 

 Na sequencia, são discutidos os principais argumentos apresentados por 

informantes-chave das comunidades sobre os conflitos socioambientais foco da 

pesquisa, que representam a compreensão desta parte interessada no tratamento 

desta questão. 

 

 

● Engenho Algodoais:  

 

Os cinco Informantes-chave da comunidade do Engenho Algodoais são: 

moradores antigos da região (Foto 13), pequena empreendedora e moradora do local 

(Foto 14) e protagonista da comunidade. 
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A pesquisa mostrou que há unanimidade, entre os entrevistados, sobre a 

existência de um conflito socioambiental com as empresas que ficam próximas à 

comunidade. Um destaque foi dado ao incômodo provocado pela poluição do ar 

(poeira) atribuído a uma empresa específica, e por conta do despejo de efluentes não 

tratados no Riacho Algodoais, atribuídos a outras empresas próximas. Até então, a 

reação da comunidade se deu com a realização de um abaixo assinado anexo a um 

 

 

 

 

 

Foto 13 – Moradora antiga Informante-chave do 
Engenho Algodoais, em 15/12/10. Fonte: 
Cecília Santos. 

 
DETALHE A 

Entrevista com a informante-chave 

 
DETALHE B 

Bar e mercadinho da informante-chave 

 
Foto 14 – Pequena empreendedora informante-chave do Engenho Algodoais, Complexo 
Industrial Portuário de Suape, em 15/12/10. Fonte: Cecília Santos. 
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relato sobre o problema do despejo de efluentes que foi entregue a um gestor do CIPS. 

Um fator positivo ressaltado é que a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e o 

CIPS já buscaram a confirmação do problema com a água do Riacho Algodoais quando 

estiveram na comunidade para coletar amostra de água para análise, no entanto, a 

comunidade não teve resposta sobre o resultado. 

 Mesmo cientes e incomodados com o conflito existente no Engenho Algodoais, 

todos os entrevistados afirmaram que esta questão não tem impedido os filhos e netos 

dos moradores a construírem suas casas ou fazem um “puxadinho” na casa dos pais, 

contribuindo, assim, com o crescimento da comunidade. Apesar disso, a vontade de 

permanecer na localidade não é unânime e, dentre as justificativas dos que querem 

ficar, está a oferta de empregos em Suape, os baixos valores pagos nas indenizações e 

a vantagem de morar em sítios. Como fator negativo, as entrevistas apontaram que a 

questão das indenizações é o problema mais discutido pela comunidade na Associação 

de Moradores do Engenho Algodoais.  

Outro fator negativo identificado foi o distanciamento das empresas privadas de 

Suape com a comunidade de Algodoais. De acordo com as entrevistas, até o presente 

momento, nenhuma delas desenvolveu projetos com os moradores. Por outro lado, o 

CIPS tem desenvolvido o Programa de Educação Ambiental, que dentre as atividades 

realizadas, desenvolve oficinas ecológicas no viveiro florestal localizado na 

comunidade. De acordo com a pesquisa, alguns moradores de Algodoais estão 

participando das oficinas mencionadas.  

 Sobre a participação da comunidade em processos decisórios do CIPS, a 

pesquisa aponta que não houve consenso sobre a necessidade de um espaço de 

discussão e negociação dos conflitos socioambientais, o que representa um fator 

negativo para o tratamento da questão. Dentre as respostas, vale destacar a de uma 

antiga moradora da região que afirma não ter qualificação suficiente para participar de 

um processo de discussão que envolvesse os gestores do CIPS. Nesse ponto, todos os 

entrevistados demonstraram que, de fato, não estão capacitados. Apenas um deles 

concluiu o ensino médio, nenhum dos informantes fez curso na área de meio ambiente, 

mesmo sabendo que Suape está promovendo cursos e oficinas do Programa de 

Educação Ambiental. Todos desconhecem as leis que tratam do meio ambiente e a 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos. Somente uma informante-chave tentou 

definir o termo responsabilidade socioambiental dizendo que é “a responsabilidade das 

empresas que estão acabando com as matas, os manguezais e as praias”.  

 

● Engenho Serraria: 

 

Os cinco Informantes-chave da comunidade do Engenho Serraria são: 

moradores antigos da região (Foto 15, detalhe A), pequeno agricultor do local e 

protagonista da comunidade (Foto 15, detalhe B).  

 

 

 

DETALHE A 

 

 

DETALHE B 

Foto 15 – Informantes-chave do Engenho Serraria, Complexo Industrial Portuário de Suape – 
PE, em 24/11/10 e 04/01/11. Fonte: Cecília Santos. 

 

A pesquisa apontou que há unanimidade entre os entrevistados, sobre a 

existência de um conflito socioambiental com as empresas que ficam próximas à 

comunidade. Um destaque foi dado ao barulho e ao mau-cheiro atribuído as empresas. 

A reação dos moradores se deu com a realização de três protestos na pista de acesso 

às empresas, como também, a realização de algumas reuniões com dirigentes do CIPS 

para tratar da problemática existente. Apesar da compreensão do conflito e da busca 

por soluções, aponta-se como fator negativo a ausência de iniciativas por parte do CIPS 

e das empresas para contornar a questão. Devido aos protestos, o protagonista da 

comunidade diz que perdeu credibilidade com o CIPS e que, desde então, não tem 
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recebido os moradores da comunidade para discussões e reuniões. Foi acrescentado 

por um dos informantes um problema relacionado ao desvio do curso de um riacho que 

passa na localidade, atribuído a uma empresa específica, e que tem causado 

enchentes na época de chuva.  

Outro fator positivo identificado é a uma grande participação da comunidade nas 

reuniões da Associação dos Pequenos Agricultores do Engenho Serraria que ocorrem 

na Escola Armando José Sales. Além do presidente, a Associação tem um grupo de 12 

pessoas protagonistas na busca de soluções para os problemas levantados nas 

reuniões. Dentre as questões mais discutidas nos encontros, está a autonomia da 

comunidade para a construção e reforma de casas e para a realização de plantios, sem 

a necessidade de solicitar autorização ao CIPS; as indenizações; e a oferta de 

empregos nas empresas próximas. 

Apesar de estarem incomodados com as empresas próximas, todos os 

entrevistados responderam que a comunidade do Engenho Serraria cresceu com os 

filhos e netos dos moradores locais que construíram suas casas e continuaram na área. 

Por outro lado, com as indenizações realizadas para a construção de empreendimentos 

do CIPS, ocorreu uma diminuição da quantidade de moradores no local. Houve 

unanimidade entre os pesquisados, sobre o desejo de permanecer na localidade. Os 

motivos estão relacionados à tranqüilidade e a possibilidade de plantar e colher 

alimentos nos sítios em que vivem. Um dos entrevistados expressou tal vontade 

dizendo: “Morar na comunidade Serraria é como viver no paraíso, eu só queria sair 

daqui para o cemitério, Deus passou em todo canto daqui, não tem roubo, é barato pra 

morar, ninguém morre de fome. Não troco isso aqui pela melhor casa que queiram me 

dar em outro local, aqui posso armar minha rede tranqüila, comer caju e acerola”.  

Destaca-se na pesquisa a informação obtida com o protagonista entrevistado, de 

que quase 90% dos moradores estão empregados na construção civil, limpeza e 

manutenção de empresas do CIPS. A vivência no local, o fez perceber que a 

comunidade passou por uma profunda mudança após a implantação do complexo, uma 

vez que os moradores deixaram a agricultura para trabalhar nas obras e nas empresas.  

Por outro lado, destaca-se um fator negativo relacionado ao distanciamento das 

empresas com os moradores do Engenho Serraria. Os entrevistados apontaram que 
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nunca foi desenvolvido projeto na comunidade por iniciativa destas empresas, e que 

também não existe nenhum acordo ou parceria entre os mesmos. O protagonista da 

comunidade afirma que existe apenas o apoio de uma determinada empresa que, 

eventualmente, doa brinquedos e recursos para a Escola Armando Jorge Sales. Caso 

fosse realizado um investimento das empresas para a realização de projetos na 

localidade, a maioria dos entrevistados apontaram ações que ensinassem aos 

agricultores melhores técnicas para subsidiar seus plantios. Também foi colocada a 

necessidade de cursos de capacitação para garantir vagas de empregos nas empresas 

do CIPS, construção de creche na localidade e conservação das estradas de acesso ao 

Engenho. 

Um importante fator positivo para a negociação dos conflitos socioambientais e 

outros problemas da comunidade foi consenso dos informantes no que diz respeito à 

importância de existir um espaço para as comunidades participarem dos processos de 

decisão do CIPS. A maioria mostrou que seria um espaço de aprendizado dos seus 

direitos. Já na opinião do protagonista, que participou de reuniões em Suape com 

diversas lideranças de outras comunidades do complexo, essa iniciativa não 

apresentaria avanços para o tratamento das questões discutidas. De acordo com ele, 

os líderes comunitários não se entendem e maioria termina desviando os interesses da 

coletividade para defender interesses pessoais: “Quando você é uma liderança que 

briga pelos interesses da comunidade é escanteado ou vendido”.  

           De uma forma geral, os entrevistados demonstraram limitações de qualificação 

no tocante à questão socioambiental. Nenhum deles fez curso na área ambiental, todos 

desconhecem as leis de meio ambiente e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, e também, não participam de audiências públicas. Dentre as respostas sobre 

a participação no Programa de Educação Ambiental de Suape, destaca-se a do 

protagonista: “Eu não acredito em meio ambiente porque eu só vejo destruição em 

Suape, e agora é a gente que tem que preservar?”.  E quando indagado se conhecia 

alguma lei que trata de meio ambiente o entrevistado respondeu de forma irônica: “E 

tem lei? Se tiver, não é cumprida, então não adianta saber!”. 
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 ● Engenho Mercês:  

Os três Informantes-chave da comunidade do Engenho Mercês são: 

empreendedor da localidade (Foto 16), protagonista da comunidade (Foto 17), e 

morador antigo da região. 

 

 

 
 
 
 
Foto 16 – Empreendedor Informante-chave 
do Engenho Mercês, Complexo Industrial 
Portuário de Suape. Fonte: Cecília Santos. 

 

 

 

DETALHE A 

Informante-chave do Engenho Mercês 

 

 

 

DETALHE B 

Moradia da informante-chave 

Foto 17 – Protagonista informante-chave do Engenho Mercês, Complexo Industrial Portuário de 
Suape. Fonte: Cecília Santos. 
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A pesquisa mostrou que houve unanimidade, entre os entrevistados, sobre a 

confirmação da existência de um conflito socioambiental com indústrias próximas ao 

Engenho Mercês e a comunidade. O principal problema destacado é a diminuição do 

pescado no manguezal próximo à comunidade, atribuído à implantação das empresas.  

A reação da comunidade em relação a tal questão foi o envio de um ofício para o CIPS, 

por intermédio da Associação de Moradores, queixando-se da diminuição do pescado 

no local. O fator negativo identificado foi a falta de iniciativa do CIPS para o tratamento 

da questão. Um dos entrevistados acrescentou que a comunidade também teve 

problemas com uma construtora que realizou detonações próximo ao Engenho Mercês. 

Como conseqüência, as casas de alguns moradores racharam, mas ninguém assumiu o 

prejuízo. A protagonista da comunidade fez queixa à construtora que, desde então, tem 

avisado aos moradores quando vai haver detonações para que eles possam tomar as 

devidas precauções. 

Ainda que os moradores do Engenho Mercês estejam incomodados com os 

conflitos socioambientais existentes no local, todos os entrevistados relataram que a 

comunidade cresceu devido aos filhos e netos que foram construindo suas casas no 

local. A pesquisa aponta que também houve a chegada de pessoas de outras 

localidades para morar no Engenho Mercês, mas, atualmente, a quantidade de famílias 

na comunidade está menor em função das indenizações ocorridas para implantação de 

empresas. Os entrevistados mostraram unanimidade na vontade de permanecer 

morando na comunidade, a protagonista da comunidade revela esse sentimento com o 

seguinte depoimento: “Ninguém quer sair, onde vai ter um lugar desse pra viver? Eu sei 

que aqui é área própria para indústria, mas meu gosto é ficar aqui, não sei como vou 

me acostumar a morar lá fora. Aqui tem manga, caju, castanha e graviola, plantamos 

macaxeira, se a gente sair daqui, vamos viver como?”. 

   Um fator negativo observado nas entrevistas é a ausência de um 

relacionamento estreito entre a comunidade e as empresas do entorno. Não existem 

acordos firmados, nem parcerias estabelecidas entre os mesmos. Um dos moradores 

antigos da região afirma que uma determinada construtora já realizou um projeto para 

informar a comunidade sobre os riscos e os cuidados que devem ser tomados com o 
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gasoduto que passa na localidade. Para tanto, foi distribuída uma cartilha informativa 

cujo ator principal era ele, conforme ilustrado na Foto 18 detalhe C, a seguir.  

