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RESUMO 
 
 
ALVES, José Luiz. Suape e sua Trajetória Histórica: Um Olhar 
Geográfico. Tese de Doutorado em Geografia – Programa de Pós-
graduação em Geografia, da Universidade Federal  de Pernambuco, 
Recife, 2011. 
 
  
O presente estudo tem como objetivo apresentar a reconstituição 
histórica do processo de concepção e desenvolvimento do Complexo 
Industrial-portuário de Suape, sob um olhar geográfico. Para tanto, 
do ponto de vista metodológico, nos apoiamos na categoria de 
análise eventos, o que nos permitiu construir a matriz histórica de 
Suape bem como sua linha do tempo e, dessa maneira 
reconstituímos sua expansão histórica periodizada. Este complexo foi 
concebido como um projeto de desenvolvimento regional e desde sua 
concepção até sua consolidação passou-se 30 anos de muitas lutas e 
caminhos tortuosos, qual significado do seu nome em tupi-guarani. 
Apontar os fatores condicionantes e determinantes desse processo foi 
o fio orientativo que nos guiou na elaboração desta tese. Assim, os 
procedimentos metodológicos desenvolvidos primaram pela pesquisa 
bibliográfica, documental e de campo, onde priorizamos a entrevista 
não estruturada. Apoiado essencialmente na pesquisa bibliográfica 
realizamos uma reflexão teórica acerca das principais mutações da 
economia, especialmente, no que diz respeito à flexibilização 
produtiva e como isso rebateu na geografia marítima e nos portos. 
Na sequência e, incorporando a pesquisa documental e de campo, 
realizamos a reconstituição histórica propriamente dita com destaque 
para a apresentação do seu projeto original, plano diretor e 
estratégias de execução, a letargia de sua construção nos anos 
setenta e oitenta, para então culminar com sua consolidação, a partir 
de 2005, nos marcos de uma nova ordem política e econômica 
nacional, infletida substancialmente nos últimos anos, observando a 
mobilização dos atores locais na defesa do projeto. 
 
 
Palavras-chave: Complexo Industrial-portuário de Suape. 
Reconstituição histórica de Suape. 
                                                   
 



ABSTRACT 
 
 
ALVES, José Luiz. Suape and its Historical Trajectory: A Look 
Geographic. Doctoral Thesis in Geography - Graduate Program in 
Geography, Federal University of Pernambuco, Recife, Brazil, 2011. 
 
  
This study aims to present the historical reconstruction of the design 
process and development of the industrial complex and port of Suape, in a 
geographic look. From the methodological point of view, we rely on the 
analysis category “events”, which allowed us to build the historical array 
of and Suape, its timeline and thus, reconstitute its historic expansion 
periodized. This complex was conceived as a regional development project 
since and since its inception and until its consolidation came up 30 years 
of “ several battles and crooked ways” – which is the meaning of his name 
in the Tupi-Guarani language. Pointing the conditioning factors and 
determinants of this process was the thread that guided us for guidance in 
preparing this thesis. Thus, the procedures encompass bibliographical and 
field, where we preferred the unstructured interview. Based primarily on 
the literature carried out a theoretical reflection on the major economic 
changes, especially with regard to flexible production and accordingly,its  
impact in geography and maritime ports. Furthermore, and incorporating 
documentary research and fieldwork, we pointed out the historical 
reconstruction with emphasis on the following issues: description of the 
original design, of the port of Suape, as well as its master plan and 
implementation strategies; the lethargy of his building in the seventies 
and eighties, then to culminating in its consolidation, from 2005; the  
arise of a new political order and national economy, inflected substantially 
in recent years, noting the mobilization of local actors in the defense of 
the project. 
 
 
Keywords: Port-Industrial Complex Suape. Historical reconstruction of 
Suape. 
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1 INTRODUÇÃO  

                                             

 

O ciclo expansivo do desenvolvimento histórico do porto de Suape 

despertou nossa atenção, por nos depararmos com uma região 

acostumada a ser tida como “ineficiente” e, exibir hoje um volume de 

investimentos, públicos e privados, elevados, como evidenciado no quinto 

capítulo, ancorados naquele que vem se mostrando ser o porto público 

mais eficiente do país1. Reconstruir sua trajetória, sua expansão histórica, 

passou a ser o nosso desafio, norteou a concepção geral desse trabalho e 

relacionamos a dois aspectos: a) o papel dos portos para economia, 

observando a evolução na sua concepção e no que isso impacta na 

geografia comercial e marítima; e, b) como se desenvolveu o processo 

histórico propriamente dito do porto e seu complexo, nas várias etapas de 

sua construção, com todas as inflexões percebidas no seu contexto de 

continuidade, à luz dos principais eventos registrados, categoria de análise 

esta, aqui trabalhada para operacionalizar metodologicamente nosso 

trabalho. 

 

Reconstituimos essa trajetória histórica, periodizada, dentro de uma 

abordagem geográfica, apontando aqueles que, no nosso entendimento 

foram os fatores que tornaram Suape um território competitivo, haja vista 

oferecer niveis elevados de racionalidade econômica, comparativamente a 

outros portos do Nordeste, na atração por  grandes empreendimentos, 

criando uma hinterlândia de oprtunidades no seu entorno, com maior 

contribuição, no seu processo de consolidação como empreendimento 

estruturador da economia local e regional. Sua inspiração combinou a 

observação da ambiência externa, a rota do Cabo, por exemplo, bastante 

ressaltada na sua defesa política como projeto estruturador, daí o pólo 
                                                 
1 Em análise realizada pela COPPEAD/ UFRJ em 2007 (anexo A), o Porto de Suape foi considerado o melhor 
porto público do País. Em 2010, o Instituto de Logística e Supply Chain (Ilos) apontou Suape como o Melhor 
Porto Brasileiro em pesquisa realizada com mais de 300 empresários (SUAPE, 2011). 

 



10 
 

 

naval, com aspectos da geografia do lugar - recôncavo com águas 

abrigadas por um cordão de arrecifes no saliente nordestino e retroárea 

ampla e aplainada.  

 

Os fatores de sucesso no processo de consolidação de Suape, em uma 

primeira análise, apontam para uma concepção arrojada e sintonizada, à 

sua época, com as tendências predominantes então em voga, de um 

complexo portuário industrial, que aliasse condições à instalação de 

grandes industrias, especialmente petrolífera, petroquímica, siderúrgica e 

naval, portanto com disponibilidade de retroterra, a uma moderna infra-

estrutura e superestrutura portuária, capaz de permitir, a interface mar-

terra da então geografia marítima dos anos setenta, pautada pelo 

movimento de litoralização da indústria. Os projetos MIDAs (Áreas 

Marítimas Desenvolvidas para uso Industrial ou Zone Internationale 

Portuaire – ZIP, em francês) muito empregado na Europa e Japão e, na 

seqüência, as ZPEs ( Zonas de Processamento de Exportações) utilizadas 

em larga escala pela China, onde compõem as denominadas ZEEs ( Zonas 

Econômicas Especiais) constituem aspectos do processo de reconfiguração  

dessa geografia marítima, da segunda metade do século XX aos dias 

atuais. 

 

Entrementes, sua trajetória histórica, desde o início de sua construção em 

19782, não ocorreu de forma retilínea, fatores de ordem política e 

econômica, tanto na escala local (pouca agressividade do governo 

estadual no tocante a infraestrutura e atrativos - incentivos) como 

nacional e global (choques do petróleo e crise do Estado brasileiro), 

fizeram com que seu processo de consolidação se ‘arrastasse’ por mais de 

uma década até criar as condições, que hoje o levam a ser um dos 

eficientes portos públicos do país. Apontar os principais condicionantes 

desse período, de relativa estagnação do complexo bem como os fatores 

                                                 
2 Em 1978, foi criada a empresa Suape para tocar as obras de construção do porto e sua infraestrutura (SUAPE, 
2009), conforme cadastro comercial  ( ver anexo B). 
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que permitiram, na sequência, sua retomada e consolidação, 

especialmente do seu complexo industrial, que nos últimos dez anos 

passou de setenta para cento e trinta e cinco empreendimentos instalados 

(SUAPE, 2011) e em fase de instalação, foram os principais propósitos 

desse trabalho e realizamos reconstituindo a sequência de eventos, 

conforme linha do tempo da construção histórica de Suape. 

 

Com a construção da linha do tempo de Suape, visualizamos o conjunto 

de eventos que nos apontaram caminhos  para que encontrassemos 

respostas a três perguntas que nos instigaram a perseguir nosso objetivo 

com essse estudo, que foram: Quais as razões para sua concepção, 

porquê começou? E, sendo um projeto de importância vital para 

Pernambuco e o Nordeste e estando coadunado, na época, com II PND, do 

governo federal, como se explica seu negligenciamento por parte do 

mesmo,  para finalmente obtermos reposta a terceira questão, como se 

deu sua retomada recente num quadro de  consolidação e expansão com 

projeções ambiciosas. 

 

Diante da problemática levantada e dos objetivos propostos algumas 

hipótese foram levantadas: 

 

A expansão histórica de Suape é uma seqüência de eventos  

consederáveis porque  a) conseguiu implantar no local os elementos 

globais necessários à consolidação do complexo portuário-industrial como 

eficiente porto público e empreendimento impulsionador do 

desenvolvimento territorial do seu entorno, b) adotou uma concepção 

portuária (porto-indústria) e  um modelo de gestão local-global, baseados 

em padrões mundiais, consoante a mudanças na geografia marítima, que 

viabilizaram sua consolidação num contexto de políticas publicas de cunho 

nacional. Isto porque, 
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 [...] no processo de desenvolvimento econômico capitalista as 
forças produtivas não se organizam, desenvolvem ou 
reproduzem simplismente devido à ação empresarial, devendo-
se ter em conta também a ação governamental, já que é 
precisamente neste âmbito que se constituiem as condições 
“não econômicas” indispensaveis à organização e reprodução 
das forças produtivas (IANNI, 1986 apud BERNADES, 2005).  

 

 

Os portos são dentro da atual geografia dos portos, cada vez mais, um 

instrumento de qualificação territorial. No mundo atual, os avanços 

tecnológicos deram uma maior flexibilidade aos processos produtivos e à 

logística da cadeia multimodal de transportes e, com isso, passamos a ter 

novas lógicas de localização das atividades econômicas, impactando na 

organização do território e na ampliação e especialização funcional dos 

espaços portuários. 

 

A esse respeito, Sousa (1994) observa que, ao nível da determinação do 

impacto territorial das atividades portuárias passou-se, assim, da escala 

de abordagem tradicional da “cidade portuária” para a dos “espaços 

portuários”, mais vastos, e que constituem autênticas plataformas 

logísticas de transportes e de comércio internacional. 

 

Como afirma Harvey (1989), o transporte marítimo sofreu uma verdadeira 

revolução, que se traduziu concretamente pelo aumento da capacidade 

dos navios, por ganhos em velocidade e por uma diminuição significativa 

do custo do frete, contribuindo para o encurtamento relativo das 

distâncias para os homens, as mercadorias e as informações. 

 

 A intensificação do comércio mundial, no contexto da produção 

espacializada, nos marcos da flexibilização geográfica, impacta fortemente 

no ambiente portuário, requalificando-o, agora, como porto-logístico, 

consoante a presença de um meio técnico-científico-informacional, como 

veremos mais adiante. Assim, desenvolvemos também uma reflexão 

teórica acerca do processo recente de tranformação no âmbito da 
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produção capitalista, flexibilização da produção, bem como a adoção de 

uma nova ferramenta para operacionalizaçõ dessa nova configuração, o 

toyotismo, e, como essas mudanças impactaram na geografia comercial e 

marítima, no sistema marítimo mundial bem como na concepção mais 

geral dos portos. 

 

Estudar a trajetória histórica de Suape, dentro de uma visão geográfica, 

nos remete as escalas temporais, à acuidade na dimensão tempo, sem 

negligenciar a dimensão espacial, categoria aquela cara à ciência 

geográfica, mas, como afirma Milton Santos (2002), apresentando certa 

frouxidão conceitual, ainda mais quando se trata de construir estudos 

periodizados. 

 

Assim, as periodizações ainda são escassas no âmbito da geografia, 

tomada aqui como instrumental metodológico, guia para o estudo, e, em 

parte isso se explica pela ausência de categorização do tempo, como 

categoria de análise, pela ciência geográfica. Os geógrafos sempre 

enfatizaram a dimensão espacial e, assim o debate mais aprofundado 

acerca dessa questão sofreu um relativo atraso. 

 

Nos estudos acerca das tranformações recentes ocorridas em 

determinadas heranças históricas, é fundamental conhecer as condições 

do espaço prévio que deram lugar às mudanças, já que as novas 

instalações estabelecerão diferenciais de acordo com o que existe como 

espaço herdado (BERNADES, 2005), como o presente coexiste com o 

passado, anulando ou reafirmando sua memória espacial. 

 

Como assinala Bernades (2005), 

 

As periodizações internas na reconstrução do processo de 
produção do espaço constituem a manifestação concreta de 
uma forma de produzir, já que o espaço é condição geral de 
cada forma de produção, com sua própria territorialidade, 
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sendo o acesso a essa condição de produção o espaço 
equipado, razão pela qual, em sua formulação, deve-se partir 
do espaço histórico anterior, inscrito em detrminada produção, 
por conseguinte, a periodização está articulada à questão da 
espacialidade, significando que temos uma inscrição do tempo 
com o espaço dentro do método. 
 
 
 

A periodização, aqui realizada, foi buscar na categoria de análise 

‘eventos’, o instrumental metodológico que viabilizou, a partir de sua 

compreensão, a construção de uma matriz tempo-espaço, histórica, que 

nos permitiu vislumbrar dentro de uma totalidade o conjunto de eventos 

advindos do tempo-mundo, também do tempo estado-nação, e, como sua 

apreensão local ocorreu, ou, como seus impactos rebatem nos diversos 

lugares, tornando-os competitivos ou não, dentro da lógica de mercado da 

economia capitalista, e, a partir dessa matriz, podemos estabeler uma 

linha do tempo, datando todos os eventos importantes que nos 

permitiram reconstituir essa trajetória. 

 

Eventos, no sentido de trabalhar a dimensão temporal e espacial, dentro 

de uma totalidade, que por sua natureza e dinâmica universalizante e 

contraditória, é desigual, daí, portanto, observar a singularidade, o local, 

onde os eventos universalizantes, globais, espacializam-se, mas, também 

sofrem a moldação das condições de cada localidade, cada local, cada um 

deles, em níveis diferentes, com “potencial endógeno”; “Os eventos são, 

simultaneamente, a matriz do tempo e do espaço” (Santos, 2002 p.145) 

e, o lugar, seu ponto de entorno. 

 

Nesse sentido, nos apoiamos na obra professor Milton Santos, por ser ele, 

aqui no Brasil, quem apresenta maior produção nessa área e, segundo 

esse autor o evento é uma categoria que nos permite trabalhar a 

totalidade e, como essa totalidade se materializa no espaço, na 

diversidade, desigual. 
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Em realidade, um objeto técnico, um porto por exemplo, é resultante de 

um evento, ou de um conjunto de eventos, materializados por uma ordem 

temporal e uma ordem espacial, numa dada construção sócio-espacial, um 

lugar, por exemplo, e assim Santos (2002) conclui escrevendo: ”Essa 

assimilação da idéia de evento e da idéia de ação é fundamental para a 

construção de uma teoria geográfica”. 

 

O mundo representa um conjunto de possibilidades e o evento um veículo 

de uma ou de algumas dessas possibilidades. O todo, possibilidade, 

comporta e distribui todos os eventos e o lugar, oportunidade, é o seu 

destino final. O lugar é a oportunidade do evento, e, este ao tornar-se 

espaço, ainda que não perca suas marcas de origem, ganha 

características locais.”E como se a flecha do tempo se entortasse no 

contato com o lugar”, escreve o autor. 

 

 O evento é, ao mesmo tempo, deformante e deformado, daí  seu caráter 

de imprevisibilidade, de sua autonomia, pois, assim existe a possibilidade, 

do tempo-mundo, no lugar, construir uma história de ações que seja 

diferente do projeto dos atores hegemônicos (SANTOS, 2002). Aqui,  nos 

referimos à capacidade de cada lugar, em moldar de acordo com suas 

particularidades, os eventos do tempo-mundo, no espaço, realçando a 

singularidade de cada um deles. 

  

 A diversidade e, dentro dela, a singularidade dos lugares, está no cerne 

do pensamento geográfico. Singularidade, aqui tratada, como um 

conjunto de atributos diferenciados e, sendo essa diferenciação, já uma 

singularidade daí fazermos uso do pensamento de Santos quando afirma 

que o lugar é o depositário final, obrigatório do evento, para então 

concluir que o princípio da diferenciação deriva da combinação de uma 

ordem temporal e de uma ordem espacial. 
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A singularidade de um lugar está, portanto, relacionada ao conjunto de 

diferenciações ocasionadas por uma sucessão de eventos, das 

circunstâncias em que são criados os eventos, como elementos da matriz 

do tempo e do espaço. Ora, os eventos não se repetem, o seu caráter 

principal considera o fato de poder situar-se com precisão numa 

coordenada do espaço e do tempo.  

 

Ao contrário da Geografia Humanista, onde o lugar é uma expressão de 

vivência, e, não cabe no escopo desse trabalho essa discussão, vamos 

considerar aqui o lugar como elemento chave para a compreensão do 

progressivo e expansionista fenômeno da globalização e todas as 

transformações concretas produzidas por ela, por conseguinte, lugar 

interpretado como expressão geográfica da singularidade (FONSECA, 

2001). 

 

As circunstâncias não são as mesmas duas vezes, cada ato difere do 

precedente e do seguinte, daí sua singularidade, observando a dinâmica 

do movimento, do fazer refazendo-se, geografizando-se. 

 

Do todo emana a força motriz e, espacialmente no lugar ocorre à 

absorção, contorção e retrocessão proporcionando um novo todo 

(SILVEIRA, 2007). 

 

 Quanto mais se intensifica a universalização, globalizante, dos eventos no 

tempo-mundo, mais pronunciado tende a ser a competitividade ou não, a 

singularidade, do lugar. Em Suape, isso fica mais evidente quando o 

vetor-mundo advindo de um movimento crescente e de uma forte 

aceleração do comércio internacional (“globalização comercial”), já há 

algum tempo com taxas de crescimento acima do produto interno bruto 

mundial, como explicitado no segundo capítulo, com impactos na 

configuração da geografia marítima, acentua a relação global-local, a 

totalidade-mundo e o lugar. Nesse sentido, Santos (2002) assinala que “o 
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tempo acelerado, acentuando a diferenciação dos eventos, aumenta a 

diferenciação dos lugares”. 

 

Fonseca (2001) registra que, os lugares, enquanto funcionalização do 

mundo, são moldados visando beneficiar as firmas e as classes 

hegemônicas. Os que apresentam maiores virtualidades técnicas (infra-

estrutura, acessibilidade, equipamentos), organizacionais (leis, incentivos, 

mão-de-obra qualificada) e naturais – hoje com menor importância 

relativa dentro do processo produtivo - estão aptos a atrair investimentos 

externos. 

 

Essa competitividade vem demonstrar a singularidade de Suape, quando 

este, por exemplo, recebe um conjunto de objetos técnicos (fixos) capaz 

de atrair grandes fluxos, materializados hoje num elevado e crescente 

volume de ativos, altamente valorados e especializados, no seu ambiente 

portuário, tornando-se assim, em um instrumento de qualificação 

territorial. Ora, as ações dão sentido aos objetos e estes “qualificam e 

quantificam” as ações graças ao conteúdo técnico (Silveira, 2007). 

 

A ambiência  externa comparece fortemente na concepção de Suape, o 

porto, que conceitua o complexo portuário industrial, que sem ele seria 

apenas mais um distrito industrial. 

 

Suape se qualifica como espaço competitivo, inserido no contexto da 

globalização, dos grandes fluxos nacionais e internacionais, com impactos 

significativos na relação porto-cidade. A recente institucionalização do 

projeto Suape-global, envolvendo comunidade acadêmica, empresários, 

organizações não-governamentais e governo, demonstra essa interface do 

porto com o lugar, e, assim, podermos falar que, em certa medida, Suape 

não se constitui, portanto, como um enclave desprovido de 

territorialidades, daí seu entorno apresentar hoje uma hinterlândia de 
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oportunidades e isso o torna um espaço produtivo porque fomenta o 

desenvolvimento de sua hinterlândia, área de atendimento, de influência. 

 

Em vários paises do mundo o porto tem sido um elemento estratégico e 

essencial ao desenvolvimento econômico, e, dada essa relevância seu 

papel tem sofrido modificações, incorporando novas atribuições na forma, 

funcionalidade operacional, gestão e concepção mais geral de modelo 

portuário. Há muito, os portos vinha funcionando apoiado na exploração, 

no Brasil em particular, das chamadas hinterlândias cativas3, abrangendo 

desde as suas restrições físicas até os limites políticos impostos por força 

da ação do Estado. 

 

No entanto, a concepção de hinterlândia como determinante do sucesso 

portuário é substituída, paulatinamente, por uma concepção mais flexível, 

na qual o porto passa a ocupar um lugar central no desenvolvimento 

econômico. “O porto é visto como uma porta de entrada, uma abertura 

para a constituição de negócios, criando um amplo campo de 

oportunidades industriais e comerciais. Investimento no porto é visto 

como uma condição sine qua non para o desenvolvimento” (STARR e 

SLACK, 1999). 

 

                                                 
3  No Brasil, o decreto-lei nº 83, de 26 de dezembro de 1966 (aprovado, portanto, durante o governo do 

presidente Castello Branco) considera como hinterlândia de um porto organizado: 

I - A cidade ou localidade em que o porto estiver localizado ou em que funcionar a respectiva 

alfândega ou mesa de rendas, ou as costas ou margens atingidas pela navegação interior do 

porto;  

II - As faixas litorâneas ou marginais, contíguas às instalações do porto ou à baía ou a enseada 

em que elas se encontram, e confrontantes com zonas ligadas, efetiva ou previsivelmente, à sede 

daquelas instalações ou à região interior da hinterlândia, definida no item III deste artigo, pelos 

mesmos meios e/ou vias de transporte que ligam, ou venham a ligar, esta hinterlândia ao porto 

respectivo;  

III - A região do país servida por meios ou vias de transporte terrestres ou fluviais ou lacustres 

para a qual se encaminhem, diretamente, mercadorias desembarcadas no porto ou da qual 

procedam mercadorias para embarque no mesmo porto, (BRASIL, DECRETO-LEI nº 83/66). 

As hinterlândias, com o advento da contêinização e a multimodalidade dos transportes, especialmente no 
mundo desenvolvido, tem deixado de ser cativas de um determinado porto para serem de multipla influência de 
dois ou mais portos.A esse respeito ver PAIVA (2006). 
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Suape, ainda que apresente problemas de gestão, monopólio privado no 

terminal de contêineres, e de infra-estrutura, malha ferroviária deficitária, 

avança no sentido de incorporar o conceito de porto, porta de entrada, 

facilitador de negócios e, a consolidação dos atuais empreendimentos, na 

sua infra-estrutura, levará a transformar-se em um dos maiores aparelhos 

logísticos do Brasil. 

 

Observamos, ainda, que, há uma sucessão de eventos, de pertinência 

escalar nacional e regional, na construção histórica de Suape, que 

prepara, o habilita a receber, num tempo seguinte, um novo aporte de 

objetos técnicos (fixos), via inserção na globalização, que amplia sua 

capacidade de captar novos fluxos, nacionais e globais, de maneira 

especial nos últimos quinze anos. 

 

O certo é que o Estado é uma daquelas forças capazes de produzir 

eventos que incidem, num mesmo momento, sobre extensas áreas, ou 

melhor dizendo, em grandes áreas delimitadas, por vezes, vastos 

territórios, dentre outras coisas pelo seu ”uso legítimo da força”, 

encarnado ou não no direito. Nos dizeres de Santos a “lei, ou o que toma 

seu nome, é, por natureza geral, uma norma pública, age sobre a 

totalidade das pessoas, das empresas, das instituições e do território”. 

Tomemos como exemplo no Brasil a lei de modernização dos portos. 

 

A esse respeito, Monié (2006) e Baudouin (1999) consideram que, a 

multilocalização (distribuição e diversificação territorial das unidades 

produtivas) da produção só foi possível graças a grandes mudanças 

institucionais que viabilizaram a redução das barreiras do livre-comércio, 

aqui no Brasil a abertura comercial, e a flexibilização das relações 

trabalhistas que transformaram radicalmente a relação capital/trabalho. 

Ao mesmo tempo, as novas tecnologias da comunicação e da informação 

e o progresso registrado no setor dos transportes foram fundamentais 
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para propiciar uma maior diversidade de escolhas locacionais para as 

empresas. 

 

Em um contexto caracterizado pela “reticularização” dos 
processos produtivos, a qualidade das interações torná-se 
fundamental da micro escala das trocas imateriais entre 
trabalhadores dos circuitos superiores da economia 
metropolitana – pesquisa, inovação de processo, concepção, 
design, marketing – até a macro escala das rotas de 
transportes intercontinentais. Ou seja, a reestruturação 
produtiva inclui uma verdadeira explosão de fluxos 
imateriais e materiais nas mais diversas escalas geográficas. 
A formação do espaço global de fluxos combinados aos 
efeitos do ingresso do ex-mundo comunista na economia de 
mercado, a força dos processos de integração regional e a 
emergência de novas potências comerciais alimentam o 
dinamismo extraordinário do comercio internacional desde o 
início dos anos noventa. (MONIÉ, 2006). 

 

 

Essas mudanças, esses movimentos, vão permitir à indústria, por 

exemplo, que tradicionalmente dependia de restrições locais no tocante a 

fontes de matérias-primas e mercados, maior independência e mobilidade 

geográfica. Os paises recém-industrializados (NICs) são uma resultante 

desses novos princípios de localização, ensejando inclusive, toda uma 

discussão acerca de uma nova divisão territorial do trabalho, no mundo do 

capital, no âmbito da ciência geográfica. Agregue-se a isso o processo 

inovador que, como afirma Sanchez (1991), repercute diretamente na 

divisão espacial e internacional do trabalho e da produção, difundindo 

efeitos sobre o desenvolvimento dos diversos lugares e regiões. 

 

O cenário atual da inovação ou da inovação continua, por meio da difusão 

das novas tecnologias, ocorre dentro de uma nova relação espaço-

temporal de transformaçãoes, alcançando não só “ o setor tecno produtivo 

civil e militar, como também as relações sociais e de poder” (BECKER, 

1995 apud CORREIA, 2009). 
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Assim, precisamos considerar esse quadro de transformações, dentro de 

um contexto de crise do modelo econômico keynesiano-fordista, de 

reestruturação do sistema capitalista, de flexibilização da produção, e, a 

conseqüente configuração espacial por ela criada.  

 

Nesse sentido, de acordo com  Monié (2003), a economia mundial passa 

por um profundo processo de restruturação que pode ser visto pelo 

surgimento de novos territórios produtivos, pela intensificação do 

comercio internacional e emprego de novas ferramentas de gestão dos 

fluxos. Esse conjunto de medidas, por sua vez, implicam em uma nova 

configuração dos sistemas de transportes, especialmente, o transporte 

marítimo, em decorrência da crescente complexidade das demandas dos 

agentes econômicos, atuando agora dentro do quadro de exigências 

impostas pelo novo modelo de acumulação flexivel, acerca dessa questão 

dedicamos a seção seguinte desse trabalho. 

 

Atenção deve ser dada, quando das discussões acerca da globalização 

econômica, comercial, segundo as categorias tempo/espaço, no sistema-

mundo, aos conceitos de nação, mercado mundial e lugar.  

 

 Apresentada como paradigma para a ação, essa globalização reflete nos 

Estados-nação uma contra-ação, sob o manto do protecionismo, que em 

tese se confronta com os ditames do “livre mercado mundial”, premissa 

do liberalismo comercial “moderno”, sem contudo, alterar sua lógica de 

produção e reprodução da acumulação capitalista, pois, quando olhamos 

para o lugar, onde a vida acontece na sua dimensão espacial cotidiana, “ 

de um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas, 

instituições-cooperação e conflitos que são a base da vida em comum” 

(Santos, 2002), o lado nada solidário, perverso e excludente da 

globalização aparece. 

 



22 
 

 

Com efeito, a expansão do complexo de Suape na magnitude dos grandes 

empreendimentos ali aportados, cria novas demandas, novas emergências 

urbanas, que passam a exigir, especialmente do Estado, uma acuidade na 

ação planejadora, nesse caso, com destaque para o sistema viário 

(mobilidade) e ao déficit habitacional (habitabilidade), apontado em 

quarenta mil moradias no ano de 2006, segundo o “projeto território 

estratégico de Suape” (CONDEPE/FIDEM, 2008), além de saneamento e 

infra-estrutura. 

 

São aspectos de uma resistência do lugar ao processo globalizante e 

fragmentador. O lugar como “locus” de resistência, dessa maneira, 

também, moldando sua singularidade, quando materializa, no espaço, os 

vetores-mundo, e, na pertinência de cada escala, os vetores advindos do 

tempo Estado-nação e do tempo dos subespaços nacionais. “A ordem 

global busca impor, a todos os lugares uma única racionalidade. E os 

lugares respondem ao mundo4 segundo os diversos modos de sua própria 

racionalidade” (Santos, 2002 p.272). 

 

Segundo Santos (2002), o espaço geográfico é uma funcionalização da 

globalização, no sentido de que, ele vai ser produzido de acordo com as 

demandas de quem o idealiza, para permitir fluir suas necessidades, daí a 

associação, indissociável, de sistemas de objetos naturais ou fabricados e 

de sistemas de ações, deliberadas ou não. Aqui, o autor quer nos chamar 

atenção para a importância, à obrigatoriedade inclusive, dentro da 

construção de seu pensamento, da sua geografia, da relação de todo 

corpo conceitual-teórico com as leis do movimento, da renovação. 

 

O espaço geográfico é formado por sistemas de objetos e sistemas de 

ações, um conjunto indissociável, onde cada subespaço inclui uma fração 

desses sistemas, cuja totalidade é o mundo. Nesse sentido, continua 

Santos escrevendo dentro de sua linha de pensamento, que; “o espaço 
                                                 
4 Exemplo disso temos com o  movimento Cittaslow  na Europa. 
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geográfico viabiliza a globalização, dado que ele materializa três de seus 

pressupostos: a unicidade técnica, a convergência dos momentos e a 

unicidade do motor”. 

 

               A unicidade técnica é entendida como a capacidade de 
instalar qualquer instrumento técnico em qualquer 
parte do mundo. A convergência dos momentos é 
possibilitada pela unificação técnica, pela capacidade de 
comunicação em tempo real. Por fim, a unicidade do 
motor é a direção centralizada, exemplificada pela 
direção do mundo econômico e das finanças pelos 
executivos das empresas transnacionais e do sistema 
financeiro internacional (SANTOS, apud RIBEIRO, 
2002). 

 
 

Todos esses temas foram abordados, pelo autor no seu livro: A natureza 

do espaço: técnica e tempo, razão e emoção (2002) onde ele propõe “um 

sistema de idéias que seja, ao mesmo tempo, um ponto de partida para a 

apresentação de um sistema descritivo e de um sistema interpretativo da 

geografia”. Em realidade, acreditamos, ele nos ofereceu a ”solução” 

operacional para um “olhar geográfico sobre a construção histórica de 

Suape”.  

 

Ademais, cada conceito, categoria de análise, como paisagem, território e 

lugar, por exemplo, expressa uma possibilidade de leitura do espaço 

geográfico. Constituir um corpo conceitual-teórico que articule as diversas 

categorias, dialeticamente, dando-lhe unidade e coesão, não se constitui 

um trabalho diletante, e, o professor Milton Santos o faz com propriedade, 

diligenciando, apontando caminhos metodológicos possíveis, quando 

busca construir sua “geografia dos homens”. 

 

Em uma outra obra de sua autoria, Santos (1988 p.23) nos apresenta 

uma periodização, construída a partir de uma variável significativa, a 

técnica, relacionada a um conjunto de outras variáveis, para explicar, à 

escala mundial, a sucessão dos sistemas e sua coincidência com a das 
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modernizações, contendo cinco períodos históricos, sendo o último, o 

período tecnológico iniciado no após segunda guerra mundial. Essa 

periodização vai permitir ao autor, a construção de uma linha de 

pensamento, pautada pela existência de um espaço geográfico, 

considerando o mundo atual, como um meio técnico-científico-

informacional, onde sua produção e circulação, servem de elementos 

balizadores para o entendimento das relações na totalidade-mundo, 

globalizante. 

 

Aqui, vale ressaltar que, nesse sentido, o professor Milton Santos não está 

sozinho, nem tem a primazia na elaboração de estudos periodizados a 

partir dessa varável, o conhecimento, a técnica; Com mais ou menos 

ênfase outros autores já haviam trabalhado nessa perspectiva, e de forma 

precursora temos Kondratieff que, em 1926, formula sua Teoria do 

Investimento de Capital, que associa a existência de grandes ciclos ou 

longas ondas a vários fatores dentre eles as ‘modificações técnicas’. 

Entrementes, é em Schumpeter que os conceitos de revoluções técnicas, 

inovação, setor líder e competitividade são lapidados na formulação, em 

1936, de sua Teoria da Inovação que embasa seu pensamento acerca dos 

longos ciclos, onde cada onda de expansão é comandada por um setor 

líder ou um novo paradigma técnico econômico e nesse processo cabe a 

‘destruição criativa’, inerente a esse novo paradigma, instaurar, por 

dentro do capitalismo, uma nova estrutura de produção (Pires, 

s/d);(Costa, 2006). 

 

Storper (1991 apud EGLER, 2005) ao estabelecer uma periodização para o 

processo de industrialização chega, grosso modo, a conclusões 

semelhantes quando assinala, 

 

A idade têxtil do capitalismo no ínicio do século 19, a era do 
carvão-aço-indústria pesada na virada do século, ou o período 
de produção em massa dominado pelos automóveis e bens de 
consumo duráveis nas décadas que se estendem entre 1920 e 
1960. Agora, nós estamos entrando em um período por novas 



25 
 

 

indústrias, como a eletrônica, e novos setores de serviços 
como os serviços de apoio à produção. 
 
 

No contexto da sociedade técnico-científico-informaconal, podemos 

inclusive falar de uma tecnicização da paisagem, não deixando de 

observar que, a informação não está apenas presente nas coisas, nos 

objetos técnicos, que formam o espaço, pois, ela é necessária à ação 

realizada sobre essas coisas. “A informação é o vetor fundamental do 

processo social e os territórios são, desse modo, equipados para facilitar a 

sua circulação” (Magnoli e Araújo, 2009). Os espaços assim requalificados 

atendem, sobretudo aos interesses dos atores hegemônicos da economia, 

da cultura e da política e são incorporados plenamente às novas correntes 

mundiais. “O meio técnico-científico-informacional é a cara geográfica da 

globalização” (Santos, 2002). Reforçando nossa linha de pensamento 

Sanchez (1997 apud CORREIA, 2009) asinala que, 

 

a ordem do mundo está a nos mostrar um meio geográfico 
cada vez mais resultante da ação da ciência, da técnica e da 
informação, portanto de uma territorialidade permeada por 
outras condições sócio-tecnológicas de competitividade, em 
que a inovação tem como lugar central os nós das redes em 
escala global. 
 
 
 

Com efeito, a revolução tecno-científico-informacional, ressaltando-se a 

microeletrônica e as comunicações, é  um processo de mudança 

representado por uma nova forma de produção baseada na informação e 

no conhecimento como as maiores fontes de produtividade, e o apoio na 

inovação permanente não se resume  apenas a uma nova técnica de 

produção, mas a uma nova forma de produção, de organização social e 

política que ocorre no contexto da reestruturação do sistema econômico 

(CASTELLS, 1986). 

 

Contexto este onde se observa que, quanto mais tecnicizados e modernos 

forem os objetos, mais estarão eles ligados a uma lógica globalizante, 
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pois, acentua-se esta ligação, cada vez mais, entre objetos modernos e 

atores hegemônicos. Um dos aspectos dessa lógica, na relação 

investimento e produto, por exemplo, prima pelo uso just-in-time dos 

recursos materiais e humanos, e, assim, os fluxos, advindos de firmas 

mundialmente mais competitivas, vão na busca de espaços que ofereçam 

maior produtividade, o que gera uma seletividade espacial, na medida em 

que, ficam às firmas menos competitivas, os espaços menos atrativos. No 

processo de produção em regime de especialização flexível os portos 

comparecem entre os primeiros “alvos” a incorpararem as novas 

ferramentas de gestão, ao criarem condições para sua operacionalização, 

principalmente just in time. 

 

O lugar passa a competir pelos investimentos globais, que se pulverizam 

em escala planetária, adotando estratégias territoriais que vão desde a 

criação de um ambiente satisfatório para esses vínculos externos 

(verticalidades) até práticas de relações locais que emulam o ganho de 

competitividade no sistema produtivo global (horizontalidades), (Machado 

et al, 2009). Assim, as cidades portuárias, e, nelas os portos, assumem 

cada vez mais a posição de centros nodais estratégicos no espaço de 

fluxos. 

 

 

A totalidade de recursos, possibilidades, da totalidade global são 

distribuídos aos lugares, pelos vetores-mundo e, não contempla todos os 

lugares em somas e tempos iguais. É por essa divisão de atividades, de 

recursos, da totalidade, desigual, que se materializa, no espaço, a divisão 

territorial do trabalho. São os lugares com maiores volumes de objetos 

técnicos (Santos, 2002, p.133) e, portanto, maior capacidade de oferecer 

produtividade a esses recursos, que serão contemplados com mais 

recursos e, ainda, esses recursos, em função de cada lugar, do poder 

endógeno local, serão materializados de formas diferentes, em novos 
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objetos técnicos, criando e dando condições de recriar, novas capacidades 

de produção a partir da incorporação desses objetos ao espaço. 

 

De outros conceitos precisamos lançar mão, para que possamos 

compreender, na sua plenitude, no seu tempo histórico, a empiricização 

do tempo, no espaço, ou a espacialização do evento, o acontecer 

geográfico, o evento entornando no espaço. E, essa compreensão advém 

da incorporação, na análise, de três outros conceitos-noção, distintos, 

porém, articulados e, que, nos revela o quanto o tempo pode ser 

intérprete da realidade dos objetos. 

 

Aqui, nos apoiamos na obra do historiador de arte e filósofo norte-

americano George Kubler (1912-1996), the shape of time, (KUBLER, 

2004) para perceber a existência e o valor do objeto na temporalidade 

espacial dos eventos e, para tanto, como sugere o autor, trabalhamos 

com três coordenadas, que são: a coordenada de lugar porque todo objeto 

toma um lugar, que é tanto mais nítido quanto ele é mais fixo; a 

coordenada da idade, que será a mesma da técnica que a criou, mas que 

inserido em determinada formação social e num lugar preciso toma uma 

nova certidão de idade; e a coordenada de seqüência em que se verifica 

que, na história real de vida dos lugares “os objetos são inseridos num 

meio segundo uma ordem, uma seqüência que acaba por determinar um 

sentido aquele meio” (Santos, 2002 p.157).  

 

Seqüência também no sentido de que, o valor total das coisas se modifica, 

a cada momento, arrastando a alteração do valor de cada coisa. Tal 

distribuição de valores não é aleatória. Ela revela as determinações pelas 

quais a realidade total vai mudando para se encaixar nas formas 

preexistentes ou criadas. O modelo sistemas de objetos / sistemas de 

ações somente se entende como um modelo espaço-temporal (Santos, 

2002). 
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Ainda tendo o autor norte-americano como referência, Gonçalves (2009) 

alerta para a necessidade da construção da história dos objetos tendo em 

conta um conjunto de acontecimentos de origem e natureza diversa. 

Coincidentes, paralelos ou transversais ao processo evolutivo, eles 

modificam e são modificados, reinventando a matéria, e traduzindo-se 

numa “sucessão encadeada de obras originais com réplicas, todas elas 

distribuídas no tempo como versões reconhecivelmente iniciais e finais do 

mesmo tipo de ação”. 