 

 

 

DETALHE A 

Entrevista com informante-chave 

 

 

DETALHE B 

Sítio do informante-chave 

 

 

DETALHE C 

Cartilha com informante-chave como ator principal 

 

 

DETALHE D 

Medalha de morador mais antigo 

Foto 18 – Morador antigo informante-chave do Engenho Mercês, Complexo Industrial Portuário 
de Suape, em 09/12/10. Fonte: Cecília Santos.  

 

O informante-chave também lembrou que recebeu uma medalha no seu 

aniversário de 71 anos como homenagem ao morador mais antigo do Engenho Mercês, 

conforme ilustra a Foto 18, detalhe D. Caso alguma empresa implementasse um projeto 

na comunidade, este entrevistado informou que seria interessante que houvesse a 
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construção de um posto médico. O pequeno empreendedor entrevistado apontou a 

necessidade de uma parceria com as empresas para melhoria do transporte no local. Já 

a protagonista da comunidade, afirma que não faz sentido investir em projetos na área 

porque eles serão indenizados em breve.  

A pesquisa apontou que ainda existem pessoas na comunidade que vivem da 

pesca, mas, atualmente, muitos estão empregados em obras de empreendimentos do 

CIPS. Ao mesmo tempo, o comércio (bares e vendas de pratos de almoço) tem sido 

uma opção de geração de renda para homens e mulheres do Engenho Mercês. 

 Houve um consenso entre os entrevistados de que a comunidade possui um 

contato maior com os dirigentes do CIPS, do que com gestores da empresas próximas. 

O complexo já investiu em curso de reforço de escolaridade para os moradores e 

realizou festa de comemoração do dia das crianças com a comunidade. Sempre 

ocorrem reuniões entre os funcionários de Suape e os moradores locais para discutirem 

questões de indenização. Por já participar de discussões no CIPS, a protagonista 

entrevistada não acha importante a existência de um espaço para as comunidades se 

envolverem com os processos de decisão em Suape. O motivo é a descrença. Contudo, 

um fator positivo, é que os demais entrevistados acham interessante a existência desse 

espaço com envolvimento e participação das comunidades, mas tal iniciativa deveria 

partir de Suape. Os informantes monstraram-se desinteressados na busca de soluções 

para os problemas da comunidade, e apontaram a necessidade de união dos 

moradores. 

 Quanto ao nível de capacitação dos informantes-chave, nenhum deles concluiu o 

Ensino Médio, e não fizeram curso na área de meio ambiente. A maioria desconhece as 

leis ambientais e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No que diz respeito ao 

Programa de Educação Ambiental de Suape, apenas um dos entrevistados ouviu falar, 

mas não fez o curso.  
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● Ilha de Tatuoca: 

 

Os cinco Informantes-chave da comunidade da Ilha de Tatuoca são: professora 

da Escola Municipal Santo André, pescador (Foto 19), moradora antiga da região (Foto 

20) e pequena empreendedora (Foto 21). 

 

  

 
 
 
Foto 19 – Pescador informante-chave da 
comunidade da Ilha de Tatuoca, Complexo 
Industrial Portuário de Suape em 23/12/10. 
Fonte: Cecília Santos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DETALHE A 

Entrevista com a informante-chave 

 

 

DETALHE B 

Casa da informante-chave 

Foto 20 – Moradora antiga informante-chave da comunidade da Ilha de Tatuoca, Complexo 
Industrial Portuário de Suape, em 29/12/10. Fonte: Cecília Santos.  
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DETALHE A 

Entrevista com a informate-chave 

 

 

DETALHE B 

Bar e restaurante da informante-chave 

Foto 21 - Informante-chave da comunidade da Ilha de Tatuoca, Complexo Industrial Portuário 
de Suape, em 29/12/10. Fonte: Cecília Santos. 

 

A pesquisa mostrou que há unanimidade, entre os entrevistados, sobre a 

compreensão da existência de um conflito socioambiental com uma determinada 

empresa próxima à comunidade. Um destaque foi dado à diminuição do pescado 

atribuído ao desmatamento, dragagem e construção de um enrocamento provisório 

para o acesso à ilha, em função da implantação do empreendimento. Um dos 

entrevistados acrescentou que esta empresa fechou o acesso a uma área de lazer da 

comunidade, denominada pelos ilhéus como prainha, e para terem acesso ao local, 

precisam passar por dentro da empresa. Outro informante-chave cita também o 

problema ocorrido com a derrubada de árvores frutíferas no momento da construção da 

empresa, e que algumas pessoas da comunidade utilizam os frutos para 

comercialização. Todas estas questões já foram levadas para os dirigentes do CIPS e 

da empresa próxima. Como fator negativo, alguns entrevistados afirmam que nenhuma 

medida foi tomada e outros dizem que para contornar a situação foram oferecidas 

vagas de emprego para os moradores da comunidade.  

Houve um consenso, entre os entrevistados, de que a comunidade cresceu com 

os filhos e netos dos moradores locais que construíram suas casas e permaneceram na 

ilha, contudo, devido às indenizações para implantação de empresa na área, a 

A B 
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comunidade, hoje, está menor. Houve um consenso também no que diz respeito à 

vontade de permanecer morando na localidade devido ao sossego e a tranquilidade 

que encontram em Tatuoca. Sobre o Projeto Nova Tatuoca, nenhum dos informantes 

quer ser relocado para o conjunto residencial proposto pelo CIPS. Os motivos são a 

padronização das casas que não corresponde à realidade de cada família; o gesso 

utilizado para a construção das casas que, de acordo com as opiniões, não tem 

durabilidade; o receio de que o projeto implantado seja diferente do que está sendo 

apresentado; e a demora para a implantação do Projeto. 

 Como fator positivo, a empresa próxima à comunidade, promoveu curso de 

artesanato com ajuda de custo e cesta básica para os alunos participantes. Atualmente, 

os produtos artesanais são comercializados em feiras, como a que ocorreu na Semana 

Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente do Consórcio Píer 

Petroleiro de Suape – PGL3 no dia 05/11/10, conforme ilustrado na Foto 22, a seguir.  

 

 

 

DETALHE A 

 

 

DETALHE B 

Foto 22 – Comercialização de produtos artesanais desenvolvidos pela comunidade da Ilha de 
Tatuoca, Complexo Industrial Portuário de Suape, em 05/11/10. Fonte: Camila Ramos. 

 

 A pesquisa com os informantes-chave aponta que também foi promovido pela 

empresa do entorno, um reforço de escolaridade na Escola Municipal Santo André, um 

curso profissionalizante em parceria com o SENAI, e festa do dia das crianças para a 

comunidade. Dentre os projetos que, na opinião dos entrevistados, poderiam ser 

A 
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desenvolvidos por alguma empresa do CIPS, é a continuidade dos cursos de 

artesanato e a qualificação profissional para ocupar vagas de empregos oferecidas na 

empresa próxima. De acordo os depoimentos, a oferta de emprego é vista como o 

maior fator positivo advindo da implantação da empresa.  

Os principais problemas discutidos nas reuniões da Associação de Moradores de 

Tatuoca, de acordo com os entrevistados, é o Projeto Nova Tatuoca, a questão das 

indenizações, o interesse nas vagas de empregos disponibilizadas nas empresas e a 

diminuição do pescado. Dentre os informantes, apenas um deles mostrou-se 

preocupado e envolvido na busca de soluções para a problemática discutida. Diante 

disso, nenhum deles mostrou-se disposto a participar das audiências públicas que 

costumam ser informadas pelo presidente da Associação que sempre se faz presente 

nas mesmas. 

Um importante fator positivo para o tratamento dos conflitos socioambientais foi a 

resposta unânime dos informantes-chave sobre a importância de criação de um espaço 

no CIPS para as comunidades participarem dos processos de decisão da Empresa. 

Contudo, todos colocaram que a situação da comunidade não mudaria caso esse 

espaço de fato existisse. A moradora antiga da comunidade entrevistada tenta explicar 

tal afirmação falando: “Gente pobre não entende gente rico. Para que a comunidade 

consiga esse espaço é preciso haver um consenso entre as pessoas, por enquanto 

cada morador quer uma coisa, era bom que todo mundo quisesse uma coisa só”.  

  Neste sentido, um fator negativo identificado foi a qualificação dos informantes-

chave. Nenhum deles fez curso na área de meio ambiente e a maioria não ouviu falar 

do Programa de Educação Ambiental de Suape. Muitos desconhecem o termo 

responsabilidade socioambiental, assim como a legislação que trata do meio ambiente 

e a Declaração dos Direitos Humanos.  
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4.2.3 Síntese Geral das Comunidades  

 

Quadro 9 - Síntese dos resultados obtidos com as entrevistas realizadas com informantes-chave da comunidade 
presente no engenho algodoais, Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. Fonte: Cecília Santos. 

ASSUNTOS 
EXPLORADOS NAS 

ENTREVISTAS 
SÍNTESE DAS RESPOSTAS OBTIDAS 

QUALIFICAÇÃO DOS 
INFORMANTES-

CHAVE 
Engenho Algodoais  Engenho Serraria Engenho Mercês Ilha de Tatuoca 

Programa de 
Educação Ambiental 

de Suape 

Sabem que estavam 
sendo promovidos 
cursos, mas não os 

fizeram. 

Alguns ouviram falar, 
mas não fizeram. 

Apenas 01 dos 
entrevistados ouviu 

falar 

A maioria 
desconhece 

Cursos de meio 
ambiente 

Não fizeram Não fizeram Não fizeram Não fizeram 

Legislação Ambiental Desconhecem Desconhecem A maioria desconhece Desconhecem 

Declaração Universal 
dos Direitos 

Humanos 
Desconhecem Desconhecem A maioria desconhece Desconhecem 

Responsabilidade 
Socioambiental 

01 dos informantes 
tentou definir 

A maioria não sabe o 
que significa 

A maioria não sabe o 
que significa 

A maioria não sabe 
o que significa 

VISÃO TEMPORAL Engenho Algodoais Engenho Serraria Engenho Mercês Ilha de Tatuoca 

Crescimento da 
comunidade 

Cresceu com os filhos e 
netos dos moradores 

locais 

Cresceu com os filhos 
e netos dos 

moradores locais, 
mas diminuiu com as 

indenizações. 

Cresceu com os filhos 
e netos dos 

moradores locais, 
mas diminuiu com as 

indenizações. 

Cresceu com os 
filhos e netos dos 
moradores locais, 
mas diminuiu com 
as indenizações. 

Permanência no local 
A vontade de ficar não 

é unânime 
Unânime o desejo de 

permanecer 
Unânime o desejo de 

permanecer 
Unânime o desejo 

de permanecer 

Interesse em 
permanecer na terra 

Oferta de empregos no 
CIPS, baixos valores 

pagos nas 
indenizações e 

vantagem de morar em 
sítios (agricultura) 

Tranqüilidade e 
possibilidade de 
plantar e colher 

alimentos (agricultura) 

Tranqüilidade e 
vantagem de morar 

em sítio (árvores 
frutíferas e 
agricultura) 

Sossego e 
tranquilidade 

CONFLITO 
SOCIOAMBIENTAL 

Engenho Algodoais Engenho Serraria Engenho Mercês Ilha de Tatuoca 

Conflito 
socioambiental 

Poeira e despejo de 
efluentes não tratados 
no Riacho Algodoais 

Barulho e mau-cheiro 
proveniente das 

empresas. 

Diminuição do 
pescado em função 

de obras das 
empresas 

Diminuição do 
pescado devido a 

obras, 
desmatamentos e 

dragagem. 

Outros pontos 
negativos levantados 

Nenhum 
Mudança do curso de 
um riacho causando 
enchente no inverno 

Rachaduras em casas 
dos moradores 
(detonações) 

Dificuldade de 
acesso a Prainha 

(área de lazer) 

INICIATIVA 
COLETIVA 

Engenho Algodoais Engenho Serraria Engenho Mercês Ilha de Tatuoca 

Denúncia do 
problema 

Abaixo assinado 
entregue a dirigentes 

do CIPS 

3 protestos realizados 
na pista principal de 
acesso às empresas 

e reuniões com 
dirigentes do CIPS 

Envio de ofício para o 
CIPS 

As questões foram 
levadas aos 

dirigentes do CIPS 
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Mudanças ocorridas 
Coleta de água para 

análise na CPRH, não 
houve retorno. 

Perda de credibilidade 
com as empresas e 

com o CIPS em 
função dos protestos 

Não tiveram retorno 

 
 

Nenhuma medida 
foi tomada 

RELACIONAMENTO 
COMUNIDADE X 

EMPRESAS 
Engenho Algodoais Engenho Serraria Engenho Mercês Ilha de Tatuoca 

Estabelecimento de 
parcerias ou acordos 
com a comunidade 

Nenhum Nenhum Nenhum 

Acordo para oferta 
de vagas de 
trabalho na 
empresa 

Desenvolvimento de 
programas, projetos 

ou ações na 
comunidade por 

parte das empresas 

Programa de Educação 
Ambiental de Suape e 
cursos de agricultura 

promovidos pelo CIPS 

Doação de 
brinquedos e recursos 

para a escola da 
localidade 

Projeto para informar 
riscos e cuidados com 
o gasoduto que passa 

na comunidade. 
Reforço de 

escolaridade e festa 
dia das crianças.  

Curso de 
artesanato, 
capacitação 
profissional e 

reforço de 
escolaridade 

Estimativa de 
pessoas da 

comunidades 
empregadas em 

obras ou em 
empresas do CIPS 

As maiorias dos 
homens trabalham em 

obras do CIPS, 
algumas mulheres 

como cozinheiras nas 
empresas ou vendem 

almoço. 

A maioria diz que tem 
poucas pessoas da 

comunidade 
empregadas no CIPS. 

O presidente da 
Associação diz que 

90% estão 
trabalhando no CIPS 

As maiorias dos 
homens trabalham em 

obras do CIPS, 
algumas mulheres 
vendem almoço. 

Cerca de metade da 
comunidade 
(homens e 
mulheres) 

trabalham na 
empresa próxima. 

Outros vendem 
almoço ou possuem 

bares e 
restaurantes 

PROTAGONISMO Engenho Algodoais Engenho Serraria Engenho Mercês Ilha de Tatuoca 

Participação em 
algum movimento 

social 

Pequena adesão da 
comunidade à 
Associação de 

Moradores do local 

Grande adesão e 
organização da 
comunidade na 
Associação de 

Moradores do local 

Pequena adesão da 
comunidade à 
Associação de 

Moradores do local 

Grande adesão e 
organização da 
comunidade na 
Associação de 

Moradores do local 

Principais questões 
discutidas 

Indenizações 

Indenizações, 
autonomia da 
comunidade e 

empregos. 

Indenizações 
honestas 

Indenizações, 
Projeto Nova 

Tatuoca, empregos 
e diminuição do 

pescado 

Iniciativa para busca 
de soluções dos 

problemas 

Presidente da 
Associação do local 

Presidente da 
Associação do local e 

12 pessoas da 
comunidade 

Ninguém. 
Necessidade de união 

na comunidade 

Apenas 1 dos 
entrevistados 
demonstrou 

interesse 

Audiências públicas 
de empreendimentos 

Não participam Não participam Não participam Não participam 

GOVERNANÇA Engenho Algodoais Engenho Serraria Engenho Mercês Ilha de Tatuoca 

Espaço no CIPS para 
participação nos 

processos de 
decisão 

Nem todos os 
participantes acharam 

interessantes 

Todos acharam 
interessante para se 
informarem dos seus 

direitos 

Apenas a presidente 
da Associação não 
achou interessante. 

Os demais 
consideraram 
importante o 

envolvimento e 
participação nos 

assuntos do CIPS  

Todos acharam 
interessante o 

espaço. Mas foi 
unânime a opinião 

que esta atitude não 
mudaria a situação 

da comunidade. 
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O Quadro 9 sistematiza as informações obtidas com os informantes-chave das 

comunidades locais do CIPS, e permite uma melhor visualização dos resultados 

obtidos. 

 

4.3 Parte Interessada: Empresas do CIPS 

 

 Empresas próximas aos Engenhos Serraria e Algodoais 

 

- Empresa A1: 

 

A empresa é uma multinacional, norte - americana que se destaca entre as 

maiores indústrias de alimentos e bebidas do mundo e funciona há quatro anos no 

CIPS. 

         Em 11/03/10 o funcionário do setor de Recursos Humanos informou que a 

empresa possui 158 funcionários diretos e terceirizados que tem direito a plano de 

saúde, cesta básica, auxílio alimentação, refeitório no local de trabalho e transporte de 

suas casas até a empresa.  

     No que diz respeito à política de relacionamento com as comunidades do entorno, o 

informante afirma que a empresa consulta eventualmente os moradores locais sobre 

projetos ou novos investimentos. Também há a realização de eventuais ações de 

responsabilidade social no entorno. Às vezes, apóiam uma entidade da comunidade e 

incentivam o trabalho voluntário de seus funcionários com a comunidade local. A 

empresa não possui um canal oficial para receber reclamações da vizinhança de 

caráter socioambiental. Com relação à empregabilidade de moradores do entorno na 

empresa, há, freqüentemente o aproveitamento da mão de obra local que 

eventualmente é contemplada com um programa de capacitação da empresa. Sobre as 

parcerias com instituições públicas ou não governamentais para o desenvolvimento de 

programas socioambientais, o campo não foi preenchido pelo informante. 
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- Empresa B1: 

 

É uma empresa espanhola de produção de revestimentos cerâmicos e 

porcelanatos cuja unidade de Suape importa da Espanha o piso que é polido na 

fábrica. A unidade de Suape atende o mercado nacional e o Mercosul (Argentina, 

Paraguai e Uruguai) e está operando há nove anos no CIPS. 

          Foi realizada uma entrevista com o Gerente Administrativo em 22/03/10 que 

respondeu as perguntas sobre a empresa em questão. De acordo com as informações 

obtidas, existem 309 funcionários diretos e terceirizados que tem acesso a auxílio-

alimentação, refeitório no local de trabalho, transporte de suas casas até a empresa e 

alguns têm direito ao plano de saúde. 

      Quanto à política relacionamento da empresa com as comunidades 

próximas, o informante diz que não é realizado consulta prévia aos moradores locais 

sobre novos investimentos ou projetos da empresa. Não há também um canal oficial 

para receber reclamações da vizinhança de caráter socioambiental. A empresa não 

realiza ação de responsabilidade social no entorno, não apóia nenhuma entidade da 

comunidade e não incentiva o trabalho voluntário de seus funcionários junto à 

comunidade local. Igualmente, não existe nenhuma parceria da empresa com 

instituições públicas ou não governamentais para a realização de programas 

socioambientais. Com relação à absorção da mão de obra local na empresa, o 

informante diz ser prática freqüente da empresa, assim como a capacitação da 

mesma. 

 

- Empresa C1: 

 

 A empresa em questão produz bisnagas plásticas e laminadas, atendendo às 

indústrias de cosméticos, higiene pessoal, farmacêuticas, alimentícia e química. No 

CIPS, a empresa está instalada há seis anos. 

             A Supervisora de Recursos Humanos da empresa foi entrevistada em 

24/05/10, e informou que existem na empresa 145 funcionários diretos e terceirizados 
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que tem direito ao plano de saúde familiar, refeitório no local de trabalho, transporte de 

suas casas até o local de trabalho e alguns recebem auxílio creche. 

       A empresa não prevê uma política de consulta prévia às comunidades 

próximas sobre novos investimentos ou projetos, mas há um canal oficial para receber 

reclamações da vizinhança de caráter socioambiental, com procedimentos para 

atender as reinvidicações da comunidade. De acordo com a informante, eventualmente 

a empresa realiza ação de responsabilidade social no entorno, porém, não incentiva o 

trabalho voluntário de seus funcionários nas comunidades locais. Também não existe 

nenhuma parceria com instituições públicas ou não governamentais para o 

desenvolvimento de programas socioambientais. Sobre a empregabilidade de pessoas 

das comunidades do entorno, respondeu-se que eventualmente há o aproveitamento 

da mão de obra local na empresa e a capacitação da mesma.  

 

-  Empresa D1: 

 

É uma das líderes mundiais em embalagens para consumo, com 16 fábricas 

nos Estados Unidos, 20 na Europa, 11 na América do Sul, 01 no México, 01 no Egito, 

01 na China e na Coréia do Sul, Guatemala e Índia. A unidade de Suape está 

implantada há doze anos e fabrica exclusivamente, tampas de alumínio de latas de 

bebidas para exportação.  

      Em 04/03/10, a Supervisora de Recursos Humanos da empresa informou que 

existem na empresa 395 funcionários diretos e terceirizados que recebem plano de 

saúde familiar, tem acesso a refeitório no local de trabalho, transporte de suas casas 

até a empresa e alguns têm direito a auxílio creche. 

       Sobre o relacionamento da Empresa com os moradores do entorno, sua política 

não prevê consulta prévia à comunidade local em relação a projetos e novos 

investimentos. Entretanto, há um canal oficial na empresa para receber reclamações 

da vizinhança de caráter ambiental e há procedimento estabelecido para responder as 

reinvidicações da comunidade. A empresa freqüentemente realiza ações de caráter 

social com os moradores locais, como também apóia alguma entidade da comunidade. 

Ela também incentiva os seus funcionários a realizarem trabalhos voluntários junto à 
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comunidade local. Por outro lado, não há nenhuma parceria com instituições públicas 

ou não governamentais para o desenvolvimento de programas socioambientais. 

Quanto ao aproveitamento da mão de obra local, o informante diz que ocorre 

eventualmente, assim como a realização de programas de capacitação dessa mão de 

obra. 

 

-  Empresa E1: 

 

O grupo francês inseriu-se no mercado brasileiro para o desenvolvimento de 

vinhos e destilados, e atualmente, conta com a mais variada gama de produtos no 

mercado brasileiro. No CIPS está em funcionamento há oito anos. 

        Em 25/05/10, a Coordenadora de Meio Ambiente da empresa informou que 

existem 178 funcionários diretos e terceirizados na empresa e possuem plano de 

saúde familiar, refeitório no local de trabalho e transporte de suas casas até a 

empresa. 

 A empresa não possui uma política de consulta às comunidades do entorno 

sobre novos investimentos e projetos. Também não possuem um canal oficial para 

receber reclamações da vizinhança de caráter socioambiental. Por outro lado, 

desenvolvem frequentemente ações sociais na comunidade do entorno e incentivam 

seus funcionários a desenvolverem atividades voluntárias com a comunidade local. A 

empresa tem uma parceria com algumas escolas municipais do Cabo de Santo 

Agostinho- PE, para realizar o seu Programa de Educação Ambiental. Quanto à 

empregabilidade da mão de obra local na empresa, há um freqüente aproveitamento, 

contudo, a empresa não investe na capacitação dessa mão de obra. 

 

-  Empresa F1: 

         

 A empresa está entre as maiores fabricantes de bebidas alcoólicas da América 

Latina no segmento de vinhos, cidras, vodka, aguardente, uísques, conhaques e 

vermutes. A produção atende o mercado interno e externo (América Latina) e 

encontra-se implantada no CIPS há quatro anos. 
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                A Analista de Recursos Humanos da empresa, em 04/03/10, respondeu que 

a empresa possui 71 funcionários diretos e terceirizados que recebem cesta básica, 

tem direito ao plano de saúde familiar, oferece refeitório no local de trabalho e fornece 

transporte aos trabalhadores. 

 No que diz respeito à política de relacionamento com as comunidades do 

entorno, a empresa não prevê consulta prévia aos moradores sobre projetos e novos 

investimentos, e não possui um canal oficial para receber reclamações da comunidade. 

Da mesma forma, não há nenhuma ação social desenvolvida com os moradores do 

entorno, não apóia nenhuma entidade da vizinhança, e não incentiva o trabalho 

voluntário de seus funcionários junto à comunidade. Também não existe nenhuma 

parceria com instituições públicas ou não governamentais para o desenvolvimento de 

programas socioambientais. Com relação à absorção da mão de obra local, há o 

aproveitamento freqüente, assim como a sua capacitação. 

 

-  Empresa G1 

 

 A empresa catarinense é a maior fábrica de escovas da América Latina, uma 

das mais importantes indústrias brasileiras e está entre as líderes na produção de 

escovas dentais e de cabelos, vassouras, pincéis e produtos para higiene bucal. A filial 

presente no CIPS tem dois anos de instalação. 

            O Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos da Empresa, em 25/02/10, 

informou que a empresa possui 60 funcionários diretos e terceirizados que recebem 

plano de saúde familiar, auxílio alimentação, refeitório no local de trabalho, transporte e 

alguns têm direito a auxílio creche. Sobre as comunidades do entorno, a política da 

empresa não prevê consulta à comunidade sobre novos investimentos e projetos. 

Também não há um canal oficial para receber reclamações da comunidade de caráter 

socioambiental, a empresa não apóia nenhuma entidade da comunidade. Os 

funcionários da empresa não são incentivados a realizar trabalho voluntário junto à 

comunidade local. Em contrapartida, o informante afirma que a empresa realiza, 

eventualmente, ação de responsabilidade social com os moradores do entorno, mas 

não existe alguma parceria com instituições públicas ou não governamentais para o 
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desenvolvimento de programas socioambientais. Quanto à inserção da mão de obra 

local nas vagas da empresa, ocorre eventualmente, assim como a sua capacitação. 