 

Como já afirmado, o evento não se repete, portanto, a periodização, como 

guia da investigação, nos permitirá reconstituir a trajetória histórica de 

Suape e, exprimir a dimensão espacial e a dimensão temporal a partir da 

seqüência de eventos, entornados no lugar, que valora e dá sentido ao 

meio, sua geografização. E ainda, observando que, em cada lugar, os 

sistemas sucessivos distinguem períodos distintos, permitindo falar de 

ontem e de hoje, de tempos diferentes, sem, contudo, deixar de atentar 

para a simultaneidade dos eventos em cada instante, ou como afirma 

Santos (2002, p.159): 

 

[...] No espaço geográfico, se as temporalidades não 
são as mesmas, para os diversos agentes sociais, elas 
todavia se dão de modo simultâneo.Constatamos, de 
um lado, uma assincronia na seqüência temporal dos 
diversos vetores e, de outro lado, a sincronia de sua 
existência, num dado momento.O entendimento dos 
lugares, em sua situação atual e em sua evolução, 
depende da consideração do eixo das sucessões e do 
eixo das coexistências. 

 
 
Metodologia 

 

No tocante aos procedimentos metodológicos, utilizamos o método 

comparativo, analisando a contribuição do complexo portuário-industrial 

de Suape, e sua trajetória histórica, à discussão realizada acerca do 

recente processo de modernização portuária do Brasil. 
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Concomitantemente (respaldados em Lakatos, 1983) foi utilizado o 

método histórico. Sobre esses procedimentos Lakatos (1983); Gil (1995); 

Cervo e Bervian (2002) definem: 

 

• Método comparativo: busca o estudo das semelhanças e diferenças 

e sua contribuição para a compreensão do comportamento humano, 

nas suas mais variadas dimensões, em especial, na dimensão sócio-

espacial e econômica. 

 

• Método histórico: investiga acontecimentos, processos e instituições 

do passado para verificar sua influência na sociedade de hoje e do 

futuro; assegura a percepção da continuidade e o entrelaçamento 

dos fenômenos. 

 

Vários são os recursos utilizáveis para o levantamento e a configuração 

dos dados empíricos; os métodos e as técnicas empíricas de pesquisa, 

cuja aplicação possibilita as várias formas de investigação científica “[...] 

elaboração dos processos metodológicos e técnicos para o levantamento 

dos dados empíricos, bem como na sua aplicação concreta se faz ativa a 

intervenção da atividade teórica. [...] do mesmo modo como existem 

vários processos de levantamentos de dados empíricos, existem 

igualmente vários modos de interpretação lógica destes dados. Trata-se 

dos vários métodos epistemológicos utilizáveis para a compreensão 

significativa dos dados reais” (Severino, 2002). 

 

Com a utilização dos métodos acima citados realizamos a abordagem do 

tema proposto neste trabalho tanto do ponto de vista conceitual-teórico, 

como do ponto de vista empírico. 

 

Nesse sentido, na construção da trajetória histórica de Suape, fizemos uso 

de uma periodização, essencialmente, como uma orientação teórico-

metodológico da investigação e, assim, viabilizamos o estudo das 
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continuidades e rupturas históricas ao longo do processo de mudanças, 

bem como dos estados de relativa estabilidade que caracterizou cada um 

dos momentos identificados, como por exemplo, na evolução do porto e 

seu complexo industrial. 

 

Segundo Villaça (1997), uma periodização é um corte no tempo. Esse 

corte tira, isola, um pedaço de um todo: a história. Esse pedaço deve ser 

um pedaço inteiro. 

 

A periodização destaca um período da história do objeto de estudo, não 

devendo, a mesma, ser arbitrária, e sim fundamentada e justificada, 

embora, qualquer articulação no processo histórico seja artificial, e 

passível de criticas, essa prática torná-se indispensável para que o 

conhecimento histórico se torne inteligível. Desse modo, pode haver 

tantas divisões quantos pontos de vista. Não há como definir um padrão 

único ou consensual. Ressalte-se que: há casos em que a escolha do 

período é óbvia e não precisa de justificativa.  

 

As informações e dados necessários foram coletados através de: 

 

Pesquisa bibliográfica e documental: foi feito uso de subsídios 

bibliográficos e documentais quer na forma de livros, anuários estatísticos 

e compêndios, quer na de artigos e estudos correlatos, inclusive 

disponibilizados na Internet. Deste modo pretendeu-se buscar 

fundamentos teóricos, experiências similares e, constituimos a base de 

dados necessária e possível para, junto às informações obtidas na 

pesquisa de campo, elaborar a periodização proposta neste estudo, 

condensada na contrução da linha do tempo de Suape. O delineamento 

desta pesquisa é do tipo bibliográfica porque, sobretudo no segundo 

capítulo desta tese, nos apoiamos na literatura existente a respeito dos 

temas estudados (economia de circulação, especialização flexivel, 

geografia marítima e sistemas portuários). Trata-se também de uma 
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pesquisa de campo, visto que uma parte das informações apresentadas 

neste estudo foram coletadas por meio de uma investigação empírica. A 

entrevista foi a técnica adotada para a coleta de dados, e segundo Cervo e 

Bervian (2002) é a técnica mais adequada para se obter informações, 

conhecimentos ou opiniões acerca de um tema específico. Além disso, a 

entrevista permite que o entrevistado esclareça dúvidas a respeito das 

questões perntinentes sobre o  tema junto ao entrevistador. 

 

 

Pesquisa de campo: Foram realizados levantamentos junto a instituições e 

empresas relacionadas ao planejamento e desenvolvimento econômico do 

Estado e as atividades portuárias (CONDEPE/FIDEM; AD-DIPER; EMPRESA 

SUAPE; FIEPE; TECON SUAPE; HAMBURG SÜD; ESTALEIRO ATLÂNTCO 

SUL) com vistas a conhecer, o complexo portuário industrial de Suape, 

sua concepção e expansão histórica. As entrevistas foram realizadas (não 

estruturada, apresentadas nas referências) com dirigentes de empresas, 

órgãos públicos, ligados diretamente com a temática e, na própria 

administração do porto. Após a realização das pesquisas de campo, 

documental e bibliográfica, realizamos a leitura, apuração, sistematização 

e análise dos dados.  

 

 
A presente tese foi sitematizada e dividida em cinco capítulos: uma 

introdução que ora finalizamos, onde apresentamos nossa temática e os 

caminhos metodológicos para operacionalizá-la visando justamente jogar 

luz sobre a relevância de discutir, numa perspectiva histórica, a 

construção de um projeto estrututrador para a economia de Pernambuco e 

do Brasil, que é o Complexo de Suape; um segundo capítulo onde 

realizamos nossa reflexão teórica acerca das tranformações recentes na 

economia e seus impactos na geografia marítima e sistema portuário 

mundial e como isso rebate nos portos e na sua concepção, bem como 

apresentamos a matriz histórica e a linha do tempo de Suape, tomada 
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como vetor norteador para os capítulos seguintes; no terceiro capítulo 

apresentamos o projeto de concepção porto indústria de Suape, seu 

primeiro plano diretor, bem como uma análise sobre seus antecedentes  e 

determinantes históricos; no quarto capítulo chamamos a atenção para 

sua construção, especialmente o marasmo em que esse processo ocorreu, 

por mais de uma década, ressaltando aí o período de crise fiscal financeira 

que atravessou a economia nacional e a negligência que o governo federal 

dispensou ao projeto; no quinto capítulo reunimos os principais fatores 

que consolidaram o porto como eficiente porto público, e mais, seu papel 

no definição do lugar como territorio produtivo, o que aliado a mudanças 

no contexto político e econômico nacional, o tornou uma grande âncora 

para atração de grandes empreendimentos para sua retroárea. 

 

Dessa maneira, esperamos também, ter oferecido uma contribuição ao 

debate acerca do processo de modernização portuária brasileira ampliando 

o alcance social, ou seja, a relevância para a sociedade, quando 

demonstramos como Suape pode alavancar o desenvolvimento econômico 

regional sem, contudo, deixar de oferecer, alcance acadêmico, uma 

contribuição à ciência geográfica ao abordar um objeto técnico, o porto de 

Suape, e, a relação multiescalar com seu entorno, no âmbito da geografia 

do lugar. 

 

 

 



 

Área de Suape nos anos 70. No final da linha das ondas, o cabo de Santo Agostinho (que deu nome à cidade).

Fonte: Consciência Blogger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No final da linha das ondas, o cabo de Santo Agostinho (que deu nome à cidade).
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No final da linha das ondas, o cabo de Santo Agostinho (que deu nome à cidade).    
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Fonte: Revista QUEBRA-MAR, 1979. 
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2 GLOBALIZAÇÃO, ACUMULAÇÃO FLEXIVEL E PORTOS NA NOVA  

CONFIGURAÇÃO ESPACIAL PRODUTIVA5 

 

Nas duas décadas logo após a segunda guerra mundial a estrutura 

econômica produziu muita prosperidade e estabilidade social. Os países 

industriais cresceram rapidamente se comparado com períodos anteriores. 

A inflação era moderada. O desemprego era em geral baixo e em alguns 

lugares negligenciável. Os frutos da expansão econômica eram 

amplamente disseminados. O sentimento geral era de bem-estar (PIORE e 

SABEL, 1984). 

 

O final dos anos sessenta e inicio dos anos setenta, no entanto, 

representaram para economia mundial um momento de transformações 

profundas que ensejaram mudanças para economias nacionais, centrais e 

periféricas, bem como para as corporações. 

 

Do ponto de vista, das nações, em especial, dos Estados Unidos da 

América, potencia hegemônica do mundo capitalista, essas mudanças, 

ocorreram em função do seu papel na condução de políticas econômicas 

mundiais, advindo dos acordos de Brettom Woods. Por esses acordos o 

dólar americano foi alçado a condição de divisa internacional, lastreada 

em ouro e, usada como unidade de conta e reserva de valor a nível 

mundial. 

 

A crescente deterioração das contas americanas, em especial os 

constantes déficits em seu balanço de pagamentos, aliada a uma 

retomada da inflação faz surgir, no cenário mundial a ameaça de 

incapacidade do tesouro americano de honrar o compromisso do lastro 

ouro do dólar e uma conseqüente crise de liquidez. A incerteza 

representada por esses fatores e as medidas tomadas pelos paises, em 

                                                 
5 Parte deste capítulo, do ítem 2.1 ao ítem 2.4, foi publicado na Revista de Geografia – v. 24, nº 3-  da UFPE sob 
o título “ Globalização, Acumulação Flexível e Configuração Espacial” em 2007. 
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especial os paises europeus, leva a que os Estados Unidos, rompam com 

os compromissos assumidos perante o mundo e os organismos financeiros 

internacionais. 

 

Outro aspecto, relevante para a compreensão desse quadro de 

transformações, diz respeito, ainda nos anos sessenta, a gestação e 

estruturação do cartel OPEP – Organização dos Paises Exportadores de 

Petróleo, formado inicialmente pelos paises árabes, em resposta ao apoio 

americano ao Estado de Israel, mas que representou, na prática para o 

mundo, o nascimento de uma organização, com poder suficiente para, de 

forma unilateral, majorar os preços do petróleo. 

 

Esse quadro de crises vai provocar um movimento de insatisfação social 

muito grande, já que diante desses fatores à economia mundial vai 

conviver com um alto nível de desemprego, alimentado pelos desajustes 

macroeconômicos, mas, também por crise no sistema de produção em 

massa, onde os avanços tecnológicos, incorporados na produção e os 

conseqüentes aumentos de produtividade, não encontra mercado para 

realização ou materialização dessa produção, no consumo. A esse 

respeito, Piore e Sabel afirma, a crise tem origem na incapacidade da 

estrutura institucional dos finais dos anos 60 para acomodar a difusão das 

tecnologias de produção em massa. 

  

Em resposta, a esse movimento, temos o surgimento da especialização 

flexível e a aceleração do processo de globalização, agora mais planetária 

do que nunca, com o qual todos os paises passam, de alguma forma, a 

conviver. 

 

As mudanças ocorridas na economia mundial desde o pós-guerra 

consolidaram-se a partir da década de 1970, quando a produção em série 

deu lugar à acumulação flexível. Era a substituição, em boa parcela do 
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sistema produtivo industrial, do fordismo pelo toyotismo, e mudanças 

visíveis começavam a ocorrer em diversas esferas do sistema capitalista. 

 

A primeira e considerável mudança foi à redistribuição da produção 

ocupando espaços além do domínio da linha de montagem, novas relações 

de trabalho e uma produção voltada para a demanda, sendo que, no todo, 

o propósito é atender o capitalismo e, de forma bem objetiva, fortalecer o 

processo de globalização, principalmente quando se refere à globalização 

da economia. 

 

Aqui buscamos abordar a acumulação flexível, a ocupação do espaço e 

sua relação com a globalização e, nesse contexto o papel dos portos como 

agentes do desenvolvimento econômico mundial. Fazemos uma breve 

abordagem sobre o fordismo e apresentamos aspectos da transição do 

sistema de produção a partir de autores contemporâneos como Harvey e 

Santos sem se aprofundar em suas teorias e sem expor de forma explicita 

suas correntes ideológicas. 

 

Na tentativa de definir globalização, fica claro que a palavra remonta à 

idéia de um globo único, no caso específico de como a palavra vem sendo 

empregada nas últimas décadas do século XX, de uma economia única, 

com mercados dos diversos países sem fronteira entre si. 

 

Globalização pode ser entendida como “um estágio supremo da 

internacionalização, a amplificação em ‘sistema-mundo’ de todos os 

lugares e de todos os indivíduos [...] com a unificação do planeta, a Terra 

torna-se só e único mundo e assiste-se a uma refundição da totalidade-

terra” (SANTOS, 1993, p. 33). 

 

Nas palavras de Santos compreende-se globalização como um fenômeno 

de internacionalização não só referente à economia de mercado, mas 

também às demais esferas produtivas da humanidade que compreende a 
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cultura das diversas sociedades contemporâneas. Não tem como negar 

que a globalização é fruto direto do capitalismo e teve seu processo 

acelerado nas últimas duas décadas em função dos avanços tecnológicos, 

principalmente nas áreas de informática, capitais e mercadorias que 

passaram a circular de maneira mais intensa entre os países. 

 

Numa perspectiva histórica, pode-se dizer que o capitalismo surgiu com 

uma tendência à internacionalização e isso já foi manifestado logo nos 

séculos XV e XVI com as navegações ultramarinas promovidas por 

Portugal e Espanha, quando o mundo se inseria no mercantilismo e 

acontecia a acumulação primitiva de capital. A Revolução Industrial no 

século XVIII vem implantar de vez o capitalismo que amplia seu processo 

de internacionalização ao longo do século XX. Em fins do século XX, esse 

processo é definido como globalização: “A globalização, isto é, o processo 

de mundialização atual do capitalismo, é um processo multifacetado, 

compreendendo as transformações nas esferas financeira, comercial, 

produtiva e institucional” (SANTOS, 1993, p. 5). 

 

2.1 Globalização Financeira e Produtiva 

 

A globalização financeira, explica Gonçalves (1998, p. 147) exprime-se 

por meio de suas funcionalizações e caracteriza-se pela interação de três 

processos distintos. São eles: a expansão dos fluxos financeiros 

internacionais; o acirramento da concorrência nos mercados de capitais 

internacionais e o aumento da integração entre os sistemas financeiros 

nacionais.  

 

No que se refere a expansão dos fluxos financeiros internacionais, esse 

processo está interligado à aceleração das diferentes formas de fluxos 

financeiros, envolvendo, inclusive, os empréstimos e os investimentos de 

portifólio e não atinge apenas os países desenvolvidos, mas também, os 

países em desenvolvimento (GONÇALVES, 1998, p. 147-149). A América 
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Latina também foi atingida por esse fenômeno, quando, no ano de 1982 

teve grande parte dos países da região experimentando trajetórias de 

crise econômica, política e social 

 

Já o acirramento da concorrência nos mercados de capitais internacionais 

tem como característica a grande disputa por transações financeiras 

internacionais que envolvem bancos e instituições financeiras não-

bancárias, prossegue Gonçalves (1998, p. 149) enquanto o aumento da 

integração entre os sistemas financeiros nacionais caracteriza-se quando 

se verifica que determinado valor crescente de ativos financeiros emitidos 

se encontra nas mãos de não-residentes ou vice-versa. 

 

Ainda de acordo com Gonçalves (1998, p. 150-152) é importante ressaltar 

que não basta saber quais os processos que formam a globalização, mas 

também quais os fatores que determinaram esse fenômeno os quais o 

autor identifica-os em seis conjuntos de fatores. 

� O primeiro é de ordem ideológica e trata da ascensão das 

idéias liberais que surgiram ao longo dos anos de 1980. A ascensão 

dessas idéias gerou a desregulamentação do sistema financeiro em escala 

global. 

� O segundo conjunto é de ordem institucional e relaciona-se 

com a dinâmica do sistema financeiro internacional, tendo como principal 

exemplo o surgimento do mercado de derivativos de moedas e taxas de 

juros. 

� O terceiro envolve os desenvolvimentos tecnológicos ligados à 

revolução da informática e telecomunicações. Tem, como resultado, a 

redução de custos operacionais e de transação. Assim, as operações ficam 

mais baratas e os custos com coleta de informações e monitoramento dos 

mercados, são reduzidos. 

� O quarto conjunto engloba mudanças nas estratégias dos 

investidores e das empresas transnacionais que operam em escala global.  
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� O quinto está ligado ás políticas econômicas dos países 

desenvolvidos. De maneira especial, destaca-se o comportamento das 

taxas de juros. 

� Por fim, o último conjunto de fatores tem a ordem sistêmica 

como característica. Neste ponto, o que importa é que a globalização 

financeira seja vista como parte do movimento de acumulação. 

Acumulação esta que se origina das dificuldades de expansão da esfera 

produtiva-real. 

 

Para Gonçalves (1998, p. 153) a globalização produtiva envolve a 

interação de três processos. São eles: 

� Avanço do processo de internacionalização6 da produção; 

� Acirramento da concorrência internacional; 

� Maior integração entre as estruturas produtivas das economias 

nacionais. 

 

O acesso à internacionalização da produção pode ocorrer através do 

comércio internacional; através dos investimentos externos diretos e das 

relações contratuais. As economias nacionais têm sido levadas a um 

processo de interdependência mais complexo em função do processo de 

globalização. 

 

2.2 Transição do Fordismo para o Toyotismo 
 

 
Um dos principais setores econômicos das forças produtivas do início 

do século XX, a indústria automobilística, decalcada sobre a figura de 

um dos seus maiores empresários, Henry Ford, conceituou um 

específico padrão de acumulação capitalista que caracterizou o pós-

guerra. A sociedade de consumo e de produção em massa promovida 

pela acumulação capitalista fordista revelou a sua incapacidade de 

                                                 
6 Internacionalização da produção ocorre quando residentes de determinado país têm acesso aos bens e serviços 
que se originaram de outros países. 
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continuar a promover o crescimento econômico e a manutenção da 

realização de lucro na crise do início dos anos setenta. A política da 

acumulação fordista poderia ser caracterizada pelo Welfare-State7 e 

pelo intervencionismo keynesiano8. 

 

Seguindo o raciocínio de Harvey (2002, p.135), no período de 1965 a 

1973, a incapacidade de conter as contradições do capitalismo, 

inerente ao fordismo e ao keynesianismo, tornou-se ainda mais 

evidente. Tratando do debate teórico surgido na época, Harvey (2002, 

p. 163) explica que a transição do fordismo para a acumulação flexível 

promoveu dificuldades para as teorias. Para ele, os keynesianos, 

monetaristas e neoclássicos sofreram perturbação. Os marxistas, por 

sua vez, adquiriram dilemas com essa transição. Aqueles que 

pretendiam teorizar o assunto, decidiram se limitar à aquisição de 

dados apenas, para que, desta forma, pudessem acompanhar as 

rápidas mudanças.  

 

A crise detonada pelos problemas do petróleo, na década de 1970, 

revelou um novo período caracterizado pela inflação, desemprego 

estrutural, déficit público e recessão. A saturação dos rígidos padrões 

da acumulação fordista e de suas forças produtivas cedeu vez a um 

novo conjunto de forças produtivas como a micro-eletrônica, as 

biotecnologias e a sofisticada estrutura de serviços organizados em um 

novo padrão flexível de acumulação capitalista. 

 

                                                 
7 Welfare-State pode ser traduzido por estado de bem-estar social. O Welfare-State surgiu nos países europeus 
devido à expansão do capitalismo após a Revolução Industrial e o Movimento de um Estado Nacional visando a 
democracia. O Welfare-State é uma transformação do próprio Estado a partir das suas estruturas, funções e 
legitimidade. Ele é uma resposta à demanda por serviços de segurança sócio-econômica. Apresenta sintomas 
de crise na década de 1970. 
 
8 No pós-guerra o padrão “reformista keynesiano”, ou de “economia mista”, completou-se e  expandiu-se por 
todos os países capitalistas centrais. (OLIVEIRA, 1998). 
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A informática, o just-in-time9, a qualidade, a automação, as redes de 

mercados, a logística, a terceirização, o marketing, as sub-

contratações, as franquias, o decréscimo numérico do proletariado e a 

desindustrualização desenharam um novo mundo, um novo estilo de 

vida e uma nova sociedade com novos padrões culturais, artísticos e 

estéticos abrigados no pós-modernismo. Antunes (2000) destaca que 

na década de 1970 ficou evidente a crise estrutural do capital, uma 

conseqüência da crise do padrão de acumulação taylorista-fordista. 

Assim o capital deu o início a um vastíssimo processo de reestruturação 

para recuperar o seu ciclo reprodutivo. 

 

O toyotismo surgiu no Japão na década de 195010, mas foi com a crise 

capitalista dos anos 1970 quando começou a ser reconhecido no Ocidente 

como “uma opção possível para a superação capitalista da crise” 

(ANTUNES, 2000, p. 53), pois pode enfrentar melhor a crise econômica e 

situação de mercado por adaptar-se melhor a uma economia em 

crescimento lento. 

 

O toyotismo acabou identificado como uma nova ideologia orgânica da 

produção de mercadorias, se impondo como “modelo japonês” e 

assumindo uma projeção global que tende a torná-lo não mais vinculado 

às suas particularidades originárias. No começo da segunda metade do 

século XX, surgiu como uma série de princípios e dispositivos 

organizacionais voltados para adequar a produção capitalista às novas 

determinações do sistema orgânico do capital: a globalização e sua 

instabilidade sistêmica, a financeirização e a III Revolução Tecnológica 

                                                 
9 O método just in time desenvolveu-se a partir da idéia de que o trabalhador deveria ir buscar as peças 
utilizadas e não ficar esperando-as, como ocorria no modelo taylorista-fordista. Acabou sendo considerado mais 
do que uma técnica de gestão da produção, mas sim, uma filosofia, onde se produz apenas o que o mercado 
necessita e são considerados aspectos de gestão de materiais, gestão da qualidade, organização física dos 
meios produtivos, engenharia de produto, organização do trabalho e gestão de recursos humanos. 
 
10 O toyotismo foi implantado na fábrica Toyota, de propriedade do engenheiro Ohno Toyota que após 1945, 
passou a fabricar bicicletas com motor acoplado, numa tentativa de contornar a crise de combustíveis 
enfrentada pelo Japão após a Segunda Guerra Mundial. Também é conhecido por ohnismo. 
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surgida no Japão, a qual tem como base material a informática, a robótica 

e um forte sistema de telecomunicação. 

  

Nesse processo prevalece uma linha de produção just in time, o que quer 

dizer sistema de produção em tempo justo. Em contrapartida ao 

taylorismo, existe uma interação da gerência com o setor produtivo. Ao 

contrário do fordismo, a produção se estrutura num processo produtivo 

flexível, em pequenos lotes, sem estoque, voltada para a demanda 

(HARVEY, 2002, p. 167). 

 

A proposta do sistema toyotista é tornar o trabalhador polivalente, capaz 

de manusear até cinco máquinas ao mesmo tempo, em uma equipe 

integrada com intensidade, exigindo menos hierarquização. O trabalhador 

toyotista é diferenciado do fordista uma vez que os níveis de escolarização 

são sensivelmente mais altos e vão terminar por tornarem-se necessários 

à implementação de algumas técnicas de gestão – como o controle 

estatístico de processo – e políticas de pessoal. Adverte Harvey (2002, p. 

167) que a aprendizagem ocorre na prática e é integrada ao planejamento 

em longo prazo. 

 

Para Harvey (2002, p. 151) a luta competitiva sempre foi movida pelo 

conhecimento científico aliado ao conhecimento técnico. Em um mundo 

repleto de mudanças de necessidades e de diferentes sistemas de 

produção flexíveis, o fato de se ter maior conhecimento sobre 

determinado produto resulta na possibilidade de se alcançar importante 

posição no meio competitivo. 

 

No toyotismo o volume de investimento é alto em virtude da 

modernização no setor tecnológico que inova sempre. Por outro lado, o 

toyotismo está contextualizado no neoliberalismo, doutrina que defende a 

tese de que o mercado é quem deve auto-regular a economia. Assim a 

ação do Estado é flexível, podendo financiar pesquisa e desenvolvimento, 
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liderando inovações e intervindo de forma direta em mercados através de 

aquisição (HARVEY, 2002, p. 169). 

 

A produção deste sistema é horizontalizada11; a empresa que atua com 

sistema toyotista mantém uma grande elevação de produtividade em 

ritmo acelerado. Teoricamente, o sistema defende o controle de qualidade 

da produção e oferece grande segurança no emprego para trabalhadores 

centrais (emprego perpétuo). “Nenhuma segurança no trabalho e 

condições e trabalho ruins para trabalhadores temporários”(HARVEY, 

2002, p. 169). 

 

A empresa toyotista tende a ser uma empresa enxuta e se constitui em 

rede. Em alguns setores importantes do novo mundo industrial e de serviços 

a corporação principal tendeu a se concentrar na criação e marketing12 e no 

controle do desenvolvimento da tecnologia (com a propriedade da marca 

passando a exercer a função de um capital fictício). A empresa terceirizada 

de grande porte, por outro lado, tendeu a concentrar-se na produção e na 

logística manufatureira. 

 

2.3 Globalização e Configuração Espacial na Nova Ordem 

Econômica Mundial 

 

O fenômeno da globalização constitui a causa de transformações do 

espaço geográfico, acarretando a mundialização dos espaços. As 

informações instantâneas aproximam os lugares e amplia a tomada de 

conhecimentos acerca dos acontecimentos. 

 

                                                 
11 A produção horizontalizada ocorre quando a empresa terceiriza para outras empresas etapas de produção de 
uma única peça. 
 
12 Marketing: neologismo norte-americano que designa a moderna técnica de comercialização.  
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Como principais características da mundialização dos espaços, destacam-

se: 

• A formação de um meio técnico, científico e informacional;  

• A transformação dos territórios nacionais em espaços 

nacionais da economia internacional; 

• A concentração da produção em unidades menores, 

aumentando as relações; 

• Aceleração das formas de circulação; 

• O papel da organização e dos processos de regulação das 

regiões; 

• A tensão entre localidade e globalidade, que aumenta de 

acordo com o processo de globalização. 

 

De acordo com Benko (2002, p. 71), existem laços estreitos entre a rede 

mundial das empresas capitalistas e as grandes cidades. Para ele, as 

grandes cidades são consideradas “centros geográficos privilegiados”. O 

desenvolvimento dessas “cidades globais” favorece a desregionalização 

dos sistemas urbanos e deriva-se de diferenciações funcionais cada vez 

mais acentuadas. 

 

É aí que a produção flexível se demonstra na ocupação do espaço. Lembra 

Santos (1993, p. 2), que na era da globalização, apesar de existir a forte 

expansão do comércio internacional, a parte mais expressiva da produção 

ainda é destinada ao mercado consumidor local. Sua idéia principal é a 

compreensão do importante papel das cidades consideradas de médio 

porte e que se encontram em localizações interessantes para as atividades 

econômicas. 

 

“A globalização da economia metropolitana na economia regional caminha 

de par com o estabelecimento de uma nova organização territorial que 

aparece, ao mesmo tempo, como um efeito e como uma causa do 

desenvolvimento geral” (BENKO, 2002, p. 79). Assim sendo, pode-se 
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perceber o quanto a produção local é importante na estrutura da 

economia globalizada e desempenha papel fundamental na economia 

mundial. 

 

Santos (1993, p. 2), prossegue ressaltando a importância de refletir sobre 

a reestruturação espacial atualmente aplicada, observando como esta 

nova fase econômica é refletida no espaço. Para entender o que propõe o 

autor se faz necessário uma breve retrospectiva histórica lembrando que 

os anos de 1980 foram marcados pelos debates acerca da derrocada do 

modelo de expansão econômica oriunda do pós-Segunda Guerra. Santos 

(1993, p. 3) enfoca que a tensão daquela época foi tão intensa que 

surgiam questionamentos sobre a superação do capitalismo ou, ainda, se 

o capitalismo estaria entrando em uma nova fase. 

 

Ainda de acordo com Santos (1993, p. 3) o ocorrido foi resultado do 

processo de concentração do capitalismo e da utilização de tecnologias 

aplicadas à viabilização econômica. Para Santos (1993, p. 4), importantes 

mudanças, na dinâmica da economia, puderam ser identificadas com 

relação ao processo de globalização. Houve limitação da capacidade 

intervencional do Estado no que diz respeito às políticas 

macroeconômicas. As tradicionais políticas se tornaram inócuas e 

cresceram, de maneira especial, as possibilidades de deslocalizações dos 

investimentos. 

 

Os anos de 1970 marcaram o surgimento de articulações na nova 

configuração espacial. De acordo com Santos (1993, p.4) alguns fatores 

contribuíram para a referida reestruturação espacial e são resultados da 

globalização dos mercados, em conjunto com a urbanização da população. 

“A globalização, isto é, o processo de mundialização atual do capitalismo, 

é um processo multifacetado, compreendendo transformações nas esferas 

financeira, comercial, produtiva e institucional.” (SANTOS, 1993, p. 5) 

 



47 
 

 

No âmbito financeiro, a globalização originou-se da desregulamentação 

dos mercados financeiros mundiais. Conforme afirmado por Santos (1993, 

p.5) houve atração de um “volume crescente de recursos da esfera 

produtiva” e essas transformações acarretaram diminuição dos custos de 

deslocamento espacial e ampliação dos espaços. 

 

Na esfera comercial, a globalização representa a tendência à 

homogeneização e promove ganhos das escalas de produção. Santos 

(1993, p. 5) ressalta que a globalização representa um dos pontos da 

nova ordem econômica mundial.  

 

A globalização, no que se refere à produção, é tida como um fenômeno da 

produção mundial de bens. Com base nas idéias de Santos (1993, p.6), 

diversas economias nacionais participaram com diferentes insumos e 

aportes. Para ele, a globalização produtiva representa o resultado da 

competição existente entre as organizações empresariais que possuem 

acesso a todas as partes do planeta. Este tipo de pensamento permite 

concluir que o mercado possui poder sobre organização econômica e sobre 

a espacialização da produção. Ressalta-se ainda, que, com o crescente 

desenvolvimento das técnicas e da ciência ocorrido após a Segunda 

Guerra Mundial, o mercado, seu gestor principal, ampliou 

consideravelmente seu padrão de eficiência e qualidade na esfera da 

produção e circulação de riquezas. 

 

Santos (1993, p.10) concluiu que o capitalismo trata-se de um sistema 

econômico movido por inovações técnicas, com tendência a expandir os 

territórios e setores, gerando excedentes de produção, retirando 

trabalhadores do campo e abastecendo populações urbanizadas. 

 

Numa breve análise da relação entre a acumulação flexível e o espaço 

geográfico fica claro que essa modalidade de produção industrial vem 

atender a fase a qual vem dando um novo formato ao capitalismo: a 
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globalização. Compreende-se que a cidade tem papel fundamental na 

construção da economia globalizada e que a fábrica trabalha com sua 

produção horizontalizada, atingindo outros espaços. No tocante à 

transição do fordismo para a acumulação flexível o que é mais visível na 

transição é justamente a distribuição do espaço físico ocupado, quando a 

produção passa a ser horizontalizada, ou seja, terceirizada. 

  

Por outro lado, mesmo se configurando a uniformização do mundo, face à 

globalização, é importante ressaltar que os oligopólios têm, como fonte de 

lucros, a exploração das desigualdades nacionais. O protagonismos dessas 

mudanças é a grande corporação, que neste contexto espalha sua 

produção em diversas partes do globo à procura de lugares onde a 

regulação da mão-de-obra seja mais flexível, os códigos ambientais sejam 

menos exigentes ou inexistentes e os impostos sejam encolhidos ou 

passíveis de total isenção (HARVEY, 2002). 

 

2.4 Portos e  Geografia Comercial no Mundo Globalizado13 

 

Falar de Suape, o porto, conjunto de objetos técnicos, virtualidades 

organizativas e informacionais requereu que apreciássemos o que a 

ciência geográfica, ou a geografia dos portos define acerca de suas 

formas, de suas estruturas e seu funcionamento.  

 

Já há algum tempo os portos e, tudo que a eles diz respeito, tem sido 

uma preocupação dos geógrafos e de outros estudiosos, observando o seu 

papel no desenvolvimento dos povos, das nações e sua influência no 

cotidiano das pessoas, firmas e lugares, que, a eles de alguma forma 

estão relacionados. 

 

                                                 
13  Do ítem 2.5 ao ítem 2.8 foi publicado, no formato de artigo, na Revista de Ciências da Administração de 
Pernambuco – FCAP/UPE, em 2009,  sob título “ Políticas Públicas e Modernização Portuária”. 
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Nos baseamos nos estudos de Weigend, “Alguns Elementos no Estudo da 

Geografia dos Portos” (1958), geógrafo norte-americano, que formula os 

princípios mais gerais, nesse campo do saber geográfico, num conjunto de 

seis elementos básicos que são: o porto, o transporte, as cargas, a 

hinterlândia, a área ultramarina (oposto de hinterlândia) e o espaço 

marítimo, este último definido como sendo o espaço entre o porto e sua 

hinterlândia e o ultramar. Os estudos de Weigend, a esse respeito, foram 

realizados em uma fase de grande expansão da economia, da ciência e 

das comunicações em várias partes do mundo, o que nos obrigou a 

apropriação desses conceitos para o nosso estudo. No entanto grandes 

transformações, com grandes efeitos na concepção mais geral dos portos 

ocorreram nas décadas seguintes, hubport e retroárea (plataforma 

logística), por exemplo, e, incorporamos igualmente no desenvolvimento 

do nosso trabalho, para melhor compreendermos o processo histórico do 

complexo portuário-industrial de Suape. 

 

A matriz histórica de Suape delineia-se, no contexto da globalização, 

iniciada no após segunda guerra mundial, com mais ênfase nos anos 

sessenta, no limiar do que se convencionou chamar-se de “terceira 

revolução industrial”, período este concebido pelo professor Milton Santos, 

como sendo o período tecnológico ou técnico-cintífico-informacional, 

irradiando ondas de inovações num mundo cada vez mais globalizante, e, 

assim, criando novas formas e arranjos no âmbito da produção e 

circulação de mercadorias e serviços.  

 

Uma das estratégias adotadas pelas empresas e corporações, com vistas 

aumentar a produção e minimizar os custos, em especial dos produtos 

com forte dependência de matérias-primas do externo-mundo, e, aí, 

salientamos as cargas energéticas (carvão, petróleo) e outras 

commodities, minérios e grãos, foi o surgimento de um movimento em 

direção ao litoral pelas empresas – litoralização da indústria - com 

destaque para a Europa e Japão, em busca de terras mais baratas às suas 



 

plantas industriais, mas, principalmente, aproximando

onde essas cargas são internalizadas. Cria

de porto, porto-indústria, ou complexo portuário

partir de então como norte do desenvolvimen

regiões do mundo e de grande impacto, juntamente com as inovações no 

campo da tecnologia naval e marítima, na geografia dos portos e no 

sistema marítimo mundial.

 

Globalização, mundialização do comércio e mundialização da produção, 

criando um espaço global de fluxos e, por conseguinte provocando uma 

maritimização desses fluxos, que, passa a exigir uma reestruturação dos 

sistemas portuários em todo mundo.

 

 

 

As recentes transformações, que vem ocorrendo no âmbito do comércio 

internacional e, com repercussões, em todas as esferas de sua realização, 

tem exigido de todos os agentes, nele envolvido, um pronto 

acompanhamento, em especial dos governos, no sentido de criar as 

condições, de buscar saídas a essas novas demandas.

antas industriais, mas, principalmente, aproximando-se dos portos, por 

onde essas cargas são internalizadas. Cria-se assim, uma nova concepção 

indústria, ou complexo portuário-industrial, tomada a 

partir de então como norte do desenvolvimento econômico em muitas 

regiões do mundo e de grande impacto, juntamente com as inovações no 

campo da tecnologia naval e marítima, na geografia dos portos e no 

sistema marítimo mundial. 

Globalização, mundialização do comércio e mundialização da produção, 

riando um espaço global de fluxos e, por conseguinte provocando uma 

maritimização desses fluxos, que, passa a exigir uma reestruturação dos 

sistemas portuários em todo mundo. 

As recentes transformações, que vem ocorrendo no âmbito do comércio 

internacional e, com repercussões, em todas as esferas de sua realização, 

tem exigido de todos os agentes, nele envolvido, um pronto 

acompanhamento, em especial dos governos, no sentido de criar as 

condições, de buscar saídas a essas novas demandas. 
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se assim, uma nova concepção 
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to econômico em muitas 

regiões do mundo e de grande impacto, juntamente com as inovações no 

campo da tecnologia naval e marítima, na geografia dos portos e no 

Globalização, mundialização do comércio e mundialização da produção, 

riando um espaço global de fluxos e, por conseguinte provocando uma 

maritimização desses fluxos, que, passa a exigir uma reestruturação dos 

 

As recentes transformações, que vem ocorrendo no âmbito do comércio 

internacional e, com repercussões, em todas as esferas de sua realização, 

tem exigido de todos os agentes, nele envolvido, um pronto 

acompanhamento, em especial dos governos, no sentido de criar as 
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É nesse tempo que temos, também, o meio geográfico qualificadamente 

colocado, como meio técnico-científico-informacional. É a globalização, 

cada vez mais, ocupando a totalidade-terra, desenhando suas feições 

atuais. 

 

No mundo globalizado, tem-se experimentado um crescimento 

significativamente maior do comércio exterior quando comparado ao 

produto mundial (Tabela a seguir), o que se explica pela nova ordem 

econômica, pautada pela economia de circulação, de variedades, onde o 

focus de atuação da produção e distribuição prioriza a qualidade, 

buscando atender as exigências de uma customização crescente do 

consumo. Ressaltamos, que se tem verificado essa tendência desde o pós-

guerra, nos anos cinquenta, inicialmente levada a cabo pela política mais 

agressiva de industrialização, inclusive dos paises subdesenvolvidos, 

acentuando sobremaneira os fluxos comerciais internacionais. 

 

 

Tabela  - Crescimento do Comércio e do Produto Mundial 
Índices e Taxas de Crescimento Anual (1950-1990) 
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Fonte: Unctad (1995) Apud Lima e Velasco (1997) 
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  Fonte: Unctad (1995) Apud Lima e Velasco (1997). 

 
 
 

 Têm-se assim a intensificação de uma nova realidade no âmbito da 

produção e distribuição de bens e serviços, experimentando-se também 

uma mudança qualitativa que os geógrafos e economistas chamam de 

nova economia de circulação, qual seja, a circulação produtiva, onde o 

fluxo ganha cada vez mais importância na cadeia produtiva de valor, 

capaz  de, através de um moderno sistema de logística, agregar valor  na 

produção final de bens, transformando produtos em mercadorias, com 

ciclo de vida  cada vez mais curtos, via customização. 

  
Ao desenvolver sua reflexão acerca do novo papel da cidade portuária, na 

Europa, Collin (1999, p.43) realiza análise semelhante, quando afirma: 

  

Na atual circulação internacional de fatores de produção, a 
função essencial de uma cidade portuária é ligar seu interior 
a esse processo de circulação. Não se trata mais de um 
instrumento portuário de trânsito rápido para a industria 
nacional, mas de uma cidade de comércio capaz de captar os 
fluxos para dar-lhes o valor agregado que ela, ou o interior 
do país, é capaz de gerar. 
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Importante vetor dessa nova circulação refere-se ao comércio intrafirmas, 

realizado em escala mundial, principalmente no interior dos setores 

industriais, entre empresas complementares (fornecedoras de matérias-

primas, de partes e componentes, seus clientes – produtores de bens de 

capital ou de consumo – e os distribuidores finais para o mercado) ou 

entre plantas industriais do mesmo grupo econômico, localizadas em 

paises ou continentes diferentes, segundo Lima; Velasco (1997). Como 

resultado dessas mudanças temos, por exemplo: o deslocamento de parte 

da prestação de serviços diversos e confecções de softwares para a Índia; 

o offshoring14 para a China; a tecnologia em robótica e em tranportes no 

Japão e Alemanha; os serviços especializados em aeronáutica realizados 

pela Rússia (aproveitando a mão de obra barata de engenheiros 

soviéticos) e a especialização dos territórios asiáticos em alta tecnologia 

(SILVEIRA, 2009). 

 

A esse tempo, novos arranjos  organizacionais são criados e incorporados 

a produção e circulação, a exemplo dos programas de qualidade total, 

kamban, terceirização e especialmente o sistema just in time que, 

consistiria na forma de administração da produção industrial e de seus 

materiais, segundo a qual a matéria-prima e os estoques intermediários 

necessários ao processo produtivos são supridos no tempo certo e na 

quantidade exata. Conjuntamente à gerência pelos estoques, as empresas 

buscam terceirizar parte de suas atividades e criar uma rede de 

fornecedores subcontratados estáveis15 ( LISBOA , apud BOTELHO, 2001). 

 

Ainda em Lima e Velasco (1997), vê-se um exemplo bastante ilustrativo 

desse novo modo de organizar a produção, presente nas modernas 

unidades industriais, como o que ocorre na rede de produção do Ford  

Fiesta na Europa, onde tem : 

                                                 
14 Termo amplamente utilizado para descrever o processo de realocação de processos de manufatura, de 
produção ou de serviços de um país para o outro. 
15 A organização da produção e nela, os custos de transação, vem sendo objeto de estudo da nova economia 
institucional, inclusive no ambiente portuário, onde existe elevado nível de especificidade e valor de seus 
ativos. A esse respeito ver LUCCI e SCARE, 2008. 
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� carburadores e distribuidores que são produzidos em Belfast, 

Irlanda; 

� medidores de combustíveis, de óleo e de água, em Enfield , 

Inglaterra; 

� radiadores, em Basildon, Inglaterra; 

� transmissão, em Bordeaux, França;  

� motores, em Basildon e Leamington, Inglaterra, e em Wülfrath 

e Colônia, Alemanha; 

� montagem final do Fiesta, em Dagenham, Inglaterra; em 

Searlouis, Alemanha; e em Valência, Espanha. 

 

A esse novo ambiente, uma crescente articulação entre empresas e 

mercados, criou novos espaços de produção e circulação, em especial, em 

escala local e planetária, que veio ensejar mudanças nas práticas 

mercantis e por conseguinte na geografia do comércio mundial, dos portos 

e dos transportes marítimos. 

 

De um modo geral, essas transformações são registradas inicialmente na 

Europa em meados dos anos sessenta e inicio dos anos setenta, 

notadamente nos portos do mar Báltico e ampliam-se nas décadas 

seguintes, com o uso intensivo dos contêineres para o transporte de carga 

geral, em particular, intensificando a intermodalidade. A esse tempo, vem 

sendo discutido o papel dos portos  na nova ordem econômica mundial, 

com vistas a estabelecer um novo modelo técnico-organizacional. 

 

O uso do contêiner ou cofre-de-carga, como preferem alguns autores, fez 

praticamente sumir dos portos do mundo a figura do navio cargueiro, hoje 

usado para o atendimento em rotas de paises com baixíssimo nível de 

desenvolvimento econômico, muito utilizado para o transporte da carga 

geral e, em seu lugar surgiu os modernos navios porta-contêineres, hoje 

de uso universal por praticamente todos os grandes  armadores. 
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Na Europa, os diferentes tipos de estatuto portuário experimentam assim 

um processo de evolução, passando da fase industrial-portuária para o 

atual desenvolvimento do comércio mundial, ligando indústria e serviços 

(COLLIN, 1999). 

 

Hoje em dia a produtividade da operação é condição fundamental para o 

atual sucesso da atividade portuária. Os navios cresceram de porte e a 

unitização, ou consolidação das cargas soltas, promovida pelo uso do 

contêiner, passou a ser o elemento crítico para dar velocidade ao 

embarque e desembarque das cargas. Os trabalhos portuários, que antes 

residia na força muscular do trabalhador, passaram para uma escala na 

qual é praticamente impossível, e até mesmo perigoso, o uso da força 

humana na movimentação de cargas. Assim, está evoluindo para um 

estágio tecnológico, com uso de equipamentos cada vez mais possantes e 

velozes. Hoje o trabalho portuário é muito mais de inteligência, 

planejamento e preparo, que de força muscular (MARONE et all, s.d.). 

 

 2.5 Portos: conceitos e tipologia  

 

Um dos principais elementos da geografia marítima é o porto. Vieira 

(2003, p. 21) define porto como “um espaço de terra e água provido de 

instalações e equipamentos que permitem o acolhimento de navios; sua 

carga e descarga; o armazenamento de mercadorias; o intercambio modal 

das mesmas (marítimo-terrestre ou vice-versa) e o desenvolvimento de 

atividades comerciais ligadas ao transporte”. 

 

Sousa Júnior, Prata e Ferreira Junior (2008) atestam que o porto “é um 

elo da cadeia de transporte que tem a função de promover a integração 

entre sociedades que possuem bens diferentes, e, com isso, movimentar a 

economia global”. São elementos de suma importância para a economia 

de um país, enquanto principais portas de entrada e saída do comércio 
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exterior, uma vez que o porto é ponto de passagem de boa parte das 

mercadorias. Conforme afirma Souza (2002), os portos são considerados 

elos logísticos estratégicos para integração de um país à economia 

globalizada (SILVA e RODRIGUES, 2009). 

 

Além da movimentação e transferência dos produtos, o porto pode 

oferecer serviços industriais (ligados à carga, ao navio ou à veículos 

terrestres), serviços ambientais, serviços administrativos e comerciais e 

serviços de logística e distribuição - armazenagem, conexões modais 

eficientes, serviços de informação, (VIEIRA, 2003, p. 21 apud SILVA e 

RODRIGUES, 2009).  

. 

Goebel (2003) apresenta três aspectos que, segundo ele, servem de base 

para o desenvolvimento dos portos: 

 

� a política, a estratégia e a atitude de desenvolvimento 

portuário; 

� o escopo e a extensão das atividades portuárias, 

particularmente quanto aos aspectos associados à área de 

informação; 

� a integração da organização e das atividades portuárias. 

 

São justamente esses critérios que permitem delinear quatro gerações de 

portos, cada uma delas tendo predominado durante certo período 

(UNCTAD, apud Sousa, 2004). Esta categorização não é exclusivamente 

determinada pelo tamanho ou localização geográfica nem pela natureza 

pública ou privada da organização dos portos, mas, essencialmente, pela 

evolução do conceito de porto.O quadro a seguir apresenta a evolução e 

dinâmica recente dos portos, bem como as principais características das 

quatro gerações portuárias. 
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Etapas da evolução dos portos 
 1º geração  2º geração  3º geração  4º geração  

Período de 
desenvolviment

o 

Antes de 
1960 

Depois de 
1960 

Depois de 
1980 

Depois de 1999 

Principais 
cargas 

movimentadas 

- Carga geral 
e granéis 

- Carga 
fracionada 

- Carga geral 
e granéis 

- Carga 
fracionada 

- Cargas 
unitizadas, 
conteneiriza
das e 
granéis 

- Cargas 
unitizadas, 
conteneirizadas 
e granéis sólidos 
e líquidos  

Atitude e 
estratégia de 

desenvolviment
o do porto 

- 
Conservado
ra 

- Interface 
entre 
modais de 
transporte 

- 
Expansionis
ta 

- Centro de 
transporte, 
comercial e 
industrial 

- Orientado 
para o 
comércio 

- Centro de 
transporte 
integrado e 
plataforma 
logística 
para o 
comércio 
internacional 

- Orientação 
comercial 

- Desenvolvimento 
de terminais 
combinados 

Características 
das atividades 

1) Carga, 
descarga, 
armazenag
em e 
serviços de 
navegação 

2) Cais para 
atracação 
das 
embarcaçõe
s 

3) 
Abastecime
nto dos 
navios 

1) + 2) + 3) 
+ 

 
4) 
Transforma
ção da 
carga, 
serviços 
comerciais 
e industriais 
vinculados 
aos navios 

 
- Expansão 
da área 
portuária 

1) + 2) + 3) 
+ 4) + 

 
5) Distribuição 
de 
informações 
e carga, 
atividades 
logísticas, 
terminais e 
distribuição 
doméstica 
(cadeia de 
distribuição 
para o 
hinterland) 

 

- Atividades 
logísticas 

Características 
da organização 

- Atividades 
independen
tes dentro 
do porto 

- Relação 
informal 
entre o 
porto e 
seus 
usuários 

- Relação 
próxima 
entre porto 
e usuário 

- Relações 
pouco 
integradas 
entre as 
atividades 
realizadas 
no porto 

- Poucas 
relações 
entre o 
porto e a 
municipalid
ade 

- Comunidade 
portuária 
integrada 

- Integração 
do porto 
com a rede 
de comércio 
e transporte 

- Relação 
próxima 
entre o 
porto e a 
municipalida
de 

- Organização 
portuária 
ampliada     

- Forte cooperação 
entre 
autoridades de 
gestão portuária 

- Desenvolvimento 
de joint ventures  
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Características 
da produção de 

serviços 

- 
Concentrad
a no fluxo 
de carga 

- Serviços 
relativamen
te simples e 
individuais 

- Baixo valor 
agregado 

- Fluxo de 
carga 

- 
Transforma
ção da 
carga 

- Serviços 
integrados 

- Valor 
agregado 
médio  

- Fluxo de 
carga e 
informações 

- Distribuição 
de cargas e 
informações 

- Pacote de 
serviços 
múltiplos 

- Alto valor 
agregado 

- Fluxo de carga e 
informações 

- Distribuição de 
cargas e 
informações 

- Serviços de 
gestão portuária, 
englobando 
autoridades por 
vezes de 
nacionalidades 
diferentes 

Fatores 
decisivos 

- Trabalho e 
capital 

- Capital - Tecnologia e 
know-how 

- Cooperação 
- 
Complementarid
ade  

 
         Fonte: Combinação de dados disponíveis em UNCTAD (apud Goebel, 2003) e 
UNCTAD (apud Sousa, 2004), realizada pelo próprio autor. 
 
 
Com efeito, a necessidade de transportes seguros, rápidos e eficientes, 

com crescentes ganhos de escala, fomentou um processo de incorporação 

de inovação tecnológica e organizacional, amplo e variado, no âmbito da 

circulação e distribuição marítima e transoceânica, responsável por mais 

de 80% do comercio mundial, com repercussões nos portos, navios, 

consolidação e desconsolidação de cargas, sem dúvidas um dos setores 

que hoje mais emprega, de forma intensiva, novas tecnologias. 

 

Vidigal (2007) enumera as principais mudanças tecnológicas que estão 

levando a uma completa reformulação do conceito de porto. Dentre elas, 

destacamos, o advento dos contêineres, dos paletes, do sistema roll-

on/roll-off, do sistema lash, da correia transportadora, da esteira rolante, 

dos dutos de sucção, dos eletroímãs, das caçambas automáticas (grabs), 

dos transtêineres, dos portêineres, provocando uma total transformação 

no porto tradicional que, num passado ainda recente, não operava com 

cargas unitizadas (isto é, conteinerizadas ou paletizadas) nem com 

sistemas especiais para a operação de granéis sólidos. 

 

A partir das décadas de 1980/90, os portos de praticamente todos os 

países passaram por profundas reformas, a fim de torná-los compatíveis 
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com a nova ordem econômica e política internacional. Isto também 

ocorreu nos portos brasileiros, por estarem diretamente relacionados ao 

desempenho portuário mundial, ao acelerado incremento do comércio 

internacional e à demanda por ganhos contínuos e exponenciais na 

eficiência produtiva. (MARONE, et all. s.d ). 

 

Em realidade, os portos brasileiros apenas iniciaram o processo de 

reestruturação e modernização de suas infra-estruturas, estando ainda 

muito aquém do padrão de desenvolvimento tecnológico, atualmente 

utilizado nos portos mais modernos do mundo, embora, alguns progressos 

tenham sido obtidos pelo sistema portuário brasileiro e, em muito tem 

contribuído a institucionalização de um novo marco regulatório, para o 

subsetor portuário, dentro do setor transportes, representado 

principalmente pela Lei nº 8.630/93 que se tornou conhecida como Lei de 

Modernização dos Portos ou simplesmente Lei dos Portos. 

 

O Brasil viveu nos anos oitenta e início dos anos noventa, uma profunda 

crise, marcada principalmente pela inflação galopante, instabilidade da 

moeda nacional e pela incapacidade do Estado de manter a liquidez da 

economia, o que atingiu fortemente às infra-estruturas. 

 

 Nos anos seguintes, num ambiente de ascensão do ideário liberal, as 

saídas para a crise vão se colocando amplamente pró-mercado, com 

desregulações, desmonopolizações16, abertura comercial, privatizações e 

adoção de políticas macroeconômicas ortodoxas para estabilizar a crise. 

Foram mudanças que ambientaram todo o processo de discussão e 

elaboração do novo marco regulatório dos portos e, sobre essa nova 

regulação discorreremos a seguir. 

 

                                                 
16  Destacamos a quebra do monopólio da PETROBRAS. 
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2.6  Sistema portuário brasileiro 

 

 

No Brasil, o sistema portuário sempre foi uma necessidade muito presente 

na vida econômica do país, dada a extensão do litoral brasileiro e a 

dependência de nossa economia em relação ao resto do mundo, em todas 

as fases do seu processo de formação histórico-econômica. 

 

 Acontecimento relevante na história do país acaba de completar 200 anos 

e diz respeito a abertura dos portos às nações amigas, por Dom João IV, 

em 1808, mas, só algumas décadas depois é que o Brasil vai conhecer um 

sistema portuário com feições nacionais, mediante amplo processo de 

concessões para exploração dos  portos e das ferrovias que os acessam, 

em fins do século XIX. Nesse campo, os portugueses já acumulavam larga 

experiência, inclusive no Brasil à época do ciclo do pau-brasil, explorado, 

em boa medida, sob o regime das concessões. 

 

Foi um período intenso de contratações pelo império de obras de 

engenharia portuária  (PORTO, 2007) quando se introduziu o instituto da 

concessão, no âmbito da exploração comercial dos portos em território 

brasileiro, onde seu parque de instalações portuárias resultou, a esse 

tempo, de dois fatores conjunturais: a falta de recursos do governo, 

necessários para uma atividade totalmente dependente de capital e de 

tecnologia para atuar no empreendimento portuário. 

 

Assim, os primeiros portos do país foram construídos por empresas 

estrangeiras, algumas ligadas ao setor ferroviário. Em troca dos 

investimentos portuários elas obtiveram a concessão dos serviços 

portuários (PORTO, 2007). Dentre as principais construtoras e/ou 

concessionárias, temos: 
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� Rio Grande (1869)  pela  Compagnie française du port de Rio 
Grande/Governo do Estado do Rio Grande 

 

� Santos (1888) por José Pinto de Oliveira, Cândido Gaffrèe e Eduardo 
Passim Guinle/Gaffrèe, Guinle & Cia. 

 

� Rio (1890) pela empresa industrial de melhoramentos do Brasil e 
The Rio de Janeiro Harbour and Docks 

 

� Maceió (1869) pela The National Brazilian Harbour Company Ltda 
 

� Recife (1909) pela Société de Contrucion du Port de Pernambuco. 
 

 
 
Essa situação não foi uma particularidade apenas do Brasil. Era a situação 

vigente no início do século XX, em muitos dos paises europeus e na 

América do Norte. A esse respeito, MacElwee (apud PORTO, 2007) 

observa: até hoje perdura certo conflito no Sistema Portuário Mundial, 

principalmente pelo desenvolvimento econômico alcançado neste século, o 

que tornou o porto uma atividade econômica de intensa aplicação de 

capital  para o que nem a iniciativa privada, nem o governo local possuem 

a totalidade dos recursos necessários. Estabelecer um modelo em que 

parte dos recursos para a atividade seja garantido pelo governo, até 

mesmo para justificar sua propriedade sobre ela, e uma outra parte seja 

obtida junto á iniciativa privada, delegando-se a esta um papel mais 

relevante, com maior liberdade comercial, para que possa se ressarcir dos 

seus investimentos. 

 

Essa política predominou ainda pelo Brasil republicano, tendo seu 

arrefecimento nos anos trinta, quando o governo central passa a adotar 

uma política de maior controle e participação na atividade portuária, 

permanecendo com ela até os anos noventa, quando é extinta a 

Portobras, criada em 1975 com o papel de construir, explorar e 
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administrar os portos brasileiros e, também, as vias navegáveis do 

interior. 

 

Hoje, o sistema portuário brasileiro é constituído por quarenta portos 

públicos organizados, a grande maioria deles localizado ao longo de mais 

de 7,4 mil km da costa brasileira, sob a administração de Companhias 

Docas, concessionárias estaduais, municipais ou privadas, e diversos 

terminais de uso privativo e instalações portuárias privadas, operando 

cargas próprias e de terceiros distribuídos segundo o quadro abaixo. 

 

TIPO DE 
ADMINISTRAÇÃO     
 

REGIME                         QUANTIDADE         PRINCIPAIS UNIDADES 

1. Pública                                      Sob regime de 
concessão a 
governo estadual                                             

2 São Sebastião – Gov. de 
SP São Francisco do Sul – 
Gov. de SC 
 

2. Privada                                   Sob regime de 
concessão a 
entidade privada 

3 Panorama e Pres. Epitácio 
– Ferroban Imbituba – 
Cia. Docas Imbituba 

3. Pública                                    Sob regime de 
delegação a 
governos estaduais 
e municipais. 

15 Principais portos: Macapá, 
Manaus, Porto Velho, 
Itaqui, Recife, Itajaí, Porto 
Alegre e Rio Grande 

4. Pública                                     Sob regime de 
autorização a 
governo estadual                      

1 Suape 

5. Pública Empresas 
vinculadas ao 
Ministério dos 
Transportes 
(Companhia 
Docas)                                      

19 Principais portos: Belém, 
Santarém, Vila do Conde, 
Natal, Maceió, Aratu, 
Salvador, Ilhéus, Vitória, 
Sepetiba, Rio de Janeiro, 
Angra dos Reis e Santos 

6 Terminais 
Privativos               

Terminais de uso 
privativo, em geral 
fora do porto 
organizado               

127 Principais terminais: Ponta 
da Madeira, Alumar, 
Trombetas, PPSA, Pecém, 
Praia Mole, Tubarão, Ponta 
Ubu, Ilha Guaíba, Cubatão 
e dezenas de terminais da 
Petrobras, Dow Química e 
outros 
 

                                                                                    
                                                                                                                             

Fonte: Adaptado pelo próprio autor a partir de: Anuário ANTAQ, 2005 (Apud MARCHETTI 
e PASTORI, 2006); ANTAQ, 2009. 
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2.7  Lei  de modernização dos portos 

 

Com base na Lei 8.029, de abril de 1990 (MARCHETTI e PASTORI, 2006), 

o Poder Executivo foi autorizado a dissolver as entidades da Administração 

Pública Federal. Extinguiu-se, então, a Portobras e iniciou-se o processo 

de reforma institucional do setor. Posteriormente, a Lei de Modernização 

dos Portos, a 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, definiu novas 

competências para os setores público e privado na construção e operação 

da infra-estrutura portuária do país, entre elas: 

 

• O setor privado tornou-se responsável pelo aparelhamento portuário – 

incluindo os investimentos nos equipamentos necessários para a operação 

dos terminais e a recuperação e conservação das instalações, e operação 

das áreas de embarque e desembarque de cargas;  

 

• O setor público manteve a responsabilidade pela construção e 

manutenção da infra-estrutura portuária, incluindo projetos de dragagem 

e de acessos terrestres, projetos de meio ambiente e segurança e projetos 

de infra-estrutura, além da função fiscalizadora e promotora do porto.  

 

De outro modo, a promulgação da Lei de Modernização Portuária teve 

como objetivo incentivar a gestão co-participativa e a competitividade dos 

portos através da quebra dos monopólios presentes até então. Assim, a 

esfera estatal continuou responsável pela infra-estrutura, fiscalização, 

gestão ambiental e promoção comercial dos portos. Nos terminais 

arrendados, os operados portuários passaram a se responsabilizar pelo 

manuseio das cargas e pelo investimento em equipamento e instalações. 

E a Lei 9.277/96 veio completar esse quadro de mudanças legislativas ao 

conceder a administração e exploração de portos federais aos Estados e 

Municípios, implementando a descentralização pretendida com o Lei de 

Modernização Portuária. E desta forma, o sistema portuário acumulou 
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avanços para sua inserção competitiva a integração mundial 

(MALLAS,2009). 

Acerca da nova estrutura administrativa, no processo de modernização 

dos portos, Goebel (2002 p.305) destaca três objetivos associados à 

implantação da lei 8.630: 

 

• Privatizar os portos e gerar recursos para o governo, de modo a 

reduzir sua dívida mobiliária; 

• Incentivar a concorrência entre portos e terminais, de modo a 

reduzir custos e obter maior eficiência; e 

• Acabar com o monopólio dos trabalhadores portuários. 

 

Em 2001 foi criada a Agência Nacional de Transportes Aquáticos – ANTAQ, 

uma autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes, com o objetivo de 

fiscalizar e regular a exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária e 

estimular a competição entre os operadores. Seis anos após, em 2007, foi 

criada a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República 

buscando o desenvolvimento de políticas de promoção setor e apoio a 

infra-estrutura, além da elaboração de plano estratégico para o setor. 

Desta forma, no quadro que segue, citado em Mallas (2009), estrutura-se 

da seguinte forma os portos brasileiros: 
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Com todos esses elementos e aspectos, assim colocados, tivemos a 

compreensão e o entendimento para a construção da matriz histórica de 

Suape, dentro do seu contexto de continuidade com todas as suas 

inflexões percebidas, a partir de uma periodização construída de maneira 

a nos permitir analisar que, a articulação global-local, quando realizada 

pelo lugar, faz de Suape e seu porto um conjunto técnico capaz de 

integrar territorialmente, toda sua área de ocupação e entorno (o 

chamado Território Estratégico de Suape), a partir da ampliação das 

interações espaciais17.E, ainda, o que o singulariza, o que o distingue e 

contextualiza, relaciona-se a sua capacidade de unir, ligar indústria e 

comércio, produção e circulação, característica da globalidade, através de 

uma interface mar-terra capitaneada pelo seu eficiente porto. Essa 

interface tenderá a se ampliar no sentido de tornar Suape e seu entorno, 

num território produtivo, quanto maior for a oferta de infraestrutura 
                                                 
17  As interações espaciais são representadas por um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de pessoas, 
mercadorias, capitais e informações sobre  o espaço geográfico, podendo variar sua intensidade e frequência, 
dependendo da distância e direção (Corrêa, 2005). 
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produtiva e moderna pelo lugar, que permita lograr estratégias logísticas, 

igualmente eficientes. 

 

Construida a matriz histórica de Suape, datamos todos os grandes 

eventos presentes na sua trajetória histórica, que são os   grandes 

empreendimentos e ações político-institucionais produzidas pelos atores 

hegemônicos locais e nacionais, que engendraram mudanças estruturais 

multiescalar, observando os vetores globais, e assim, traçamos uma  linha 

do tempo para o nosso objeto de estudo, de maneira que possamos ter 

essa trajetória percebida com todas as suas inflexões e tomada a partir de 

então como fio orientativo para o desenvolvimento dos três capítulos 

seguintes.  

 

 

 

 



 

 

MATRIZ HISTÓRICO-GEOGRÁFICA DE SUAPE – CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO   

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

AMBIÊNCIA EXTERNA (EXTERNO-MUNDO) 
 MOVIMENTO DE LITORALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA, ROTA DO CABO E REVOLUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 
 

EXTERNO (ESCALA) 
NACIONAL 

 
ESCALA LOCAL (SUAPE) 

 
CONCEPÇÃO PORTUÁRIA GESTÃO 

PORTUÁRIA 
INFRA-ESTRUTURA  

• PLANOS NACIONAIS DE 
DESENVOLVIMENTO 
(PÓLOS DE 
CRESCIMENTO) 

• CRISE DO MODELO 
NACIONAL-
DESENVOLVIMENTISTA 

• CRISE DAS INFRAS-
ESTRUTURAS 

CONCEPÇÃO DO PORTO-
INDÚSTRIA DE SUAPE 

 
 

PORTO COM RETROÁREA 
PARA CONSTRUÇÃO DO 
POLÍGONO INDUSTRIAL 
(COM TRÊS GERAÇÕES DE 

INDÚSTRIAS) 
 

CRIAÇÃO DA 
EMPRESA SUAPE 
DE BASE LOCAL 
PARA GERIR O 
PORTO E O 
COMPLEXO 
INDUSTRIAL 

 
NORMAS DE USO 
DO SOLO, PLANO 
DIRETOR E GESTÃO 

AMBIENTAL 
 

EMPRÉSTIMO 
EXTERNO E 

DINHEIRO “AZUL E 
BRANCO” 

 

CONSTRUÇÃO DO 
SISTEMA VIÁRIO 

 
REDE DE TRANSMISSÃO 

ELÉTRICA E 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
TREMINAL DE GRANÉIS 
LIQUIDOS E CAIS DE 
MÚLTIPLOS USOS 

 
TERMINAL ROLL-ON-
ROLL-OFF(RO-RO) 

 
CENTRO 

ADMINISTRATIVO 



 

 

MATRIZ HISTÓRICO-GEOGRÁFICA DE SUAPE - CONSOLIDAÇÃO 
 

AMBIÊNCIA EXTERNA (EXTERNO-MUNDO) 
 TRANSOCEANALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA, MULTILOCALIZAÇÃO E GLOBALIZAÇÃO COMERCIAL. 

 
 

EXTERNO (ESCALA) 
NACIONAL 

 
ESCALA LOCAL (SUAPE) 

 
CONCEPÇÃO PORTUÁRIA GESTÃO 

PORTUÁRIA 
INFRA-ESTRUTURA  

• ABERTURA COMERCIAL PORTO MULTIFUNCIONAL 
(LOGÍSTICO, HUBPORT). 

PRIVATIZAÇÕES 
 

MODELO DE 
GESTÃO 

(EUROPEU) LAND 
LORD PORT 

 
INVESTIMENTOS 
PRIVADOS E 

PÚBLICO-FEDERAL 
 
 
    SUAPE GLOBAL 
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PORTO INTERNO 

ESCAVADO 
 

GRANDES 
EMPREENDIMENTOS 

(REFINARIA E 
ESTALEIRO) 

 
ZPE – ZONA DE 

PROCESSAMENTO DE 
EXPORTAÇÕES 

    
    
• LEI DE MODERNIZAÇÃO 
DOS PORTOS 

   

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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3 SUAPE E SUA CONCEPÇÃO PORTO/INDÚSTRIA: 
ANTECEDENDTES E CONDICIONANTES  HISTÓRICOS 

 

 

Para compreender o Porto de Suape em toda a sua especificidade, 

deve-se entender que ele é resultado de uma série de fatores 

históricos e geográficos que condicionaram e justificaram a existência 

do complexo portuário. Por outro lado, ações políticas tanto 

auxiliaram na construção do porto como impediram seu 

desenvolvimento. 

 

Entre os trabalhos já publicados sobre Suape, merece atenção a obra 

de Cunha e Lucena18 (2006), onde são relatados episódios 

relacionados ao porto. Na literatura consultada, ainda são poucos os 

trabalhos científicos versando sobre o tema e reconstituir a trajetória 

histórica de Suape, nos obriga a utilização do recurso da oralidade, 

de entrevistas, dados estatísticos, documentos técnicos (planos, 

relatórios, diagnósticos), imprensa escrita além da observação da 

paisagem, através de mapas e fotografias que são importantes 

instrumentos de observação no estudo e trabalho do geógrafo. 

 

Desde o começo da colonização do Brasil, o litoral pernambucano 

apontava dois locais com tendência portuária, propiciada pela própria 

geografia do lugar: Recife e Cabo de Santo Agostinho e os dois portos 

foram operacionalizados simultaneamente, embora Recife tenha 

recebido maiores atenções. 

 

 

 
                                                 
18 Vale ressaltar que Lucena (engenheiro químico) e Cunha acompanharam parte do processo dos 
trabalhos para instalação da refinaria, sendo que elaboraram em 1970, sob pedido do governo Nilo 
Coelho, o documento “Subsídios para localização de uma refinaria de petróleo no Nordeste” e Cunha foi 
secretário de Indústria e Comércio de Pernambuco durante os governos de Nilo Coelho e de Eraldo 
Gueiros e vice-governador de Pernambuco no mandato de José Francisco Moura Cavalcanti (1975 a 
1979). 
 



71 
 

 

3.1 O Porto do Recife 

 

O Recife sempre despontou com sua vocação portuária, fato destacado 

por Alcântara (1977) ao comentar a relação da cidade com o porto 

enquanto criticou, já na década de 1970, a limitação da estrutura do 

porto recifense em relação a exportações e importações. Desde o início 

da colonização, Pernambuco, por sua posição estratégica em relação à 

Europa e o progresso que a agroindústria açucareira alcançou na 

capitania, já confirmava a necessidade de ter portos. 

 

A partir das observações de Machado (2004) e Sá (2008), é possível 

afirmar que o Porto do Recife19 surgiu e se desenvolveu em paralelo 

ao desenvolvimento socioeconômico e cultural de Pernambuco e do 

Nordeste, afinal, era por esse porto onde ocorria nos primeiros 

séculos de colonização, as trocas de mercadorias e abastecimento 

das capitanias do Piauí, Ceará, Paraíba, Alagoas e Sergipe, além de 

embarque das riquezas produzidas em terras brasileiras para a 

colônia e desembarque de todos os gêneros para a colônia. 

 

A importância do Porto do Recife sempre foi tamanha, pois ao longo 

de três séculos, pessoas de todas as classes sociais freqüentavam as 

áreas da Alfândega, sendo possível compreender, através do Porto do 

Recife, o cotidiano público e privado da sociedade pernambucana 

(MACHADO, 2004; SÁ, 2008). 

 

O porto prossegue Machado (2004), tornou-se palco de atrações 

diversas, uma vez que a sociedade se divertia assistindo ao 

embarque e desembarque de passageiros ou a chegada de navios, 

sempre saudada com tiros de canhões emitidos pelo Forte Quebra–

Portas e aportavam, ao som da Banda da Policia Militar, instalada em 

                                                 
19 A construção do atual Porto do Recife iniciou-se em 1909, terminando em setembro de 1918. Todavia, 
desde a chegada dos portugueses a Pernambuco, no século XVI, as muralhas de arrecifes naturais já 
servia como ancoradouro e era chamado de Arrecife dos Navios (Sá, 2008). 
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palanque armado no pátio do Arsenal da Marinha. Sá (2008, p. 69) 

reforça a transformação e construção do espaço urbano, lembrando 

que em pleno começo do século XXI ainda se encontram antigas 

construções entre armazéns, prédios, sobrados, casarões e moradias 

populares erguidos no entrono do porto. 

 

O Recife, já em meados do século XX, passou a reclamar a 

necessidade de uma estrutura portuária maior e mais moderna na 

medida em que via o desenvolvimento econômico de Pernambuco e 

que se não houvesse uma reforma, haveria estagnação do 

desenvolvimento. Como observa Sá (2008), a implantação do Porto 

do Recife se deu sem um Plano Diretor e a cidade passou a sofrer 

impactos em função de sua operação, dragagem e transporte em 

área urbana. 

 

O novo sistema portuário do Estado deveria ser planejado, estar 

próximo de um complexo industrial que não interferisse no sistema 

urbano. O município do Cabo de Santo Agostinho já despontava com 

sua tendência industrial. Já para construir o porto, eram necessários, 

acima de tudo, requisitos geográficos naturais como, segundo Prado 

(1974 apud CAVALCANTI, 2008), poucos pontos no Brasil, como São 

Sebastião, em São Paulo, Ponta do Espadarte, no Pará e Suape, em 

Pernambuco, possuem. 

 

É sabido que a grande parte dos 7.408 km de extensão, ou 9.198km 

considerando todas as saliências e reentrâncias, do litoral do Brasil é 

composta por faixas de restingas, dunas e mangues20, com belas 

praias, propício ao turismo e a pesca, o que torna a construção de 

portos, em sua linha de costa, um investimento altamente 

consumidor de meio ambiente e capital. 

                                                 
20 Em alguns trechos do litoral sul do Brasil encontram-se costas de falésias também conhecidas por 
costões. 
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Ainda a esse respeito, em recentes estudos realizados pelo BNDES 

(Lima, 1999); (Marcheti, 2006), acerca da construção de novos 

portos na costa brasileira e no Nordeste em particular, é 

recomendado, dentre outros fatores, pela natureza do nosso litoral, o 

reaparelhamento dos portos já existentes21, aliado a uma política que 

prime pela cooperação e complementaridade, a exemplo da 

cabotagem, como forma de maximizar todo potencial portuário da 

região. Daí as condições geográficas do recôncavo do Cabo de Santo 

Agostinho serem tão ressaltadas no marketing institucional do 

Complexo Portuário Industrial de Suape, desde a sua concepção. 

 

3.2 O Porto do Cabo e Ipojuca 

 

Cabo de Santo Agostinho22 é um município situado a 40 quilômetros 

ao sul da cidade do Recife. De acordo com registros históricos, três 

meses antes de Pedro Álvares Cabral desembarcar no Brasil, em 26 

de janeiro de 1500, o espanhol Vicente Yanez Pinzón, foi o primeiro 

europeu a pisar o local e denominou-o Santa Maria de la Consolatión, 

em homenagem à santa protetora das embarcações (VAINSENCHER, 

2006). 

 

Em 1530, Portugal implanta o sistema de capitanias hereditárias na 

terra encontrada em 21 de abril de 1500 e, em 1532, chegavam os 

primeiros donatários, tendo início, de fato, a colonização tendo a 

cana-de-açúcar e a produção de açúcar como a principal fonte 

econômica. Pernambuco, devido à sua localização mais próxima a 

Portugal e suas condições geográficas propícias para a produção de 

                                                 
21 A despeito dos estudos do BNDES, a Secretaria de Portos tem em estudo um plano de outorgas com 
previsão de construção de 46 novos portos para o país (ANTAQ, 2008). 
 
22 A vila do Cabo de Santo Agostinho foi criada por força do alvará de 27 de julho de 1811, e da Provisão 
Régia de 15 de fevereiro de 1812. Só a partir de 9 de julho de 1877 a cidade tomou o nome de Cabo de 
Santo Agostinho. 
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açúcar, torna-se a mais próspera de todas as capitanias (FAUSTO, 

2008). 

 

Nesse contexto, em 28 de outubro de 1580,  

 

foi instituído o morgado de Nossa Senhora da Madre de 
Deus do Cabo de Santo Agostinho, vinculando-se a ele 
o engenho Madre de Deus que, posteriormente, foi 
chamado de Engenho Velho. Na época, o povoamento 
da área compunha-se de algumas casas distantes umas 
das outras (VAINSENCHER, 2006). 

 

Desde aquela época o nome Suape já era conhecido na região: era 

assim que os índios chamavam o rio Massangana que demonstra uma 

trajetória incerta, pois, Suape, em tupi, significa caminho incerto, 

tortuoso. Também era assim chamado um ancoradouro localizado na 

ilharga do Cabo, separado do mar por um cordão de arrecifes de 

arenito e, na parte norte, desembocavam três rios importantes: o 

Massangana, o Tatuoca e o Ipojuca, narra Vainsencher (2006) e 

completa explicando que pequenas embarcações tinham acesso ao 

local devido a uma muralha de aproximadamente 800 metros. 

 

Assim, fica evidente que desde o começo da colonização, o estuário 

de Suape passou a ser utilizado como base de infra-estrutura 

portuária devido, essencialmente, à sua geografia: a posição do Cabo 

de Santo Agostinho, sendo um dos pontos mais próximos nas 

Américas em relação à Europa e a configuração das regiões 

adjacentes proporcionou ao local alto valor estratégico. 

 

O porto de Santo Agostinho ganhou importância e era por onde os 

pernambucanos embarcavam e recebiam os seus produtos, inclusive, 

escravos. Em 1635, de acordo com Vainsencher (2006), os 

portugueses perderam o domínio do porto e abandonaram o território 

da capitania – era época da invasão holandesa em Pernambuco. 
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Em 1646, em plena Insurreição Pernambucana23 que iria até 1654, 

pelo porto de Santo Agostinho entraram armamento para os luso-

brasileiros que combateram os holandeses: uma caravela com armas, 

munições e mantimentos e quatro pesados navios ingleses também 

com armamentos. Vidal de Negreiros, um dos líderes da Insurreição 

Pernambucana, ordenou a obstrução da barra do porto com pedras e 

apenas navegavam pela área pequenos barcos e jangadas, até 

meados do século XIX. 

 

Apesar do porto de Santo Agostinho ter perdido sua importância para 

o do Recife, com a agroindústria açucareira que se expandia nas 

primeiras décadas da colonização, muitas usinas forma implantadas 

no Cabo de Santo Agostinho, já demonstrando a forte tendência do 

local para se tornar o distrito industrial mais forte de Pernambuco, 

pois, como observa Vainsencher (2006), “a capital do Estado não 

dispunha de um espaço adequado para tal finalidade”. 

 

No entanto, só quando o Porto do Recife veio a dar sinais de não dar 

conta da sobrecarga, as atenções se voltaram para o recôncavo do 

Cabo de Santo Agostinho. Na década de 1970, começava a batalha 

do Governo de Pernambuco para a implantação de um complexo 

industrial-portuário no Cabo de Santo Agostinho, até porque havia 

fatos históricos e estudos indicando essa possibilidade (CUNHA E 

LUCENA, 2006; VAINSENCHER, 2006; ALCÂNTARA, 1977), mas 

também, uma crescente estagnação da economia pernambucana 

acompanhado de um incômodo distanciamento da mesma frente à 

economia baiana. 

 

Sobre a saturação do porto do Recife convém salientar o diagnóstico 

e projeções realizadas pela Comissão Interministerial (GRUPO DE 
                                                 
23 Lutas que culminaram com a expulsão dos holandeses de Pernambuco. 
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TRABALHO INTERMINISTERIAL-GTI, 1976), onde dentre outras coisas 

considerava que: a relação porto do Recife/cidade, que aquele tempo 

movimentava 3,3 milhões de toneladas, viesse a movimentar mais 

4,2 milhões de toneladas, em atendimento às solicitações da época, 

totalizando assim 7,5 milhões de toneladas ano, resultaria em um 

acréscimo 1, 85 milhões de toneladas para o sistema ferroviário, e 

2,35 milhões de toneladas a mais para o sistema rodoviário. Esse 

acréscimo feito ao sistema rodoviário agregaria ao tráfego existente, 

uma carreta de 30 toneladas de capacidade entrando ou saindo do 

porto do Recife a cada 6 minutos, durante 24 horas por dia, 365 dias 

por ano. 

 

Considerando ainda a freqüência dos navios, permanência no porto e 

velocidade de carga e descarga das carretas e o tipo de pavimento 

em todo seu trajeto, previa-se um colapso total no tráfego nas horas 

de maior movimento de veículos, resultando em mais poluição 

sonora, maior conservação de pavimentos e inadequação dos 

equipamentos urbanos viários, na zona portuária e áreas mais 

próximas, daí o relatório concluir “pela inviabilidade prática de 

ampliação do porto do Recife a uma dimensão superior àquela que a 

cidade que o cerca possa ou deseja suportar” (GTI, 1976). 

 

O aludido documento dava especial atenção ao parque de tancagem 

recomendo urgência “dos estudos, projetos e trabalhos que 

viabilizassem Suape no prazo mais curto possível” e dessa forma 

“aliviar a cidade do Recife do perigo potencial que representa a 

localização de seu parque de estocagem de derivados de petróleo, 

encravado no centro da cidade” (GTI, 1976).  