  

- Empresa H1 

 

       Uma indústria de embalagens que está instalada no CIPS há três anos.               

A Analista de Recursos Humanos foi entrevistada em 16/03/10 respondendo que o 

número de funcionários diretos e terceirizados na empresa totaliza de 120 pessoas que 

tem direito ao plano de saúde familiar, auxílio alimentação, refeitório no local de 

trabalho e transporte de suas casas até a empresa. Quanto às comunidades próximas, 

a política da empresa não prevê consulta prévia aos moradores sobre projetos e novos 

investimentos. Por outro lado, há um canal oficial para receber reclamações da 

comunidade de caráter ambiental, mas não há procedimentos de respostas para 

responder a tais reivindicações. Eventualmente, a empresa aproveita a mão de obra 

local que freqüentemente é capacitada. Também são desenvolvidas ações freqüentes 

de responsabilidade social com os moradores do entorno, mas não existe o apoio a 

nenhuma entidade da comunidade. A empresa não possui política de incentivo ao 

trabalho voluntário dos seus moradores junto à comunidade local e não desenvolve 

programas ou projetos socioambientais com os moradores do entorno, em parceria 

com instituições públicas ou não governamentais. 

 

● Síntese das empresas próximas ao Engenho Serraria e Algodoais: 

  

 A fim de organizar as informações coletadas nas empresas do entorno do 

Engenho Serraria e Algodoais, foi desenvolvida o Quadro 09, a seguir. 
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Quadro 10 - Síntese dos resultados obtidos com as entrevistas realizadas com informantes das empresas próximas 
aos engenhos Serraria e Algodoais, localizados no complexo industrial portuário de suape, PE.  Fonte: Cecília Santos. 

ASSUNTOS EXPLORADOS 
NAS ENTREVISTAS 

SÍNTESE DAS RESPOSTAS OBTIDAS 

ENGENHO SERRARIA E ENGENHO ALGODOAIS 

RELACIONAMENTO COM 
OS FUNCIONÁRIOS 

Empresa A1 Empresa B1 Empresa C1 Empresa D1 

Plano de Saúde Oferece Parcialmente Oferece Oferece 

Cesta Básica Oferece Não oferece Não oferece Não oferece 

Auxílio alimentação Oferece Oferece Não oferece Não oferece 

Refeitório Oferece Oferece Oferece Oferece 

Transporte Oferece Oferece Oferece Oferece 

RELACIONAMENTO COM 
AS COMUNIDADES 

Empresa A1 Empresa B1 Empresa C1 Empresa D1 

Consulta sobre projetos e 
novos investimentos 

Eventualmente Não realiza Não realiza Não realiza 

Canal para receber 
reclamações  

Não possui Não possui Possui Possui 

Ações de responsabilidade 
social 

Eventualmente Não realiza Eventualmente Frequentemente 

Adotam alguma entidade Eventualmente Não apóia Não apóia Apóia 

Incentivam trabalho 
voluntário dos funcionários 

Eventualmente Não incentiva Não incentiva Frequentemente 

Aproveitamento da mão-de-
obra local 

Frequentemente Freqüentemente Eventualmente Eventualmente 

Capacitação da mão-de-obra 
local 

Eventualmente Frequentemente Eventualmente Eventualmente 

Parcerias com instituições 
públicas ou não 
governamentais para 
programas socioambientais 

Não respondido Não possui Não possui Não possui 

RELACIONAMENTO COM 
OS FUNCIONÁRIOS 

Empresa E1 Empresa F1 Empresa G1 Empresa H1 

Plano de Saúde Oferece Oferece Oferece Oferece 

Cesta Básica Não oferece Oferece Não oferece Não oferece 

Auxílio alimentação Não oferece Não oferece Oferece Oferece 

Refeitório Oferece Oferece Oferece Oferece 

Transporte Oferece Oferece Oferece Oferece 

RELACIONAMENTO COM 
AS COMUNIDADES 

Empresa E1 Empresa F1 Empresa G1 Empresa H1 

Consulta sobre projetos e 
novos investimentos 

Não realiza Não realiza Não realiza Não realiza 

Canal para receber 
reclamações 

Não possui Não possui Não possui Possui 

Ações de responsabilidade 
social 

Frequentemente Não realiza Eventualmente 
 

Frequentemente 
 

Adotam alguma entidade Não apóia Não apóia Não apóia Não apóia 

Incentivam trabalho 
voluntário dos funcionários 

Frequentemente Não incentiva Não incentiva Não incentiva 

Aproveitamento da mão-de-
obra local  

Frequentemente Frequentemente . Eventualmente Eventualmente 

Capacitação da mão-de-obra 
local 

Não capacita Frequentemente Eventualmente Frequentemente 

Parcerias com instituições 
públicas ou não 
governamentais para 
programas socioambientais 

Possui Não possui Não possui Não possui 
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 Empresas próximas ao Engenho Mercês 

 

- Empresa A2: 

 

A empresa encontra-se ainda em fase de instalação e, portanto em sua área 

está presente o consórcio de construtoras responsáveis pela obra do referido 

empreendimento.   

 Em 26/05/10 o profissional do setor de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – 

SMS, não respondeu a questão referente à quantidade de funcionários trabalhando no 

consórcio de construtoras. Porém, forneceu as informações de que os trabalhadores 

têm direito ao plano de saúde familiar, alguns ganham cesta básica e auxílio 

alimentação. Todos se alimentam em refeitório presente no local de trabalho e tem 

transporte para o deslocamento de suas casas até o canteiro de obras. 

Freqüentemente, a mão de obra local é absorvida nas vagas disponibilizadas e também 

é capacitada. Eventualmente, a política do consórcio de construtoras prevê consulta a 

comunidade local sobre projetos ou novos investimentos. Por outro lado, há um canal 

oficial para receber reclamações de caráter ambiental dos moradores locais, como 

também, procedimentos estabelecidos para atender tais reivindicações. Eventualmente 

é realizada alguma ação de responsabilidade social com a comunidade do entorno, 

mas não dão apoio a entidades da comunidade e não incentivam o trabalho voluntário 

de seus funcionários junto a comunidade próxima. Quanto à existência de parceria com 

o setor público, foi desenvolvido um programa social juntamente com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O referido Programa visa à qualificação 

profissional continuada com foco em formação no nível operacional e inserção no 

mercado de trabalho da construção civil. O público alvo abrangeu pessoas dos 

municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Os moradores do Engenho Mercês 

foram informados sobre o Programa Acreditar por meio dos próprios trabalhadores do 

Consórcio que fazem parte da comunidade. 
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-  Empresa B2: 

 

A empresa desenvolve resinas PET para embalagens e, atualmente é a segunda 

produtora de PET do mundo, sua sede está na Itália. A sede localizada em Suape é 

considerada a maior do mundo e tem a capacidade de fabricar 450 kt/ano e opera há 

três anos no local. 

 Na entrevista com o Diretor empresa, em 02/03/10, foi informado que o total de 

funcionários diretos e terceirizados na empresa é de 370. Todos recebem transporte, 

auxílio creche, plano de saúde familiar, auxílio alimentação, além do refeitório presente 

no local de trabalho. Não são fornecidas cestas básicas aos funcionários. A política da 

empresa expõe que eventualmente, seja realizada consulta prévia à comunidade local 

sobre projetos ou novos investimentos. Há um canal oficial de caráter ambiental para 

receber reclamações de moradores próximos, assim como, procedimentos 

estabelecidos para resposta às reivindicações. A mão de obra local é freqüentemente 

aproveitada e capacitada pela empresa. São realizadas algumas ações de 

responsabilidade social com a comunidade do entorno e apóiam uma entidade da 

comunidade. A empresa também incentiva o trabalho voluntário dos seus funcionários 

junto à comunidade local. Há uma parceria com a Organização Não Governamental 

(ONG), a Rede de Defesa Ambiental, para o desenvolvimento do Projeto Núcleos 

Comunitários de Defesa do Meio Ambiente – NUCODEMA que atua em comunidades 

localizadas na área do Cabo de Santo Agostinho. 

 

-  Empresa C2: 

 

Encontra-se em fase de implantação de três unidades industriais integradas: 

produção de ácido tereftálico (PTA), produção de polímeros e filamentos de poliéster e 

uma fábrica de resina para embalagem PET. Será o mais importante pólo integrado de 

poliéster da América Latina. 

 Em 26/05/10, o Consultor de Saúde Meio Ambiente e Segurança respondeu que 

existem 263 funcionários diretos e terceirizados trabalhando na fase de implantação da 

empresa. Tais funcionários têm direito ao plano de saúde familiar, auxílio alimentação, 
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refeitório no local de trabalho, transporte e auxílio creche. Freqüentemente, a 

comunidade local é consultada a respeito de projetos e novos investimentos a serem 

realizados. Existe também um canal para receber reclamações da comunidade de 

caráter ambiental, e procedimentos pra responder às reivindicações. A mão de obra 

local está sendo freqüentemente aproveitada e capacitada. Nesse sentido, existe uma 

parceria com o SENAI para desenvolver qualificação profissional para pessoas que 

residem no Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Freqüentemente são realizadas ações 

de responsabilidade social com a comunidade do entorno e eventualmente é dado um 

apoio à uma entidade da comunidade. Quanto ao trabalho voluntário de seus 

funcionários junto à comunidade local, há um incentivo freqüente para que seja 

realizado. A empresa não desenvolve programas socioambientais em parceria com 

instituições públicas ou não governamentais. 

 

- Empresa D2 

 

Empresa do segmento de operação portuária, armazenagem e distribuição de 

cargas que fica a 4 km dos cais do Porto de Suape onde opera há nove anos.  

       O Gerente Terminal, em 02/03/10, informou que a empresa possui 32 funcionários 

diretos e terceirizados que recebem cesta básica, plano de saúde familiar, transporte, 

auxílio alimentação, mas não possui refeitório no local de trabalho. Com relação à 

comunidade local, a política da empresa não expõe a necessidade de realizar consulta 

prévia aos moradores próximos sobre projetos ou novos investimentos. Não há um 

canal para que a comunidade do entorno tenha a oportunidade de realizar reclamações 

de caráter ambiental à empresa. Não existe nenhuma parceria entre a empresa e 

instituições públicas ou não governamentais para o desenvolvimento de projetos 

socioambientais. Também não são realizadas ações de caráter social com os 

moradores locais, nem é incentivado o trabalho voluntário dos funcionários neste 

sentido. A empresa não apóia alguma entidade presente nas comunidades próximas. 

Por outro lado, há a absorção e capacitação freqüente da mão de obra local na 

empresa. 
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- Empresa E2 

 

Encontra-se em operação há cinco anos no CIPS no ramo de minérios. A 

engenheira e a administradora da empresa, em 24/03/10, informou a existência de 

apenas três funcionários diretos que recebem plano de saúde familiar e auxílio 

alimentação, mas não possuem refeitório no local de trabalho e não disponibilizam o 

transporte para os trabalhadores, não fornecem cesta básica e auxílio creche. No que 

diz respeito ao relacionamento da empresa com os moradores próximos, a política da 

empresa não prevê consulta à comunidade sobre projetos ou novos investimentos a 

serem realizados pela Empresa. Também não há um canal para receber reclamações 

da comunidade de caráter ambiental. Contudo, freqüentemente a mão de obra local é 

aproveitada pela empresa, mas não é capacitada. Não são desenvolvidas ações de 

responsabilidade social e projetos socioambientais com os moradores do entorno. A 

empresa não apóia nenhuma entidade da comunidade. Também não é incentivado o 

trabalho voluntário dos funcionários junto à comunidade. 

 

● Síntese das empresas próximas ao Engenho Mercês 

 

 Para uma melhor sistematização das respostas coletadas nas empresas 

próximas ao Engenho Mercês, foi elaborado o Quadro 11, a seguir: 
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 Empresa próxima a Ilha de Tatuoca 

 

- Empresa A3: 

 

A empresa é do setor de construção naval e está instalada no CIPS há cerca de 5 

anos. 

A Coordenadora de Meio Ambiente, em 23/04/10, respondeu que existem 4.500 

funcionários diretos e terceirizados trabalhando na empresa. Eles têm direito ao plano 

de saúde familiar, refeitório no local de trabalho e transporte. Alguns dos empregados 

recebem cesta básica. Não são oferecidos auxílio-creche, nem auxílio alimentação. 

Quanto ao relacionamento com as comunidades do entorno, a política da empresa 

Quadro 11 – Síntese dos resultados obtidos com as entrevistas realizadas com informantes das empresas próximas 

ao Engenho Mercês, localizado no Complexo Industrial Portuário de Suape, PE.  Fonte: Cecília Santos. 