Nesse sentido, a função do porto de Suape visava à superação do 

estrangulamento da infra-estrutura portuária pernambucana, uma 

vez que o porto do Recife não atendia aos aumentos previstos para o 
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escoamento da produção, fortalecendo, assim, a base industrial e 

ativando as trocas comerciais com a Região Nordeste (SILVA, 1993) 

ao atuar como corredor de exportação e centro de convergência de 

produtos importados. No limite, busca-se recuperar a função de 

entreposto comercial, centro distribuidor, que o Recife sempre 

exerceu e, no esteio da “civilização do automóvel” foi enfraquecida, já 

que a integração comercial daí advinda colocou em contato direto 

com o centro produtor do país todas as capitais e cidades de médio 

porte do Nordeste.  

Hoje, graças ao avanço que o Estado vem conseguindo em construir 

infraestrutura produtiva, logística, e aí salientamos o porto de Suape, 

aliada a sua posição estratégica para o Nordeste oriental, 

Pernambuco começa a resgatar esse papel. Segundo a Agência de 

Desenvolvimento de Pernambuco – AD-DIPER, o Estado tem aportado 

em seu território um número crescente de CDs – Centrais de 

Distribuição, contemplando uma gama ampla e variada de produtos e 

serviços e, para tanto, tem contribuído a nova postura do Governo do 

Estado frente à “guerra fiscal”, através do PRODEPE – Programa de 

Desenvolvimento de Pernambuco, quando estabelece linhas de 

incentivos fiscais financeiros voltadas para o setor24. 

Em realidade, um dos primeiros defensores da idéia de se instalar o 

porto em Suape, foi o padre francês Louis Joseph Lebret25, ao 

defender a necessidade da implantação de uma refinaria de petróleo 

em Pernambuco, após estudar a economia do Estado, no documento 

intitulado “Estudo sobre o Desenvolvimento e a Implantação de 

                                                 
24 O PRODEPE mantém uma linha de incentivos fiscais específica para CDs mediante crédito presumido 
de ICMS com prazo de 15 anos prorrogáveis, para as saídas e diferimento de ICMS, para as entradas 
(importações) com prazo de 7 anos prorrogáveis (www.adiper.gov.pe.br). 
 
25 O padre dominicano francês Louis Lebret, esteve no Brasil a convite do governo de São Paulo para 
trabalhar junto à Comissão da Bacia dos Rios Paraná-Uruguai, quando foi convidado pelo governo de 
Pernambuco para colaborar nos estudos desenvolvidos pela recém criada Comissão de Desenvolvimento 
Econômico de Pernambuco (CO                                                                                                  
DEPE) que, na época, estudava a criação de novas oportunidades de investimentos a partir da crescente 
disponibilidade de energia elétrica ofertada pela Cia. Hidroelétrica do São Francisco-CHESF (LEBRET, 
2001). 
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Indústrias, interessando a Pernambuco e ao Nordeste”, onde 

destacou vários aspectos para o encaminhamento do 

desenvolvimento do Estado, levando em consideração o papel 

polarizador da Metrópole – Recife, e a necessidade de relocalizar o 

Porto do Recife ao sul do Estado, ajudando assim, a idealizar o Porto 

de Suape, em 1954 (CUNHA e LUCENA, 2006). 

 A defesa de Suape, enquanto porto e complexo industrial, estava no 

discurso de políticos até da oposição. Cavalcanti (2008, p. 11) lembra 

que “havia uma linha oficial de endeusamento do empreendimento 

que esmagava todas as reações contrárias”. Pesquisador da Fundação 

Joaquim Nabuco, Cavalcanti, em 1975, alertava para os impactos 

ambientais que Suape causaria, numa época que questões do meio 

ambiente não eram tão discutidas abertamente pela imprensa – só 

depois da Eco 92 o tema meio ambiente tornou-se de interesse 

público. Mesmo com o manifesto26 assinado por Cavalcanti alertando 

para as questões ambientais envolvendo o projeto, publicado no 

extinto semanário recifense Jornal da Cidade, as manifestações em 

favor de rever a opinião dos cientistas, não descartavam a 

importância econômica de Suape. 

 

Entrementes, a concepção e elaboração do projeto não incorporaram 

as comunidades locais como agentes ativos do processo de 

construção do projeto, e a organização do complexo se deu em uma 

área juridicamente apropriada pelo Estado a partir da criação da 

empresa Suape, que passa a administrá-lo. “A territorialidade da 

empresa se expressa na apropriação, organização da infraestrutura e 

gestão desse território” (SILVA, 1993). 

 

                                                 
26

 Trata-se da matéria “Cientistas lançam manifesto contra o complexo de Suape”, publicado na edição 
de 5 de abril de 1975, no semanário Jornal da Cidade, a primeira referência pública a possíveis 
problemas ambientais em decorrência da construção do Porto de Suape. 
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Todavia, o Complexo Industrial Portuário de Suape se justifica, 

tecnicamente, pela sua própria condição geográfica, como 

exemplificam Cunha e Lucena (2006, p. 33): 

 

• Águas profundas junto à linha da costa, ou seja, 
profundidade de 17,0 metros a cerca de 1,2 
quilômetros do cordão de arrecifes;  
 
• Quebra mar natural formado por cordão de 
arrecifes; 
 
• Extensas áreas aplainadas reservadas e 
convenientes à implantação de um parque 
industrial e a urbanização. 
 

 

Quanto à sua posição estratégica Suape está a 7 dias do porto de 

Nova York nos Estados Unidos e Rotterdan na Europa, conectando-se 

com mais de 160 portos em todos os continentes (Suape, 2010). 

Ressalte-se ainda, a posição geográfica de Pernambuco: por estar no 

centro da Região Nordeste, Suape se coloca como um centro 

concentrador e distribuidor de cargas e um forte candidato a porto 

internacional concentrador de cargas (hub port) para todo o Atlântico 

Sul (ver quadro a seguir). 
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Quadro1 
COMPARATIVO DAS DISTÂNCIAS, EM MILHAS MARÍTIMAS, ENTRE 
SUAPE E PONTOS DO HEMISFÉRIO SUL 

                          
De 
Para 

Belé
m 
 (1) 

Suape 
 (2) 

S. 
Sebastiã

o 
 (3) 

R. 
Grande 
 (4) 

Diferenças 
(2-
1) 

(2-
3) 

(2-
4) 

Linha do 
Equador 

1.200 1.130 2.500 3.200 -70 -
1.37
0 

-
2.07
0 

Cabo da Boa 
Esperança 

4.700 3.800 4.000 4.360 -900 -200 -560 

Dakar 2.050 1.700 3.000 3.600 -350 -
1.30
0 

-
1.90
0 

Luanda 3.660 2.900 3.600 4.180 -760 -700 -
1.28
0 

África do Sul 4.380 3.500 3.800 4.200 -880 -300 -700 
Fonte: Plano Diretor – Resumo 
Transcon S.A. – Consultaria Técnica (Apud Pernambuco. Gov. do 
Estado, 1978). 
 
 
São inegáveis as vantagens do porto de Suape, localizado dentro de 

um complexo porto-indústria, fora da área urbana, com enormes 

possibilidades de expansão, com acessos terrestres e marítimos sem 

restrições. Esses aspectos colocam o porto de Suape em um patamar 

de porto concentrador de cargas, podendo vir a exercer o papel de 

concentrador de cargas regional, em condições de competir, com 

vantagens, com qualquer outro porto do Nordeste (IPEA, 1999). 

 

Passadas duas décadas após o diagnóstico do padre Lebret, em 1970, 

no governo do então governador Nilo Coelho, foram realizados uma 

série de estudos sobre a viabilidade da implantação de uma refinaria 

de petróleo em Pernambuco que culminaram no documento intitulado 

“Subsídios para localização de uma refinaria de petróleo no Nordeste” 

que foi entregue ao presidente da Petrobras, general Ernesto Geisel, 

o qual ressaltou: “Pernambuco é um Estado sem futuro, pois não tem 

um Porto Industrial que possa receber grandes petroleiros”, isto 
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porque, naquela época, um petroleiro da Petrobrás tinha tido o seu 

casco rasgado ao entrar no porto do Recife. Desta feita, a idéia de se 

criar um distrito industrial junto a um porto de grande porte e com 

capacidade de colocar Pernambuco no comércio internacional, 

começou a ser discutido na gestão do governador Nilo Coelho, que foi 

o primeiro governador a alentar a idéia da criação de um grande 

porto industrial no Estado (CUNHA E LUCENA, 2006). 

 

Dentre os estudos realizados destacamos as cartas batimétricas da 

costa marítima de Pernambuco, as quais apontaram Cupe e Suape, 

como localizações adequadas para a implantação de um Porto 

Industrial na região, uma vez que dispunham de profundidade de 18 

metros próxima à praia27. Assim, Suape foi escolhido como 

localização ideal, principalmente em função da existência de um 

quebra-mar natural na região. Com isso neste mesmo ano, foi 

realizado o primeiro esboço de planejamento físico-locacional para a 

implantação do Porto Industrial e foi criado pelo Governador Eraldo 

Gueiros o Programa de Ação Coordenada (PRAC), onde o porto de 

Suape estava inserido (CUNHA e LUCENA, 2006). 

 

Num primeiro momento, o Estado arcou com as despesas do projeto 

e em novembro de 1973 o governador Eraldo Gueiros encaminhou 

um ofício ao Ministro do Planejamento descrevendo a importância de 

Suape para Pernambuco e para o Nordeste, relatando que estava 

realizando concorrência pública para escolher qual empresa brasileira 

de engenharia iria executar os estudos referentes à elaboração do 

Plano Diretor do Complexo Industrial de Suape, além de pleitear que 

o presente projeto fosse incluído no Programa Nacional de 

                                                 
27 O município de Igarassu, uma terceira opção, nas cercanias da antiga fábrica de Alumínios S/A (ASA) 
– hoje Alcoa - foi descartado por ter um litoral bastante sujeito a bancos movediços de areia. 
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Desenvolvimento do Governo Federal, no qual foi aceito em 

dezembro do mesmo ano, com a autorização da destinação de nove 

milhões de cruzeiros para o Complexo de Suape, através do Fundo de 

Desenvolvimento de Programas Integrados (CUNHA e LUCENA, 

2006). 

Esse repasse significou uma das poucas ações do Governo Federal na 

fase de concepção e implantação do complexo de Suape, retardando 

o acalentado sonho dos pernambucanos de ter um porto industrial, 

como veremos mais adiante, até porque, para o Estado de 

Pernambuco não bastava apenas um porto para suprir a deficiência 

apresentada pelo do Recife, mas uma infra-estrutura que justificasse 

o investimento na estação portuária e que o novo porto passasse a 

integrar a história da região mais do que o porto do Recife 

influenciou: mais do que uma relação antropológica e poética com 

seu povo, uma relação onde fosse possível a retomada do 

crescimento econômico do Estado frente à nova competitividade 

regional, onde o Ceará e, especialmente a Bahia vinha logrando 

expansão de sua economia ancorada pelo pólo petroquímico de 

Camaçari. 

3.3 Conjuntura econômica nacional nos anos setenta e a 

concepção do complexo industrial-portuário de Suape. 

A década de setenta registra uma série de eventos e mudanças 

estruturais para a história política e econômica do país com impactos 

sobre o Nordeste e Pernambuco. No período que vai de 1967 a 1973 

o Brasil viveu a radicalização do regime autoritário que, ao mesmo 

tempo em que reprimia com métodos violentos toda e qualquer forma 

de resistência, isolando-se de vastos setores da sociedade civil, criava 

condições para articulação e organização da mesma em torno do 

partido da oposição, MDB - Movimento Democrático Brasileiro, que já 

em 1974 impõe uma flagrante derrota ao partido dos militares 
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(ARENA-Aliança Renovadora Nacional) iniciando um longo processo 

de distensão. 

 

Nesse mesmo período, sob o aspecto econômico o país viveu o 

chamado “milagre brasileiro” representando o apogeu do modelo de 

industrialização por substituição de importações (ISI), que leva ao 

aumento da produção interna de um país e a diminuição das suas 

importações, notadamente de bens de consumo duráveis que passou 

a demandar maior produção de infra-estrutura básica, insumos 

energéticos e, principalmente, a expansão da indústria de bens de 

capital, para assim, suprir a crescente demanda da indústria de 

veículos, eletrodomésticos, construção civil, e foi o que se pretendeu 

com a formulação do II PND que, completaria o processo de ISI no 

âmbito da indústria pesada e de bens de produção. Isso explica “o 

grande interesse na época pela instalação em Suape de grandes 

projetos de indústria de base” (Silva, 1993). 

 

A rápida expansão das importações e da dívida externa brasileira 

advinda do “milagre econômico” implicou um aumento da 

dependência externa do país nesses anos e em anos subseqüentes 

(HERMANN, 2005) em função da crescente demanda de bens de 

produção pela indústria de bens de consumo duráveis. O crescimento 

desse período também aprofundou a dependência do país com 

relação ao petróleo. Segundo Hermann (2005), o consumo total de 

energia primária elevou-se de 34% em 1971 para 40% em 1973 e o 

consumo de petróleo saltou de 21 milhões de m³ em 1967, para 46 

milhões em 1973. 

 

A economia brasileira a partir de então passa a ter uma estrutura 

produtiva ampliada no setor de bens de consumo duráveis, mas sua 

efetiva utilização vai requerer uma demanda de bens de capital e 
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petróleo que o país, naquele tempo, não tinha como atender 

plenamente, tornando-se mais dependente das importações desses 

bens e do petróleo externo. 

 

Essa dependência será bastante pronunciada, e bem mais perversa 

para os países em desenvolvimento como o Brasil, já em 1973. Em 

dezembro desse ano, os países membros da OPEP (Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo) elevam o preço no mercado 

internacional do insumo, de forma expressiva. O preço médio do 

barril salta de US$ 2,48 em 1972 para US$ 3,29 em 1973 e para US$ 

11,58 em 1974 transformando um quadro de dependência externa 

em uma situação de restrição externa como afirma Hermann (2005). 

 

Portanto, do fim dos anos sessenta até 1973 temos um Brasil 

andando na contramão da economia internacional, com taxas de 

crescimento elevadas, como nunca experimentado em sua história 

mais recente além de uma inflação aceitável, na faixa dos 20% 

anuais, enquanto o mundo vivia na crise do sistema de Bretton 

Woods, com a transição para um sistema de câmbio flutuante (LESSA 

apud WU, 2007) e uma aceleração do processo de financeirização da 

economia mundial, resultante, dentre outros aspectos, da crise do 

modelo fordista de produção e consumo em massa, assentado numa 

presença forte do Estado, conforme já apresentado no capítulo 

anterior.  

 

Já o pós-1973 é marcado pelo desequilíbrio das contas externas, 

queda na taxa de crescimento do produto real em relação ao período 

anterior, deterioração do balanço de pagamentos, pressões 

inflacionárias e desaceleração do crescimento industrial brasileiro 

(WU, 2007). 
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Por outro lado e, de forma paradoxal, as dificuldades dos países em 

desenvolvimento no comércio internacional, forma aliviadas por outro 

efeito do choque do petróleo: a forte entrada de “petrodólares” no 

mercado financeiro internacional provocando o que na época 

chamou-se de “transbordamento” do euromercado de dólares. Isso 

explica, em parte, a manutenção do crescimento brasileiro, a taxas 

menores, no período que vai de 1974 a 1979. 

 

 De acordo com Hermann (2007), Rego e Marques (2003), as receitas 

de exportações dos países membros da OPEP, a partir de 1974, 

começam a migrar para os países industrializados, em busca de 

retorno financeiro. O ingresso de capital nesses países promoveu uma 

forte expansão dos recursos à disposição dos bancos locais, 

especialmente europeus, estimulando investimentos de maior risco, 

já que, naquele período, a regulamentação financeira impunha 

“tetos” às taxas de juros de operações domésticas. Dessa maneira, 

os petrodólares acabaram financiando os déficits em conta corrente 

de países endividados, como o Brasil. 

 

 Nesse contexto é concebido o segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento-II PND, anunciado oficialmente em meados de 

1974, que a exemplo do primeiro mantém o discurso do “Brasil 

Potência”, e, um ousado plano de investimentos públicos e privado 

com vistas a equacionar os grandes “pontos de estrangulamentos” 

relacionados às restrições estruturais e externas, daí a ênfase na 

infra-estrutura básica, bens de produção (capital e insumos), energia 

e exportação, e assim avançar no processo de ISI aumentando a 

capacidade exportadora da economia brasileira de bens primários, 

manufaturados e semimanufaturados. 

 

A captação de recursos externos pelo Brasil nesse período vai 

privilegiar principalmente as estatais, destacando-se a Petrobrás, 
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Siderbrás, Eletrobrás, Telebrás e Embratel dentre outras, com ativos 

significativos e altamente valorados, além de poderem contar com o 

aval do governo, e, é essa arquitetura econômica financeira que vai 

se constituir no principal suporte para a concretização do II PND, 

além de redirecionar parte da poupança interna para os projetos de 

investimentos do referido plano. 

 

Eivados pela ideologia da segurança nacional, da Escola Superior de 

Guerra, e pelo Programa de Integração Nacional - PIN, lançado em 

1972, os PNDs, e neles o sistema de movimentos (infra-estrutura e 

meios de transportes) privilegia a malha rodoviária, destacando-se as 

BRs28, em detrimento de outros modais, a exemplo do aquaviário, e 

portos, nesse contexto, não se constitui numa prioridade do governo 

federal, embora o subsetor portuário passasse a contar também com 

uma estatal, a Portobras, criada em 1975, mas como toda estatal que 

tem seu plano de sustentação financeira apoiado em ‘receita 

vinculada’29, fonte de recursos com destinação legal, passa a sofrer 

as oscilações inerentes resultante de políticas econômicas a cada 

linha de governo, (Ver anexo d). 

 

Em realidade o II PND projetava alguma expansão dos modais 

ferroviários e marítimos, contudo, isso, acabou não ocorrendo, em 

função da crise fiscal vivida pelo Estado, inviabilizando o padrão de 

financiamento público até então vigorado, ocasionando também 

ações como o fim das receitas vinculadas e a constituição de um 

Fundo Nacional de Desenvolvimento e, com sua extinção em 1981, 

repassados para o Tesouro Nacional, como recursos ordinários sem 

nenhuma vinculação com a atividade que a gerasse. Essas ações 

                                                 
28 A inauguração de Brasília no Centro-Oeste ensejou por parte do governo federal um amplo programa 
de construção de rodovias que com o advento do ‘milagre econômico’ foi bastante reforçado. 
29 Referimo-nos a Taxa de Melhoramentos dos Portos (TMP) que por muitos anos foi a principal fonte de 
custeio e investimentos nos portos brasileiros. 
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representaram ‘um golpe duro’ na liquidez da Portobras reduzindo 

sobremaneira sua capacidade de investimento no subsetor portuário. 

 

Outro aspecto bastante enfatizado pelo II PND primava pela 

descentralização do crescimento econômico e a redução dos desníveis 

regionais, onde um dos vetores estratégicos para atingir esses 

objetivos estava centrado no desenvolvimento industrial e para tanto 

o II PND adota como principais linhas de ação (GTI, 1976): 

 

� Adoção explicita do objetivo de descentralização, 

nacionalmente, como um dos critérios de julgamento, para 

efeito de concessão de incentivos do CDI - Conselho de 

Desenvolvimento Industrial, financiamentos do BNDE e outros 

estímulos oficiais a projetos industriais. 

 

� Formação de complexos industriais de caráter regional, 

aproveitando economias de escalas e de aglomeração e 

garantindo-se o funcionamento articulado de grandes, médias e 

pequenas indústrias. 

 

� Política, através do planejamento nacional e regional e dos 

bancos oficiais, de identificação de oportunidades de programas 

e projetos industriais no Nordeste e na Amazônia, inclusive com 

a preocupação de melhor integração entre Indústria e 

Agricultura e entre Indústria e Mineração. 

 

Vemos então, que a política de desenvolvimento econômico do 

governo da época, no tocante ao Nordeste, suprime na essência, com 

as principais orientações do GTDN - Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste, de promover o desenvolvimento da 

região com a conseqüente redução das disparidades regionais de 

renda, especialmente em relação com o Centro-Sul do país, pautado 
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por um processo de caráter autônomo e de base regionalista, 

embora, a rigor, a política de industrialização do Nordeste, desde 

meados dos anos sessenta já vinha privilegiando os grandes 

empreendimentos industriais, articulados de forma complementar e 

dependente do Sudeste do país. 

 

Em 1966, quando da implementação do III Plano Diretor de 

Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste, a SUDENE aderia à 

teoria dos pólos de desenvolvimento de PERROUX30, quando 

explicitava que: 

  

A abordagem, em termos de economia espacial 
com ênfase nas vantagens locacionais para a 
aplicação de recursos substitui a metodologia até 
então utilizada. Procurar-se-ia identificar os pólos 
de crescimento da região Nordeste, que seriam 
consideradas áreas prioritárias para a alocação de 
recursos a fim de dinamizar a economia regional 
(CINTRA apud SILVA, 1993). 
 

 
Ressaltamos ainda que, esses grandes empreendimentos tornaram-

se, em grande parte, articulados de forma complementar e 

dependente do Sudeste, o grande centro dinâmico e polarizador do 

país. Complementaridade quando desempenha o papel de fornecedor 

de insumos industriais a serem transformados em outras regiões, 

especialmente o Sudeste, e dependência de recursos tendo em vista 

que dos projetos incentivados, apenas 26% tem origem regional. 

Essa dependência se verifica também com relação ao mercado, uma 

vez que, nas indústrias incentivadas entre 60/78, a produção é 

destinada essencialmente a mercados extra-regionais (58%), contra 

42% de vendas para o mercado nordestino (ARAÚJO, 1981). 

 

                                                 
30  François Perroux formulou a teoria dos pólos de crescimento onde a presença de indústrias motrizes 
seria o grande vetor a irradiar benefícios, à jusante e à montante, para as regiões do seu entorno, que 
são por elas polarizadas. Sua teoria teve muita influência na formulação de políticas regionais no Brasil. 
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Com a instituição do II PND a política de industrialização do Nordeste 

inclina-se preponderantemente para a construção de grandes e 

modernos complexos agroindustriais e industriais, em especial 

químico e petroquímico, em função da vantajosa dotação de recursos 

naturais na região, destacando-se a Bahia (ALMEIDA e ARAÚJO, 

2004), consolidando a integração da economia regional nordestina à 

economia nacional, em atendimento aos interesses do Estado 

autoritário e da grande empresa oligopolista.31 

 

Além do Complexo Petroquímico de Camaçari (Bahia), destaca-se 

ainda, o Complexo Cloroquímico de Alagoas, o Complexo Industrial 

Portuário de Suape (Pernambuco), o Pólo Siderúrgico do Maranhão, o 

Complexo Industrial de Base de Sergipe, o Pólo Têxtil e de 

Confecções de Fortaleza (Ceará), o Complexo Agroindustrial do Médio 

São Francisco (Petrolina/Juazeiro), o Pólo de Fruticultura Irrigada do 

Vale do Rio Açu (Rio Grande do Norte) e os vários Pólos Turísticos 

implantados em importantes capitais e cidades do Nordeste. 

 

Para Egler (1986), os anos setenta compreenderam uma fase em que 

o Estado autoritário procurou sustentar níveis elevados de 

investimentos numa marcha forçada da economia, à custa do capital 

externo e da participação do investimento estatal, procurando tratar 

o espaço como parte integrante da grande empresa oligopolista ao 

impor um projeto territorial baseado no ideário da integração 

nacional; dotando o território brasileiro de uma funcionalidade e 

operacionalidade a fim de garantir a reprodução ampliada do capital, 

a partir da integração de áreas privilegiadas de valorização do país. 

 

Salientamos que os maiores impactos desse projeto na distribuição 

territorial, no Nordeste, ocorrem exatamente pelo eixo costeiro 

                                                 
31 Em realidade a desqualificação do regional no planejamento estatal se consolida com o Programa de 
Integração Nacional - PIN, em 1970, que, dentro de sua estratégia de integração e gestão do território 
nacional, prioriza a totalidade em detrimento das particularidades (regionais). 
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Salvador-Aracaju-Maceió, onde indústrias de bens intermediários 

foram implantadas (SILVA, 1993). 

 

Neste sentido, caberia ao Complexo Portuário Industrial de Suape o 

papel de principal articulador e catalisador do bem montado 

programa de incentivos fiscais e financeiros, locais e nacionais, que 

sem um empreendimento âncora tendia a dispersão. Essa observação 

torna-se notória, ao observarmos o maior desenvolvimento da Bahia 

em relação a Pernambuco no bojo dos programas de incentivos fiscais 

da SUDENE, consoante a política de industrialização no âmbito dos 

PNDs, e percebemos padrões distintos nas respectivas regiões 

metropolitanas32. 

 

Segundo Silva (1993), o padrão industrial presente em Recife 

pautou-se pela diversificação, enquanto em Salvador houve a 

introdução “de conjuntos especializados, peças de complexos 

oligopólicos” apresentando indústrias com maior grau de intensidade 

de capital, maiores níveis de renda e consumo, bem como maior nível 

tecnológico favorecendo “um salto qualitativo no seu parque 

industrial a partir da instalação do pólo petroquímico de Camaçari, 

em 1972”, bem como ensejando maiores economias de aglomeração, 

que a esse tempo já contava com a Refinaria Landulpho Alves, do 

Centro Industrial e do Porto de Aratu, disponibilidade de gás natural 

no seu entorno e integrada à estrutura viária estadual e federal. 

Conforme descrito acima, fica claro que, o processo de 

industrialização na Bahia, esteve fortemente associado aos conceitos 

de pólos de crescimentos, externalidades e economias de 

aglomeração. 

 

Brandão (Apud SILVA, 1993), acerca dessa diferença afirma: “O 

Estado como produtor em si e articulador explicito dessa 
                                                 
32 As regiões metropolitanas foram criadas pela Lei Complementar nº14 de 8 de junho de 1973. 
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industrialização, esteve mais presente em Salvador do que em 

Recife”. Ainda a esse respeito, Cavalcante (2004) observa que, “a 

estratégia de industrialização complementar à região Sudeste, 

adotada pela Bahia, foi bem sucedida quando comparada ao 

desempenho apresentado por Pernambuco, que parece ter pretendido 

replicar a estrutura industrial existente nas regiões mais 

desenvolvidas do país”.   

 

Ressaltamos ainda que, apesar do Recife ter sido beneficiada pelos 

programas de incentivos fiscais da política de industrialização vigente 

e, logrado alguns distritos industriais, dispersos e desarticulados, no 

seu entorno metropolitano - Cabo de Santo Agostinho, Prazeres, 

Curado, Igarassu, São Lourenço da Mata e Moreno - captura menos 

da metade do que foi capturado por Salvador (Ver tabela a seguir), 

em volume de investimentos, do total de projetos aprovados pela 

SUDENE, e para tanto o pólo petroquímico de Camaçari cumpre um 

papel fundamental, como empreendimento catalisador, ofertando 

infraestrutura produtiva e também incentivos fiscais financeiros do 

governo da Bahia dentre outros atrativos. 

 

Acerca da configuração industrial de Pernambuco, Vergolino e 

Monteiro (2002, apud KEHRLE, 2006) reforçam a idéia de que, a 

grande diversificação de sua indústria, em realidade, torna-se uma 

fragilidade e, justificam os autores, com o argumento que, a falta de 

uma especialização produtiva diminui a competitividade. 
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TABELA 3.1– Distribuição dos Investimentos Aprovados  
pela SUDENE – 1960/1981 

 
ESTADOS INVESTIMENTO 

PERNAMBUCO 19,7 
BAHIA 39,5 
CEARÁ  8,2 
OUTROS ESTADOS 32,6 
TOTAL NOREDESTE 100,0 
Fonte: Brasil – SUDENE – 1982 (Apud Silva, 1993). 
 
 
 
O fato é que a Bahia promove um verdadeiro “salto” na sua dinâmica 

de crescimento (ver gráfico a seguir), até então pautada pelo 

agronegócio, com impactos significativos na composição setorial do 

seu Produto Interno Bruto – PIB. A esse respeito Pessoti (2008) 

destaca que:  

 

 O período que vai de 1975 até 1986 tem como 
característica principal à transformação estrutural 
do PIB da Bahia, que deixa de ter como “carro- 
chefe” a agropecuária, passando a ser 
impulsionado pela indústria. Crescimentos 
acelerados (em torno de 6,1% ao ano) foram à 
tônica dessa época, marcada pela expansão do 
segmento industrial baiano, que apresentou taxas 
de crescimento de aproximadamente 9%. 
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Gráfico: Bahia, Pernambuco e Ceará em relação ao PIB do Nordeste. 

Fonte: Cavalcante, 2004. 

 

A perda relativa de posição da economia pernambucana no contexto 

da economia nordestina e brasileira é observada por Lima e Katz 

(1993 apud LIMA; SICSÚ; PADILHA, 2006) como sendo resultado de 

redução na função tradicional de entreposto comercial, a perda de 

competitividade da agroindústria álcool-açucareira, inclusive com a 

“fuga” de empresários locais para outras regiões, em buscas de 

alternativas, aliado ao fato de ter a Região Metropolitana do Recife 

ficado de fora da faixa A de prioridades para projetos que buscassem 

incentivos fiscais via SUDENE, que vigorou de 1969 a 1987, com a 

justificativa de desconcentrar intraregionalmente os investimentos 

incentivados, e terminou levando para o Ceará projetos que poderiam 

ter sido implantados no Estado. Os autores ainda citam a menor 

agressividade fiscal dos governos de Pernambuco e a reduzida 

articulação econômica das regiões do interior com a RMR, bem como 

o reduzido índice de dinamismo do setor terciário, com elevado grau 
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de informalidade, como fatores relevantes para entender a relativa 

perda de dinamismo da economia pernambucana. 

 

Pernambuco, a esse tempo, tido como um Estado sem grandes 

dotações de recursos naturais e insumos estratégicos, via em Suape 

a possibilidade de retomar seu crescimento vinculando o porto 

industria a política então vigente de redesenhar a matriz industrial 

brasileira no que o II PND definiu como “especialização regional”. Isso 

explica a presença do pólo de fertilizantes (uma das prioridades do 

plano nacional), o cimenteiro e o siderúrgico na concepção original do 

complexo de Suape. 

 

Segundo Pompílio (2010), a época representante de Pernambuco no 

GTI, às discussões nos fóruns nacionais e locais, estavam focadas 

para energia e insumos básicos e para isso, em muito contribuiu o 

“choque do petróleo” e a necessidade de expandir a indústria de 

base, e assim, os projetos que ganha prioridade nesse contexto são, 

Tubarão-ES e Itaqui-MA, voltados para o aço, Itaipu-SP de energia 

hidrelétrica e Angra dos Reis-RJ de energia nuclear, principalmente. 

 

O Complexo Portuário Industrial de Suape, por tudo evidenciado 

anteriormente, ganha o status de projeto maior e redentor da 

economia pernambucana, especialmente, frente ao novo quadro de 

competição regional. Suape embora conceitualmente afinado com II 

PND, conforme recomendação do GTI, foi negligenciado no plano 

federal, como demonstraremos no capítulo quatro, a seguir. 

 

Após vários estudos, inclusive realizado pelos Port Autonome de 

Marseille-Fos da França, Departamento de Portos y Carreteras da 

Espanha, e orientações técnicas do governo japonês que viabilizou 
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assistência técnica e visita ao Porto de Kashima ou Kagima33, foi 

lançada em 30 de abril de 1974 pelo governador de Pernambuco, 

Eraldo Gueiros Leite, a pedra fundamental do Porto de Suape34. 

Apesar de todo embate político em torno da obra, Cunha e Lucena 

(2006, p. 29) ressaltam que o texto da placa do lançamento, é 

revestido de caráter visionário: 

 

Suape não será apenas um porto. Suape vem de 
ontem, quando Dom João VI abriu suas portas às 
nações amigas. Suape é hoje nossa opção pelos 
caminhos do mar e será o nosso amanhã. Daí porque 
não interessa a Pernambuco quem o veja só pelo 
instante presente ou pelo instante a chegar. O tempo a 
quem todos devem interessar é o tempo social e 
histórico. Aqui se desenrolarão novas lutas, com outros 
objetivos, totalmente apoiados nos ambientes das 
futuras fábricas, com pranchetas e máquinas nos 
navios que atracarão trazendo desenvolvimento. É 
Pernambuco que afirma sua vocação histórica, da 
dimensão do futuro às conquistas do passado. Suape é 
isto. 
 

 

Desta maneira se justificava Suape pela condição estratégica de 

Pernambuco enquanto local para abranger uma área portuária, já 

comprovada pela vocação histórica do lugar desde o início da 

colonização. Entretanto, só dois anos depois, em 1976, no governo 

de Moura Cavalcanti, quando o Grupo Interministerial de Trabalho, 

criado no Governo Geisel para avaliar o projeto Suape, deu parecer 

recomendando-o para ser reconhecido como obra prioritária para o 

desenvolvimento do Nordeste, que surgiu garantia de recursos do 

                                                 
33 Foram também realizadas as seguintes ações: Levantamento batimétrico (medição da profundidade 
dos oceanos, expressa em cartogramas) da bacia interna de Suape, pela empresa de Désio Teixeira 
Brandão – RJ e contratação da Fundação de Estudos do Mar – RJ para elaboração de um estudo técnico 
justificativo além, da empresa TRANSCON S.A, que foi responsável direta pela elaboração do Plano 
Diretor de Suape em 1973 (CUNHA e LUCENA, 2006). 
34 Em maio de 1975, o professor espanhol  Modesto Vigueras Gonzales – engenheiro do C.C.y P. 
Explotación de los Puertos de La Escuela Técnica Superior de Madrid, apresentou o relatório ‘Informe y 
conclusiones sobre el plano director del complejo industrial-portuário de Suape(Recife)-Pernambuco-
Brasil’. O trabalho trouxe uma detalhada avaliação do plano diretor elaborado pela Tanscon S/A e 
apontou a viabilidade técnica de Suape.O estudo também recomendou a criação de uma entidade 
gestora tipo Porto Autônomo (CUNHA e LUCENA, 2006). 
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Orçamento da União para estudos e obras de infra-estrutura (CUNHA 

e LUCENA, 2006, p. 31). 

 

3.4 Suape: plano diretor do porto indústria   

 

Aqui, buscamos apresentar o plano diretor de Suape com toda sua 

concepção original e estratégias de implantação, da maneira mais fiel 

possível e, portanto, nos valemos de pesquisa documental junto a 

CONDEPE/FIDEM, onde encontramos registros de grande valia para 

nosso estudo, em especial, o documento intitulado “Suape: Complexo 

Industrial Portuário” do Governo do Estado de Pernambuco, de 1978, 

tomado como referência para exposição que segue (CONDEPE, 1978).  

 
Ao se conceber um porto escavado35, aproveitando as condições 

físicas existentes, considerando-se que as instalações portuárias 

devem atender a terminais privativos e permitir a operação em cais 

para atendimento público ou coletivo, objetivou-se a escolha daquela 

alternativa que permitisse compatibilizar a oferta portuária com a 

capacidade da retroterra para instalações industriais e ainda de porto 

coletivo procurando maximizar o aproveitamento daquelas 

características físicas. 

 

Os estudos hidrográficos e geofísicos realizados na área de Suape, 

juntamente com as várias soluções alternativas estudadas para o 

projeto portuário da região, conduziram à definição final do porto. 

 

O acesso se fará por uma única entrada, junto à qual será aberta 

uma ampla bacia a ser dragada, na primeira etapa, para 19, 372m, 

em relação ao zero do C.N.G. 36, de modo que aí poderão operar 

                                                 
35 São aqueles construídos a partir da retirada de grandes volumes de solo natural, suprimido ao 
continente. Podem ser implantados ao longo de rios e ao longo da linha de costa. Seu desenho espacial 
consiste de um eixo principal de navegação que dá acesso aos berços de atracação, onde ficam as docas 
(áreas de acostagem). Sua configuração assemelha-se a uma espinha de peixe (PORTO E TEIXEIRA, 
2002). 
36 CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA - CNG 
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navios de até 135.000 tdw37. Nos dois lados dessa bacia serão 

desenvolvidos canais ao longo dos eixos dos rios Ipojuca e 

Massangana, ambos com profundidades idênticas à da bacia de que 

partem, mas que decrescem à medida que se afasta dos trechos 

iniciais, isto porque os navios que irão operar no final das bacias 

serão de porte cada vez menor. 

 

O Plano de Máxima Ocupação do porto será executado em duas 

etapas, sendo que a primeira delas será ainda realizada em duas 

fases previstas para serem concluídas, respectivamente, em 1980 e 

1987. Concluída a segunda fase da primeira etapa, será permitido o 

recebimento de navios de 125.000 tdw para a planta de fertilizantes 

e terminais açucareiros, de 60.000 tdw para as instalações de trigo, e 

135.000 tdw para a planta de exportação de cimentos e importação 

de petróleo para a refinaria (CONDEPE, 1978).  

 

Para a área I (entrada- zona portuária) prevê-se criar condições que 

permitam recebimento eventual de navios de 370.000 tdw, 

carregados, entre tanques, graneleiros e combinados, para alívio de 

carga junto ao estaleiro e docagem38. Ai será admitido um calado 

máximo de 24,6m e comprimento máximo de 393m. 

 

3.5 Plano de ocupação e uso do solo 

 

O plano de uso do solo pretendeu orientar o aproveitamento da área 

total do Complexo Industrial Portuário, de modo a garantir boas 

condições ambientais às populações que ali se instalarão, bem como 

implantar adequadamente a infraestrutura e as instalações porto-

industriais, através do aproveitamento eficaz dos recursos investidos. 

 

                                                 
37 T.D.W. Tons Dead Weight – Tonelagem por peso morto. 
38 Segundo o documento, a esse tempo, já havia um grupo interessado em se instalar em Suape. 
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Tratando-se de um complexo industrial portuário, os aspectos básicos 

do zoneamento de SUAPE dependem diretamente da concepção 

portuária. Assim, a oferta de acesso marítimo possibilita a 

implantação de indústrias que dependam, direta ou indiretamente, do 

transporte oceânico. Havia previsão, também, para terrenos 

destinados às unidades relacionadas com essas indústrias básicas, 

seja por necessidade do próprio processo produtivo, seja para 

prestação de serviços. 

  

As zonas residenciais foram localizadas em pontos estratégicos 

dentro do Complexo, procurando-se fixar a maioria da mão-de-obra 

envolvida no empreendimento, nas proximidades das áreas de 

trabalho, possibilitando assim uma redução nos custos de transporte 

interno, além de permitir a integração harmônica das diversas 

atividades. 

 

Foram consideradas funções para as quais se delimitaram áreas 

específicas, interrelacionadas e hierarquizadas a partir do maior ou 

menor grau de afinidade. 

 

A zona portuária (ZP) compreendeu o Porto Coletivo, dotado de áreas 

para todas as atividades de um porto público, tais com terminal 

graneleiro, containers, roll-on/roll-off,39 lash, terminal offshore, etc. 

Junto ao Porto fora previsto um cais para as atividades pesqueiras e, 

na retroterra, uma área para implantação de indústrias ligadas à 

pesca. 

 

 

                                                 
39 Sistemas roll-on/roll-off é o movimento rápido de vagões ferroviários e carretas usando seus próprios 
meios para acesso e saída do navio. Sistema lash – Separa o manuseio da carga, da operação normal do 
navio. Esta separação é obtida colocando-se a carga em chapas que são estivadas no navio-mãe, 
constituindo-se em verdadeiros porões descartáveis do restante do navio.  Os terminais “off-shore” 
poderão anteceder a operação do porto propriamente dito. 
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ZONEAMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL (TRANSCON, 1974)   

 

Discriminação 

 

Área 

Há % 

1. ZP – ZONA PORTUÁRIA (2+3) 

2. ZP. 1 – Porto Coletivo 

3. ZP. 2 – Porto Pesqueiro 

 

4. ZI – ZONA INDUSTRIAL (9+10) 

5. ZI. 1 – Indústrias com Terminais Privativos 

6. ZI. 2 – Indústrias com dependência às ZI. 1 

7. ZI. 3 – Indústrias periféricas 

8. ZI. 4 – Indústrias e serviços de apoio 

9. Subtotal (5+6+7+8) 

10. ZI. E – Indústrias Existentes 

11. ZCA – ZONA DE ADMINISTRAÇÃO 

(12+13+14) 

12. ZCA. 1 – Centros de Atividades 

Administrativas, Serviços Comunitários e de 

Lazer 

13. ZCA. 2 – Centro de Atividades Esportivas 

Comunitárias 

14. ZCA. 3 – Centro de Serviços de 

Administração Portuária 

15. ZR – ZONA RESIDENCIAL (21 + 22) 

16. ZR. 1 – N. S. do Ó 

17. ZR. 2 – Boa Sica 

18. ZR. 3 – Cabo40 (A), Cabo (B), Ponte dos 

Carvalhos (C), Boa Vista (D) 

790 

703 

87 

 

6.570 

2.045 

1.905 

2.088 

385 

6.393 

177 

 

152 

 

 

73 

 

34 

 

45 

3.383 

75 

627 

 

1.781 

 2,4   

 2,1     

 0,3     

 

19,8   

6,2    

5,7    

6,2    

1,2     

 

0,5     

 

0,5  

 

 

0,2    

 

0,1    

 

0,2 

10,2    

  0,2    

1,9    

 

5,4   

                                                 
40 O Cabo passou a se denominar Cabo de Santo Agostinho em 19 de maio de 1994, pela Lei municipal 
nº 1690. 
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19. ZR. 4 – Residências de pessoal de alta 

renda (Gaibu, Itapuama) 

20. ZR. P – Residências provisórias 

(Acampamento) 

21.             Subtotal (16+17+18+19+20) 

22. ZR. E – Áreas residenciais existentes (N.S. 

do Ó, Ipojuca, Cabo, Ponte dos Carvalhos) 

 

23. ZT – ZONA DE DESENVOLVIMENTO 

TURÍSTICO (24+25) 

24. ZT. 1 – Turismo Permanente (Gaibu, 

Itapuama) 

25. ZT. 2 – Turismo Temporário (Cupe e 

Paiva). 

26. ZE – ZONA ESPECIAL (27+28+29+30) 

27. ZE. 1 – Aeroporto 

28. ZE. 2 – Estação Rodo-Ferroviária 

29. ZE. 3 – Pátio Ferroviário Principal 

30. ZE. 4 – áreas de Granéis para ZI.2 

 

31. ZL – ZONAS LIVRES 

(32+33+34+35+36+37+38) 

32. ZPC – Preservação Cultural 

33. ZPE – Preservação Ecológica 

34. ZAF – Agrícola Florestal 

35. ZCL – Exploração Extrativista Mineral 

(concessão legal) 

36. ZVU. 1 – Zona verde de áreas urbanas 

37. ZVU. 2 – Áreas verdes com uso tolerado 

de hotéis e motéis. 

38. ZVU. 3 – Parques 

 

183 

 

167 

2.833 

 

549 

 

 

433 

 

190 

 

243 

383 

140 

65 

143 

45 

 

 

20.107 

339 

6.100 

9.669 

 

1.162 

900 

 

110 

498 

 

0,5   

 

0,5    

8,5   

 

1,7   

 

 

1,3    

 

0,6    

 

0,7   

1,1    

0,4    

0,2   

0,4   

0,1   

 

 

60,7    

1,0  

18,4    

29,3    

 

3,5    

2,7   

 

0,4   

1,5  
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39. PARTE DO LAGO NA ÁREA RESTITUÍDA E 

PLANEJADA 

 

40. CANAIS E BACIAS PORTUÁRIOS 

 

41. TOTAL – ÁREA RESTITUÍDA E 

PLANEJADA41  

 

42. ÁREA PREVISTA PELO DECRETO Nº 2845 

DE 27.06.73 

 

 

1.329 

 

1.306 

 

33.133 

 

 

27.106 

 

 

3,9   

 

4,0 

 

100,0    

Fonte: TRANSCON S.A. Consultoria Técnica Complexo Industrial 

Portuário de Suape – Estudos para Concepção Global. Tomo II, 

Parte 2. S. I. 1974. Pg. II – 2/2.10 apud Condepe, 1978. 

 

A Zona Industrial (ZI) foi subdividida de acordo com os tipos de 

indústrias a serem implantadas: 

 

ZI. 1 – Indústrias que precisam de terminais privativos para 

recebimento de matérias-primas ou para exportação de seus 

produtos. 

 

ZI. 2 – Indústrias diretamente relacionadas com as básicas da ZI.1, 

bem como aquelas que, mesmo recebendo insumos por via marítima, 

não necessitam de cais para serem abastecidas por transportes 

especiais. 

 

ZI. 3 – Indústrias não independentes ou periféricas – aquelas que 

não são atraídas pela oferta de frente portuária e sim pela infra-

                                                 
41 Não computada área do lago em sua totalidade, nem os 19.000 há, acrescentados á Área-Projeto em 
1977 (dec. 4433/77). 
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estrutura do Complexo e demanda de serviços e produtos das outras 

indústrias. 

 

Na área restituída e planejada42 para o Complexo estaria também o 

Distrito Industrial do Cabo de Santo Agostinho, definido como zona 

industrial existente. 

 

Fora prevista uma zona para serviços de apoio-manutenção e 

fabricação de componentes para construção ou consumo das 

unidades industriais do Complexo de Suape. A área destinada à 

administração (ZCA) possui zonas específicas para diferentes 

funções. 

 

ZCA. 1 – local para instalação do Centro de Atividades 

Administrativas, de todos os serviços básicos necessários ao 

funcionamento do sistema, bem como o núcleo de apoio comunitário 

e os serviços de manutenção e uma área destinada ao lazer. 

 

ZCA. 2 – para instalação de um grande parque de recreação pública 

com áreas para esportes, bosques, play ground etc. que vise a 

concentração do interesse esportivo-recreativo da população. 

 

ZCA. 3 – área para desenvolvimento das atividades de Administração 

portuária, com toda a infra-estrutura social, inerente àquele conjunto 

de funções; 

 

As áreas residenciais (ZR) foram classificadas de acordo com o 

esquema de implantação e o nível de abordagem de cada uma. 

 

                                                 
42O traçado da área restituída e planejada ultrapassa de pouco, a área legal inicialmente fixada pelo Dec. 
nº. 2845 de 27.06.73. 
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ZR. 1 – área destinada à urbanização, com implantação por etapas, 

prevista a sua ocupação logo no início das obras. A infra-estrutura do 

núcleo existente (Nossa senhora do Ó) servirá de apoio aos primeiros 

grupos residenciais43. 

 

ZR. 2 – local para o Núcleo Urbano para comportar uma população de 

aproximadamente 82.000 habitantes – cerca de 50% da população 

prevista para o Complexo de Suape. Este núcleo obedeceria a um 

conceito de ocupação planejada de uma área (CONDEPE, 1978). 

 

ZR. 3 – em torno dos núcleos existentes haveria áreas de expansão 

urbana. Sugeriu-se a integração desses núcleos nos planos 

urbanísticos das áreas das quais são satélites. 

 

ZR. 4 – áreas para uso residencial de famílias de alta renda, 

localizadas dentro da faixa litorânea. Seu planejamento ficaria 

integrado dentro do estudo realizado para as áreas turísticas. 

 

Foi prevista uma zona residencial provisória (ZR. P), destinada ao 

acompanhamento de operários, a fim de minimizar o impacto de 

aumento da população da área diante do esquema de implantação 

previsto. Esta área deveria ser implantada juntamente com as obras. 

 

As zonas de aproveitamento turístico (ZT), constituídas pelas praias 

de área do Complexo de Suape, foram definidas com o intuito de 

compatibilizar a industrialização, o homem e seu meio ambiente, e a 

atividade turística. 

 

ZT. 1 – onde seria desenvolvida uma infra-estrutura completa que 

possibilite a implantação de uma indústria de turismo. 

                                                 
43 Segundo a revista Quebra-Mar (1979), nesse distrito, em área antes pertecente ao engenho Canoas, 
projetava-se a construção de um novo aeroporto, tendo já sido realizado convênio entre Secretaria de 
Transportes e a firma Congepe Ltda, para realização dos estudos técnicos. 



104 
 

 

 

ZT. 2 – prevista para um tipo de turismo temporário, com áreas de 

“camping” e uma infra-estrutura numa escala compatível com esse 

tipo de ocupação. 

 

Com a finalidade de preservar o meio ambiente, visando dotar a 

região de um equipamento paisagístico-recreacional, foram 

classificadas as áreas livres, de acordo com a destinação de cada 

uma. 

 

A faixa úmida paralitorânea foi considerada como Zona de 

Preservação Ecológica (ZPE). Ai situa-se o manguezal, as glebas 

ocupadas pelos coqueiros e a barreira de proteção (massas florestais) 

e de isolamento espacial da cidade do Cabo. 

 

O reflorestamento das áreas irá juntar-se ao grande maciço florestal 

da região, criando-se uma integração das áreas a serem preservadas 

tanto quanto aos aspectos histórico-culturais como ecológicos. Do 

ponto de vista ecológico, essa massa de vegetação constituirá 

importantíssima área de conforto climático da região e uma grande 

reserva de floresta típica do local. 

 

As áreas verdes urbanas (ZVU) foram definidas de acordo com as 

funções predominantes de cada uma: 

 

ZVU. 1 – aquelas áreas verdes criadas para amenização da paisagem, 

como praças, jardins, ou qualquer conjunto verde aproveitável do 

ponto de vista paisagístico. 

 

ZVU. 2 – a que mediante estudo de urbanização a ser desenvolvido, 

teria permissão para instalação de hotéis, motéis, bares, restaurantes 
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e congêneres que se integrariam à área verde e serviriam de infra-

estrutura social para a área de Administração Portuária. 

 

ZVU. 3 – definida com a finalidade de se criar uma reserva de fauna e 

de flora locais, a partir dos elementos já existentes na área, numa 

escala compatível com a cidade proposta, além de se criar uma 

barreira que impeça o avanço da malha urbana – o que desvirtuaria o 

esquema de urbanização previsto no plano diretor. 

 

As zonas administrativas ZCA. 2, com áreas de bosques e lazer, a 

disposição espacial dos núcleos residenciais ZR, bem como as áreas 

de preservação ecológica e ambiental ZPE, revela a preocupação dos 

planejadores da época com a humanização do projeto, embora não 

houvesse ainda no país uma discussão mais ampla ou uma agenda 

ambiental estabelecida.  

 

A necessidade de se pensar o porto trazendo desenvolvimento e 

distribuição de riquezas para os espaços onde estão inseridos reside 

na crítica de Monié (2009) sobre o que ocorre na América do Sul 

quanto às políticas públicas ainda marcadas pelo determinismo 

tecnicista encontrado na era industrial entre o final do século XIX e os 

anos 1980/90. Exemplos contrários ocorrem na Ásia e Europa que 

vêm construindo projetos urbanos onde são valorizadas as interações 

físicas, sociais e institucionais entre instalações portuárias e território 

urbano (COLLIN, 2003 apud MONIÉ, 2009).  

 

 Kashima e Marseille-Fos foram referências quando da concepção do 

complexo de Suape e isso permitiu ao porto pernambucano as 

condições para se tornar um modelo referência nacional em gestão 

portuária. Os complexos portuários industriais citados se inserem 

dento das estratégias adotadas pelas empresas e corporações, com 

vistas aumentar a produção e minimizar os custos, em especial dos 
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produtos com forte dependência de matérias-primas do externo-

mundo, e, aí, salientamos as cargas energéticas (carvão, petróleo) e 

outras commodities, minérios e grãos, com o surgimento de um 

movimento em direção ao litoral pelas empresas – litoralização da 

indústria - com destaque para a Europa e Japão, em busca de terras 

mais baratas às suas plantas industriais, mas, principalmente, 

aproximando-se dos portos, por onde essas cargas são 

internalizadas. Cria-se assim, uma nova concepção de porto, porto-

indústria, ou complexo portuário-industrial, tomada a partir de então 

como norte do desenvolvimento econômico em muitas regiões do 

mundo e de grande impacto, juntamente com as inovações no campo 

da tecnologia naval e marítima, na geografia dos portos e no sistema 

marítimo mundial. 

 

No que se refere às instalações portuárias Amândio (2003) ressalta 

que elas vêm ocorrendo fora das zonas centrais das cidades, 

buscando espaços mais amplos e sendo construídas considerando os 

princípios de desenvolvimento sustentável, de problemas ambientais 

e de segurança marítima, e isso reflete no desenvolvimento das 

cidades portuárias. Por outro lado, nos municípios onde ficam os 

portos ocorre “a concentração e especialização dos terminais 

comerciais fora das zonas urbanas e próximos dos centros de 

consumo ou de distribuição e a requalificação das áreas portuárias 

dentro da zona urbana” (AMÂNDIO, 2003). 

 

A configuração dos terminais portuários ocorre no contexto das novas 

arquiteturas produtivas, onde o sistema just-in-time exige um ritmo 

de produção e de consumo, mais veloz, mais pontual e baixo custo na 

execução de serviços. A logística, adverte Monié (2009), se configura 

para atender o mercado produtivo globalizado, afinal a economia dos 

transportes (friso do original) típica da era industrial passou para a 
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economia da logística (friso do original) e essa mudança refletiu no 

transporte marítimo e sistemas portuários. 

 

As novas arquiteturas logísticas “integram numa mesma esfera de 

circulação, produção 

multilocalizada/montagem/transporte/distribuição final, tornando a 

circulação produtiva” (MONIÉ, 2009). Exemplo disso é oferecido pelos 

portos. 

 

Segundo POMPÍLIO (2010), o modelo de porto-indústria de Kashima, 

no Japão, causou forte impressão na delegação pernambucana, da 

qual ele próprio fez parte, exatamente, pela “coexistência harmônica 

em um só espaço, da natureza, homem e porto-indústria”, tendo sido 

esse porto uma das experiências referenciada quando da concepção 

de Suape. A esse tempo também, já era do conhecimento público a 

experiência de Cubatão, na Baixada Santista-SP, e seus efeitos 

nocivos ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e demais 

habitantes de seu entorno. 

 

3.6 Base industrial e investimento 

 

Para uma primeira etapa do Distrito Industrial de Suape, a 

desenvolver-se até 1985, considerou-se factível a implantação dos 

seguintes projetos (investimentos estimados em Cr$ 16,3 milhões, a 

preços de 1976): 

 

4.6.1 – Fertilizantes – para a produção de 215 mil t/ano de 

fosfatados em 1980 e 1.000 mil t/ano em 1987, e que envolverá a 

movimentação de carga, inclusive portuária, de cerca de 2.000 t/ano 

de insumos e produtos (1987). Os investimentos previstos eram da 

ordem de Cr$ 2,0 bilhões; 
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4.6.2 – Terminal Exportador de Cimento, para 3.000 mil t/ano, em 

1985. Previstos Cr$ 3,3 bilhões incluídos os investimentos 

necessários à ampliação da capacidade regional de produção de 

cimento; 

 

4.6.3 – Alumínio Metálico – unidade de produção com capacidade 

para 100 mil t/ano em 1985, destinado, em parte, ao abastecimento 

do mercado regional – nesse momento, com demanda de 30 a 40 mil 

t/ano, com previsão de aumento nos anos seguintes. Investimentos 

em Cr$ 2,2 bilhões; 

 

4.6.4 – Unidade Siderúrgica (laminados planos em aço comum), com 

capacidade de produção de 800 mil toneladas em 1985 – equivalente 

à demanda regional esperada na época. Previstos investimentos da 

ordem de Cr$ 8,8 bilhões. 

 

Para a segunda etapa, considerou-se ainda, em princípio, viáveis: a 

transferência gradativa para Suape, do terminal de derivados de 

petróleo atualmente localizado no centro do Recife, com previsão de 

movimentar mais de 3.000 mil t/ano em 1985; a instalação de 

refinaria de petróleo – 250 mil barris diários em 1985-90; a 

instalação de indústrias sucroquímicas; a construção de estaleiro para 

reparos navais; a implantação de pólo mecânico – metalúrgico; 

outras atividades produtivas e infra-estruturais. 

 

Como podemos observar, todo o escopo no trabalho de concepção de 

Suape está voltado prioritariamente para a indústria de base, 

principalmente insumos estratégicos para indústria e agricultura, em 

consentâneo com o II PND o que explica a ausência de indústrias 

importantes para economia de Pernambuco como a de alimentos e 

material de transportes, por exemplo, que nos anos oitenta, após 
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ajustes no plano diretor passam a ser admitidas, assim como uma 

ZPE-Zona de Processamento Exportações. 

 

3.7 Estratégias para execução 

 

De acordo com as previsões do Grupo de Trabalho Interministerial, 

encarregado de efetuar a avaliação técnica, econômica e financeira 

do Complexo de Suape,44 era esperado que, com a implantação das 

atividades produtivas na área do Complexo, correspondentes à 

primeira etapa do Distrito Industrial, no período 1980/82, houvesse 

uma demanda por movimentação de carga portuária, da ordem dos 

2,7 milhões de toneladas, elevando-se, em 1985/87, para 8,0 

milhões de toneladas. 

 

Neste contexto, a estratégia para implantação do Complexo seguiria 

o seguinte caminho crítico: 

 

4.7.1 – execução em 1977/78, das obras de infra-estrutura 

necessárias ao Distrito Industrial (água, energia, comunicações, 

controle de enchentes, ligações viárias) estimada, na época, em Cr$ 

400 milhões, concomitantes com a instalação das primeiras 

indústrias; 

 

4.7.2 – até 1980, a demanda por serviços portuários do Distrito 

Industrial seria atendida pelo Porto do Recife, concluído o atual 

projeto de melhoria e expansão, a ser executado nos próximos quatro 

anos (Cr$ 500 milhões) e assegurada conveniente interligação rodo-

ferroviária entre Recife e Suape, já prevista no Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Recife – PDI-

RMR; 

                                                 
44 Portaria Interministerial, SEPLAN/MINTER/MT/MIC nº 27 de 01.04.76. 
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4.7.3 – a partir de 1982, essa demanda seria progressivamente 

transferida para o Porto de Suape, uma vez concluída sua primeira 

etapa – investimentos estimados preliminarmente em Cr$ 1,0 bilhão. 

 

Nessa perspectiva, os estudos complementares, os dispêndios com a 

desapropriação de área, e as obras de infra-estrutura, inclusive 

portuária, necessitariam de recursos da ordem de Cr$ 1,4 bilhão até 

1982, dos quais Cr$ 55,0 milhões em 1976 (já destinados), Cr$ 300 

milhões em 1977 (Cr$ 45 milhões já assegurados pelos Governos da 

União e do Estado) e cerca de Cr$ 500,0 milhões em 1978/79. 

 

O fato é que, essa execução, nestes termos, não foi assegurada, e só 

depois de muito esforço do Governo do Estado, contando para isso 

com a criação, em 1978, de uma empresa gestora para o complexo, 

como já recomendado nos estudos preliminares, é que o porto sai do 

papel e tem sua primeira operação portuária registrada em 8 de 

novembro 1982, com a atracação do navio Araxá (CUNHA E LUCENA, 

2006, P.36).  

 

Esse evento não significou a instalação plena de sua infraestrutura, e 

sua construção se “arrastou” por mais de uma década, até o ano de 

1992, quando foi equacionado o impasse institucional entre o 

Governo Estadual e o Governo Federal, o que significou, 

efetivamente, o repasse de verbas da União. 

 

Nesse período todo o investimento realizado no Complexo de Suape 

foi de inteira responsabilidade do Governo Estadual, inclusive 

contraindo empréstimos externos, daí a referência, em alguns 

documentos, a esses investimentos como realizados com dinheiro 

“azul e branco”, em alusão as cores da bandeira de Pernambuco. 
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Alcântara (1977) destaca na concepção do complexo industrial 

portuário de Suape45, o fato de ele abranger vários pólos, como o 

pólo de fertilizantes, de minerais não metálicos, sucroquímico, pólo 

metal-mecânico, de indústrias elétricas, eletrônicas e de 

comunicações, amparados por um porto com opções de terminais 

privativos além de contemplar espaços para a indústria de refino de 

petróleo e naval em uma ampla retroárea. No entanto, observa 

Alcântara (1977), nem todas essas indústrias estarão, 

necessariamente, na área física de Suape, mas contíguas ou 

acessíveis através dos anéis rodoviários que interligarão o futuro 

porto ao eixo dos Distritos Industriais do Cabo de Santo Agostinho, 

Prazeres, Curado e Paratibe-Paulista. 

 

 Os impactos do complexo industrial portuário de Suape na escala 

metropolitana tendem a ser bastante acentuados em função da 

própria concentração industrial nessa região, que vem ocorrendo ao 

longo da BR-101, resultado do desenvolvimento desigual no espaço 

estadual que privilegiou a faixa litorânea em detrimento do interior do 

Estado (Ver tabela a seguir). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Para Perroux, o termo Complexo Industrial caracteriza-se pela presença de uma indústria motriz, pelo 
regime não concorrencial entre várias indústrias existentes e pela aglomeração territorial. A indústria-
motriz é aquela que induz na totalidade de uma economia nacional, um crescimento de volume de 
produto maior que o crescimento do seu próprio volume de produto. O regime não concorrencial é 
baseado no caráter oligopolista das indústrias que constitui o complexo. Por final, a aglomeração 
territorial constitui o alto grau de inter-relações técnicas internas entre insumos e os produtos das 
indústrias do complexo e a concentração de meios humanos e capitais fixos (PERROUX, 1960 apud 
SILVA, 1993). 
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Tabela – Valor de Transformação Industrial na Região Metropolitana 
do Recife - % do total. 
 
 
 

Unidade Espacial 
Ano 

1960 1970 1980 1985 
Recife 69,3 65,4 45,8 45,2 
Olinda 8,7 4,4 4,6 3,2 
Paulista 7,2 6,0 14,6 16,4 
Igarassu/Itamaracá 0,5 2,6 6,1 4,3 
S. Lourenço da Mata 2,3 2,8 3,7 1,7 
Moreno 2,2 1,1 1,0 0,6 
Jaboatão 5,9 9,4 15,8 18,9 
Cabo 3,9 8,3 9,4 9,7 
Total RM do Recife 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Fonte: Censo Industrial de Pernambuco – IBGE (Apud SILVA, 1993). 
 
 
Nos dizeres de Alcântara (1977), acerca do plano de diretor de 

Suape, pode-se “prever que o Nordeste oriental do Brasil, apoiado na 

infraestrutura do porto do Recife e no futuro terminal Industrial de 

Suape, passará a ocupar uma notável importância estratégica na 

chamada rota do Cabo”. 

 

3.8 A rota do cabo e a concepção de Suape 

 

Bastante utilizada após o fechamento do canal de Suez, a rota do 

cabo transformou-se em um importante argumento na 

justificativa do complexo portuário de Suape, quando de sua 

implantação, daí o pólo naval, vejamos por quê. 

 

A Rota do Cabo desde o período dos grandes descobrimentos 

tornou-se de suma importância para o comércio marítimo. Em 

realidade a rota do cabo, como ficou conhecida em função do 

Cabo das Tormentas e depois Cabo da Boa Esperança no sul do 
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continente africano, corresponde a uma rota comercial criada 

pelos portugueses após a descoberta do caminho marítimo para 

as Índias Orientais em 1498 por Vasco da Gama. Através desta 

rota, os portugueses transportavam do Oriente para a Europa as 

famosas especiarias orientais (Knoow, 2007). 

 

As grandes quantidades que era possível transportar por mar e os 

menores custos de transporte permitiram aos portugueses 

praticar preços muito inferiores aos preços praticados pelos 

mercadores muçulmanos, turcos e venezianos que exploravam 

este comércio através das Rotas do Levante e das Rotas 

Caravaneiras. 

 

Como é sabido, a Europa e os EUA são grandes consumidores de 

petróleo e, em que pese serem também produtores, 

especialmente os EUA, necessitam do petróleo mundial, para 

completar sua matriz energética e vão buscá-lo em grande 

medida no oriente médio. 

 

Com o bloqueio do canal de Suez em 1967, todo o petróleo 

oriundo dessa região e com destinação ao mercado americano e 

europeu passou a ser realizado contornando o continente 

africano, via oceano Índico e na seqüência o oceano Atlântico, 

onde nesse percurso, a África do Sul passou a ser um ponto 

estratégico de elevada importância, dado o poder de manobra 

que daí advém (Alcântara, 1977). 

 

 O receio maior, a esse tempo, era que em Pretória fosse 

instalado um governo contrário aos interesses europeus e 
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americano, já que o mundo vivia em clima de “guerra fria” e a 

influência de Moscou era crescente na região, a exemplo de 

Angola, Moçambique e Zaire. 

 

Assim, várias missões e acordos foram realizados pela Inglaterra, 

EUA e África do Sul, acerca da base naval da cidade do Cabo. A 

hipótese de ampliação desses acordos, com vistas a formar uma 

espécie de Tratado do Atlântico Sul entre África do Sul, Brasil e 

Argentina, preservando uma ampla faixa de território, chegou a 

ser ventilada. 

 

A revista Military Balance (Alcântara, 1977) em sua edição 

dedicada ao atlântico sul revela que, nesse período, a rota do 

cabo tronou-se a mais movimentada do mundo, passando por ela 

24 mil navios de alto-mar por ano, ou seja, 66 por dia. 

 

 ALCÂNTARA (1977), acerca da rota do cabo e a viabilidade do 

Complexo de Suape, afirma que: 

 Recife, centro de uma civilização eurotropical, já foi 
valorizado como base militar estratégica, durante a II 
Guerra Mundial. No plano da estratégia defensiva 
ocidental, sua importância é por demais salientes para 
ser relegada ou esquecida. A ecopolítica brasileira terá 
de apoiar-se na base física do saliente nordestino, no 
meio caminho da rota do Cabo para a Europa e os 
Estados Unidos. Se argumentos econômicos não 
prevalecessem, no interesse brasileiro, Suape - "optio 
portus" - ao sul do Recife, seria viável até por 
argumentos de ordem estratégica político-militar. 

 

Ademais, a reabertura do canal de Suez, em 1975, não alterou 

significativamente o fluxo de navios pela rota do cabo. O crescimento 
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dos navios em tamanho e tonelagem, a exemplo dos navios post-

suezmax, ocorrido nesse período, e, dadas as dimensões físicas do 

canal – largura e calado – inviabilizou esse trajeto para os grandes 

petroleiros abastecidos no Golfo Pérsico. 

 

Mesmo com a crescente sofisticação tecnológica incorporada pela 

indústria naval, à rota do cabo passou a demandar estações de 

reparos em pontos estratégicos de seu percurso46. Suape em 

Pernambuco e Dakar no Senegal comparecem como fortes candidatos 

a sediaram estaleiros de manutenção e reparos nessa importante rota 

comercial. Daí o Projeto Suape incorporar esses argumentos em sua 

justificativa e, apresentar no seu escopo proposta nesse sentido. Esse 

evento não é o único relacionado à implantação de um estaleiro em 

Pernambuco, ainda em 1971, de acordo com Cunha e Lucena (2006 

p. 28-29), foi cogitada a construção de um estaleiro no Estado. 

 

 Daniel Ludwig, considerado o maior armador e homem mais rico do 

mundo, na época, queria instalar um estaleiro em terras 

pernambucanas para recuperação de sua frota de petroleiros, em 

função do fechamento do Canal de Suez, mas para tanto teria que 

aterrar a Bacia do Pina, ficando um canal para o Rio Capibaribe. 

Mesmo sem na época existir o forte discurso da preservação 

ambiental, presente desde o final da década de 1990, o governo 

Gueiros sugeriu a área onde se planejava construir Suape. 

  

Ludwig mandou uma comissão estudar a área a qual foi aprovada, 

mas o então ministro de Transportes Mário Andreazza vetou, 

oferecendo o Rio de Janeiro ou Espírito Santo, uma vez que, 

conforme explicam Cunha e Lucena (2006) tinha interesse em ser 

governador em um desses estados. Mas o empresário americano só 
                                                 
46 Suape será o primeiro porto do Norte-Nordeste a sediar um estaleiro de reparos navais, o Galictico de 
um grupo espanhol  (OLIVEIRA, 2011). 
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aceitava se fosse em Pernambuco, talvez considerando a estratégica 

geografia do local. O que se conclui é que em 1971 já se cogitava a 

criação do complexo portuário industrial de Suape, considerando o 

distrito industrial com uma refinaria e um estaleiro, fato que veio se 

concretizar nos anos 2005 e 2007 respectivamente, conforme já 

apresentado na linha do tempo de Suape. 

 

Desse modo, compreendemos os aspectos relevantes que 

condicionaram a concepção do complexo de Suape e, ao mesmo 

tempo indagamos o porquê desse projeto tido como importante para 

economia do Nordeste brasileiro e estruturador para economia 

pernambucana se “arrastar” por mais de uma década sem conseguir 

implantar sua infra-estrutura necessária à atração dos grandes 

empreendimentos para o qual fora projetado. Que eventos ocorreram 

e que impediram a realização do cronograma físico-financeiro nos 

termos e valores previstos? No capítulo seguinte desse trabalho 

trataremos dessa questão. 
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Plano Diretor de Suape 

Fonte: CONDEPE - Governo do Estado de Pernambuco, 1978. 
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4 A CONSTRUÇÃO DE SUAPE EM RÍTMO DE “MARCHA LENTA” 
 

                           
4.1 O externo nacional e a construção de Suape 
 
 
Os anos oitenta, para economia brasileira e para o mundo como um 

todo, começam sob efeito do segundo choque do petróleo, provocado 

principalmente, pela revolução islâmica no Irã, em 1979, elevando o 

preço do barril de petróleo a casa dos US$80,00. Esse evento, 

somado a outro de igual envergadura, a alta da taxas de juros no 

mercado financeiro internacional, afetando sobremaneira a liquidez 

mundial, agravada após a moratória do México, em 1982, mergulhou 

o mundo numa profunda recessão. 

 

Esse processo vai desencadear a deterioração das contas internas do 

país, que passa a conviver com crescentes níveis de déficit público e 

endividamento interno que vão se acentuar na medida em que o 

governo promove as desvalorizações cambiais e a emissão de moeda 

e títulos da dívida, sem um lastro real em suas reservas. Nesse 

contexto, o problema mais visível da economia brasileira passa a ser 

a inflação, que, associada à queda na produção resultou no que os 

economistas chamaram de estagflação. 

 

Com efeito, já em 1980, a inflação chega a 100%, e, mais grave, 

após a maxidesvalorização de 1983, a inflação atinge 224% em 1984 

-IGP – Índice Geral de Preços - de acordo com Castro (2005). 

 

O Brasil, que vinha em um crescente endividamento externo, 

contraído na implementação do II PND, passou a ter dificuldades de 

administrar o equilíbrio de seu balanço de pagamentos, e assim, 

obter liquidez para honrar os crescentes encargos advindos dos 

serviços da dívida externa, quadro esse agravado pela dificuldade em 

poder contar com novos empréstimos e financiamentos externos 
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como ocorrera no período do primeiro choque do petróleo, e, logo em 

seguida, o país se vê obrigado a recorrer ao FMI – Fundo Monetário 

Internacional que, para lhe conceder o aval à contratação de novos 

empréstimos, recomenda um programa de ajustes, primando, 

especialmente, pelo corte nos gastos públicos. O ápice dessa 

insolvência é representado pela decretação unilateral, por parte do 

governo brasileiro, em 1987, da moratória da dívida externa, o que 

fez elevar, na sequência, os spreads (juros de risco) encarecendo 

ainda o custo de novos empréstimos ao país. 

 

Dessa forma, rui por completo a arquitetura econômica financeira 

construída para o desenvolvimento do projeto Brasil – potência, 

esboçada nos PNDs, apoiada no tripé governo (estatais) e a grande 

empresa privada nacional e multinacional, e assim, identificamos o 

primeiro fator determinante para que o projeto do Complexo de 

Suape não fosse uma prioridade, negligenciado mesmo, na esfera do 

Governo Federal, qual seja; O projeto chegou atrasado. 

 

 Mesmo Pernambuco contando na época com políticos influentes na 

arena política federal, como o ex-Senador Marco Maciel, Inocêncio de 

Oliveira, Ricardo Fiúza e outros, bem como o interesse e esforço do 

governo estadual, ao criar uma empresa47 para assumir a 

responsabilidade da execução do projeto, a dinâmica e agilidade da 

administração estadual no sentido de tornar Suape um foto 

irreversível junto ao governo federal não foram suficientes, ou seja, 

não se conseguiu fazer com que o projeto de Suape entrasse na 

agenda do governo central, nem o apoio da PORTOBRAS e, 

conseqüentemente, o projeto não conseguiu atrair a atenção dos 

grupos privados nacionais e multinacionais (SILVA, 1993). A ousadia 

                                                 
47 Durante o governo de Moura Cavalcanti foram desapropriados 13.500 hectares de terras em Ipojuca 
para garantir toda a retro-terra necessária para o complexo industrial-portuárioo e também publicada a 
Lei nº 7.763/78 criando a empresa Suape Complexo Industrial Portuário, responsável pelas operações 
para viabilizar o empreendimento (CUNHA e LUCENA, 2006, p. 34). 
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na concepção do porto de Suape não encontra equivalente na ação 

dos atores hegemônicos locais no âmbito federal. 

 

Sua concepção como projeto acabado e, na seqüência a aprovação e 

posterior recomendação, no âmbito do GTI, ocorre em fins dos anos 

setenta, quando o país inicia um período de profunda crise fiscal48 e 

financeira, desequilíbrio nas contas do governo, com alto grau de 

endividamento interno e externo, inflação galopante, crescente 

desemprego e retração do consumo doméstico e mundial. Período 

esse, que vai entrar para a história econômica do país como “década 

perdida” e, que, com poucas e rápidas interrupções, vai se estender 

até o início dos anos noventa. O Estado brasileiro perdeu quase que 

totalmente a capacidade de manter o crescimento do modelo de 

substituição de importações e o setor privado sozinho não conseguia 

financiar o crescimento econômico. 

 

Esse quadro de crise fiscal vai levar a que o sistema portuário 

nacional, especialmente os portos estatais por onde é movimentada a 

quase totalidade da carga geral, de maior valor agregado, a uma 

crise de letargia onde se presencia, por um período de 12 anos 

iniciados em 1980, queda sucessiva dos investimentos com recursos 

da União, agravando sobremaneira os problemas estruturais do setor 

(ALBAN, 2002), com conseqüência direta para o porto de Suape, que 

teve seu processo de construção iniciado em ritmo de “marcha lenta”, 

não conseguindo, por mais de uma década, concluir sua 

infraestrutura necessária a atração dos grandes empreendimentos 

estruturadores. 

 

                                                 
48 Todas as crises fiscais têm como resultado uma crescente dificuldade do Estado em se financiar, 
muitas vezes associada a déficit público, poupanças públicas negativas ou muito baixas, dívida interna e 
externa excessivas, falta de crédito do Estado, expressa na falta de confiança na moeda nacional e no 
curto prazo de maturidade da dívida doméstica e na falta de credibilidade do governo. Portanto, a perda 
de crédito do Estado – sua incapacidade de se financiar a não ser pela senhoriagem (emissão de moeda) 
– é a quintessência da crise fiscal (PEREIRA, 1996 apud MUNGÓI, s/d). 
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Ainda a esse respeito, Alban (2006, p.46) observa que:  

 

                       [...] no Brasil, os portos públicos estatais viviam 
seus anos mais críticos. Com o combate à inflação, 
os preços dos serviços eram congelados, fazendo 
com que o sistema Portobras perdesse 
completamente a capacidade de se auto-sustentar. 
Os recursos repassados a título de investimento, 
além de cada vez mais escassos, tinham, dessa 
forma, de ser destinados à manutenção. Assim, ao 
final dos anos oitenta, os portos estatais haviam se 
transformado em verdadeiros museus. 

 
 

Ademais, quando o governo federal decide instalar um segundo pólo 

petroquímico no país e opta pelo Nordeste, apesar do lobby por parte 

do Estado de São Paulo em torno da expansão do pólo paulista, os 

baianos, depois de forte pressão dos políticos locais, consegue levar 

pra Bahia o referido empreendimento, em Camaçari, e, para tanto 

contou com vantajosa dotação de recursos naturais, gás e petróleo, 

além da infraestrutura, destaque-se a malha viária estadual e federal 

(Rio – Bahia), e o porto de Aratu, além de já contar com a presença 

da PETROBRAS (refinaria Landulfo Alves) no Estado desde 1950. 

 

Com a criação, em 1967, da Petrobras Química S.A. –PETROQUISA – 

para coordenar o setor petroquímico nacional, o projeto Camaçari 

ganha coesão e, a partir de então inicia articulação junto com a 

Companhia Petroquímica do Nordeste – COPENE (atual BRASKEM), 

para coordenação e financiamento do projeto. Tal plano consistiu na 

união do capital estrangeiro com o capital nacional, no que ficou 

conhecido como modelo tripartite, qual seja, as empresas 

estrangeiras, os grupos privados nacionais e o Estado, participam 

cada um, com um terço do capital do empreendimento. Com essa 

ação, o projeto Camaçari sai do papel e a partir deste momento 

passa ter um volumoso aporte de capital federal para sua 

implantação. 
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Com efeito, na implantação dos três pólos petroquímicos do país, nos 

anos sessenta e setenta, São Paulo (1968), Bahia (1970) e Rio 

Grande do Sul (1975), as centrais de matérias-primas eram 

controladas pela PETROQUISA e as empresas de segunda geração 

pelos sócios do “modelo tripartite” em que o controle de cada 

empresa era detido por três sócios, cada um com aproximadamente 

um terço do capital total, a PETROQUISA como representante da 

participação estatal, um acionista privado brasileiro e um acionista 

estrangeiro licenciador da tecnologia para desenvolvimento do 

projeto das empresas (WWW.petroquisa. com. br, 2010). A 

PETROQUISA só vai comparecer em Suape, com grande aporte de 

recursos, no segundo lustro do século XXI, mais precisamente, em 11 

de abril de 2006, quando é constituída a COMPANHIA PETROQUÍMICA 

DE PERNAMBUCO – PetroquímicaSuape (SUAPE, 2010). 

 

No caso do projeto Suape, a PORTOBRAS que poderia fazer o elo 

entre o governo do Estado e a União, e assim consolidar o projeto 

que tem no porto seu aspecto mais relevante, esteve totalmente 

ausente durante todo esse processo, até sua extinção em 1990, 

justificando essa ausência pelo fato de ser Suape uma idéia do 

governo de Pernambuco (SILVA, 1993). 

 

Ressaltamos que, no período de desenvolvimento dos PNDs até a 

abertura comercial, iniciada em 1990, os portos públicos foram, de 

uma forma geral, secundarizados, ao contrário de outros modais, e, 

ter um sistema portuário caro e ineficiente, nesse contexto, não 

chegava a se constituir num grande problema, isto porque dentro da 

lógica do modelo de substituição de importação, os portos brasileiros, 

representavam mais uma barreira não tarifária a indústria nacional e 

fora do alcance de prováveis ações no âmbito do GATT, atual OMC. 
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Segundo Alban (2006), como o modelo voltava-se fundamentalmente 

para o mercado interno, poucas eram as reclamações quanto ao 

custo portuário. Se com ele a cabotagem não prosperava, crescia o 

modal rodoviário, e qualquer acréscimo de custo daí resultante 

gerava simplesmente um aumento de preço. 

 

Para os setores com forte presença de grandes exportadores e 

importadores, especialmente de insumos, a ineficiência portuária não 

era um problema, já que o governo viabilizou, para eles,49 a 

construção e exploração dos terminais privativos, implantados em 

grande número ao longo do ciclo da industrialização forçada no país, 

a exemplo dos terminais de: Ponta da Madeira (Vale do Rio Doce-

CVRD) e Itaqui (Alcoa) no Maranhão; Dow Brasil do Nordeste S.A. e 

Usiba na Bahia; Aracruz Celulose e Tubarão (CVRD) no Espírito 

Santo; Trevo, Copesul e Cotrijuí no Rio Grande do Sul; Vários 

terminais da Transpetro (PETROBRAS) no Rio de Janeiro, Bahia e São 

Sebastião-SP, dentre outros (ALBAN, 2006). 

 

 O porto de Suape, inclusive, desde sua concepção reserva amplos 

espaços para a construção de terminais privativos destinadas àquelas 

indústrias enquadradas como de primeira geração, conforme 

apresentado no plano diretor do complexo. De acordo com Oliveira 

(2011) o porto de Suape, hoje, dispõe de 27 cais, sendo 5 

construídos, 2 em construção e 20 a serem construídos ao longo dos 

canais de navegação, contando com as áreas destinadas para os 

terminais privativos. 