ENGENHO MERCÊS 

RELACIONAMENTO COM 

OS FUNCIONÁRIOS 
Empresa A2 Empresa B2 Empresa C2 Empresa D2/E2 

Plano de Saúde Oferece Oferece Oferece Oferece/Oferece 

Cesta Básica Oferece Não oferece Não oferece Oferece/ Não oferece 

Auxílio alimentação Oferece Oferece Oferece Oferece/Oferece 

Refeitório Não oferece Oferece Oferece 
Não oferece/ Não 

oferece 

Transporte Não oferece Oferece Oferece Oferece/ Não oferece 

RELACIONAMENTO COM 

AS COMUNIDADES 
Empresa A2 Empresa B2 Empresa C2 Empresa D2/E2 

Consulta sobre projetos e 

novos investimentos 
Eventualmente Eventualmente Frequentemente 

Não realiza/Não 

realiza 

Canal para receber 

reclamações 
Possui Possui Possui 

Não possui/Não 

possui 

Ações de responsabilidade 

social 
Eventualmente Eventualmente Frequentemente 

Não realiza/ Não 

realiza 

Adotam alguma entidade Não apóia Apóia Eventualmente Não apóia/Não apóia 

Incentivam trabalho 

voluntário dos funcionários 
Não incentiva Incentiva Incentiva 

Não incentiva/Não 

incentiva 

Aproveitamento da mão-de-

obra local  
Frequentemente Frequentemente Frequentemente 

Freqüentemente/ 

Freqüentemente 

Capacitação da mão-de-obra 

local 
Frequentemente Frequentemente Frequentemente 

Freqüentemente/ 

Não capacita 

Parcerias com instituições 

públicas ou não 

governamentais para 

programas socioambientais 

Não possui 

Programa 

socioambiental 

(ONG) 

Não possui 
Não possui/Não 

possui 
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expõe que, eventualmente, a empresa prevê consulta prévia aos moradores para 

tratar de projetos e novos investimentos. Existe um canal oficial para receber 

reclamações da comunidade de caráter ambiental, assim como procedimentos de 

resposta. Freqüentemente são realizadas ações sociais com os moradores locais e os 

funcionários são incentivados a realizarem trabalhos voluntários. Eventualmente, são 

adotadas entidades da comunidade. O campo referente ao desenvolvimento de 

programas socioambientais em parceria com instituições públicas ou não 

governamentais não foi respondido. Sobre o aproveitamento e a capacitação da mão-

de-obra local, a empresa realiza com freqüência.  

 

● Síntese da empresa próxima à Ilha de Tatuoca 

 

Com a finalidade de melhor apresentar os resultados obtidos com a empresa 

localizada próxima à Ilha de Tatuoca, foi desenvolvido o Quadro 12. 

 

 

 

 

 

Quadro 12 – Síntese dos resultados obtidos com as entrevistas realizadas com informantes das 
empresas próximas a Ilha de Tatuoca, localizada no Complexo Industrial Portuário de Suape, PE.  
Fonte: Cecília Santos. 

ILHA DE TATUOCA 

RELACIONAMENTO COM OS FUNCIONÁRIOS Empresa A3 

Plano de Saúde Oferece 

Cesta Básica Parcialmente 

Auxílio alimentação Não Oferece 

Refeitório Oferece 

Transporte Oferece 

RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES Empresa A3 

Consulta sobre projetos e novos investimentos Eventualmente 

Canal para receber reclamações Possui 

Ações de responsabilidade social Frequentemente 

Adotam alguma entidade Eventualmente 

Incentivam trabalho voluntário dos funcionários Incentiva 

Aproveitamento da mão-de-obra local  Freqüentemente 

Capacitação da mão-de-obra local Freqüentemente 

Parcerias com instituições públicas ou não governamentais para 
programas socioambientais 

Não respondeu 
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4.3.1 Síntese Geral das empresas do CIPS 

 

 Diante da quantidade de informações obtidas com as empresas do CIPS, o 

Quadro 13, a seguir, com a sistematização dos resultados, foi construído para uma 

melhor visualização das respostas.  

 

Quadro 13 – Síntese Geral dos resultados obtidos com as entrevistas realizadas com informantes das empresas 
localizadas no Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. Fonte: Cecília Santos. 
ASSUNTOS EXPLORADOS 

NAS ENTREVISTAS 
SÍNTESE DAS RESPOSTAS OBTIDAS 

RELACIONAMENTO COM 
OS FUNCIONÁRIOS 

Empresas próximas ao 
Engenho Algodoais e 

Engenho Serraria 

Empresas próximas ao 
Engenho Mercês 

Empresas próximas 
ao Ilha de Tatuoca 

Plano de Saúde Todas oferecem Todas oferecem Oferece 
Cesta Básica Maioria não oferece Metade oferece Parcialmente 

Auxílio alimentação Metade oferece Todas oferecem Não Oferece 
Refeitório Todas oferecem Muitas não oferecem Oferece 
Transporte Todas oferecem Muitas oferecem Oferece 

RELACIONAMENTO COM 
AS COMUNIDADES 

Empresas próximas ao 
Engenho Algodoais e 

Engenho Serraria 

Empresas próximas ao 
Engenho Mercês 

Empresas próximas 
ao Ilha de Tatuoca 

Consulta sobre projetos e 
novos investimentos 

Maioria não realiza Muitas consultam Eventualmente 

Canal para receber 
reclamações 

Muitas não possuem Muitas possuem Possui 

Ações de responsabilidade 
social 

Muitas realizam Muitas realizam Frequentemente 

Adotam alguma entidade Maioria não adota Muitas não adotam Eventualmente 
Incentivam trabalho 

voluntário dos funcionários 
Maioria não incentiva Muitos não incentivam Incentiva 

Aproveitamento da mão-de-
obra local 

Metade aproveita 
freqüentemente e a outra 
metade, eventualmente 

Todas aproveitam 
frequentemente 

Frequentemente 

Capacitação da mão-de-
obra local 

Maioria capacita eventualmente 
Maioria capacita 
frequentemente 

Frequentemente 

Parcerias com instituições 
públicas ou não 

governamentais para 
programas socioambientais 

Maioria não desenvolve Maioria não possui Não respondeu 

 

4.4 Parte interessada: CIPS 

 

O CIPS é uma empresa pública de direito privado, vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. Em seu organograma, os 

cargos comissionados são: presidente, vice-presidente, diretores, coordenadores e 
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coordenadores executivos. O Coordenador de Gestão Fundiária e Condominial do CIPS 

é o responsável pelo tratamento direto com as comunidades locais de Suape e no dia 

13/01/11 foi entrevistado. Primeiramente, informou sobre o histórico de ocupação dos 

moradores que permaneceram em grande parte no território do CIPS. Destacou-se a 

questão do crescimento das comunidades do CIPS com os filhos e netos dos 

moradores locais, mas, recentemente, observa-se também a chegada de uma grande 

quantidade de pessoas vindas outras localidades, sendo assim, considerados 

invasores. De acordo com a entrevista, os moradores nativos e os invasores terão um 

tratamento diferenciado no tocante à indenização ou relocação dos mesmos para outra 

área, sendo esta uma diretriz que será apontada pelo no novo Plano Diretor de Suape. 

No que diz respeito ao futuro das comunidades em Suape, o CIPS tem captado 

recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) do governo federal, para 

implementar infraestrutura e construir habitações para os moradores que ocupam o 

território de Suape, viabilizando intervenções urbanísticas e regularização fundiária. O 

entrevistado falou também sobre o relacionamento de Suape com a comunidade 

dizendo que há alguns anos atrás os moradores não tinham espaço para dialogar com 

os gestores do CIPS e geralmente eram destratados. Em 2007, os líderes comunitários 

ou presidentes das associações de moradores das comunidades de Suape, receberam 

um calendário anual informando cursos, eventos e reuniões que serão promovidas pelo 

CIPS.  Caso os moradores locais queiram dialogar com algum gestor de Suape, o 

coordenador entrevistado é a pessoa incumbida deste papel e diz estar sempre à 

disposição, sem precisar marcar horário. Segundo o entrevistado, na maioria das vezes, 

as reuniões realizadas com integrantes da comunidade surgem da demanda de 

esclarecimento de dúvidas relacionadas à questão fundiária. Poucas vezes é procurado 

para receber reclamações de caráter socioambiental. Desta forma, o coordenador 

entrevistado reconhece que existem conflitos socioambientais no CIPS, mas, para ele, 

são de pequena escala quando comparados às questões fundiárias e sociais. Por fim, 

foi disponibilizado um relatório com as ações desenvolvidas pelo CIPS, na gestão de 

2007 a 2010, voltadas para a comunidade. As ações desenvolvidas foram: 
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 2007 - 14 reuniões com líderes comunitários das comunidades de Suape. 

 2008 - 4 reuniões com líderes comunitários das comunidades de Suape. 

 2009 - 10 reuniões com líderes comunitários das comunidades de Suape. 

 2010 - 09 reuniões com líderes comunitários das comunidades de Suape. 

 1ª Reunião com lideres comunitários em 2010, café da manhã, apresentação de 

planejamento para o ano de 2010. 

 2009 - 6 visitas da comunidade à área portuária de Suape 

 2007 – 2010: 2 mil pessoas das comunidades locais e do entorno de Suape 

formadas no curso de informática Inclusão Digital. 

 2007 - 2010 - média de 3.850 pessoas da comunidade local e do entorno 

participantes do projeto Cinema para Todos. 

 2007 - 2010 - Através da Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco – 

SEDUC, em parceria com o CIPS, o Educação de Jovens e Adultos - EJA formou 

1.225 alunos, no Ensino Médio e Fundamental. 

 2008 - 2010 - O Sebrae em parceria com o Complexo de Suape, realizou para as 

comunidades do entorno de Suape, 35 mini-cursos, 06 palestras e 09 Videotecas 

com um total de 2.150 participantes. Dentre os mini-cursos oferecidos, o 

Resíduos Sólidos: Lixo Uma Oportunidade de Negócio, Ecoturismo e Educação 

Ambiental, estavam relacionados à temática de meio ambiente. 

 Curso voltado para capacitar Presidentes das Associações de moradores do 

Entorno de Suape objetivando maior e melhor Captação de Recursos. Foram 

capacitados 25 lideres comunitários. 

 2009 – 2010 - 80 jovens e adultos das comunidades do entorno no Curso para 

almoxarifes nos canteiros de obras 

 2009 – 2010 - 80 (oitenta) jovens e adultos das comunidades do entorno de 

Suape, capacitados no Curso de Agente Ambiental, visando a atuação dos 

mesmos nas ações e serviços de proteção ao meio ambiente e aos marcos 

históricos e culturais presentes em Suape.  

 2009 - 45 (quarenta e cinco) jovens e adultos das comunidades do entorno de 

Suape, capacitados no Curso de Bombeiro Hidráulico para área de Encanador, 

visando a empregabilidade nas empresas no Complexo Portuário de Suape.  
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 2007 - 285 jovens e adultos das comunidades do entorno de Suape capacitados 

em 09 cursos: Drinque e Coquetéis; Auxiliar de Limpeza; Jardinagem; 

Recepcionista; Cabeleleiro; Auxiliar de Cozinha; Agente Comunitário; Lancheiro 

e Pasteleiro. 

 2007 - Reforço de Escolaridade, reforço básico de língua portuguesa, 

matemática e relações interpessoais. 425 jovens e adultos capacitados. 

 Capacitação para aproveitamento nas obras de construção da Refinaria Abreu e 

Lima. 892 jovens e adultos capacitados (20 horas/aula). 

 Curso Patrulheiro Mirim: O CIPS em parceria com a Polícia Militar de 

Pernambuco, através do 18º Batalhão de Polícia Militar, promoveu o Curso de 

Patrulheiro Mirim para 395 estudantes com idade de 9 a 14 anos estudantes de 

escolas públicas do entorno do Complexo. 

 Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD): O 

CIPS em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco, através do 18º Batalhão 

de Polícia Militar em parceria com o PROERD, promoveu a capacitação de 150 

alunos de escolas públicas do entorno do Complexo. 

 2007: O CIPS em parceria com a Fundação Altino Ventura, realizou 360 

atendimentos através da Unidade Móvel Clinica Oftalmológica, beneficiando 27 

comunidades locais de Suape. 

 Reunião realizada na Comunidade de Massangana com a LABORH, Empresa 

integradora e inovadora de soluções em serviços com foco em Recursos 

Humanos, objetivando orientação para inserção dos Jovens no Mercado de 

Trabalho. 

 Visita dos Presidentes Comunitários nas instalações do Serviço Social do 

Transporte - SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – 

SENAT. 

 O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Presidente de Suape Fernando 

Bezerra Coelho, apresenta o Plano Diretor de Suape aos Lideres Comunitários 

de Suape. 