 

Hoje no Brasil, em funcionamento, segundo levantamento da ANTAQ 

(2007), existe 127 terminais privativos outorgados, operando 

                                                 
49 Em abril de 1966, o Decreto-lei nº. 5 formalizou o conceito de terminal privativo, permitindo a 
embarcadores ou terceiros construir ou explorar instalações portuárias, desde que a exploração se 
fizesse para uso próprio (PEDREIRA, 2006) 
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principalmente com produtos primários (commodities), conforme 

tabelas a seguir. 

TERMINAIS PRIVATIVOS 

TIPO DE CARGAS 

Terminais Privativos outorgados: 127 

GRANEL SÓLIDO GRANEL LÍQUIDO CARGA GERAL 
Minério de Ferro Petróleo Celulose 

Soja GLP Produtos Siderúrgicos 
Farelo de Soja Gasolina Carnes Congeladas 

Alumínio Querosene de 
Aviação 

Frango 

Caulim Óleo Combustível Bovina 
Alumina Óleo Diesel Suína 

Ferro Gusa Álcool Café 
Minério de Manganês Soda Cáustica Madeiras 

Açúcar Óleos Vegetais  
Milho   
Trigo   

Adubos/Fertilizantes   

 

TERMINAIS PRIVATIVOS 

Movimentação total de carga por natureza- 2006(em toneladas) 

 

ESTADO GRANEL 
SÓLIDO  

GRANEL 
LÍQUIDO 

CARGA 
GERAL 

TOTAL 

Rio de Janeiro 45699192 - - 45699192 
São Paulo 7879037 48667299 1607253 58153589 
Paraná 43654 - 534872 578526 

Rio Grande do 
Sul 

1819472 9530456 816592 12166520 

Mato Grosso 36495 - - 36495 
Mato Grosso do 

Sul 
3164226 - 46600 3210826 

Amapá 166406 - 1749 168155 
Rondônia - - 121155 121155 

Pará 19036384 635707 383774 20055865 
Amazonas 3807491 6885477 1006309 11699277 
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Maranhão 81057544 246844 - 81304388 
Ceará - 685787 1197262 1883049 

Rio Grande do 
Norte 

- 3469820 - 3469820 

Alagoas - 956334 - 956334 
Sergipe 965032 2776689 - 3741721 
Bahia 1455158 21281682 - 22736840 

Minas Gerais 85706 - - 85706 
Espírito Santo 120208059 2046199 13296536 135550794 

TOTAL 285423856 106457456 19429429 411310741 
Fonte: ANTAQ, 2007. 

 

Desde o fim dos anos setenta e durante os anos oitenta, portanto,  o 

Complexo de Suape sofre uma forte retração, acarretando demora na 

implantação das obras de maior relevância para funcionamento do 

Porto, principal atrativo do projeto, inviabilizando a vinda dos 

investimentos privados. Segundo Silva (1993), esses fatores 

deixaram Suape diante de um impasse; “O governo não implantava a 

infraestrutura portuária porque não havia projetos definidos e os 

empresários não se definiam diante da falta de infraestrutura”. 

 

De acordo com o pensamento de Erber (2009, p.3) impasse dessa 

natureza conduz a incerteza e esta reduz a possibilidade de 

coordenação dos atores, especialmente das suas estratégias. A 

sinergia e as externalidades que surgem através da ação conjunta 

são reduzidas, a mudança torna-se mais lenta e errática. 

 

Vale ressaltar que, para a ausência de recursos federais para Suape, 

e aí reside um segundo fator da negligência do governo federal para 

com o projeto, em muito contribuiu a inexistência de uma legislação 

específica para o porto e desse modo ele permaneceu, até quando a 

situação do ponto de vista institucional foi resolvida, mediante acordo 

e emissão de uma autorização de funcionamento ao governo do 

Estado de Pernambuco, quando o porto passa a integrar o sistema 
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portuário nacional, como porto público, bem como a receber recursos 

do orçamento da União. 

 

A regularização da situação jurídico-institucional do Porto de SUAPE 

junto ao Governo Federal foi efetivada através da Portaria Nº 57/92 

do Departamento Nacional de Transportes Aquaviários - DNTA/SNT, 

de 09 abril de 1992, (ver anexo G) que concedeu autorização ao 

Governo do Estado de Pernambuco para a exploração comercial dos 

serviços portuários (Suape, 2009) 

 

Na prática o porto de Suape passou por um processo de 

estadualização, deixando de ser administrado pela Companhia de 

Docas do Rio Grande do Norte, um órgão federal, passando para a 

administração do governo do Estado de Pernambuco, em 1992 (Silva, 

1993). 

 

Assim, até 1992, os anos que se seguem não trazem muitos avanços 

para Suape e decisões político-partidárias impediram seu 

crescimento, como foi o caso em que o então ministro de Minas e 

Energia, Cesar Call (1979 a 1985) não autorizou a instalação da Alcoa 

Brasil – Consórcio Alumar (líder mundial na produção de alumínio), 

sugerindo que a empresa optasse entre o Pará e o Maranhão o que 

terminou ocorrendo, na cidade de São Luis - MA. O contrato forçou a 

Eletronorte a assumir o fornecimento de energia elétrica para o 

Estado do Maranhão, até então atendido pela Chesf. A energia da 

Chesf, a um preço diferenciado por ser um importante insumo no 

processo de produção, era um dos atrativos de Pernambuco para ter 

em Suape o maior complexo da Alcoa no país. 
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Esse projeto, que chegou a ter um protocolo50 firmado para a criação 

da Alune-Alumínio do Nordeste S/A, contava com a participação do 

governo de Pernambuco, da SUDENE e como sócios estrangeiros a 

empresa norte-americana Kaiser Aluminun e a estatal alemã VAW 

que, com a eleição do primeiro ministro alemão, Helmut Koln e a 

conseqüente mudança de política econômica, de redução de 

investimentos, cancelaram a participação da VAW, inviabilizando a 

Alune. E assim Pernambuco perdeu a chance, na década de oitenta, 

de viabilizar um empreendimento de escala mundial no complexo 

industrial de Suape (CUNHA e LUCENA, 2006). 

 

Os reflexos da crise econômica que se instalou no Brasil, impactaram 

no repasse de verbas da União para Suape. O governo de 

Pernambuco, dessa maneira, resolve contrair um empréstimo de US$ 

50 milhões, junto a um consórcio bancário liderado pelo Royal Bank 

of Canadá, viabilizando a construção “do molhe, do píer de atracação, 

das estações de tratamento d’água e das barragens de Bita e Utinga, 

além da ferrovia conectando a malha regional, da estação rodo 

ferroviária e parte da avenida portuária” (CUNHA e LUCENA, 2006). 

 

Como já explicitado, no final do governo de Moura Cavalcanti a 

liberação de recursos federais para Suape diminuíram devido à crise 

enfrentada pelo país com o fim do milagre econômico e só depois, 

com muito esforço do governo Estadual, foi criada pelo governo de 

Marco Maciel (1979-1983), a Secretaria Extraordinária para Assuntos 

de Suape, que deu continuidade a execução de projetos técnicos e 

estudou alternativas para obtenção de apoio financeiro, inclusive do 

já citado empréstimo externo. Foi também neste governo que se deu 

início as operações do Porto de Suape, com a atracação do navio 

Araxá, em 8 de novembro de 1982, após incessantes negociações 

                                                 
50 O governo brasileiro assinou um protocolo de intenções, através do Ministro Delfin Neto, com a 
empresa VAW em Bonn, na Alemanha.  
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com a Petrobrás, que permitiu a construção do Terminal de 

Combustíveis de Suape culminando com a transferência do parque de 

combustíveis do Brum (porto de Recife) para Suape (CUNHA e 

LUCENA, 2006). 

 

 Segundo Cunha e Lucena (2006, p. 40) Suape ganhou um impulso 

maior durante o governo de Roberto Magalhães (1983 a 1987). Sem 

contrair empréstimos, o governador de Pernambuco fez obras de 

infra-estrutura tais como a pavimentação do sistema viário, terminal 

de carga e descarga de combustível com capacidade operacional de 

360 m³/h, rede de transmissão elétrica de 69 kv, interligação da 

central de telefonia à zona portuária, instalação para sistema roll-on-

roll-off entre outras. Por isso chegou a dizer que tocou Suape com 

dinheiro azul e branco, numa referência às cores da bandeira de 

Pernambuco.  

 

Apesar do esforço do governo estadual para concretizar Suape, o 

volume de obras realizadas estava em descompasso como o 

cronograma físico e financeiro previsto inicialmente e para agravar 

ainda mais o quadro de crise financeira no Estado de Pernambuco, a 

seca volta a assolar a região nesse período, mas precisamente entre 

1979 e 1983 e também entre 1998 e 1999, afetando toda a economia 

do semi-árido nordestino, com reflexos diretos na economia estadual 

(ANDRADE JR., 2001). 

 

Ainda durante esse governo ocorreu à assinatura do Decreto Estadual 

nº 8.447/83 (Ver anexo E) que, conforme previsto no seu Plano 

Diretor aprovou as Normas de Uso do Solo, Uso dos Serviços e de 

Preservação Ecológica do Complexo Industrial Portuário (SUAPE, 

2009). De acordo com esse decreto e com a posterior Legislação 

Federal de criação da Zona de Processamento de Exportação 
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(ZPE/SUAPE) 51 o zoneamento de toda a área do Complexo, segundo 

deliberação 16/94 do CAP do porto de Suape, foi subdividido em: 

 

� Zona Industrial Portuária (ZIP) 
 

� Zona de Processamento de Exportação (ZPE); 
 

� Zona Industrial 3 (ZI-3); 
 

� Zona Industrial 3A (ZI-3A); 
 

� Zona Industrial 3B (ZI-3B); 
 

� Zona Central Administrativa (ZCA); 
 

� Zona de Preservação Ecológica (ZPEC); 
 

� Zona Agrícola e Florestal (ZAF); 
 

� Zona de Preservação Cultural (ZPC); 
 

� Zona Residencial 3D (ZR-3D). 
 

Sendo que, de acordo com Plano de Desenvolvimento e Zoneamento 

o Porto de Suape, para fins industriais foram definidas as seguintes 

localizações: 

 

- ZIP - Zona Industrial Portuária, localizada às 

margens das dársenas (canais de navegação) do 

Porto Interno Escavado. 

- ZPE - Zona de Processamento de Exportação, em 

processo de licitação. 

- ZI-3 - Zona Industrial, localizada às margens da 

PE-60 e do Tronco Distribuidor Norte, possuindo 

ainda uma subárea com via de acesso própria, 

                                                 
51 A experiência brasileira com zonas livres, franca ou de exportação tem inicio em 1967 com a 
implantação da Zona Franca de Manaus através do Decreto Lei nº 288/1967. Nos anos noventa, sugiram 
as Zonas de Processamento de Exportações-ZPE, que foram criadas em 1988 no Governo Sarney, 
suspensa no inicio do Governo Collor e reativadas pelo Decreto Lei nº 8396 de 2 de janeiro de 1992. Em 
6 de abril de 2009 o Decreto 6.814 regulamenta a Lei 11.508/2007, que dispõe sobre o regime 
tributário, cambial e administrativo das ZPEs (MDIC, 2011). 
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onde atualmente está localizada área destinada a 

FIRESTONE. 

- ZI-3A - Zona Industrial, localizada entre a ZPE e 

o limite Sul do terreno de SUAPE, também às 

margens Oeste da PE-60 e Norte do Acesso às 

Pedreiras. Na área foi destacado terreno com 

99,78 hectares para implantação da montadora de 

veículos e indústrias de autopeças. 

- ZI-3B - Zona Industrial, localizada entre a Zona 

Central Administrativa do Complexo e o limite Sul 

do terreno de SUAPE, servida pela PE-60 a Oeste e 

pelo Acesso às Pedreiras, reservada para 

implantação de uma Refinaria de Petróleo (SUAPE, 

2009). 

 

Vemos portanto que, com esse zoneamento (CAP 16/1994), o 

complexo de Suape passa a comportar uma ZPE (Ver mapa a seguir) 

criando novas expectativas para o avanço da construção de Suape, 

que só veio a se efetivar em 2010, com o porto e o complexo 

industrial em estágio avançado de consolidação, mediante assinatura 

do presidente Lula do termo de autorização, só que agora sua 

implantação ocorre em Jaboatão do Guararapes, no chamado 

território estratégico de Suape, e não mais no município do Cabo de 

Santo Agostinho. 

 



131 
 

 

  



132 
 

 

 

Em 1984, foi construído um molhe de pedras para proteger a entrada 

do porto interno e na bacia formada por esta construção foi 

implantada a primeira oferta portuária, contendo duas instalações de 

acostagem de navios:  

a) O Píer de Granéis Líquidos (PGL); 

b)  O Cais de Múltiplos Usos (CMU). 

 

Em 1986, após um incêndio de um navio de combustível no porto do 

Recife, terminal que atendia ao Estado desde 1918, o então 

governador de Pernambuco, Roberto Magalhães, ordena que as 

empresas de combustíveis se transfiram para Suape. Assim, o que 

era um projeto, com o incidente, foi acelerado. Das mais conhecidas, 

a Petrobras distribuidora, Shell, Texaco e a Esso vão formar o novo 

parque de tancagem de Suape (SUAPE, 2010). 

  

Em agosto de 1986, com a saída do governador Roberto Magalhães, 

Gustavo Krause assumiu o governo do Estado e sancionou o Decreto 

da Assembléia Legislativa de Pernambuco, que através da Lei nº 

9861/86 instituiu o Fundo de Desenvolvimento Industrial de Suape 

(FDS), com o objetivo de promover o desenvolvimento das atividades 

industriais no Complexo Portuário de Suape (CUNHA e LUCENA, 

2006).  

 

Em 1987, o empresário Álvaro Araújo, através de sua empresa que já 

era uma grande prestadora de serviços navais da Petrobras na época, 

comprou o terreno de 300.000 m² para construir um estaleiro de 

reparo de plataformas da estatal, mas o projeto não foi adiante, 

inviabilizado pela crise brasileira dos anos oitenta e noventa, e o 

terreno ficou intocado até 1999, quando o Governo de Pernambuco 
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recompra, que a esse tempo fazia parte da massa falida da A. Araújo 

S.A., no Tribunal de Justiça de São Paulo (ALGOMAIS, jul. 2009) 

 

 Em 2001, esse mesmo terreno foi licitado pelo Governo do Estado e 

adquirido pelo grupo filipino ICTSI que passou explorar o Terminal de 

Contêineres do Porto de Suape, mediante contrato de arrendamento 

no valor de R$348,8 milhões por um prazo de 30 anos (ALGOMAIS, 

Jul. 2009). 

 

Em 1988, após alterações no plano diretor funcionavam no complexo: 

O parque de tancagem de granéis líquidos (Shell, Esso, Atlantic, 

Texaco, e Petrobras Distribuidora) relocalizado do Porto de Recife; 

Diamar, fábrica de embarcações de fibra; Tequimar, produtos 

químicos; A Norte Gás Butano, a Novogas e a Norgas, Distribuidoras 

de gás liquefeito de petróleo – GLP e logo em seguida a Pande, 

beneficiamento de arroz e envasamento de óleo comestível e a 

Sanbra (atual Bunge), refinação de óleos vegetais (Silva, 1993); 

(CAP 16/1994). 

 

Nesse tempo, ganha força a idéia de se implantar uma ZPE em 

Suape, já que nesse mesmo ano o Governo do presidente Sarney 

aprova a lei de criação de ZPEs no país. Era mais uma tentativa, 

através de um grande projeto, de consolidar o empreendimento 

Suape. Desta feita, com o Brasil amargando ainda uma crise 

financeira e o setor privado nacional retraído e descapitalizado, a 

saída, aos olhos dos planejadores do Estado, era apelar para a 

captação de poupança externa a partir da oferta de “territórios livres” 

a exemplo do que vinha ocorrendo em algumas partes do mundo. 

 

No campo político o Brasil também vivencia um momento de muita 

discussão e reorganização de suas instituições, culminando com a 

proclamação de uma nova constituição, em 1988, que dá ao país os 
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instrumentos políticos e institucionais para condução de seus 

interesses no âmbito de uma democracia em vias de consolidação. 

 

A esse tempo, em relação a Suape, quetionava-se porque dez anos 

após sua inauguração ele não se tornou um porto concentrador de 

carga ou um hubport tendo em vista sua capacidade para receber 

navios de grande calado, já que o mesmo entrara em operação em 

abril de 1982, oferecendo já uma razoável infraestrutura e contando 

com uma localização estratégica. Várias razões são apontadas, entre 

as quais podemos destacar a não implantação de uma Zona de 

Processamento de Exportações- ZPE, que embora não constasse do 

plano diretor original é incorporada ao mesmo como possibilidade de 

consolidação do projeto ainda nos anos oitenta. As ZPEs foram 

criadas através do Decreto-Lei n° 2.452 de 29 de julho de 1988, 

constituindo-se em áreas de livre comércio, com vistas à instalação 

de empresas voltadas para a produção de bens a serem 

comercializados exclusivamente no exterior, exigência esta 

flexibilizada quando da atualização da legislação acerca do tema no 

ano de 2007. 

  

Egler (1992, p.56) ao discorrer sobre as ZPEs, como instrumento de 

política econômica, as enquadram como uma extraterritorialidade 

“reinventada” 52, friso do original, aparecendo como: 

  

[...] verdadeiros enclaves fabris que permitem a importação 
de equipamentos e matérias-primas sem incidência de 
tarifas, sua transformação em produtos manufaturados sem 
a cobrança de impostos e a posterior exportação sem 
restrições cambiais. Sob a justificativa de atrair 
investimentos externos, garantir o acesso a tecnologias 
modernas e promover o desenvolvimento regional, o Estado 

                                                 
52 Originalmente utilizada como cidades ou portos livres pelos mercantilistas, como instrumento para 
ativar as trocas comerciais em pontos determinados do território, sem reduzir o controle tarifário sobre o 
restante da economia. Reinventada como Zona de Livre Comércio (ZLC), pelos norte-americanos em 
1934, como instrumento para beneficiar-se da circulação internacional de mercadorias, mantendo rígido 
controle sobre o mercado doméstico em uma fase protecionista de sua história econômica (EGLER, 
1992).  
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delimita um território hospedeiro para capitais em busca de 
valorização, onde exista disponibilidade de energia, 
infraestrutura e serviços e, principalmente, mão de obra 
abundante. 

 

Nesse momento, e, em tempos de globalização e abertura comercial, 

chegam com força ao país os exemplos dos países do sudoeste 

asiático mais conhecido como ‘tigres asiáticos’, em alusão ao 

crescimento econômico “agressivo”, conseguido em parte via 

abertura de suas economias para implantação de ZPEs, bem como 

toda uma discussão acerca da formação de acordos regionais para o 

estabelecimento de zonas de livres comércio e mercados comuns, 

que se convertem em estratégias políticas de captação de recursos 

externos ao mesmo tempo em que delimitam fronteiras de proteção 

aos mercados domésticos, respectivamente, pelos países que buscam 

uma “inserção competitiva” nessa nova economia global, inclusive o 

Brasil. 

 

Por outro lado, destacamos nesse contexto, às premissas do 

Consenso de Washington53, que, dentre outras coisas, recomendava 

aos países que adotassem reformas institucionais visando a abertura 

à economia internacional (comercial, financeira e ao investimento 

direto, complementadas por uma taxa de câmbio “competitiva”) e do 

Estado, tanto em termos fiscais, equilíbrio orçamentário, como em 

termos institucionais tais como; privatizações, desregulações e 

reforço dos direitos de propriedade (ERBER, 2009). 

 

Delfin Netto, caloroso defensor das ZPEs brasileiras, em matéria 

publicada pelo jornal Valor Econômico, em 10/04/2007, além de 

externar suas opiniões favoráveis ao projeto de ZPEs brasileiras, nos 

apresenta uma tipologia do conjunto de iniciativas do governo chinês 

nesse campo, o que, segundo o autor, em muito contribuiu para o 

                                                 
53 Foi elaborado, em 1990, para ser aplicado inicialmente pelos países da América latina e depois 
ampliado para os demais países em desenvolvimento (ERBER, 2009). 
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surto de crescimento econômico naquele país, que contempla as já 

citadas ZEEs, zonas econômicas especiais, e as zonas de 

desenvolvimento de indústrias de alta tecnologia, zonas fronteiriças 

de cooperação econômica, zonas de processamento de exportação 

(algo similar às brasileiras), zonas de livre comércio e zonas de 

turismo. Atualmente existem na China mais de duzentas destas zonas 

criadas pelo governo central que também autorizou os governos 

locais a criarem suas próprias zonas elevando em mais de três mil as 

zonas criadas por iniciativa local. 

 

Apesar do grande alarde inicial no emprego das ZPEs e do 

MERCOSUL, como instrumentos de política econômica, nenhuma das 

duas formas chegou a se constituir em alternativa sustentável do 

desenvolvimento brasileiro de longo prazo. 

 

Na América do Sul, a formação do MERCOSUL ganhou um alento com 

a assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, e na seqüência o 

protocolo de Ouro Preto-MG, em 1994, e, embora se tenha avançado 

na criação de uma Zona de Livre Comércio com vistas ao 

estabelecimento de uma União Aduaneira, o projeto de união do cone 

sul entrou em ritmo de “marcha lenta” dentre outros fatores pela 

incapacidade da Argentina de manter os compromissos do bloco nos 

termos dos acordos assinados, bem como o alto nível de assimetrias 

existentes entre os quatros parceiros. Sem embargo, podemos 

afirmar que a formação do bloco comercial e o esforço em manter 

uma agenda pró-ativa tem sido uma preocupação da nova geopolítica 

brasileira, frente as suas pretensões hegemônicas no contexto 

regional, o que não estaria no escopo desse trabalho uma análise 

mais aprofundada sobre o tema. 

 

No que diz respeito às ZPEs, efetivamente, não chegamos a ter 

nenhuma delas implantada até o ano de 2010 e, para tanto, em 
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muito contribuiu o imbróglio jurídico institucional que a questão 

tomou e que se arrastou por mais de duas décadas, desde a 

aprovação em 1988. Nesse tempo, havia no país uma forte 

resistência a implantação das ZPEs, surgindo com maior força no 

meio acadêmico, que via com reservas o investimento estrangeiro, 

dentro do próprio governo e, principalmente, junto aos empresários, 

capitaneados pela FIESP que durante os anos oitenta e noventa 

ostentava forte posição monolítica contra sua implantação, receosos 

que a experiência da zona franca de Manaus se repetisse, agora por 

todo o país. 

 

O temor, nesse sentido, estava relacionado ao grau de internação da 

produção, já que no caso de Manaus tivemos uma espécie de 

república livre voltada para o mercado interno, ocasionando, segundo 

o empresariado paulista, uma concorrência desleal com a indústria do 

Sudeste, em especial, junto ao setor eletroeletrônico. 

 

Segundo Batista (1985 apud SILVA, 1993) o setor eletrônico 

brasileiro foi obrigado a se relocalizar em Manaus para se manter 

competitivo e, ao se aproveitar das vantagens tarifárias inviabilizou a 

produção de componentes eletrônicos no país bem como a 

capacidade de gerar tecnologias no referido setor. 

 

Em estudo realizado pelo IPEA (LYRA, 1995) situação semelhante é 

diagnosticada, embora se ressalve que houve avanços no processo de 

industrialização e de integração da Amazônia ao resto do país, 

especialmente com o Sudeste, com alguns setores revelando, em 

menor ou maior grau, capacidade de articulação regional com relativo 

grau de competitividade percebida pela condição de concorrer e 

exportar para o mercado internacional, destacando-se aí as indústrias 

do pólo duas rodas (motocicletas e bicicletas), pólo relojoeiro e ótico. 
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O fato é que o Brasil regulamentou as ZPEs, através de Lei 

complementar 11.508/2007, que atualiza a legislação brasileira nesse 

sentido, limitando em 20% a quantidade total de produção passível 

de internalização pelas empresas instaladas nessas zonas, e dessa 

maneira, buscou-se acalmar e tranqüilizar os setores que revelaram 

forte oposição ao projeto, ao mesmo tempo em que atende parte das 

classes hegemônicas que vêm nas ZPEs um instrumento de 

sustentação de seus interesses, especialmente dos setores ligados ao 

capital mercantil, como observa Egler (1992), notadamente do Norte 

e Nordeste do país, para onde preferencialmente se voltam à 

instalação da maioria delas. 

 

Ao finalizar este trabalho a situação da ZPE de Suape, primeira a ser 

autorizada no país, estava do ponto de vista legal definida e o projeto 

de infraestrutura encaminhado por uma empresa privada, a 

construtora Moura Dubeux, através da subsidiária Cone S.A.54, com 

previsão de entrega para 2012. De acordo com Oliveira (2011) o 

projeto da ZPE de Suape não cria restrições de nenhuma natureza 

aos setores interessados, ao contrário do projeto inicial onde havia a 

permissão apenas para os setores de; Àlcool-químico, sucroquímico, 

metal-mecânico, têxtil, pesqueiro, mineral e agroindustrial conforme 

Decreto lei nº 8396/92. 

 

No início nos anos noventa, três eventos vão marcar profundamente 

o sistema portuário nacional e a trajetória histórica de Suape em 

particular, contribuindo para que o porto, objeto técnico, entre em 

uma nova fase de sua construção, e estão relacionados à extinção da 

empresa holding PORTOBRAS em 199055, a consolidação do modelo 

                                                 
54 Irá construir além da ZPE-Suape um condomìnio de negócios, com infraestrutura e logística integrada 
incluindo ainda o modelo de empresas sob encomenda (build to suit) até galpões multiuso, em uma área 
de 15 milhôes de metro quadrados (VALOR ECONÔMICO, 2011, www). 
 
55 Na primeira semana de governo, Collor extinguiu onze estatais, inclusive a PORTOBRAS, ao mesmo 
tempo em que anunciou um ambicioso programa de privatizações, numa tentativa de promover a 
reforma do Estado, através de sua diminuição (MENEZES, A. e MENEZES E., 1998). 



139 
 

 

de gestão portuária, predominante na Europa, do tipo landlord port 

(Ver quadro a seguir) e com ele a ampliação do processo de 

privatização das operações portuárias de Suape56, em 1991, no que 

contribuiu a autonomia administrativa capitaneada pela empresa 

Suape, e na seqüência, em 1993, temos a promulgação da Lei de 

Modernização dos Portos, que, dentre outras medidas, regulamenta e 

estende as privatizações para todo o sistema portuário nacional, além 

do já citado acordo que regulamentou institucionalmente Suape 

perante o governo federal, em 1992. 

 

Tabela  – Modelos de gestão e exploração portuária  
 

 
TIPO/FUNÇÃ

O 

 
INFRA-

ESTURUTUR
A 

 
SUPERESTRUTUR

A 

 
RELAÇÃO DE 
TRABALHO 

 
OUTRAS 
FUNÇÔES 

 
PORTO 
PÚBLICO 

(Service Port) 

 
PÚBLICA 

 
PÚBLICA 

 
PÚBLICA 

 
MAIORIA 
PÚBLICA 

 
PORTO MISTO 
(Tool Port) 

 
PÚBLICA 

 
PÚBLICA 

 
PRIVADA 

 
PÚBLICA/ 
PRIVADA 

 
LANDLORD 

PORT 

 
PÚBLICA 

 
PRIVADA 

 
PRIVADA 

 
PÚBLICA/ 
PRIVADA 

PORTO 
PRIVATIVO 
(Private Port) 

 
PRIVADA 

 
PRIVADA 

 
PRIVADA 

 
MAIORIA 
PRIVADA 

Fonte: Adaptado pelo autor de:  Banco Mundial (2003); e Antaq 
(2006).  
 

O advento de políticas globalizantes e de integração territorial em 

larga escala resultou, dentre outras coisas, no aumento do que 

Santos (1996) conceituou de circuitos espaciais de produção (fluxo de 

                                                                                                                                               
 
56 Na realidade a participação da iniciativa privada em Suape está presente desde sua concepção, 
através da reserva de terminais privativos para as empresas de 1ª geração no seu plano diretor, como 
também no episódio da venda do terreno, às margens das dársenas, para empresa A. Araújo S.A., nos 
anos oitenta, onde se pretendia construir um estaleiro de reparos navais. 
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bens materiais) e dos círculos de cooperação no espaço (fluxo não-

materiais – dinheiro, informação, etc.). 

 

 Assim, o Brasil passou a ser cada vez mais incorporado ao sistema 

produtivo mundial, embora, essa participação tenha se dado de forma 

hierarquicamente pré-estabelecida como produtor de commodities e 

paraíso turístico o que pode ser comprovado pela abertura comercial 

(alfandegária) e a desindustrialização, mediante, as fusões, 

aquisições, falências, privatizações e concessões (SILVEIRA, 2008). 

Os setores que registram melhor desempenho, nesse sentido, são 

exatamente aqueles ligados a produção agroindustrial e mineral, de 

grande demanda no mercado mundial e, esse crescimento vai revelar 

uma série de gargalos logísticos na escoação e fluidez de 

determinados produtos, a exemplo das filas quilométricas do porto de 

Paranaguá (soja) e do caótico e obstaculizado acesso ao porto de 

Santos (carga geral). 

 

Em 1990, ainda com o país vivendo um quadro de crise fiscal e 

financeira e se debelando com inúmeras tentativas de controlar a 

inflação, toma posse, em Pernambuco, o governo de Joaquim 

Francisco, elegendo Suape com uma de suas prioridades. Trata-se, 

na realidade, de um esforço do governo para alavancar o porto e com 

isso, reposicionar a economia local frente ao novo quadro de 

competição regional, exarcebado com o processo de inserção 

competitiva do país na economia globalizada, que reativa a 

concorrência entre os territórios, ao mesmo tempo em que 

desqualifica os portos brasileiros como elo eficiente nessa economia 

cada vez mais reticularizada.  

 

 Aproveitando os ventos favoráveis da onda neoliberal que chega ao 

país, reforçando o discurso das elites em torno do chamado “Custo 
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Brasil” 57 alçado a condição de responsável pela ineficiência e falta de 

competitividade da economia brasileira para sua inserção na 

economia mundial, e, adiantando-se ao projeto de reforma portuária 

ora em discussão no congresso nacional, o governo de Pernambuco 

cria uma nova estrutura58 para o porto onde fica sob responsabilidade 

do setor público apenas a infraestrutura, cabendo a iniciativa privada 

todas as operações com cargas, inclusive no tocante a contratação de 

mão de obra (OLIVEIRA, 2007).  

 

A esse respeito Amândio (2003) destaca que, o debate acerca desta 

questão, nesse contexto, centra-se em torno de modelos de gestão 

com maior ou menor intervenção do Estado, garantindo-se o 

investimento nas grandes infraestruturas marítimo-portuárias, e 

remetendo para a iniciativa privada as atividades de operação e de 

exploração dos portos, com o objetivo de aumentar a eficiência, 

diminuindo os custos e o tempo de operação portuária. 

 

Em 1991, Suape começou a operar o Cais de Múltiplos Usos (CMU) 

com a movimentação de cargas conteinerizadas, assim como foram 

estabelecidas as Diretrizes da Política Nacional dos Transportes, pela 

Secretaria Nacional dos Transportes (Ministério da Infra-Estrutura), a 

qual incluía Suape entre os onze portos prioritários do país, 

direcionando-lhe recursos públicos federais de investimentos em 

infra-estrutura portuária (SUAPE, 2009). A esse tempo, o porto de 

Suape, já exibe ares de modernidade  ancorado nos excelentes 

atributos naturais, localização geográfica, no saliente nordestino, 

privilegiada e pelo conjunto de objetos técnicos reunidos até então no 

                                                 
57 O “Custo Brasil” é compreendido, segundo Monié (2003), como um conjunto de gargalos – 
institucionais, operacionais etc. – que encarecem os custos de produção das firmas e afetam, 
conseqüentemente, sua capacidade de competir com suas concorrentes estrangeiras no âmbito de uma 
economia em processo de abertura e profunda reestruturação. Este custo por onerar as exportações 
representaria o maior obstáculo à inserção do Brasil no novo cenário global. 
 
58 A administração do porto, com reduzido número de funcionários cuida apenas da gestão, controle e 
acompanhamento do processo como, por exemplo, a movimentação dos navios, segurança, 
manutenção, vias de acesso, etc. (OLIVEIRA, 2001). 
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seu espaço portuário, que o coloca como forte candidato a porto 

concentrador de cargas (hubport) regional de uso público. 

 

Em agosto de 1996, no terceiro ano da gestão Arraes, o governo 

federal mais uma vez colocou o Porto de Suape como prioridade ao 

incluí-lo entre os 42 empreendimentos do Programa “Brasil em Ação”, 

culminando no recebimento de recursos para criar uma infra-

estrutura voltada para a atração de investimentos privados. Ainda 

neste governo, foi dada continuidade à construção de 965 metros de 

cais (primeira etapa do Porto Interno), com profundidade de até 15,5 

metros, em que “indústrias e empresas de serviços portuários 

deveriam investir em suas instalações, ao longo das margens do 

canal interno”, cujas obras foram finalizadas em 1999 (CUNHA e 

LUCENA, 2006). 

 

A finalização dessa primeira etapa do Porto Interno abriu caminho 

para a aproximação dos grandes navios graneleiros e mega cariers e 

para a atração de investimentos privados, com a instalação de 

indústrias e empresas portuárias ao longo da margens do canal 

interno. A partir de então, o Porto de Suape credenciou-se para ser 

de fato um dos hub ports brasileiros e passou a ser visto como de 

forma estratégica na Costa Atlântica da América do Sul, pelos 

armadores internacionais. 

 

Para Jorge Dias (2008, in Revista Cais do Porto.com), diretor de 

gestão portuária de Suape, essa ação na prática representou a 

abertura dos recifes de pedras para ampliar a área do porto interno, 

o que possibilitou a instalação de mais empresas próximas à bacia de 

água e a chegada de embarcações mais perto dos locais de carga e 

descarga.”Essa Ação foi um marco na história do Porto, que foi 

ampliado internamente, permitindo mais possibilidades de negócios” 

frisa o diretor. Em 1999, iniciou-se a construção da segunda etapa do 
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Porto Interno, com a dragagem de mais de 1,3 milhões de metros 

cúbicos que estendeu o canal de navegação em mais 450 metros. 

 

São eventos que , no seu conjunto, concorreram para ampliar a 

capacidade de oferta de serviços portuários  por parte de Suape e 

consolidaram o porto como um aparelho logístico de ultíma linha, 

para os padrões do sistema portuário brasileiro, criando na 

sequência, em contrapartida, as condições para a efetiva expansão 

do polígono industrial e de serviços, ao compor um ítem, eivado de 

racionalidade econômica, nas análises e estratégias de planejamento 

e expansão de inúmeras empresas desejosas de se instalar no 

Nordeste brasileiro, e aí destacamos alguns dos grandes 

empreendimentos ancorados em Suape a exemplo do estaleiro 

Atlântico Sul S.A e a refinaria Abreu e Lima, cujo estudo técnico para 

localização realizado pela PETROBRAS, ressalta, dentre outros 

aspectos  o fato de Suape ter um “ distrito industrial implantado com 

autonomia administrativa, plano diretor e áreas de preservação 

associadas”, além da infraestrutura já disponível, especialmente 

portuária (Ver anexo F).  

 

Em realidade, Suape e seu grande calado, de 16.5m, já vem 

operando, ainda em pequena escala, como porto concentrador de 

cargas por oferecer condições para receber navios full contêiners de 

até sexta geração (ver figura abaixo), que, ora desembarca parte da 

carga e, dessa maneira, mais leve, poder atracar em portos de menor 

calado como Salvador e Santos, ora desembarca toda carga em 

Suape, para depois, nesse caso, via feeder service, (cabotagem) 

seguir para um feeder port (porto alimentador de um porto principal), 

seu destino final (KANO, 2008; INÔ, 2009). 

 

 São operações que tendem a ser aceleradas como a entrada em 

funcionamento dos empreendimentos industriais, bem como com a  
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ampliação da hinterlândia do porto a partir da construção da ferrovia 

transnordestina e a expansão da malha rodoviária. 

 

 

Fonte: Alban, 2006. 

 

Em Alban (2006) vamos encontrar exemplo bastante ilustrativo da 

importância do calado de um porto no atual sistema marítimo 

mundial, e diz respeito ao navio “Monte Rosa do armador Hamburg 

Süd que é o maior navio de contêiner a operar na costa brasileira. É 

um navio de quinta geração e em 2005 escalou nos portos de Santos, 

Sepetiba, Suape, Pecém, Paranaguá e Rio Grande”. O gráfico a seguir 

ilustra quais os terminais brasileiros estão aptos a receber o Monte 

Rosa em função do seu calado. O autor, ainda destaca que o calado 

não se constitui na única restrição, embora seja o mais difícil de 

viabilizar, havendo portos onde a largura do canal de acesso, como é 

o caso de Manaus, e a capacidade de operação de equipamentos 

podem restringir a operação de full contêiner de ultima geração, a 

exemplo da altura (calado aéreo) e do alcance (capacidade para 

alcançar a ultima fileira de contêineres do navio) dos portaineres. 
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Suape tem tudo isso, como veremos no próximo capítulo, na 

caracterização do quadro atual do porto. 

 

 

Fonte: CEL/COPPEAD apud Alban, 2006. 

 

Considerando o calado atual dos portos, disponíveis nos terminais de 

contêineres brasileiros, concluímos que apenas Suape, Sepetiba (RJ) 

e Pécem (CE) estariam aptos a receber navios full contêineres de 

última geração. 

 

O processo produtivo do mundo globalizado vem se mostrando 

formado por redes e essas, por sua vez, são compostas por núcleos 

produtivos espalhados em diversas regiões da Terra. Nesse contexto 

os portos são identificados por Monié (2009) como elementos dessas 

redes produtivas, uma vez que por eles saem e chegam mercadorias 

e a partir deles ocorre a distribuição dessas mercadorias para o 

mercado, onde realmente ocorre a agregação de valor aos produtos e 

mesmo serviços que dependem de portos para chegarem ao 

consumidor. 



146 
 

 

 

Considerando a fragmentação do processo produtivo em um espaço 

econômico não mais em um único local, mas por diversas regiões do 

mundo, as chamadas cidades porto, se encaixam nesses espaços e o 

porto instrumento do desenvolvimento territorial dos municípios onde 

estão construídos. Isso pode ocorrer a partir de políticas de 

desenvolvimento territorial, as quais devam considerar recursos 

locais, tais como a posição e condição geográfica, a infra-estrutura 

portuária, a qualidade da bacia de trabalho, a economia terciária, o 

ambiente institucional, entre outros (MONIÉ, 2009). 

 

Amândio (2003) observa que, importantes centros populacionais 

sempre se constituíram em zonas marítimas e fluviais, assim, as 

cidades portuárias atingiram prosperidade política, econômica e 

cultural, à medida que ocorriam transformações dos seus espaços 

urbanos e das frentes ribeirinhas, sendo que essas mudanças sempre 

ocorreram de acordo com o contexto histórico de cada época e de 

cada lugar geográfico. 

 

Numa retrospectiva histórica, sabe-se que no processo de colonização 

da América do Sul, os portos tiveram papel importante na 

organização do espaço sul americano, pois eram as portas de 

entradas dos colonizadores e tudo o quanto mais chegava e saia da 

terra onde se formavam as novas nações americanas. Nesse processo 

histórico, as cidades erguidas no entorno dos portos foram elementos 

centrais para a conquista e estruturação do domínio colonial (PRADO 

JÚNIOR, 2000 apud MONIÉ, 2009). 

 

Portanto, não há como desconsiderar a relação entre os portos e as 

cidades portuárias, mesmo atentando para o alerta de Castro (2003) 

sobre as relações conflitantes resultadas da interdependência porto-

cidade em termos de uso do espaço, uma vez que se trata de duas 
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entidades com interesses e objetivos distintos cruzando o mesmo 

espaço. Enquanto o porto se configura como espaço econômico e, por 

conseqüência, muito orientado para o negócio, a cidade deve 

promover o bem-estar e qualidade de vida dos seus cidadãos 

(CASTRO, 2003). Daí a necessidade de as políticas 

desenvolvimentistas voltadas aos complexos portuários 

compreenderem o espaço da cidade portuária como um todo. 

 

O projeto Suape-global59 e a conceituação, para fins de 

planejamento, do território estratégico de Suape, que permita ensaiar 

possíveis diálogos do território como instrumento teórico-analítico 

capaz de ser operacionalizado em estudos de desenvolvimento 

(MUNGÓI, 2003), hoje, constitui iniciativas de se estabelecer uma 

governança capaz desse diálogo com todos os atores locais e 

regionais com aptidões para mobilizar suas competências bem como 

todos os recursos oferecidos pelo território, e, desse modo, criar 

condições para formulações de políticas que fortaleçam o complexo 

de Suape como núcleo dinâmico de um território produtivo, “um lugar 

estratégico de organização da economia mundializada”, (COLLIN, 

2003) de articulação do local e do global no centro das diferentes 

articulações entre fluxos materiais de mercadorias, crescentes, e de 

fluxos imateriais de informação e comunicação que se tornam 

predominantes na nova economia, de mais informação, de maior 

variedade e de maior fluidez. 

 

 Assim, eficiência não pode representar um fim em si mesmo, nem se 

submeter unicamente aos invariantes universais, já que a 

competitividade econômica depende cada vez mais dessa capacidade 

                                                 

59 Lançado em dezembro de 2008, o Projeto Suape Global foi criado visando a formação de Pernambuco 
de um pólo provedor de bens e serviços da indústria de petróleo, gás, offshore e naval. Conta com a 
participação de empresários, universidades, prefeituras e governo estadual. 
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de mobilização dos territórios e os planejadores do Estado e demais 

agentes locais precisam estar atentos a isso na hora de formularem 

suas geoestratégias de ação.A consolidação do Porto de Suape, como 

eficiente objeto técnico, e sua importância no processo de atração de 

grandes empreendimentos para complexo industrial, dotando-os de 

maior racionalidade e eficiência econômica bem como a sua expansão 

vem alterando a dinâmica e a paisagem do lugar, e isso é o que 

iremos apresentar no próximo capítulo deste trabalho. 
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5 SUAPE : SEU PORTO E A EXPANSÃO DO SEU COMPLEXO 
INDUSTRIAL 
 
 
 
No Brasil, os anos noventa foram marcados pela estabilidade da 

economia, a partir da implantação do plano real em julho 1994, 

propiciando relativa estabilidade de preços, inflação em queda, 

desindexação além de ter oferecido uma referência estável de valor, 

o que permitiu aos agentes econômicos o planejamento a médio e 

longo prazo, especialmente, para os setores produtores de bens e 

serviços de alto valor unitário e, desta maneira, criou as condições 

para a retomada do crescimento da economia brasileira, embora essa 

estabilização, empreendida com uma taxa de câmbio sobrevalorizada, 

tenha levado o país a um endividamento externo, o que acabou 

aumentando a restrição externa a essa retomada, sendo minorada, 

em parte, com a liberação da mesma em 1999 (GIAMBIAGI, 2005; 

ERBER, 2009). 

 

O fato é que o Brasil encerrou a crise dos anos oitenta com um saldo 

de grande magnitude para a sociedade, representado, sobretudo pelo 

ajuste institucional, através das vias democráticas de uma assembléia 

constituinte e de forma sustentável, como também pela estabilidade 

de sua moeda, o que aliado a outros eventos tais como a formação 

do MERCOSUL, a abertura comercial e a política de inserção 

econômica na economia dos fluxos globalizados, ensejou um 

ambiente totalmente diferenciado do que a economia do país havia 

experimentado até então, marcado pela criação de novos limiares de 

mercados, mas, sobretudo pela exarcebação do neoliberalismo, 

pautando as novas políticas de organização do território nacional 

frente à economia de circulação, onde ganha relevância as grandes 

ações, voltadas principalmente para a infraestrutura produtiva que 

atendam as demandas corporativas, os denominados Eixos Nacionais 

de Integração e Desenvolvimento – ENID - em consentâneo ao 
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imperativo exportador da economia brasileira e as pretensões 

hegemônicas integracionistas do país na América do Sul (MONIÉ, 

2003).  

 

As ações e os projetos prioritários relativos à questão dos 

desequilíbrios espaciais foram direcionados para cinco eixos de 

integração nacional e dois eixos de integração continental. No tocante 

ao Nordeste os eixos de integração tinham como foco a integração da 

região ao processo de desenvolvimento econômico e social do 

restante do país; recuperação e expansão da base da infra-estrutura 

regional e aumento da competitividade dos produtos nordestinos 

frente aos mercados internos e externos. 

 

Outrossim, as políticas de desenvolvimento territorial desenhadas 

pelos ENIDs apresentaram alguns avanços conceituais quando 

comparados aos conceitos de pólos de desenvolvimento e de 

corredores de exportação que constituíram o pano de fundo das 

políticas federais de ordenamento do território na era nacional-

desenvolvimentista (MONIÉ, 2003). Esses avanços relacionam-se a 

pretensão de articular todas as escalas geográficas, incluindo o Cone 

Sul e o resto do subcontinente, numa abordagem mais reticular do 

planejamento e com ênfase na multimodalidade de transportes, 

dentre outras prioridades. 

 

Entrementes, para estudiosos da questão regional60, a proposta dos 

“Eixos de Integração e Desenvolvimento,” longe de integrar o país 

econômica e socioespacialmente, ameaçam reconcentrar as 

atividades econômicas com maior valor agregado na região Sudeste. 

                                                 
60 Estas foram algumas das conclusões do Seminário Nacional Regiões e Cidades, Cidades nas Regiões, 
realizado no Instituto de Economia da Unicamp nos dias 5 e 6 de abril, reunindo cerca de 100 
participantes filiados à ANPUR (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento 
Urbano e Regional),(RIBEIRO,2008). 
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Além disso, não contemplam a problemática das cidades e relegam os 

problemas sociais às soluções ‘via mercado’ (RIBEIRO, 2008). 

 

Neste momento, segundo Monié (2003), a luta contra o chamado 

“Custo Brasil”, ênfase do original, revelou-se decisiva para justificar a 

retomada dos grandes investimentos infraestruturais e re-atualizou, 

em especial, a necessidade de reestruturar e modernizar o setor dos 

transportes, tido nessa época como um obstáculo a inserção do país 

na nova ordem global. 

 

Observamos que há um entendimento de que a competitividade da 

economia nacional depende da redução do "Custo Brasil”, portanto, 

este é o vértice da intervenção governamental que se manifesta na 

estruturação dos seus programas derivados da concepção dos 

aludidos eixos de integração. Esta perspectiva também está presente 

quando da eliminação das restrições ao capital estrangeiro, da quebra 

dos monopólios de empresas estatais e na construção da nova 

regulamentação dos setores de energia, telecomunicações, petróleo e 

portos (RIBEIRO, 2008).  

 

Assim, temos a esse tempo, a  elaboração dos Programas Plurianuais 

de Desenvolvimento Brasil em Ação61 (1996/99) e, na sequência o 

Avança Brasil (2000/03), que incorpora esses ajustes conceituais 

para as políticas territoriais em alinhamento com esse novo ambiente 

de inserção competitiva e de competição regional no âmbito do 

subcontinente americano, em especial, no Cone Sul. 

 

Por outro lado, a retomada do planejamento territorial pautado pelas 

grandes obras infraestruturais, no âmbito dos PPAs, vão incorporar os 

portos como estratégia de ação, e, Suape pode pela primeira vez ser 

                                                 
61 Na sua primeira versão o plano Brasil em Ação contemplava investimentos em 42 projetos 
considerados prioritários sendo 26 de cunho infraestrutural e 16 de cunho social (MONIÉ, 2003) 



152 
 

 

uma prioridade do governo federal, que, ao contrário da maioria dos 

portos públicos nacionais62, com altos custos operacionais e, 

portanto, desqualificados frente ao novo paradigma produtivo, é 

tomado como exemplo, efeito demonstração para formulação e 

estabelecimento do novo marco legal do subsetor portuário nacional, 

a Lei de modernização dos portos de 1993, além de ser incluído no 

referido programa. 

 

 

 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico-PE 
 
Gráfico 5.1 Investimentos Públicos e Privados em Suape- 1997 

a 2007  

 

Com efeito, o repasse do governo federal para infraestrutura 

portuária de Suape do fim dos anos noventa ao início da década 

seguinte aumentou significativamente, chegando nos anos 1997/98 a 

triplicaram quando comparados aos anos anteriores (ver gráficos 5.1 

e 5.2), se igualando ao montante aplicado pelo governo estadual, o 

                                                 
62 Os recursos advindos da União, no caso de Suape vão concorrer para sua consolidação como eficiente 
porto público, ao passo que, nos demais portos públicos, exceto Sepetiba – Itaguaí/RJ, serão 
direcionados para projetos de reestruturação e/ou revitalização (caso do porto do recife). 
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que permitiu várias ações e investimentos de infraestrutura 

necessários a consolidação do porto. Como já evidenciado, os 

repasses federais para Suape, começam em 1992 mediante acordo 

com o governo pernambucano. Após uma drástica redução em 2003, 

e, para tanto contribuiu o fato de ocorrer eleições gerais, aumenta de 

forma significativa nos anos seguintes, aí já no governo do presidente 

Lula, chegando a R$ 104,4 milhões em 2007, conforme demonstrado 

no quadro a seguir. 

 

 

                                                   Investimentos previstos 2008 a 
2010 R$ 973,9 milhões 
Fonte: Relatório da Administração2007, Complexo Industrial 
Portuário de Suape, 2008. 
 
Quadro 5.2 Investimentos Públicos Anuais em Suape -1995 a 

2007  

 

Assim, em agosto de 1996, no terceiro ano da gestão Arraes, o 

governo federal colocou o Porto de Suape como prioridade ao incluí-lo 

entre os 42 empreendimentos do Programa “Brasil em Ação”, 

5,7

16,7

62,3
70,5

44,1

28,8 28,9
34,5

1,8
9,3

34,3

102 104,4
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Investimentos Públicos Anuais
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culminando no recebimento de recursos para criar uma infra-

estrutura voltada para a atração de investimentos privados. Ainda 

neste governo, foi dada continuidade à construção de 965 metros de 

cais (primeira etapa do Porto Interno), com profundidade de até 16,5 

metros, em que “indústrias e empresas de serviços portuários 

deveriam investir em suas instalações, ao longo das margens do 

canal interno” (CUNHA; LUCENA, 2006), cujas obras foram finalizadas 

em 1999. 

 

Em 1999, já no governo de Jarbas Vasconcelos, governador por dois 

mandatos (1999-2002 e 2003-2005), iniciou-se a construção da 

segunda etapa do Porto Interno, com a dragagem de mais de 1,3 

milhões de metros cúbicos que estendeu o canal de navegação em 

mais 450 metros. 

 

No ano de 2000 o governo do Estado abriu uma concorrência 

internacional para operacionalização de um terminal de contêineres 

(TECON) e onde, em 2001, saiu vencedora a proposta da 

Internacional Container Terminal Service - ICTSI63, grande grupo 

multinacional sediada nas Filipinas, que pagou R$ 348,8 milhões por 

um período de exploração de 30 anos, recursos esses destinados a 

montagem de superestrutura portuária (equipamentos, instalações e 

edificações) já que o porto, a esse tempo, oferecia razoável 

infraestrutura (ALGOMAIS, 2009; KANO, 2008). 

 

 Suape pode receber esse terminal de contêiner por melhor dispor de 

condições de rentabilidade e produtividade, dada as suas condições 

geográficas, por exemplo, frente a importantes rotas comerciais, 

mas, principalmente pela capacidade de oferecer ganhos de escala 

superiores, quando comparado a outros portos da região, e, mesmo 

                                                 
63 A ICTSI administra o terminal através de sua subsidiária no Brasil, Tecon Suape Sociedade Anônima. 
Tem 18 terminais operando em portos de quatro continentes, principalmente, América Latina e Ásia 
(ALGOMAIS, 2009). 
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do país, na oferta de serviços portuários. Segundo Kano (2008) o 

tempo de duração do contrato é suficientemente dilatado para 

permitir o retorno dos investimentos realizados e previstos com 

futuras expansões, dadas as vantagens comparativas de Suape64. 

Aqui, estamos nos referindo à segunda natureza, trabalhada pelo 

homem, através da técnica, já que o lugar reúne um conjunto de 

objetos técnicos, especializados, materializados no seu espaço, 

espaço (re)construído, tornando-o competitivo, e, pronto a receber 

um novo conjunto de objetos técnicos, que se realiza sobre objetos 

preexistentes. 

 

A assinatura desse contrato com a ICTSI sinalizou positivamente para 

o mercado, ávido por oportunidades rentáveis para seus 

investimentos, um aumento da confiança do setor privado pelo porto, 

no caso específico do Tecon, posição estratégica, rotas comerciais de 

expressiva rentabilidade e infraestrutura preparada, viabilizando, 

assim, a construção em padrões mundiais, de um terminal de 

contêineres no espaço portuário de Suape, preparando-o para num 

tempo seguinte receber novos aportes de investimentos, como a 

sequência de investimentos privados na constituição dos vários pólos 

a exemplo do pólo naval, automotivo, petroquímico, alimentos e 

bebidas, e siderúrgico, citando àqueles, com forte presença de 

grandes grupos privados nacionais e internacionais, como veremos na 

continuidade desse capítulo.  

 

Em 2002, deu-se início a duplicação da avenida portuária, com 

extensão de 4,4 km, com intuito de atender a expansão da zona 

portuária e o aumento da movimentação de cargas. Além disso, 

também se deu início a construção do primeiro Prédio da Central de 

                                                 
64 Durante visita da presidente das Filipinas ao Tecon-Suape,em 2009, foram anunciados novos 
investimentos da ordem de US$ 40 milhões para equipar o terminal e chegar em 2015 processando 1 
milhão de contêineres (ALGOMAIS, 2009). 
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Operações Portuárias para abrigar as autoridades portuárias 

operantes em Suape (CUNHA; LUCENA, 2006). 

 

No ano de 2003 o Porto de Suape recebeu do Food and Drug 

Administration - FDA o certificado internacional atestando a 

adequação do Porto às medidas da lei contra o bioterrorismo. Em 

2004 foi inaugurado o Centro de Treinamento do Complexo Industrial 

Portuário de Suape “destinado aos funcionários das empresas 

instaladas no porto e aos moradores das comunidades vizinhas ao 

local” (MELO, 2005) além de terem sido assinados os protocolos de 

intenções com a construtora Camargo Corrêa65, para a instalação de 

um estaleiro no porto e com o grupo argentino Arcor para  a 

instalação de uma fábrica e de uma central de distribuição de balas. 

 

Em realidade, muitas das soluções “universais” para resolução dos 

chamados gargalos logísticos e infraestruturais - viscosidades 

localizadas - nos portos públicos do Brasil e que comprometem a 

fluidez do território brasileiro, a exemplo das privatizações, gestão 

local e autonomia administrativa no espaço portuário, encontram em 

Suape, como já vimos, um ambiente institucional favorável e, em 

vias de desenvolvimento, com o porto ofertando um rol crescente de 

serviços portuários eficientes e sofisticados, plano diretor e de gestão 

definidos, o que o faz ganhar visibilidade num cenário nacional 

tomado pelo discurso da competitividade na esteira do 

neoliberalismo. 

 

Com efeito, as primeiras privatizações, levadas a cabo, de forma 

pioneira, pelo governo de Pernambuco, no ano de 1991 (OLIVEIRA, 

2007), dentro da lógica do modelo de gestão do tipo “landlord port”, 

adotado por Suape desde sua concepção, deram grande evidência e 

                                                 
65 Em 2007, as construtoras Camargo Corrêa e a Queiroz Galvão juntamente com a sulcoreana Samsung 
Heavy Industries e a brasileira PJMR, anunciaram a construção do Estaleiro Atlântico Sul – EAS (SUAPE, 
2010) 
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visibilidade ao porto como oportunidade de investimento e 

possibilidade de modernização do sistema portuário brasileiro, num 

contexto de crise das infra-estruturas e ascensão do ideário 

neoliberal, pautado pelo estado mínimo, privatizações, 

desregulamentações, onde as alternativas apontadas eram 

amplamente pró-mercado. Suape, pela primeira vez, é referenciado 

oficialmente pelo governo federal, como modelo de conceituação e 

gestão portuária no país, e assim, sua experiência serviu de 

inspiração nas discussões e posterior formulação do novo marco 

regulatório dos portos nacionais, a Lei de “modernização” dos portos, 

de 25 de fevereiro de 1993, encerrando uma crise institucional, 

aberta com a extinção da PORTOBRAS. Temos assim, a 

materialização da política neoliberal e seu discurso de inserção 

produtiva implantado no sistema portuário nacional. 

 

Sobre o discurso da inserção competitiva Benjamim (1998 Apud 

RIBEIRO, 2007) expressa com eloqüência esse aspecto quando 

afirma: 

 

Hoje, estamos esmagados pelo discurso da 
‘competitividade’. Nem mesmo no plano das intenções ele 
expressa a mesma abertura para os interesses da 
sociedade. O pensamento dominante comporta-se como 
se não devesse mais explicações a ninguém. 
Competitividade para quê? Eis a pergunta que não se faz. 
 

 
Para Albagli (1999), nessa vertente da inserção competitiva, o local 

constitui peça-chave para a reprodução do sistema econômico, que, 

se hoje exige ser globalizado, também necessita de ancoragens 

físicas para os empreendimentos produtivos bem como que atenda às 

contínuas transformações nas condições de reprodução do capital. 

 

A reafirmação do local, prossegue a autora, vem atender as 

demandas de eficiência e de eficácia do sistema produtivo global, 
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que, por meio das condições criadas pelas novas tecnologias de 

informação e comunicação, viabiliza: 

a) A fixidez e flexibilidade exigidas pelo novo paradigma técnico-

econômico; 

 

b)  A diversificação socioespacial (em termos de mercados 

consumidores, mão de obra, infraestrutura, arranjos 

institucionais e de regimes normativos), enquanto parte 

integrante da uniformização imposta pelo mercado dos fluxos 

globais; e 

 

c)  A descentralização gestionária, instrumental à concentração 

promovida por uma economia crescentemente oligopolizada. 

 
A dinâmica econômica financeira resultante desse processo fortalece 

a lógica da desigualdade espacial bem como no aprofundamento da 

divisão geográfica do trabalho (ALBAGLI, 1999) onde a possibilidade 

de coexistência do lugar com sua memória espacial, do passado 

coexistindo com o presente, ocorrem de forma excludente, com o 

moderno se sobrepondo ao tradicional, quando muito o 

transformando em objeto de interesse mercantil e especulativo. A 

diferenciação desigual dos lugares, aí presente, também revela uma 

resistência em favor da preservação do local, e, acreditamos que a 

globalização não represente o fim de toda identidade territorial 

estável, mas, que possa ocorrer uma construção representativa dessa 

identidade que seja ao mesmo tempo espacial e comunitária em 

torno da localidade. 

 

Maffesoli (1984 apud Albagli, 1999) chama a atenção para 
o fato de que esse poder de diferenciação e conservação 
do local expressa-se mesmo nas grandes cidades 
cosmopolitas, como Paris, Nova Iorque e Londres, onde é 
marcante a presença de “uma constelação de entidades 
regionais ou étnicas” que perpetuam cotidianamente 
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práticas e costumes característicos e tradicionais, 
resistentes ao processo de unificação e de padronização 
promovido pela mundialização de uma civilização 
dominante. [...]“essa resistência tradicional que engendra 
a solidariedade deve-se, sobretudo, à pregnância de uma 
memória espacial. […] É nesse sentido que podemos falar 
de ‘encarnação’ da socialidade que necessita de um solo 
para se enraizar” . 

 

Dentro da lógica da inserção competitiva nem todos os espaços vão 

constituir elos de integração na cadeia global, sendo reservados para 

aqueles espaços com mais condições, a participação na produção e 

na aceleração dos fluxos e o planejamento territorial no âmbito dos 

ENIDs, ao incorporar essa lógica “dirige toda atenção para os 

investimentos infraestruturais que permitirão a um determinado 

território a se conectar” (COCCO et al, 2001). 

  

Nesse sentido, o Estado nacional tem reforçado seu papel na 

formulação de políticas públicas para  atender os interesses dos 

atores hegemônicos locais e globais, na criação de espaços 

privilegiados de reprodução do capital, conforme assinala Benko 

(2002, p.65), quando afirma:  

 

[...] só poderá haver aí certo tipo de ‘regiões que ganham’ 
(ou antes, certa maneira de ganhar, para uma região) no 
quadro de certo tipo de Estado nacional ou confederado, e 
esses Estados só ‘ganharão’ na competição econômica 
internacional se souberem suscitar esse tipo de ‘regiões 
que ganham’. 

 

O processo de diferenciação dos lugares acentua as assimetrias 

econômico-espaciais, as desigualdades e diversidades espaciais, 

resultantes de estágios desiguais de evolução e caracterizam-se pela 

coexistência de diferentes formas de desenvolvimento numa mesma 

comunidade e mesmo entre os diferentes setores de atividades. 

 

Nesse contexto, 
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O Estado-Nação intervém aqui de modo subordinado, 
ainda que cumprindo um papel essencial, servindo como 
correia de transmissão de interesses entre o global e o 
local e oferecendo condições materiais, jurídico-
normativas e de outra natureza á produção da sociedade 
espacialmente globalizada (ALBAGLI, 1999). 
 
 

Desta maneira, podemos concluir que o Estado na sua política de 

planejamento territorial buscando a inserção produtiva do Brasil, 

apresenta uma retórica aparentemente inovadora, mas que na 

essência revela um traço fortemente marcado pelas velhas práticas 

de planejamento tecnocrático e instrumental, minadas pelo 

determinismo tecnológico dos fluxos, que caracterizam a construção 

das bases industriais e infraestruturais do Brasil moderno (COCCO et 

al, 2001). 

  

De acordo com Albagli (1999), para a vertente sustentabilista, ao 

contrário, o local atua como elemento de transformação sócio-

político-econômico, representando o locus privilegiado para novas 

formas de solidariedade e parceria entre os atores, em que a 

competição cede espaço à cooperação ou ainda, em espaço de 

articulação - ou de síntese - entre o moderno e o tradicional, 

sinalizando a possibilidade de gestarem-se, a partir das sinergias 

produzidas por essas interações, soluções inovadoras para muitos dos 

problemas típicos da sociedade contemporânea. 

 

Em Pernambuco, a principal referência da política neoliberal de 

inserção competitiva foi expressa pelo ex-governador Jarbas 

Vasconcelos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro,  que 

juntamente com o Partido da Frente Liberal, do ex-senador Marco 

Maciel, à época vice-presidente da república, formou a “União por 

Pernambuco” com propostas políticas assaz afinadas com o programa 

de Fernando Henrique Cardoso, então presidente da república. Foi 
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durante seu governo que ocorreu a maior privatização do Estado de 

Pernambuco, a Companhia de Eletrificação de Pernambuco – CELPE 

(BARRETO, 2003) aumentando sobremaneira a disponibilidade de 

caixa do governo e ampliando as ações de investimentos que, em boa 

parte, foram destinados  a duplicação da BR 232 ligando Recife ao 

munìcipio agrestino de Caruaru, embora Suape tenha também 

recebido recursos do governo estadual. Foi durante seu governo 

também que, os repasses do governo federal suplantaram o  

montante de recursos aplicados pelo governo do estado, conforme 

visto no gráfico 5.1, ocasionando, nesse momento, uma visível 

inversão de papeis: o governo estadual investindo na duplicação de 

uma rodovia federal e o governo federal investindo em um projeto 

genuinamente pernambucano. 

 

Para Barreto (2003), cientista político da Fundação Joaquim Nabuco, 

dessa forma, 

 

[...] coube ao primeiro Governo Jarbas Vasconcelos 
realizar o processo de privatização, no segundo ano de 
seu primeiro mandato (2000), o que gerou recursos da 
ordem de 1 bilhão de dólares (em torno de 2 bilhões de 
reais), valor bem inferior ao que poderia ter sido 
alcançado se o processo tivesse se concretizado ainda no 
Governo Miguel Arraes. Acontece que, naquele período, 
por conta da relação cambial mais favorável, antes da 
crise dos chamados “tigres asiáticos” e da Rússia, a 
privatização poderia ter ficado na casa dos 2 bilhões de 
dólares (em torno de 3,7 bilhões de reais).Como era de se 
esperar, os recursos não tardaram a aportar aos cofres do 
Estado logo no início do Governo Jarbas Vasconcelos. 
Isso, certamente, ocorreu em função de sua condição de 
forte aliado do Governo FHC-Maciel. Assim, o Estado de 
Pernambuco recebeu, por conta da privatização, uma 
antecipação de crédito da ordem de 100 milhões oriundos 
da Eletrobrás (BARRETO, 2003).  
 
 

Em resumo temos que, no âmbito das políticas neoliberais, Suape 

como projeto prioritário do governo federal, logrou ao longo dos anos 

noventa e nos primeiros anos deste século, um aumento das ações 
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de investimentos com a conseqüente ampliação da oferta de 

infraestrutura e serviços portuários, como apresentados acima, com 

uma coleção de objetos técnicos altamente valorados e sofisticados, o 

que agregados as suas vantagens naturais, posição estratégica e 

disponibilidade de retroárea, colocou o seu porto como importante 

diferencial competitivo na estratégia de expansão recente das 

empresas com interesses pelo Nordeste brasileiro. No entanto, é a 

partir de 2005, já no primeiro governo Lula, que Suape vai receber 

um aporte de recursos volumoso o que junto à decisão da Petrobras 

de implantar sua nova refinaria no seu polígono industrial cria as 

condições para sua consolidação, alterando sobremaneira a dinâmica 

do lugar, criando uma nova paisagem em seu espaço. 

 

Milton Santos (2009) concebe paisagem como a expressão 

materializada do espaço geográfico, interpretando-a como forma, daí 

considerá-la como um constituinte do espaço geográfico (sistema de 

objetos). Para o autor “paisagem é o conjunto de formas que, num 

dado momento, exprime as heranças que representam as sucessivas 

relações localizadas entre o homem e a natureza”, ou ainda, “a 

paisagem se dá como conjunto de objetos reais concretos”. Nesse 

sentido, podemos dizer que Suape compreende uma paisagem 

jovem, criada por uma cadeia de eventos notáveis, que tendem a 

criar fortes impactos, ambientais e sócio-econômicos, principalmente, 

no seu entorno imediato e assim alterar também sua paisagem 

adjacente, com possibilidades de aumentar sua hinterlândia à medida 

que se concretize os grandes investimentos infraestruturais do 

Estado, a exemplo da transnordestina, bem como elevar o passivo 

ambiental, caso estratégias de desenvolvimento sustentável não 

sejam incorporadas. 
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Fonte: Suape, 2009. 
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5.1 O porto de Suape hoje 

 

Pernambuco é, hoje, um dos pólos logísticos de destaque no país. De 

acordo com Cavalcanti (2005), “[...] a logística para Pernambuco se 

apresenta não só como um fator de competitividade para as diversas 

cadeias produtivas que aqui funcionam, mas também uma 

oportunidade de negócio autônomo para a prestação de serviços em 

toda a região.” 

 

A infraestrutura terrestre do Complexo Industrial dispõe de 50 km de 

rodovias e 41 km de ferrovias próprias, com acesso direto ao terminal 

de contêineres, ao parque de tancagem de granéis líquidos, de 

minérios e aos cais públicos 1 e 4. Os terminais dispõem, ainda, do 

fornecimento de gás natural, energia elétrica e água bruta e tratada 

(SUAPE, 2010). 

  

Localizado a 40 km ao Sul do Recife, Suape é um dos principais 

portos de toda a região Nordeste do Brasil, com um mercado 

consumidor com 50 milhões de habitantes e um PIB de US$ 110 

bilhões. Situado na extremidade oriental da Costa Atlântica da 

América do Sul, o Porto de Suape possui uma localização estratégica 

em relação às principais rotas marítimas de navegação, conectando-

se com mais de 160 portos em todos os continentes, o que o coloca 

em condições de ser um dos principais portos concentradores de 

cargas (hub port) no Atlântico Sul (Ver figura a seguir). 
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Fonte: Suape, 2009 

Figura 5.1 - Hinterlândia Portuária de Suape 

 

 Sua localização é estratégica na absorção dos fluxos globais, e talvez 

por isso seja o porto do Nordeste que pode obter maior vantagem 

competitiva (MEDEIROS, 2005 apud MACHADO et. al., 2009). As 

principais rotas a partir de Suape são apresentadas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

 

 

 

 

                                                                                                                             

    
Fonte: Suape, 2010 
                    Figura 5.2 - Rotas mundiais a partir de Suape 
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Fonte: Suape, 2010. 
Figura 5.3 - Rotas a partir de Suape na América do Sul 

 

 
O porto de Suape dispõe de três condições naturais, como já 

explicitados, que contribuem para seu melhor desempenho: águas 

profundas junto à costa; quebra-mar natural formado por uma linha 

de arrecifes e extensa área plana disponível para instalações 

(retroárea). O porto pode atender a navios de até 170.000 Toneladas 

de Porte Bruto - TPB e calado operacional de até 16,50 metros, 

chegando a 20 metros na bacia de evolução do porto externo. Com 

27 km² de retroporto, seus portos externo e interno oferecem as 

condições necessárias para atendimento de navios de grande porte. 

Essas condições lhe permite, por exemplo, operar nos 365 dias do 

ano, sem restrições de horários das marés (SUAPE, 2009). 

 

Suape, hoje, apresenta a seguinte infra-estrutura (SUAPE, 2010):  

� O canal de acesso tem 5.000 m de extensão, 300 m de 

largura e 16,5 m de profundidade. A bacia de evolução 
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tem 580 m de diâmetro e 15,5 m de profundidade. São 

três instalações de acostagem, totalizando 6 berços com 

quase 1,6 km de cais acostável; 

 

� No porto externo, há um molhe de proteção em "L", com 

2.950 metros de extensão, além das seguintes 

estruturas: 

 

o um píer de granéis líquidos (PGL1) com 250 m e 

dois berços de atracação para navios de 180 m 

de comprimento e 45.000 TPB com 14 m de 

profundidade nos dois berços, 84 m de 

comprimento e 25 m de largura. Dispõe de 4 

dolphins laterais, ficando ligado ao molhe através 

de uma ponte de acesso, sobre a qual estão 

assentadas as tubulações destinadas ao 

transporte de granéis líquidos, com origem ou 

destino no parque de tancagem localizado no 

retroporto. São 10 braços mecânicos para 

embarque e desembarque de granéis líquidos, 

sendo 5 em cada berço, com capacidade de 

1.000 m3/h cada um. Toda a movimentação no 

píer é atualmente realizada pela Petrobrás e por 

outros operadores qualificados, ligados a 

terminais de gases e álcool; 

 

o Um segundo píer de granéis líquidos (PGL2), com 

386m de comprimento e dois berços de 

atracação, para navios de até 266 m de 

comprimento e 90.000 TPB com 14,5 m de 

profundidade e boca máxima de 39 metros. O 

PGL2 foi desenvolvido em eixo ortogonal ao 
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molhe do Porto Externo, contando com ponte 

rodoviária de acesso (com 213,20 m de 

extensão, pista de rolamento com 4,20 m e 

passeio lateral de 1,20 m de largura), plataforma 

de operação (45 m de comprimento e 32 m de 

largura) e 10 dolphins, sendo 4 de atracação e 6 

de amarração; 

 

o um cais de múltiplos usos (CMU) para carga 

geral, localizado no molhe de abrigo do porto, 

dispõe de terminal marítimo, com capacidade de 

atracação para dois navios de 80.000 TPB (berço 

leste) e um navio de 40.000 TPB (berço oeste), 

simultaneamente, com calado de 15 m, cais com 

340 m de comprimento por 39m de largura, com 

uma área de 13.260 m²; ponte de acesso ao cais 

com 20m de comprimento por 15 m de largura; 

terminal roll-on/roll-off com rampa de 30 m de 

comprimento por 20 m de largura; e 21 cabeços 

de amarração; 

  

o as operações de tancagem flutuante de GLP é 

feita por um navio de gás refrigerado de 45.000 

TPB e 75.000 m3 de capacidade para atender, a 

contra bordo, aos navios de igual porte; 

 

No porto interno, encontra-se aberto o canal de acesso com 1.500m 

de extensão, 450 m de largura e profundidade de 15,5m. É acessado 

pela abertura da entrada do Porto Interno, com 300 m de largura, 

para permitir o acesso dos navios; conta com 935 m de cais, em 3 

berços, todos com 15,5 m de profundidade. Dos três primeiros 

berços, o segundo e o terceiro (660 m de extensão) atendem o 
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Terminal privado de contêineres, cuja movimentação começou em 

2001. Este terminal, com 290.000 m² de área, é capaz de 

movimentar até 400.000 contêineres por ano. O pátio de vazios, 

dentro do terminal, conta com uma área de 34.000 metros 

quadrados. Entre os equipamentos à disposição dos usuários, estão 

dois portêineres com capacidade de 40 toneladas e 25 movimentos 

por hora; dois transtêineres com capacidade de 35 toneladas; cinco 

reach stackers para 45 toneladas; quatro Tops Loader, sendo dois 

para 35 toneladas e dois para 40 toneladas; três Side Lifters, para 

movimentação de contêineres vazios e três Fork Lifters com 

capacidade de até sete toneladas e meia. O primeiro berço, com 275  

m, também em operação, é cais público e se destina a múltiplos 

usos. O quarto berço se encontra em construção, terá 330 m de 

extensão e 15,5 m de profundidade. Irá abrigar, em sua retaguarda, 

o futuro Terminal de Granéis Sólidos do Porto de Suape. O quinto 

berço também tem 330 m de extensão. O Porto Interno tem 

capacidade de desenvolver, no mínimo, mais 15 km de cais 

acostável. A área conta, ainda, com um pátio de veículos de 56.700 

m² e capacidade estática de estocagem para 4.825 veículos (SUAPE, 

2009 apud SILVA, 2010). 

 

O complexo de Suape dispõe, ainda, do fornecimento de gás natural, 

energia elétrica e água bruta e tratada66. A figura a seguir mostra o 

zoneamento de Suape e seus recursos de infraestrutura: 

 

                                                 
66 A área de SUAPE tem seu licenciamento ambiental desde 1999 (EIA/RIMA), tendo 45% de sua área 
destinada à preservação ambiental (SUAPE, 2010) conforme previsto pelo seu plano diretor original.  
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Fonte: Suape (2010) 

Figura 5.4 - Zoneamento e infraestrutura de Suape 

 

O Porto de Suape apresenta-se cada vez mais apto a se tornar o hub 

port do Nordeste, com infra-estrutura capaz de receber mega-navios. 

Na realidade, Suape já opera nessa condição de porto concentrador; 

Em 2006, os armadores Hamburg Süd, Maersk e CMA passaram a 

concentrar no porto de Suape suas operações de hub port da Zona 

Franca de Manaus, em substituição ao porto de Santos (ALGOMAIS, 

2009; INÔ, 2009; KANO, 2008). 

 

Essa condição fica mais evidente quando, Suape hoje, se coloca como 

o segundo maior porto do Brasil em cabotagem, segundo o 

presidente do Tecon Sérgio Kano (INTELOG, 2007), prática que 

começa a ganhar força na circulação doméstica, contribuindo para 

reduzir os desbalanceamentos de cargas, causados principalmente 

pela distância econômica, norte-sul, no país. Esse aspecto, inclusive 

vem reforçar a “briga” de Suape para se fortalecer na condição de 

“hubport” (porto concentrador de cargas) no país, um aspecto da 



 

“modernidade” da geografia dos portos no mundo globalizante da 

atualidade. 

 

Ainda de acordo com

Süd, Randal Inô (2009), Suape foi avaliado como um porto que está 

no rumo para se tornar um 

porto de Pernambuco será um concentrador de cargas, tanto para 

importação quanto para exportação, a partir do qual as mercadorias 

poderão ser transportadas por outros modais até seus locais de 

destino, via rodovias, aerovias ou transporte marítimo. Tal afirmação 

é ratificada quando se observa que, a navegação de cabotagem 

superou a navegação de longo curso nos últimos anos, numa margem 

acima dos 40%, indicando que Suape está despontando como um 

centro de distribuição de cargas no território brasileiro, como 

demonstrado no gráfico a seguir.

 

 

Fonte: ANTAQ, 2010.

Gráfico 5.3 – Evolução da movimentação de cargas de Suape

 

 

-
1.000.000 
2.000.000 
3.000.000 
4.000.000 
5.000.000 
6.000.000 

Lo
n

go
 c

u
rs

o

C
ab

o
ta

ge
m

O
u

tr
as

 n
av

eg
aç

õ
es

2005

Evolução da movimentação de cargas em Suape, por navegação (t)

 

“modernidade” da geografia dos portos no mundo globalizante da 

Ainda de acordo com o gerente de vendas e serviços da Hamburg 

Inô (2009), Suape foi avaliado como um porto que está 

no rumo para se tornar um hub port da região. Isso significa que o 

porto de Pernambuco será um concentrador de cargas, tanto para 

importação quanto para exportação, a partir do qual as mercadorias 

ão ser transportadas por outros modais até seus locais de 

destino, via rodovias, aerovias ou transporte marítimo. Tal afirmação 

é ratificada quando se observa que, a navegação de cabotagem 

superou a navegação de longo curso nos últimos anos, numa margem 

ima dos 40%, indicando que Suape está despontando como um 

centro de distribuição de cargas no território brasileiro, como 

demonstrado no gráfico a seguir. 

Fonte: ANTAQ, 2010. 

Evolução da movimentação de cargas de Suape

O
u

tr
as

 n
av

eg
aç

õ
es

Lo
n

go
 c

u
rs

o

C
ab

o
ta

ge
m

O
u

tr
as

 n
av

eg
aç

õ
es

Lo
n

go
 c

u
rs

o

C
ab

o
ta

ge
m

O
u

tr
as

 n
av

eg
aç

õ
es

Lo
n

go
 c

u
rs

o

C
ab

o
ta

ge
m

O
u

tr
as

 n
av

eg
aç

õ
es

Lo
n

go
 c

u
rs

o

C
ab

o
ta

ge
m

O
u

tr
as

 n
av

eg
aç

õ
es

2006 2007 2008 2009

Por navegação

Evolução da movimentação de cargas em Suape, por navegação (t)

172 

“modernidade” da geografia dos portos no mundo globalizante da 

o gerente de vendas e serviços da Hamburg 

Inô (2009), Suape foi avaliado como um porto que está 

da região. Isso significa que o 

porto de Pernambuco será um concentrador de cargas, tanto para 

importação quanto para exportação, a partir do qual as mercadorias 

ão ser transportadas por outros modais até seus locais de 

destino, via rodovias, aerovias ou transporte marítimo. Tal afirmação 

é ratificada quando se observa que, a navegação de cabotagem 

superou a navegação de longo curso nos últimos anos, numa margem 

ima dos 40%, indicando que Suape está despontando como um 

centro de distribuição de cargas no território brasileiro, como 

 

Evolução da movimentação de cargas de Suape 

Evolução da movimentação de cargas em Suape, por navegação (t)

Carga geral

Granéis líquidos

Granéis sólidos



 

 O movimento anual já ultrapassa os nove milhões de toneladas, com 

destaque para os granéis líquidos e a carga conteneirizada. A infra

estrutura do porto recebe cada vez mais investimentos, inclusive em 

sistemas avançados de comunicação e redes telemáticas

aumentar o espaço de implantação de novos empreendimentos 

industriais, atraindo um maior número de navios com previsão de 

chegar a trinta milhões de toneladas para o ano 2020, segundo 

estudos de cenários feitos para o porto, contratados pela empres

Suape. Hoje os principais produtos movimentados são os granéis 

líquidos (derivados de petróleo, produtos químicos, alcoóis, óleos 

vegetais etc.), graneis sólidos, carga geral e contêineres (SUAPE, 

2011). 
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década. Ressaltamos que, falar dos impactos desses investimentos 

sob certos aspectos ainda é prematuro, embora de forma preliminar 

possamos dimensionar alguns, visto que dos grandes 

empreendimentos anunciados, efetivamente funcionando temos 

apenas o Estaleiro Atlântico Sul, O moinho Bunge e a unidade 

petroquímica do grupo italiano M&G, estando os demais, ora em fase 

de licenciamento, licitação e outras formalidades, ora em fase inicial 

de construção, portanto, a questão mais candente é: como os atores 

locais estão se preparando para recebê-los já que em muitos dos 

novos empreendimentos previstos não há uma cultura local? Como 

administrar todos os fluxos materiais e imateriais criados a partir de 

sua expansão? 