 2007: O CIPS realizou em parceria com o Instituto Tavares Buril - ITB, Caixa 

Econômica Federal e Sesi, 17.799 atendimentos, beneficiando uma população 
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de 5.933 pessoas. Nesta Ação foram realizados os seguintes serviços: Primeiros 

Socorros; Regularização de situação militar-Alistamento; Emissão de Carteira do 

Trabalho, CPF, Registro de Nascimento, Titulo de Eleitor, Carteira de Identidade; 

Clínica Médica; Consultas Oftalmologista, Pediátrica, Ginecológica e 

Odontológica; Exame Preventivo de Câncer Ginecológico, de glicose e 

colesterol; Aferição de Pressão; Corte de Cabelo; Oficinas de Serigrafia, 

Estamparia e Material Reciclado; Palestras Educativas: higiene pessoal, 

prevenção as DSTs – AIDS/ drogas/ alcoolismo e tabagismo. 

 Festa de Dia das Crianças: 2 mil crianças da comunidades de Suape e entorno. 

 São João Para Todos: confraternização com as comunidades locais de Suape, 

participação de 500 pessoas. 

 Natal para Todos: Confraternização e distribuição de brinquedos para 2.000 

crianças das comunidades de Suape. 

 2010 – Projeto Pedagogia Ambiental do Programa de Educação Ambiental de 

Suape, 680 concluintes. 

 

4.4.1 Síntese dos resultados do CIPS 

 

 Para melhor visualização dos resultados obtidos com o gestor do Complexo 

Industrial Portuário de Suape, foi elaborado o Quadro 14. 
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Quadro 14 – Síntese dos resultados obtidos com as entrevista realizadas com informante-chave do Complexo 
Industrial Portuário de Suape, PE.  Fonte: Cecília Santos. 

ASSUNTOS EXPLORADOS NA 
ENTREVISTAS 

SÍNTESE DA ENTREVISTA 

 
Histórico ocupação comunidades 

locais 

Aumento do número de famílias nas comunidades com os filhos e netos 
dos moradores. Recentemente chegada de pessoas de outras localidades 
(invasores). 

Futuro das comunidades 
Captação de recursos do PAC 2 para implementar infraestrutura e construir 
habitações para os moradores que ocupam o território de Suape, 
viabilizando intervenções urbanísticas e regularização fundiária. 

Relacionamento com as 
comunidades 

Espaço para diálogo. 

Conflito Socioambiental 
Percebe a existência, mas considera as questões sociais e fundiárias mais 
urgentes. 

Ações desenvolvidas 

 
Ações desenvolvidas com a comunidade locais e do entorno, na área 
social, socioambiental, capacitação profissional, educação e reuniões com 
líderes comunitários. 

 
     CURSOS PROFISSIONALIZANTES: 
 

 2 mil pessoas das comunidades locais e do entorno de Suape 
formadas no curso de informática Inclusão Digital 

 2.150 participantes nos 35 mini-cursos, 06 palestras e 09 
Videotecas promovidos pelo SEBRAE em parceria com CIPS.  

 

 80 jovens e adultos das comunidades do entorno no Curso para 
almoxarifes nos canteiros de obras 

. 

 45 (quarenta e cinco) jovens e adultos das comunidades do entorno 
de Suape, capacitados no Curso de Bombeiro Hidráulico para área 
de Encanador.  

 

 Jovens e adultos das comunidades do entorno de Suape 
capacitados em 09 cursos: Drinque e Coquetéis; Auxiliar de 
Limpeza; Jardinagem; Recepcionista; Cabeleleiro; Auxiliar de 
Cozinha; Agente Comunitário; Lancheiro e Pasteleiro. 

 892 jovens e adultos capacitados Capacitação para aproveitamento 
nas obras de construção da Refinaria Abreu e Lima.  

 
     CURSOS NA ÁREA EDUCACIONAL: 
 

 1.225 alunos formados na Educação de Jovens e Adultos - EJA, no 
Ensino Médio e Fundamental, através da Secretaria de Educação e 
Cultura de Pernambuco – SEDUC, em parceria com o CIPS. 

 425 jovens e adultos participantes do reforço básico de língua 
portuguesa, matemática e relações interpessoais.  

 
CURSO NA ÁREA SOCIOAMBIENTAL: 
 

 Jovens e adultos das comunidades do entorno de Suape, 
capacitados no Curso de Agente Ambiental, visando a atuação dos 
mesmos nas ações e serviços de proteção ao meio ambiente e aos 
marcos históricos e culturais presentes em Suape.  

 680 concluintes no Projeto Pedagogia Ambiental do Programa de 
Educação Ambiental de Suape. 
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4.5 Análise e Discussão Dos Resultados 

 

Analisou-se neste trabalho, a governança dos conflitos socioambientais em 

Suape, com as principais partes interessadas no território: comunidades locais, 

empresas privadas e setor governamental (CIPS). Para tal análise, foi elaborado o 

Quadro 15, que compara os fatores básicos que oportunizam e limitam o atual modelo 

de governança do CIPS, identificados nesta pesquisa.  

O Quadro 15 destaca sete oportunidades para o tratamento dos conflitos 

socioambientais e nove fatores que limitam a resolução deste problema entre as partes 

interessadas do CIPS. Dentre os fatores positivos identificados ressaltaram-se a leve 

tendência do setor público e privado de Suape em estabelecer um contato com as 

comunidades locais e o desenvolvimento de ações socioambientais com este público. 

Contudo, para que haja uma negociação dos conflitos socioambientais baseado no 

conceito de governança adotado neste trabalho, estes fatores mostram-se insuficientes.  

Os fatores negativos listados no quadro corroboram com esta afirmação. Dentre eles, 

enfatiza-se a baixa capacidade associativa e de iniciativa coletiva das comunidades 

locais e as limitações de qualificação destas para participarem de modo ativo e 

igualitário na governança.  

 Neste contexto, analisa-se a governança existente hoje no CIPS baseada em 

uma relação vertical entre as partes interessadas, onde o interesse econômico caminha 

desalinhado dos interesses de cada parte envolvida. Para propor uma renovação desta 

relação, fez-se necessário analisar também como está o envolvimento desses atores 

neste processo de governança vigente no CIPS. Dessa forma, uma matriz qualitativa do 

envolvimento das partes interessadas no tratamento dos conflitos no CIPS foi 

desenvolvida no Quadro 16, com base nos fatores levantados no Quadro 14. 
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Quadro 15 – Quadro síntese dos principais fatores que oportunizam e limitam o tratamento dos 
conflitos socioambientais no Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. Fonte: Cecília 
Santos. 

Fatores Que Oportunizam o Tratamento dos 
Conflitos Socioambientais no CIPS 

Fatores Que Limitam o Tratamento dos 
Conflitos Socioambientais no CIPS 

COMUNIDADE LOCAL 

 

 Percebem a existência de conflito 
socioambiental. 

 

 

 Baixa capacidade associativa e iniciativa 
coletiva. 

 Interesse maior em discutir questões 
relacionadas à indenização e relocação de 
suas terras; 

 Qualificação limitada para participação em 
discussões; 

 Limitações na articulação com o setor 
privado; 

 Parte está descrente com o setor público 
(CIPS). 

EMPRESA SUAPE (SETOR PÚBLICO) 

 

 O gestor entrevistado percebe a existência 
dos conflitos socioambientais abordados no 
trabalho; 

 Ações desenvolvidas com a comunidade 
local e do entorno, na área social, 
socioambiental, capacitação profissional e 
educação; 

 Realiza reuniões com líderes comunitários. 

 

 O entrevistado considera os conflitos 
socioambientais em pequena escala 
quando comparado às questões sociais e 
fundiárias; 

 Não realiza reuniões com o setor 
empresarial para discussão dos conflitos 
socioambientais.  

EMPRESAS DO CIPS (SETOR PRIVADO) 

 

 Muitas possuem canal para receber 
reclamações da comunidade de caráter 
ambiental; 

 Grande aproveitamento e capacitação da 
mão de obra local. Bom relacionamento 
com os funcionários; 

 Realizam ações de responsabilidade social 
      e muitas vezes, apóiam alguma entidade                             
      da comunidade. 

 

 Limitações de investimento em programas, 
projetos e ações socioambientais.  

 Muitas não incentivam o trabalho 
voluntário de seus funcionários junto à 
comunidade local. 

 Limitações no estabelecimento de 
parcerias público-privadas. 
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Quadro 16 – Matriz de enquadramento qualitativo do envolvimento das partes interessadas no processo de tratamento dos 

conflitos socioambientais do território do Complexo Industrial Portuário de Suape, PE. Fonte: Cecília Santos. 
 

PARTES INTERESSADAS RESULTADOS OBTIDOS COM O USO DOS INDICADORES 

CONFLITOS 
SOCIOAMBIENTAIS 

COMUNIDADE LOCAL EMPRESAS DO CIPS CIPS 

 Conflito relacionado à 
comunidade do Engenho 
Algodoais e a poeira e o 
despejo de efluentes não 
tratados no Riacho Algodoais 
provenientes das empresas 
próximas 

(1) Qualificação dos 
informantes-chave: Não 
atendido  

(2) Iniciativa individual e 
coletiva: Pouco atendido 
(3) Negociação: Não 
atendido 

 
Resultado = Pouco 
envolvimento 

(1) Comunicação com a 
comunidade local: 
Parcialmente atendido 

(2) Aproximação da 
comunidade local: 
Parcialmente atendido 

(3) Inserção de moradores 
locais na empresa: 
Parcialmente atendido 

 
Resultado = Médio 
envolvimento  

(1) Aproximação da 
comunidade local: 
Atendido 

(2) Conflito 
socioambiental: Não 
atendido 

(3) Negociação: 
Parcialmente atendido 

 
Resultado = Médio 
envolvimento 

 Conflito relacionado à 
comunidade do Engenho 
Serraria e o barulho e mau 
cheiro provenientes das 
empresas próximas 

1) Qualificação dos 
informantes-chave:  Não 
atendido 

(2) Iniciativa individual e 
coletiva: Parcialmente 
atendido 

(3) Negociação: 
Parcialmente atendido 

 
Resultado = Médio 
envolvimento 

(1) Comunicação com a 
comunidade local 
Parcialmente atendido 

(2) Aproximação da 
comunidade local 
Parcialmente atendido 

(3) Inserção de moradores 
locais na empresa: 
Parcialmente atendido 

 
Resultado = Médio 
envolvimento 

(1) Aproximação da 
comunidade local: 
Atendido 

(2) Conflito 
socioambiental: Não 
atendido 

(3) Negociação: 
Parcialmente atendido 
 
Resultado = Médio 
envolvimento 

 Conflito relacionado à 
comunidade do Engenho 
Mercês e a diminuição do 
pescado em função de obras de 
empresas próximas 

(1) Qualificação dos 
informantes-chave: Não 
atendido 

(2) Iniciativa individual e 
coletiva: Pouco atendido 

(3) Negociação: 
Parcialmente atendido 

 
Resultado = Pouco 
envolvimento 

(1) Comunicação com a 
comunidade local: Atendido 

(2) Aproximação da 
comunidade local: 
Parcialmente atendido 

(3) Inserção de moradores 
locais na empresa: Atendido  

 
Resultado = Muito 
envolvimento  

(1) Aproximação da 
comunidade local: 
Atendido 

(2) Conflito 
socioambiental: Não 
atendido 

(3) Negociação: 
Parcialmente atendido 

 
Resultado = Médio 
envolvimento 

 Conflito relacionado à 
comunidade da Ilha de Tatuoca 
devido a obras, desmatamentos 
e dragagens realizadas por 
empresa próxima 

1) Qualificação dos 
informantes-chave:  Não 
atendido 

(2) Iniciativa individual e 
coletiva: Parcialmente 
atendido 
(3) Negociação: Atendido 

 
Resultado = Médio 
envolvimento 

(1) Comunicação com a 
comunidade local: 
Parcialmente atendido 

(2) Aproximação da 
comunidade local: 
Parcialmente atendido 

(3) Inserção de moradores 
locais na empresa: Atendido 

 
Resultado = Médio 
envovlvimento 

(1) Aproximação da 
comunidade local: 
Atendido 

(2) Conflito 
socioambiental: Não 
atendido 

(3) Negociação: 
Parcialmente atendido 

 
Resultado = Médio 
envolvimento 

 

 

 

 

 

GLOSSÁRIO 

DAS 

CORES 

QUALIFICAÇÃO PARA TRATAR DO ASSUNTO 

MUITO ENVOLVIMENTO 

MÉDIO ENVOLVIMENTO 

POUCO ENVOLVIMENTO 
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Observou-se na matriz elaborada, que, de uma forma geral, a cor azul foi 

predominante. Tal resultado significa que existe a tendência de um médio envolvimento 

das partes interessadas no tratamento dos conflitos socioambientais estudados. 

Analisando essa teia de relações individualmente, percebe-se que a comunidade local é 

o segmento menos envolvido com a questão, seguida da esfera pública (CIPS) e do 

setor privado (empresas). Percebe-se também que alguns conflitos apresentam maior 

dificuldade para serem resolvidos, dois casos favorecem (Engenho Serraria e Ilha de 

Tatuoca), dois casos não (Engenho Mercês e Engenho Algodoais). Este fato não está 

associado à natureza dos conflitos, mas às limitações destas comunidades locais no 

atendimento aos indicadores abordados na matriz.    

Considerando, contudo, que o panorama apontado no Quadro 15 reflete uma 

situação atual, que não é permanente, um passo importante para alterar este cenário 

positivamente, que no caso da matriz seria a mudança da cor azul para a verde, é o 

estabelecimento de um maior envolvimento entre as partes.  

O empoderamento das comunidades locais frente ao projeto de desenvolvimento 

do CIPS é um dos fatores que podem oportunizar o envolvimento desses atores que, no 

momento, tem se comportado de forma passiva perante os conflitos socioambientais 

vivenciados. Tal comportamento é comum em comunidades que se relacionam com 

questões que envolvem grandes interesses econômicos e políticos uma vez que levam 

as comunidades a se sentirem impotentes perante a desfavorável correlação entre as 

forças subjacentes (QUINTAS, 2009).   

A capacitação das partes interessadas é outro fator que oportuniza o 

empoderamento e o envolvimento das mesmas no processo de governança, 

principalmente, no caso das comunidades do CIPS, devido as suas limitações no 

tocante à temática ambiental e a desinformação a respeito dos seus direitos. Lima 

(2002) reafirma tal necessidade falando sobre a contribuição do processo educativo na 

busca de respostas aos múltiplos e freqüentes problemas socioambientais. Tal 

educação, contudo, não encontra-se no ensino formal, mas em uma educação 

problematizadora e libertadora (FREIRE, 1987), em uma educação comprometida com 

o meio ambiente e a qualidade de vida das populações, como a Educação Ambiental 

(GADOTTI, 2000; QUINTAS, 2006).  



 107 

 Mais um fator que favorece o emponderamento e o envolvimento das partes 

interessadas é a formação de coalizões que fortalecem os laços entre os atores em 

questão (BREDARIOL, 2001). No caso das comunidades locais do CIPS aponta-se a 

necessidade de coalizão entre as mesmas, para o fortalecimento de suas organizações 

sociais, cuja situação atual é de pequena adesão dos moradores, sendo assim, pouco 

representativas. Coalizões entre as empresas do CIPS também é um importante fator 

que oportuniza a representação de interesses comuns. Tais coalizões também podem 

facilitar o estabelecimento de parcerias entre as partes interessadas, um dos fatores 

limitantes para o tratamento dos conflitos socioambientais que foi identificado neste 

trabalho. Quintas (2006) corrobora com a importância da realização de parcerias entre 

Poder Público – sociedade civil por meio de uma postura negociadora de pessoas com 

conhecimentos e habilidades para isto. O autor acrescenta que para efetivação desta 

parceria se faz necessário que as pessoas e organizações envolvidas tenham objetivos 

comuns, compromisso com a causa ambiental, transparência, humildade e postura 

negociadora. Nesta mesma linha, Cavalcanti (2004) enfatiza a necessidade de uma 

consciência coletiva das partes interessadas sobre os impactos ambientais para a 

governança dos mesmos. 

Sobre o estabelecimento de uma postura negociadora, os resultados da pesquisa 

apresentam pistas de que o CIPS tem possibilitado uma abertura maior à comunidade 

do que o setor privado. Tal afirmação se contrapõe ao apontado pela matriz (Quadro 

15) onde as empresas privadas de Suape apresentam-se como a parte mais envolvida 

no tratamento dos conflitos socioambientais existentes. O motivo dessa contradição 

está relacionado aos indicadores selecionados para as empresas, que levam em conta 

a comunicação com a comunidade local apenas sob o ponto de vista da existência de 

canais de comunicação e consulta sobre novos investimentos e projetos. Em 

contrapartida, estes indicadores não consideram se, na prática, esses instrumentos 

estão sendo realmente utilizados pela comunidade. Mesmo que muitas das empresas 

estudadas possuam um canal para receberem reclamações de caráter ambiental, não 

há outro espaço para dialogar com a comunidade sobre seus interesses e aspirações, 

refletindo em dificuldades para o estabelecimento de apoio e ou parcerias. 

Complementa-se tal análise com as entrevistas realizadas com as comunidades locais 
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que mostraram uma tendência a um distanciamento em relação às empresas 

estudadas. Um exemplo são as entrevistas que abordaram a questão da participação 

das comunidades em audiências públicas sobre empreendimentos do CIPS. As 

respostas obtidas tenderam ao desinteresse das comunidades na participação deste 

espaço de consulta das empresas à comunidade local sobre os novos projetos que 

serão desenvolvidos.  

Outra explicação para o resultado da matriz que delimitou o setor privado como o 

segmento mais envolvido no tratamento dos conflitos socioambientais do CIPS, foi o 

fato da pesquisa ter iniciado com este público, quando ainda não havia sido definido o 

foco do conflito socioambiental e as comunidades específicas relacionadas no trabalho. 

Assim, as perguntas realizadas nas entrevistas não exploraram o tratamento desta 

questão propriamente dita, foram mais genéricas quando abordaram o relacionamento 

com a comunidade do entorno. O conceito do entorno também não ficou claro no 

momento da entrevista, podendo ser entendido pelo informante como toda a população 

do Cabo de Santo Agostinho ou Ipojuca, por exemplo.  

Questões que trataram do relacionamento das empresas do CIPS com seus 

funcionários, não foram contempladas nos indicadores da matriz por não estarem 

diretamente relacionadas ao conceito de governança. Os resultados obtidos com essa 

questão, no entanto, levam a interpretar que o setor empresarial de Suape está mais 

preocupado com o seu ambiente interno, ou seja, com os funcionários da empresa, do 

que com o seu ambiente externo, comunidades do entorno. Este resultado é 

corroborado por Montibeller (2007) quando afirma que as empresas tem se preocupado 

restritamente ao cumprimento de exigências legais, como a legislação trabalhista. 

Nascimento et al (2008) coloca que o setor privado tem apresentado dificuldades em 

implementar ações socioambientais que abrangem o público externo das empresas. 

Outro fator observado é que algumas pessoas da comunidade entendem que os 

empregos gerados nas empresas para os moradores locais compensam os impactos 

negativos causados pela mesma. Segundo Scotto (1997) quando empresas públicas ou 

privadas alegam que os projetos irão trazer desenvolvimento com a criação de 

empregos para os habitantes locais, aumenta a complexidade do conflito, uma vez que 

divide a população entre quem se beneficiará imediatamente com o empreendimento e 
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quem será prejudicado. Tal situação tem reflexo na história das políticas públicas 

brasileiras, onde, no início dos anos 90, governantes e representantes empresariais 

utilizaram como recurso argumentativo as taxas de desemprego para justificar 

imprevidências ambientais na legislação (ASCERALD, 2001).  

Analisando o cenário em tela, percebe-se que mesmo que o segmento 

empresarial no CIPS tenha sido apontado como a parte mais envolvida no tratamento 

dos conflitos socioambientais, ainda é necessária uma maior aproximação com as 

demais partes interessadas, de forma que os instrumentos de comunicação já 

existentes sejam utilizados de forma mais eficaz. O estabelecimento de parcerias 

facilitado por esta aproximação pode levar também a inserção de uma maior 

quantidade de moradores locais nas vagas de empregos disponibilizadas nas empresas 

e, assim, aumentar a quantidade de pessoas beneficiadas com os impactos positivos 

do desenvolvimento do CIPS. 

No caso da observação de uma maior proximidade entre as comunidades e o 

CIPS, pode-se justificar esta afirmação pela quantidade de reuniões realizadas entre os 

mesmos, juntamente com a confirmação dos informantes-chave entrevistados. Neste 

caso, o problema não está no distanciamento entre estas partes envolvidas, mas na 

tendência de perda de credibilidade em função das limitações no atendimento das 

reivindicações realizadas pelas comunidades. Entende-se que tal situação ocorre 

porque o gestor responsável pelas negociações não está conduzindo o processo de 

negociação da maneira mais adequada.  

A utilização de técnicas de negociação, baseadas em formas de resolução 

alternativas de conflitos é um caminho apontado por Relvas & Antunes (2006). Neste 

caso, deve-se considerar o que cada parte pensa, e por ser um processo complexo, é 

importante a presença de um elemento neutro para integrar-se ao processo. Esse 

elemento pode ser a presença de um mediador cujo objetivo é a busca de acordos 

entre as pessoas por meio da transformação da dinâmica adversarial, comum no 

tratamento de conflitos, em uma dinâmica cooperativa. O mediador é um agente de 

transformação social com formação em várias áreas do saber para dar conta da 

complexidade do problema no sentido da cultura de paz, estimulando a tomada de 
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decisões conjunta e trazendo consigo a capacidade de promover o bem estar da 

comunidade.  

O estudo de Cunha (2006), que aborda a negociação de conflitos 

socioambientais no âmbito portuário, aponta também para uma dinâmica de ganhos 

mútuos utilizando a Agenda Ambiental Portuária como instrumento. Sá (2008) conclui 

em seu estudo nos portos do Recife e de Suape sobre a necessidade de implantação 

de uma Agenda Ambiental Portuária. Segundo Muszkat (2008), a prática da 

socialização dos prejuízos, o desenvolvimento do protagonismo dos diferentes atores e 

um treinamento do que pode ser chamado de “alfabetização comunicacional”, que está 

relacionada à dificuldade que algumas pessoas tem de resolver seus conflitos por meio 

do diálogo, tem colaborado nas negociações. Quintas (2009) ressalta que os conflitos 

não acabam, mas devem ser regulamentados para que todos saiam ganhando. 

Nesse sentido, para o estabelecimento de uma relação de ganhos mútuos para o 

tratamento dos conflitos socioambientais, é importante que a questão social e ambiental 

seja tratada de forma integrada. Esta visão, no entanto, não foi percebida na entrevista 

realizada com o gestor do CIPS. Fato que também foi identificado no trabalho de Sá 

(2008). Neste caso, é necessário que tais questões caminhem juntas, por meio da 

integração dos setores responsáveis pelo tratamento das mesmas. Também é 

importante que os conflitos socioambientais sejam de conhecimento de todos os 

setores do CIPS para que a reflexão conjunta exprima de fato a preocupação de todo o 

órgão.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Essa dissertação visa contribuir para a governança do CIPS que dê conta dos 

conflitos socioambientais existentes nos limites do território. Para tanto, o seguinte 

questionamento foi levantado na pesquisa: quais os fatores que oportunizam ou limitam 

o atual modelo de governança do Complexo Industrial Portuário de Suape, para o 

tratamento dos conflitos socioambientais? 

A pesquisa atingiu o objetivo geral de identificar os fatores que limitam e 

oportunizam a governança dos conflitos socioambientais do CIPS. A introdução do 

trabalho forneceu uma visão geral da problemática socioambiental existente no CIPS 

em conjunto com a tendência de tratamento dessa questão no âmbito empresarial, 

governamental e portuário. O significado do estudo se deu em função da dimensão 

deste empreendimento para Pernambuco e da dimensão dos impactos socioambientais 

associados ao mesmo, assunto que tem sido pouco explorado pela academia. Em 

seguida, foram apresentados os objetivos do estudo. 

O segundo capítulo tratou dos fundamentos metodológicos empregados no 

trabalho de forma que os procedimentos utilizados possam replicados em pesquisas 

posteriores. Vale a pena ressaltar a dificuldade encontrada em fazer contato com o 

setor empresarial do CIPS que impossibilitou a realização de uma segunda entrevista 

para a identificação da percepção de seus gestores no tocante aos conflitos 

socioambientais existentes com a comunidade local. Isto revela a falta de transparência 

do conhecimento destas empresas, em contraste com a necessidade de obtenção das 

informações para o trabalho. Entre os pontos que merecem atenção, ressalta-se a 

receptividade dos moradores das comunidades locais estudadas para a realização das 

entrevistas. Um fator positivo a salientar foi a facilidade de obtenção de informações 

com o CIPS em função atividade profissional da pesquisadora ser desenvolvida no 

local.   

 O capítulo de revisão bibliográfica focou os assuntos: conflitos socioambientais e 

governança. Nesta parte do trabalho, observou-se a evolução da compreensão dos 

conflitos socioambientais no Brasil, assim como da participação social para o 

tratamento dos mesmos, na direção do empoderamento das comunidades envolvidas 
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com a questão. No setor privado, percebeu-se a evolução deste segmento no sentido 

da responsabilidade socioambiental. No âmbito governamental, destacou-se a 

tendência de tratamento dos conflitos socioambientais por meio da implantação de 

técnicas alternativas que remetem ao conceito de governança adotada no trabalho. Tal 

conceito propõe uma relação horizontal entre todas as partes interessadas, na qual 

cada uma está qualificada para participar de modo ativo e igualitário, operando em um 

plano mais amplo do que o político-institucional, para o estabelecimento de uma relação 

democrático-participativa entre os atores envolvidos no conflito. 

No quarto capítulo, os resultados foram apresentados e, a partir destes, foi feita a 

análise de dados. Com base na análise realizada, conclui-se que a governança do 

CIPS tem se dado como um processo vertical onde os interesses econômicos 

encontram-se desalinhados dos interesses de todas as partes envolvidas. No entanto, 

os fatores identificados que limitam e oportunizam o tratamento dos conflitos 

socioambientais na governança vigente, do ponto de vista constitutivo, propiciou 

conhecer as potencialidades e as fraquezas existentes na teia de relações das partes 

envolvidas, levando a sugestões de alternativas para avançar no tratamento destas 

questões. Assim, destacaram-se as seguintes proposições: 

 

● As empresas do CIPS devem se aproximar das partes interessadas na 

governança e utilizar, de forma mais eficaz, os canais de comunicação já 

existentes - Há uma suspeita de que as comunidades locais não tem conhecimento da 

existência de canais de comunicação nas empresas do CIPS que podem ser utilizados 

para evidenciar a problemática socioambiental local; 

 

● Os setores público e privado devem investir em uma educação que permita a 

comunicação entre as partes interessadas na governança do CIPS – Percebeu-se 

uma limitação da qualificação das comunidades locais estudadas que permita uma 

participação na governança dos conflitos socioambientais. A existência de um 

Programa de Educação Ambiental de iniciativa do CIPS revela-se como um grande 

potencial de qualificação para as comunidades locais, desde que elas sejam envolvidas 

de forma significativa neste processo.   
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● Deve-se criar espaços de discussão com a aplicação de técnicas de negociação 

para o tratamento dos conflitos socioambientais entre as partes interessadas, 

com vistas ao estabelecimento de acordos e parcerias entre os mesmos - o estudo 

apontou limitações nos processos de negociação já estabelecidos entre as 

comunidades locais e o CIPS, assim como, um distanciamento do setor privado no 

envolvimento com os conflitos socioambientais. 

 

● Necessidade de fomentar o protagonismo e as coalizões entre os diferentes 

atores para o emponderamento dos mesmos com o projeto de desenvolvimento 

do CIPS - Notou-se a fragilidade das organizações sociais das comunidades do CIPS 

para representar, de fato, as aspirações dos moradores locais. Também percebeu-se a 

limitação de articulação entre as empresas instaladas no complexo, do mesmo 

segmento, assim como, com CIPS.   

 

 Desta forma, pode-se concluir neste trabalho, que é possível estabelecer um 

modelo de governança no CIPS que dê conta dos conflitos socioambientais, desde que 

haja um maior envolvimento das partes interessadas na questão. Tal modelo deverá 

romper com a velha teia de relações fragmentada em que as comunidades locais não 

têm espaço e voz para defender seus interesses, o setor privado não se envolve com a 

questão, e o setor público não adota medidas que de fato possibilitem uma mudança 

positiva para todas as partes. Para tanto, os conflitos socioambientais não podem ser 

vistos como exceções, mas como parte do cotidiano nas relações entre as partes.  

 Com base neste estudo e a luz da experiência de outros trabalhos desenvolvidos 

na área de governança e conflitos socioambientais, indicam-se como sugestão e 

extensão do tema estudado: 

 

● Identificar a percepção do conflito socioambiental na ótica do setor empresarial do 

CIPS; 

● Avaliar a percepção de demais atores internos e externos no tocante aos conflitos 

socioambientais no CIPS; 
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● Aprofundamento nas especificidades de cada fator que limita ou oportuniza o 

tratamento dos conflitos socioambientais nas partes envolvidas no CIPS; 

● Identificar modelos de mediação de conflitos socioambientais para o CIPS não 

abordados neste trabalho; 

● Fazer uma avaliação de metodologias de mediação de conflitos socioambientais no 

CIPS; 

● Investigar as mudanças ocorridas na governança do território do CIPS a partir da 

implantação da prática de mediação dos conflitos socioambientais; 

● Integração dos resultados com novas propostas não cobertas com o presente estudo. 

 

 Sugere-se ainda um aprimoramento da matriz de enquadramento qualitativo do 

envolvimento das partes interessadas no processo de tratamento dos conflitos 

socioambientais do território do CIPS, a partir de novos indicadores baseados em 

outras referências bibliográficas, que favoreçam a análise da questão. 

 Esta pesquisa, evidentemente, não teve a intenção de esgotar a discussão sobre 

o assunto em questão, entretanto, espera-se que este seja mais um elemento para 

auxiliar na formação de juízo sobre a matéria e difusor de discussões sobre o assunto. 
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ANEXO 01 – FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA EMPRESAS 

 

EMPRESA 

 

NOME  

TEMPO DE INSTALAÇÃO  

 

ENTREVISTADO 

NOME  

SETOR FUNÇÃO  

TELEFONE EMAIL  

 

FUNCIONÁRIOS 

 

TIPO QUANTIDADE 

Direto  

Terceirizado  

 

RELACIONAMENTO COM OS FUNCIONÁRIOS 

 Amplamente 

 

Parcialmente 

 

Não oferece 

Oferece plano de saúde familiar    

Fornece cesta básica    

Fornece auxílio-alimentação    

Oferece refeitório no local de trabalho    

Fornece transporte    

Oferece auxílio-creche    

Há creche no local de trabalho    

 

RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE 

 

 

 

Frequentemente Eventualmente 

 

Nunca 



 123 

A empresa prevê consulta prévia à 

comunidade 

local sobre projetos ou novos 

investimentos? 

   

Há um canal oficial para receber as 

reclamações da 

vizinhança de caráter ambiental? 

   

Há procedimento estabelecido para 

responder às 

reivindicações da comunidade? 

   

Há aproveitamento da mão-de-obra 

local? 

Realiza programa de capacitação da 

mão-de-obra 

local? 

   

Realiza alguma ação de 

responsabilidade social na 

comunidade do entorno? 

   

A empresa “adota” alguma entidade 

da sua 

comunidade? 

   

A empresa incentiva o trabalho 

voluntário dos seus 

funcionários junto à comunidade 

local? 

   

 

PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

Há programas socioambientais em parceria com instituições publicas ou não-

governamentais? 

Instituição Programa 
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ANEXO 02 - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COMUNIDADES 

 

Data:  Comunidade:  

Entrevistado:  Sexo:    (  ) M     (  ) F 

Idade:  Grau de escolaridade:  

 

1. VISÃO TEMPORAL 

 

1.1.1 Há quanto tempo o senhor (a) mora neste local? 

1.1.2 Nesse tempo que o senhor (a) está aqui, percebeu a chegada de (migração) 

outras famílias? 

1.1.3 E os filhos de vocês ficam por aqui mesmo? Constroem outra casa, ou fazem 

ou “puxadinho”? 

1.1.4 As demais pessoas da comunidade moram aqui há muito tempo? 

1.1.5 O senhor(a) gostaria de continuar morando aqui ou preferia ir para um outro 

local? Por que? 

1.1.6 E as demais pessoas da comunidade, você sabe se elas gostariam de 

continuar morando aqui? 

1.1.7 Você conhece (sabe) qual é o interesse da comunidade em ocupar essa 

terra? 

 

 

2. CONFLITO SOCIOAMBIENTAL 

 

2.1 Tem-se falado que desde que se instalaram empresas próximas a esta 

comunidade... 

 

* Serraria: vocês tem sofrido com o barulho e com a poeira provocada pelas fábricas 

localizadas próximas à comunidade  
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 * Algodoais: vocês tem sofrido com o barulho e com poeira provocada pelas 

fábricas localizadas próximas à comunidade  

 

* Mercês: vocês tem sofrido com a dificuldade de acesso às suas casas, e com a 

diminuição do pescado e a morte das fruteiras que muitos de vocês utilizam para 

comercialização, afetando o sustento das famílias. 

 

* Tatuoca: vocês tem sofrido com a diminuição do pescado devido à obras 

realizadas pela empresa 

 

...É verdade? 

2.2 Há quanto tempo tem esse problema aqui? 

2.3 Existe mais algum ponto negativo (reclamação) relacionado a essas empresas 

próximas da comunidade? Qual? 

 

 

3. INICIATIVA COLETIVA 

 

3.1 A comunidade já fez queixa sobre o problema com as empresas (acima citado)? 

Onde? Como foi feita a queixa? a comunidade se organizou coletivamente para 

isso? 

3.2 Após a queixa, houve alguma resposta ou mudança? (alguma prova concreta, p. 

ex. uma foto, um documento, antes e agora)? 

3.3 Vocês tentaram fazer mais alguma queixa em algum outro lugar (se pertinente 

diga logo qual o órgão)? 

3.4 A comunidade já tentou fazer contato com algum dirigente dessas empresas? 

Como foi? 

3.5 Vocês já buscaram alguma parceria (associação) com essas empresas próximas 

da sua casa? 
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4. EMPRESAS 

 

4.1 Vocês já participaram de algum programa ou projeto realizado por estas 

empresas próximas da sua casa? Qual? Gostou? 

4.2 Você gostaria que essas empresas promovessem algum tipo de projeto? Qual? 

4.3  Você gostaria de trabalhar em alguma dessas empresas próximas da sua casa? 

De quê? 

4.4 Existem muitas pessoas da comunidade trabalhando em empresas de Suape? 

4.5 Existe algum acordo formal entre esta comunidade e alguma empresa de suape? 

e informal? 

4.6 A comunidade utiliza-se de algum benefício destas empresas? de suape, como 

um todo? 

 

 

5. PROTAGONISMO 

 

5.1 Você participa de algum movimento social? Qual? 

 

5.2 Quais as principais questões que você considera de interesse da comunidade? 

5.3 Você acha que poderia mudar essas questões mencionadas? Como? 

5.4  Na sua opinião, Suape é uma empresa privada ou é do governo? 

5.5 Você conhece toda a área de Suape? 

5.6 Você conhece as outras comunidades que vivem na área de Suape? Tem 

contato com pessoas dessas comunidades? 

5.7 Você acha que conseguiria mudar alguma coisa de Suape em prol dos 

interesses da comunidade? O que? Como? 

5.8 Você conhece alguma ONG que atua na área de Suape? Qual? Ela atua em 

que? 

5.9 Você participou da audiência pública de algum empreendimento de Suape? 

Qual? 

(assinou algum documento, manifesto, ou fez alguma intervenção nas audiências?)  
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5.10 Já fez alguma denúncia? formalizou? Tem alguma prova? 

 

6. QUALIFICAÇÃO 

 

6.1 Você já ouviu falar do Programa de Educação Ambiental de Suape? Se sim, 

você participou? O que achou do curso? Tem algum documento que comprove? 

6.2 Você já fez algum outro curso na área ambiental?  

6.3 Você conhece alguma lei que trata do meio ambiente? 

6.4 Para você o que significa responsabilidade socioambiental? 

6.5 Você conhece a declaração universal dos direitos humanos? 

 

 

7. GOVERNANÇA 

 

7.1 Você acha que seria interessante que as comunidades presentes na área de 

Suape participassem dos processos de decisão em Suape? Por que? 

 

7.2 Você já pensou em alguma proposta que poderia ser feita caso tivesse esse 

espaço? 

7.3 O que o senhor (a) acha que mudaria com isso? 

7.4 O que a comunidade poderia fazer para buscar esse espaço? 
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ANEXO 03 – FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA SEMI –ESTRUTURADA CIPS 

 

ENTREVISTADO 

NOME  

SETOR FUNÇÃO  

TELEFONE 

EMAIL 

 

 

1. Você conhece o histórico de ocupação das comunidades presentes em Suape? 

 

2. Você conhece o histórico da relação de Suape com as comunidades locais? 

 

3. Atualmente, como é o grau de relação de Suape com as comunidades locais? 

 

4. Como você interpreta a situação de futuro dessas comunidades? 

 

5. Qual a situação fundiária dessas comunidades? 

 

6. Suape desenvolve ou já desenvolveu algum programa, projeto ou ação com as 

comunidades locais? Qual (is) 

 

7. Na sua opinião, existem conflitos socioambientais entre as comunidades de Suape, 

as empresas e o CIPS? 

 

8. Vocês costumam receber reclamações das comunidades locais sobre diminuição do 

pescado, incômodo com a poeira, barulho ou mau cheiro provenientes das empresas? 