  

Cabe aqui, uma atenção especial do Estado no tocante à formulação 

de políticas públicas voltada para mobilização produtiva de seu 

território, que apontem caminhos para soluções das novas 

emergências urbanas e, principalmente, pensando em uma logística 

mais aberta e transversal, que incorpore às competências locais. 

Hoje, esse é o desafio para Suape. Uma infraestrutura produtiva 

eficiente contribuirá, juntamente com outros atrativos, como 

importante instrumento no processo de ampliação e interiorização 

dos ganhos advindos desse ciclo virtuoso de grandes 

empreendimentos. 

  

Segundo Silva (2003) com o advento da produção enxuta, 

flexibilizada, a logística saiu da fábrica para “grudar” no território e 

assim, criou as condições para compor um leque amplo e variado de 

opções de novas intervenções do ente público nesse sentido. Com 

efeito, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, hoje constituem 

instrumentos poderosos de desenvolvimento e mobilização produtiva, 

no âmbito da economia de circulação, cumprindo um papel que até os 

anos setenta cabia preponderantemente aos distritos industriais. No 
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que Monié (2003) complementa quando assevera que 

“competitividade no cenário global exige a elaboração de novos 

arranjos gerenciais, institucionais e tecnológicos suscetíveis de 

substituir o simples trânsito de mercadorias por estratégias voltadas 

para a valorização desses fluxos”.  

 

A estratégia de expandir o adensamento industrial para além da área 

legal do seu distrito, no território estratégico de Suape, bem como a 

instituição do projeto Suape-global são iniciativas com essa pretensão 

ao propor novos arranjos institucionais, com a presença de 

mecanismos de coordenação das atividades, como no caso do projeto 

Suape-global, “uma governança capaz de assegurar a implantação do 

projeto, articulando iniciativas de múltiplos agentes, públicos e 

privados”, o que vem revelando a capacidade com que Pernambuco 

vem tendo em mobilizar agentes sociais os mais diversos em torno do 

objetivo pretendido. O ambiente pernambucano atual é, portanto, 

muito favorável a essa proposta (SUAPE-GLOBAL, 2008), e o 

crescente números de missões estrangeiras e de novos 

empreendimentos anunciados a partir dessa iniciativa, confirma essa 

assertiva. Hoje registra-se 13 empreendimentos implantados e em 

fase de implantação no complexo de Suape, no âmbito do projeto 

Suape-global (SUAPE, 2010). 

 

5.2 Expertise do porto de Suape 

 

Como já explicitado, em análise realizada pela COPPEAD/UFRJ em 

2007, o Porto de Suape foi considerado o melhor porto público do 

País, e um estudo da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(Antaq) classificou o porto como a ‘segunda melhor gestão ambiental’ 

entre os portos brasileiros. Em 2010, o Instituto de Logística e Supply 

Chain (ILOS) apontou Suape como o melhor porto brasileiro em 

pesquisa realizada com mais de 300 empresários (SUAPE, 2011). 
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Uma empresa comum de direito privado visa maximizar seu lucro 

pela venda de bens e serviços aos maiores preços possíveis, 

incorrendo nos menores custos para tal fim. Suape não pode ser 

considerada uma empresa comum nesse sentido já que seu principal 

propósito é incentivar o desenvolvimento do Estado de Pernambuco, 

sendo o lucro apenas um sinal de eficiência gerencial e não pode ser 

distribuídos aos acionistas, mas tem que ser obrigatoriamente 

reinvestido na empresa. Com efeito, a partir de 2007, a empresa 

Suape vem registrando lucros em seu balanço de resultados68, o que 

tem lhe permitido, por exemplo, a expansão de sua capacidade de 

endividamento e a formação de parcerias no âmbito de novos 

financiamentos junto a empresas estratégicas, como a PETROBRAS 

(SUAPE, 2009). 

 

Suape foi criada como um instrumento de ação do Estado. Este 

instrumento é flexível e lhe é permitido praticamente todas as ações 

possíveis do ponto de vista empresarial. Assim, pode admitir sócios e 

participar de empresas no Brasil e no exterior. Até hoje Suape não 

participa de empresas fora do seu território. A luz das ofertas de 

participações societárias que recentemente vêm se manifestando 

(PETROBRAS e PORTO de ROTTERDAM) cabe perguntar se não 

chegou a hora de aproveitar esta flexibilidade estatutária, na medida 

que estas associações trarão um maior desenvolvimento para o 

Estado de Pernambuco (DIAS, 2011).  

 

A missão de Suape é dupla: operar como autoridade portuária, e 

gerir um complexo industrial adjacente à área do porto (ver anexo b). 

Até pouco tempo atrás essas duas missões eram exercidas de forma 

razoavelmente independente. Com o inicio da construção da refinaria 

Abreu e Lima, dos pólos naval, automotivo, petroquímico, 

siderurgico, principalmente, as atividades portuárias e industriais se 
                                                 
68 A esse respeito consultar o relatório de administração/2007, disponivel em: www.suape.gov.pe.br  
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aproximaram, como no caso da formação de parcerias  com 

empresas estratégicas.  

 

O Porto de Suape aparenta-se  na realidade como de terceira geração 

(landlord port), onde o porto é dono dos bens e os arrenda para 

operadores privados. Apesar do seu estatuto assim o permitir, Suape 

não tem evoluído para o estágio de quarta geração, ou seja, o de 

“Porto Empresário”, como são os portos de Barcelona, de Rotterdam 

e Cingapura, por exemplo. São portos que embora fucionem como 

hub port, buscam especializar-se na condição de portos logísticos, 

que agragam mais valor a circulação, tranformando produto em 

mercadoria, portanto, a captura dos fluxos globais aqui é vista como 

uma oprtunidade de territorialização desses fluxos, o que é 

disperdiçado pelos hub ports,  mais afeitos ao transitismo, que limita 

o transporte a um simples instrumento técnico a serviço de um 

domínio do fluxo, impostos pelos grandes armadores globais. Estes 

portos superam as limitações do seu espaço físico, e se transformam 

em empresas que procura o desenvolvimento de sua área de 

influência, independente de localização física e mesmo de país, assim 

temos: 

 

• O porto de Barcelona desenvolvendo em parcerias com 

empresas privadas, filiais em Saragoza e Toulouse – 

porto seco. 

• O porto de Cingapura criou uma empresa operadora de 

carga e descarga que vem implantando uma rede 

internacional de terminais de containeires. 

• O porto de Rotterdarm também implantou uma serie de 

filiais e subsidiarias. Assim dispõe de 12 empresas onde 

tem 100% das ações. Além disso, ele participa de outras 

22 empresas com capital variando entre 35 e 75%. 
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O estatuto do porto de Suape já apresenta o instrumental necessário 

para ser um ‘porto empresário’ caminhando para tornar-se um porto 

de quarta geração, e mais, ser o núcleo no processo de constituição 

de uma holding que teria sua representatividade perante as 

subsidiarias, e que ela estaria ligada à Administração do Porto de 

Suape, embora, como adverte o Diretor de Gestão Portuária de 

Suape Jorge Dias (DIAS, 2011) ainda há pendências jurídicas a serem 

equacionadas, mas que com o novo plano diretor, que conta inclusive 

com a cooperação técnica do porto de Rotterdam, e as gestões 

desenvolvidas pelo governo do Estado junto a União nesse sentido, 

deverá resultar na tranformação da  Empresa Pública Suape em uma 

Sociedade Anônima (S/A) no que também assevera o Diretor da AD-

DIPER, Aymar Oliveira (OLIVEIRA, 2011). 

 

As vantagens desse modelo pode ser resumida da seguinte forma: 

 

• Agregar aos processos de desenvolvimento do Estado, 

sócios interessantes, nacional ou internacional (Petrobras 

e porto de Rotterdam). 

 

• Acelerar o processo de desenvolvimento do Estado, 

criando instrumentos de atuação gerencial. Assim, por 

exemplo, Suape poderia fazer parte de uma empresa que 

gerisse o porto de Petrolina ou então poderia absorver o 

porto do Recife, gerando novas receitas para a empresa 

Suape. 

 

5.3 O porto e a refinaria: como tudo começou 

 

Desde os estudos do padre Lebret, que destacava a necessidade de 

uma refinaria de petróleo em Pernambuco, pois o Estado tem posição 
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estratégica enquanto distribuidor no Nordeste de produtos 

petrolíferos (CUNHA; LUCENA, 2006) passando pelo projeto de 

concepção de Suape, o projeto refinaria figura como empreendimento 

desejado pelos pernambucanos, quer pela importância e capacidade 

germinadora de novos investimentos – cria uma cadeia produtiva que 

gera mais valor - quer pelo seu poder de qualificação do tecido 

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Suape-global, 2008 
 
Figura 5.5 - Cadeia produtiva de P&GN e Offshore e o foco do 

projeto Suape-global 
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relocalização do porto do Recife, os estudos de Lebret recomendavam 

acelerar a industrialização do Nordeste com empreendimentos 

considerados estruturadores (metalurgia; cimento; alumínio; 

mecânica; química pesada; motores e veículos e a refinaria de 

petróleo). 

 

Foi a primeira vez que a possibilidade de uma refinaria ser instalada 

em Pernambuco foi considerada publicamente, todavia, dez anos 

após, ocorre à primeira manifestação do poder público pelo 

empreendimento. Em 6 de agosto de 1964, o governo estadual de 

Pernambuco, sendo governador Paulo Guerra, encaminhou à 

presidência da República um documento justificando sua 

reivindicação (ver documento completo no anexo c). 

 

O relato de Cunha69 e Lucena (2006) deixa transparecer não haver 

interesse político em instalar uma refinaria de petróleo em 

Pernambuco. Exemplo disso é o ofício em resposta ao documento do 

governador Paulo Guerra, dez meses depois, onde ficava claro não 

haver interesse do governo federal em instalar uma refinaria em 

terras pernambucanas uma vez que estava sendo ampliada a 

Refinaria Landulpho Alves, na Bahia, e a Refinaria Duque de Caxias, 

no Rio de Janeiro. 

 

O governador pernambucano seguinte, Nilo Coelho, deu 

prosseguimento à idéia de uma refinaria de petróleo em Pernambuco, 

realizando vários estudos sobre a viabilidade do investimento. Ao 

encontrar- se com o então presidente da Petrobrás, Ernesto Geisel, em 

setembro de 1970, ouviu do futuro presidente do Brasil elogios ao 

                                                 
69 Vale ressaltar que Lucena (engenheiro químico) e Cunha acompanharam parte do processo dos 
trabalhos para instalação da refinaria, sendo que elaboraram em 1970, sob pedido do governo Nilo 
Coelho, o documento “Subsídios para localização de uma refinaria de petróleo no Nordeste” e Cunha foi 
secretário de Indústria e Comércio de Pernambuco durante os governos de Nilo Coelho e de Eraldo 
Gueiros e vice-governador de Pernambuco no mandato de José Francisco Moura Cavalcanti (1975 a 
1979). 
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documento por ser o primeiro que trazia subsídios para construção de 

uma refinaria, mas o empreendimento era inviável, pois não contava 

com um porto industrial (CUNHA; LUCENA, 2006, p. 5). 

 

Ainda em 1970, de acordo com Cunha e Lucena (2006), a Secretaria 

de Indústria e Comércio de Pernambuco, elaborou o documento 

“Indústria de exportação – novo fator de desenvolvimento para o 

Nordeste”, onde ficava explícita a necessidade de um complexo 

industrial, inclusive com indústrias voltadas à exportação e a 

construção de um porto industrial, onde fosse pensado o 

desembarque de produtos líquidos, inclusive inflamáveis, atividade 

que demanda mais tempo e logística mais complexa, do 

armazenamento ao transporte. 

 

Nos relatos de Cunha e Lucena (2006) fica claro que no governo de 

Paulo Guerra (1964-1967) houve um movimento oficial pela 

implantação de uma refinaria em Pernambuco, e, no governo Nilo 

Coelho (1967-1971) de uma refinaria e de um porto industrial, mas 

não há citação quanto ao local para os investimentos. No governo de 

Gueiros (1971-1975), foi elaborado um Plano Diretor de um 

complexo industrial portuário e os estudos indicavam Suape70.  

 

No governo de Miguel Arraes (1987-1990) teve início uma campanha 

pela refinaria em Pernambuco. Cunha e Lucena (2006, p.43) 

destacam o fato de em 1987 a Petrobrás ter divulgado que construir 

a refinaria em Pernambuco era mais viável por resultar em menos 

custos globais71. 

 

                                                 
70 O nome oficial de Suape é Complexo Industrial Portuário Eraldo Gueiros. 
71Entre os possíveis locais para a nova refinaria, estavam o Maranhão, o Pará, o Rio Grande do Norte e o 
Ceará.  
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Enquanto ocorre alternância de partidos políticos no governo de 

Pernambuco, a luta pela refinaria prossegue. Opositor de Arraes, o 

governador Joaquim Francisco, já no final de seu governo quando a 

Petrobrás retornou com os estudos sobre a refinaria, contratou a 

consultoria Brasilconsult-Norte/Nordeste para realizar um estudo 

técnico onde fossem apresentadas, principalmente, as vantagens de 

Suape para receber o empreendimento de refino de petróleo. Ao final 

de 1994, relatam Cunha e Lucena (2006), o relatório ficou pronto 

tendo Suape como melhor opção para a refinaria, mas devido a 

outros interesses do governo nacional, como a própria reforma 

constitucional, o projeto ficou parado. 

 

Retornando ao poder (1995-1998), Miguel Arraes voltou com a 

bandeira em defesa da refinaria em Pernambuco. Foi criada a 

Comissão Pró-refinaria e novos estudos foram realizados para 

mostrar a vantagem competitiva do Estado, dessa vez sob o comando 

de Cunha e Lucena que desde o governo de Nilo Coelho (1967- 1971) 

acompanhavam o processo de criação de Suape. Como mobilização 

popular, atletas percorreram todo território pernambucano levando a 

chama da refinaria. Em 1995 o debate foi levado para São Paulo, 

sendo realizado na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

- FIESP. Por outro lado, a Comissão Pró-refinaria manteve contatos 

com empresários e várias entidades financeiras. Cunha e Lucena 

(2006, p. 56) chegam a afirmar que na época o presidente Fernando 

Henrique Cardoso não decidiu onde instalar a refinaria para evitar 

desgaste político perante os outros governadores nordestinos que 

pleiteavam o empreendimento. Chegou-se a cogitar a divisão da 

Refinaria do Nordeste - RNEST em duas unidades a serem 

implantadas em Pernambuco e no Ceará, mas, a Petrobras não 

avalizou a proposta e a decisão foi adiada. 
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Em 2000, a luta pela refinaria ganha um componente internacional de 

peso. Nesse ano o presidente da Venezuela, Hugo Chaves começou a 

estreitar as relações com Pernambuco com a intenção de criar um 

gasoduto ligando Recife à Venezuela e depois, já em 2005, discutiu a 

possibilidade de ligação com a Argentina72. 

 

A empresa Petróleos da Venezuela - PDVSA, similar à Petrobras, já 

em 2000, apresentou um planejamento estratégico à missão 

pernambucana73 que foi até a Venezuela, onde eram discutidos 

investimentos em Suape, para os quais se fazia necessário a 

refinaria. Em 2002, um estudo da Booz Allen Hamilton já advertia que 

caso o Brasil não construísse três novas refinarias com capacidade 

para processar 200 barris/dia, poderia chegar a 2010 aumentando de 

US$ 2,8 bilhões para US$ 10 bilhões a importação de derivados de 

petróleo e combustíveis (CUNHA; LUCENA, 2006, p.77). 

 

Em abril de 2005, a Petrobras inicia o processo de viabilidade do 

negócio concluindo pela escolha de Suape em função da infra-

estrutura já disponível, e, inclusive, por favorecer a instalação em 

curto prazo e por requerer os menores investimentos, quando 

necessidades de implantação, melhorias e adaptações de 

infraestruturas forem identificadas, de acordo com o histórico da 

companhia acerca da decisão de localização (ver anexo f). O 

documento ainda destaca o fato de que o suprimento de óleo cru 

para a nova refinaria se dará por via marítima com navios de 150.000 

TPB (calado de 17,2m), o que desqualificou três dos seis portos 

nordestinos inicialmente escolhidos, além de: 

 

                                                 
72 A Venezuela é o maior produtor de petróleo da América Latina. 
73 A missão esteve na Venezuela entre 12 e 15 de novembro de 2000. Foi organizada pelo vice-
presidente para Relações Internacionais da Fiepe, Paulo Gustavo Araújo Cunha e composta por 
empresários de vários setores e representantes da UFPE, SEBRAE, SUDENE, SENAI, SIMMEPE, 
SINDAÇUCAR e FAEPE. 
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a) Ambiente econômico regional favorável à industrialização e boa 

efetividade de ocupação do Distrito Industrial;  

b) Boa capacidade de arrecadação própria, indicando organização   

financeira compatível;  

c) Prognóstico de aumento significativo da renda per capita do 

município, refletindo-se na redução dos indicadores de pobreza;  

d) Boa infra-estrutura educacional de níveis superior e técnico;  

e) Melhores condições de controle da expansão urbana desordenada;  

f) Distrito industrial implantado com autonomia administrativa, plano 

diretor e áreas de preservação associadas;  

g) Área definida no zoneamento como de uso industrial. 

 

Em 29 de setembro 2005, é assinado entre a Petrobrás e a PDVSA o 

acordo para implantação da Refinaria Abreu e Lima74, com 

capacidade inicial para processar 200 barris/dia com um investimento 

previsto de US$ 2, 5 bilhões, no entanto, em 2009 foram corrigidos 

para US$ 12 bilhões com variação de -10% a +20% e a capacidade 

de processamento elevada para 230 mil barris por dia (PETROBRAS, 

2009). 

 

Considerando a decisão da localização da nova refinaria inserida no 

contexto de política pública deve-se pensar que a escolha do Estado 

de Pernambuco para receber a nova unidade foi uma decorrência das 

estratégias e linha de ação do governo, qual seja reduzir as 

desigualdades regionais e assim, fomentar o desenvolvimento em 

regiões menos dinâmicas viabilizando a geração de emprego e renda 

(ZYLBERBERG, 2006).  

 

                                                 
74 Abreu e Lima é idolatrado na Venezuela e junto com Simon Bolívar são considerados heróis nacionais. 
Esta ligação histórica Brasil-Pernambuco e Venezuela, certamente influenciou a decisão de Hugo Chávez 
em ver seu “herói” homenageado em sua terra natal. 
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Defendendo a intervenção do Estado, destacamos a observação de 

Myrdal: 

 

Se as forças do mercado não fossem controladas por 
uma política intervencionista, a produção industrial, o 
comércio, os bancos, os seguros, a navegação e, de 
fato, quase todas as atividades econômicas que, na 
economia em desenvolvimento, tendem a proporcionar 
remuneração bem maior do que a média, e, além disso, 
outras atividades como a ciência, a arte, a literatura, a 
educação, e a cultura superior se concentrariam em 
determinadas localidades e regiões, deixando o resto 
do país de certo modo estagnado (MYRDAL, 1957 apud 
EGLER, 2005, p. 211). 
 

   

Nessa mesma linha de pensamento Bacelar (1999 apud RIBEIRO 

2008) assevera: 

[...] o papel esperado do Estado é o de contrabalançar 
com sua presença a relativa ausência de investimentos 
privados. E não, concentrar-se onde o ente privado já 
prefere se localizar, onde o dinamismo conduzido pela 
lógica do mercado já é mais intenso, onde os novos 
fatores de competitividade já são abundantes. 

 

Por seu turno, considerando também a vontade política do governo e 

a estratégia da Petrobras, que desde o início dos anos noventa 

analisa a possibilidade de construção de uma nova planta 

operacional, com ênfase no Nordeste (PETROBRAS, 2009), pode-se 

concluir, com as informações disponíveis, que a localização da 

Refinaria do Nordeste – RNEST em Suape foi uma decisão embasada 

na racionalidade econômica, visto que se insere na nova política de 

suprimento e competitividade do sistema Petrobrás para o mercado 

doméstico e internacional, pautada pelo novo paradigma do setor 

petróleo e gás, onde refino e consumo encurtam distâncias e, por 

conseguinte custos (SILVA, 2009), além de implicar em menos custos 

globais de implantação como já assinalado. 
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 As recentes descobertas de grandes reservas de petróleo e gás em 

águas muito profundas (na camada do pré-sal) e, na seqüência, o 

anúncio de novas refinarias no Nordeste brasileiro vem fortalecer 

essa estratégia, em consentâneo com a nova política para o setor 

energético do país pautada pela maximização da indústria nacional de 

bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, do qual o 

Programa de Mobilização da Indústria Nacional e Gás Natural - 

PROMINP75 é um vetor operativo, conforme explicitado em seus 

propósitos. 

 

O principal desafio do PROMINP é a partir do diagnóstico 
da matriz demanda x oferta de recursos requeridos para a 
implantação de projetos das áreas de Exploração & 
Produção, Transporte Marítimo, Abastecimento, e Gás & 
Energia e Transporte Dutoviário, identificar e implementar 
ações de capacitação da indústria, de forma a atender as 
demandas dos projetos de investimentos das operadoras 
do setor de petróleo e gás natural. Sob o âmbito de uma 
política de conteúdo local mínimo, (ênfase do autor) o 
esforço do Programa está em tornar a indústria brasileira 
competitiva o suficiente para ser potencial exportadora de 
bens e serviços para o mercado internacional do setor 
(PROMINP, 2010). 
 
 

A exigência de conteúdo local mínimo76, no âmbito do PROMINP, 

demonstra uma inflexão da política de desenvolvimento do setor de 

P&GN no país, com a ascensão do presidente Lula à presidência da 

república, utilizando o poder de compras da Petrobras como indutor 

dessa política de fomento a indústria local/nacional, orientada 

especialmente para exportação e substituição de importações. 
                                                 
75 O PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, coordenado 
pelo Ministério de Minas e Energia, foi instituído pelo Governo Federal através do Decreto no 4.925, do 
dia 19 de dezembro de 2003, com o objetivo de maximizar a participação da indústria nacional de bens 
e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e gás natural 
no Brasil e no exterior (PROMINP, 2010). 
76 A parcela de participação da indústria nacional no fornecimento de bens e serviços para um 
determinado empreendimento é denominada de conteúdo local. Ou seja, quando uma plataforma ou 
refinaria, por exemplo, possui um alto índice de conteúdo local, significa que os bens e serviços 
utilizados em sua construção são, em grande parte, de origem nacional, e não importados. Desde a 
criação do PROMINP, ainda em 2003, a participação da indústria nacional nos investimento do setor de 
P&GN aumentou de 57% em 2003 para 75% no primeiro semestre de 2009, o que representa um 
expressivo valor adicional de 14,2 bilhões de dólares de bens e serviços contratados no mercado 
nacional, e a geração de 640 mil postos de trabalho neste período (PROMINP, 2010). 
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Ressaltamos ainda que, o PROMINP junto ao Programa de 

Modernização e Ampliação da Frota - PROMEF77 foi um elemento 

chave para a reativação da indústria naval brasileira, que nessa nova 

fase, expandiu-se para vários estados do país a exemplo do Rio 

Grande Sul, Bahia, Alagoas, Pará, Santa Catarina, São Paulo e Suape, 

em Pernambuco, que sedia o maior estaleiro da América Latina, o 

Atlântico Sul, além do Rio de Janeiro, tradicional pólo naval brasileiro 

(SINAVAL, 2011). 

 

As novas regras para as licitações da ANP e as exigências de 

conteúdo local mínimo para construção das plataformas da estatal 

brasileira, e na seqüência, no processo de renovação de sua frota de 

petroleiros, são exemplo dessa mudança de postura do governo 

federal em relação aos investimentos realizados pelo setor petrolífero 

do país (Silva, 2009).  

 

Em realidade, pelo novo plano de negócios78 da estatal do petróleo, 

as reservas do pré-sal, em boa medida, deverão ser exportadas na 

forma de derivados, portanto, com maior valor agregado, e, 

preferencialmente, para os mercados americanos e europeus, onde o 

Nordeste, e aqui vale salientar Suape, estrategicamente se posiciona. 

Eis aí um fator relevante de localização para instalação de novas 

refinarias nesta porção do espaço brasileiro. 

 

Em fevereiro de 2011, somavam 100 empresas instaladas e outras 35 

em fase de instalação no Complexo Industrial Portuário de Suape, 

totalizando mais de US$ 17,0 bilhões de investimento em andamento 

                                                 
77 O Promef tem como premissas a construção dos navios no Brasil, com índice de nacionalização de 
65% na primeira fase e de 70% na segunda e a garantia de estaleiros modernos e competitivos em nível 
internacional (TRANSPETRO, 2010). 
78 Além da Refinaria Abeu e Lima de 230 mil barris por dia (bpd), têm a de COMPERJ-RJ com 150 mil 
bpd, Premium I, no Maranhão com 600mil bpd, Premium II, no Ceará com 300mil bpd e a do Rio Grande 
do Norte, com 30 mil bpd. No total, o plano de negócios da Petrobras prevê US$ 174,4 bilhões até 2013, 
US$ 92 bilhões no Brasil. No período, a exploração e produção terão US$ 104,6 bilhões (PETROBRAS, 
2009). 



188 
 

 

(SUAPE, 2009) que, em seu planejamento, contou com experiências 

de complexos portuários industriais como Marseille-Fos (França) e 

Kagima (Japão). O projeto concebido nos anos setenta transformou-

se em um porto moderno de escala mundial, o que fez Silva (1972 

apud CAVALCANTI, 2008) comentar: “O problema, dito cruamente, 

não é o de fazer ‘um porto para o Nordeste’, e sim o de fazer um 

Nordeste para um porto”. Essa observação completa o que disse 

Trevas (2005, p. 115), “Suape foi concebido dentro de um Projeto de 

Desenvolvimento Regional, com foco principal em reduzir custos de 

frete e, para tanto, utilizando navios de última geração, 

proporcionado por um calado de 15,5 metros e área ampla para 

instalação de um parque industrial”. 

 

 

5.4 Suape e o boom de investimentos no seu complexo 

industrial 

 

Maior pólo de investimentos privados do país (REVISTA EXAME, 

23/04/2008), tsunami econômico (ALGOMAIS, 2009), eldorado 

brasileiro (Diário de Pernambuco, 30/01/2011), milagre 

pernambucano (Nordeste Econômico, Nov/dez 2010), locomotiva do 

nordeste (Folha de São Paulo, 06/03/2011) são algumas das 

expressões com que a mídia impressa tem tratado o recente e 

volumoso aporte de investimentos que chega ao complexo de Suape 

e sua área de influência imediata, notabilizado, principalmente, pelos 

grandes empreendimentos ancorados pelo seu porto.  

 

Nunca em sua história mais recente, Pernambuco recebeu tantos 

investimentos em tão pouco tempo. Sem dúvidas, o porto de Suape, 

por tudo apresentado até aqui, contribuiu de forma significativa para 

que isso acontecesse. Suape conseguiu capitalizar os investimentos 

públicos para sua consolidação e assim, a confiança do setor privado 
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nacional e internacional, constituindo-se em um empreendimento 

potencializador de largo efeito multiplicador, no caso de Suape, 

especialmente, a montante. Um primeiro resultado desse 

adensamento industrial é a própria expansão do seu polígono 

industrial para além de seu limite político administrativo, de 14 mil 

ha, com o lançamento do projeto denominado Território Estratégico 

de Suape. A relocalização da ZPE-Suape, da área do complexo para o 

município de Jaboatão dos Guararapes sinaliza nesse sentido79. 

 

Ademais, essa expansão com a incorporação de novos espaços pode 

reduzir a pressão pela ocupação do seu espaço e os danos ao meio 

ambiente, como se sabe o porto está numa região estuarina, de 

manguezais e reserva de mata atlântica, favorecendo, portanto, a 

interiorização de algumas cadeias produtivas, a partir de Suape, a 

exemplo dos setores metal-mecânico, mobiliário, agroindustrial e 

outras indústrias de segunda e terceira geração, além da rede 

logística80, um aspecto relevante da cultura local. 

 

O Projeto Território Estratégico de Suape – diretrizes para uma 

ocupação sustentável, é um estudo propositivo que tem como 

objetivo principal construir de forma participativa e integrada um 

referencial de ação, que oriente as iniciativas dos diferentes atores na 

construção do território do entorno do Complexo Portuário de Suape, 

de forma a alcançar o seu desenvolvimento sustentável 

(CONDEPE/FIDEM, 2008). Nesse sentido, contribui para consolidar a 

região como um pólo dinâmico do Estado diante dos investimentos 

recentes, no sentido de atender as demandas de expansão e de 

                                                 
79 A crescente demanda por cargas especiais associadas ao complexo de Suape e seu território 
estratégico, a exemplo da ZPE, levou a INFRAERO com apoio do governo estadual a iniciar estudos no 
sentido de construir um novo aeroporto, provavelmente em Nossa Senhora do Ó, entre a PE-038 e a PE-
051 (SUAPEGLOBAL, 2008). 
80 A exemplo das centrais de distribuição, armazéns de mercadorias em trânsito, entrepostos comerciais, 
plataformas logísticas,  porto seco, retroporto etc. O recente projeto de plataforma logística multimodal 
do governo do Estado no minicípio de Salgueiro(PE), é um exemplo de como a logística pode se 
constituir em instrumento de política pública (AD-DIPER, 2011). 
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ordenamento do território de área de influência, compatibilizando 

ações e minimizando os impactos. 

 

Com o intuito de integrar os espaços urbanos adjacentes, o governo 

do Estado lançou o referido projeto integrando os municípios de 

Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Moreno 

e Escada81, onde realiza uma série de intervenções com destaque 

para os investimentos na estrutura rodoviária e outros campos 

logísticos, como as ferrovias, além de um direcionamento para o 

desenvolvimento urbano. Estima-se que só a cidade de Ipojuca deve 

crescer 10% ao ano nos próximos anos (MACHADO et. Al., 2009).  

 

O projeto além de contemplar a integração territorial e o 

desenvolvimento urbano sustentável, pauta-se pelo plano diretor, em 

fase de atualização para um horizonte temporal de mais trinta anos, 

e integra dois eixos de desenvolvimento no Estado de Pernambuco: a 

BR-232, que compreende o pólo de confecções e serviços liderados 

pelo município de Caruaru, e a BR-101, que margeia o litoral 

pernambucano, sendo o grande apoio logístico terrestre do porto de 

Suape. Por isso, um dos grandes investimentos do projeto é a 

duplicação da BR-101, que, além de dar acesso da capital ao porto de 

Suape, leva também às praias do litoral sul, como Porto de Galinhas, 

bastante valorizadas pela onda de investimentos na região. 

Contabilizando apenas os investimentos no complexo em 

infraestrutura portuária, energia e vias de acesso tem-se, cerca de R$ 

650 milhões já realizados, e mais de R$1,2 bilhão (recursos do 

governo federal, do governo estadual de PE/Suape e da Petrobras) 

para: aumento da profundidade, sinalização marítima, dragagem do 

canal de acesso e píer para a refinaria, engorda do molhe, acesso 

rodo-ferroviário para as ilhas de Tatuoca e Cocaia, adequação do Píer 

                                                 
81 Ribeirão e Serinhaém foram recentemente incorporados ao território estratégico de Suape (SUAPE 
GLOBAL, 2008). 
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de Granel Líquido-1, duplicação da TDR – Sul e avenida do acesso 

principal, terminal de grãos, rodovia de contorno à refinaria, 

construção do cais 5, projeto executivo para construção do cais 6 a 8 

,  construção da rodovia Express Way (Indústrias Müller / TDR-

Norte), duplicação de trecho da PE-60, construção de duas sub-

estações de energia de alta tensão, 22 km de linha de transmissão 

em 230 kV, entre outras melhorias (MACHADO et. al., 2009; SUAPE, 

2010; CONDEPE/FIDEM, 2008). 

 

Assim, temos a partir de um projeto de infraestrutura portuária, um 

projeto de território que pode fortalecer a economia pernambucana 

frente ao novo quadro de competição regional, onde a guerra fiscal é 

sua face mais exposta82, e, para tanto em muito contribuirá a adoção 

de um estilo de governança ampliada de novas horizontalidades, que 

estabeleça novos limiares de ordenamento e desenvolvimento 

territorial e se transforme num potente instrumento de captação dos 

fluxos nacional e da economia mundo. 

 

                                                 
82 Os portos nessa nova competição regional  e em tempos de economia de circulação são tidos como 
ativos muito valorizados. Pecém (CE), Itaqui (MA) e Suape (PE) são exemplos nesse sentido. 
Recentemente o governo da Bahia anunciou a construção de um grande porto, na região de Ilhéus, 
justificado para escoar  minérios e grãos do interior do país (PORTOS E NAVIOS, mar.2011). 
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Fonte: Condepe/Fidem, 2008 
 
Figura 5.6 - Área de Abrangência do Território Estratégico de 

Suape 
 

 

Convém salientar, que esse quadro de investimentos e cenários 

otimistas, no limiar do terceiro milênio, advém de uma grande 

conjunção de fatores que vai da existência e observação de uma 

ambiência externa favorável, aliando-se as vantagens comparativas 

do lugar e uma presença ativa e influente dos atores hegemônicos 

locais na arena política nacional infletida substancialmente com 

Governo do Lula. Que inflexão foi essa? O que de fato ocorreu?  
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Vertente sustentabilista (ALBAGLI, 1999), convenção 

neodesenvolvimentista (ERBER, 2009), Estado desenvolvimentista 

(EVANS, 2004 apud LIMA, 2006) são leituras que expressam, a partir 

de uma reflexão teórica, a busca de uma compreensão acerca das 

mudanças acentuadas ocorridas na política nacional marcada pela 

retomada do papel do Estado como indutor de atividades econômicas, 

com relativa autonomia frente aos capitais globais e priorizando as 

necessidades do país na construção de um modelo de crescimento 

pautado pela sustentabilidade. 

 

Na prática essa mudança representou a formulação de um plano de 

ação, inicialmente proposto, como Plano Plurianual de Aplicações - 

PPA 2003-2007, ampliada pela Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior (PITCE) e pela tentativa de estabelecer parcerias 

público-privadas, em 2003, e que encontrou sua forma atual no 

Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2007-2010 e na recente 

Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP (ERBER, 2009). São 

eventos dessa natureza, inseridos como vetor norteador em nossa 

linha do tempo, a que nos referimos como eventos capazes de 

alcançar todo o território nacional e alterar a paisagem dos lugares 

onde são captados e materializados no seu espaço como em Suape. 

 

De acordo com Erber (2009) essa política encontra-se representada 

por cinco vetores, relacionados a: 

 

• Investimento em infra-estrutura (principalmente energia, logística 

e saneamento), a ser feito majoritariamente por empresas estatais 

e privadas, com o financiamento do BNDES e, em menor grau, 

diretamente pelo Estado. Parte destes investimentos responde a 

carências há muito identificadas e podem ser vistos como a 
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“recuperação do atraso” (ênfase do original). No entanto, a 

descoberta de grandes reservas de petróleo na camada do pré-sal 

cria enormes perspectivas de investimentos nesta área e, na 

seqüência, a remoção da restrição de divisas pela exportação de 

petróleo e seus derivados.  

• Investimento residencial incentivado pelo crédito, público e 

privado, amparado por maiores garantias dos credores, como a 

alienação fiduciária. 

• O círculo virtuoso entre, de um lado, o aumento de consumo das 

famílias, derivado dos aumentos do salário mínimo, das 

transferências do Bolsa Família, da expansão do emprego formal 

(explicado em boa parte por medidas institucionais como o 

tratamento tributário simplificado para pequenas empresas e 

maior fiscalização) e do crédito (explicado pela alta rentabilidade 

destas operações), e, do outro lado, o aumento do investimento 

em capital fixo e inovação, incentivado pela desoneração fiscal e 

pelo crédito dos bancos públicos. 

• Investimento em inovação, amparado por incentivos fiscais, 

crédito subsidiado e subvenções. 

• Política externa independente, que privilegia as relações com 

outros países em desenvolvimento, especialmente América Latina 

e países emergentes (BRIC) 83 e busca afirmar o papel do Brasil 

como protagonista do processo de mudanças na arquitetura 

institucional mundial. 

 

Nesse contexto, o Estado além de assumir um papel de liderança no 

processo de desenvolvimento, volta recuperando, inclusive, o 

protagonismo das empresas estatais e dos bancos públicos, perdido 

durante o período liberal (ERBER, 2009), e, isso foi bom para o país e 

                                                 
83 Grupo de países constituídos pelo Brasil, Rússia, China e Índia. 
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para Suape que recebeu, por exemplo, três grandes 

empreendimentos na esteira dessa nova política nacional, onde a 

Petrobras e suas subsidiárias se destacam que foram: 

 

•    A refinaria Abreu e Lima, a mais nova planta industrial 

da estatal, que após um jejum de mais de vinte anos 

sem novas construções, inicia um novo ciclo expansivo 

incorporando o que há de mais avançado no refino do 

hidrocarboneto, com preocupações ambientais, mais 

ecologicamente corretas, e com produtos de melhor 

qualidade, a exemplo da redução dos níveis de enxofre 

em seus derivados, menos poluente (PETROBRAS, 

2010). 

 

•    O pólo petroquímico, comandado por uma subsidiária 

da holding do petróleo, a Petroquisa, com três plantas 

operacionais – uma de ácido tereftálico purificado - PTA, 

outra de resina PET e uma terceira de polímeros e fios 

de poliéster. Espera-se com a efetivação desse pólo a 

atração de novas empresas transformadoras de 

preformas e também do setor têxtil. 

 
 

•    O pólo naval que embora seja preponderantemente 

constituído por capital privado, nacional e multinacional, 

vem na esteira do Promef, lançado pela Transpetro, 

maior armadora da América Latina, outra subsidiária da 

Petrobras, que acumula uma carteira de encomendas de 

49 navios petroleiros, orçados em R$ 1,0 bilhão cada 

(TRANSPETRO, 2010). Agregue-se a isso 12 plataformas 
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offshore, orçadas em R$ 1,4 bilhão cada (PETROBRAS, 

2010). 

 

Na sequência, será apresentado o conjunto de empreendimentos 

implantados e em fase de implantação no complexo de Suape, bem 

como os empreendimentos em negociação, de acordo com o 

documento “Diretrizes para a ocupação sustentável do território 

estratégico de Suape” elaborado pelo CONDEPE/FIDEM (2008). 

 

 

Tabela 5.1 - Empreendimentos Instalados ou em Fase de 
Implantação em Suape (continua) 
 

 
I - EMPREENDIMENTOS INSTALADOS ATÉ 2006 

 
EMPRESAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS 

(US$) 
EMPREGOS 
DIRETOS 

QUANTITATIVO GERAL = 81 Terminal de contêineres, 
terminal de fluidos, pólo 
de alimentos, produtos 
cerâmicos, cimento etc. 

2,18 bilhões 6.600 
 

II - EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES EM FASE DE IMPLANTAÇÃO 
EMPRESA ATIVIDADES ÁREA 

(HA) 
SITUAÇÃO 
ATUAL 

 

INVESTIME
NTOS 

(US$) (*) 

EMPREGOS 
NA 

CONSTRUÇ
ÃO (*) 

EMPREGOS NA 
OPERAÇÃO(*) 

DIRET
OS 

INDIRET
OS 

1 Petrobras / 
PDVSA 

Refinaria de 
petróleo 

630,0 Em obras 4.000.000 15.000 1.500 130.000 

2 Petroquímic
a Suape 

Fábrica de 
PTA 

16,0 Em obras 632.000 16.200 500 16.900 

3 Citepe Fábrica de 
POY 

39,0 A ser 
iniciada 

320.000 6.500 1.000 26.000 

4 Estaleiro 
Atlântico 
Sul 

Estaleiro 156,0 Em obras 670.000 2.000 5.000 25.000 
 

Subtotal 5.622.000 39.700 8.00
0 

197.90
0 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, 
Maio/2008. 
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Tabela 5.1 - Empreendimentos instalados ou em fase de implantação em 
Suape (conclusão) 
 

 
III - DEMAIS EMPREENDIMENTOS IMPLANTADOS EM 2007 OU EM FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 
EMPRESA ATIVIDADES ÁRE

A 
(HA) 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

 

INVESTIME
NTOS 

(US$) (*) 

EMPREGOS 
NA 

CONSTRUÇ
ÃO (*) 

EMPREGOS NA 
OPERAÇÃO(*) 

DIRETO
S 

INDIR
ETOS 

5 Bünge Moinho de Trigo       15,0 Em obras       70.000    2.000     220       1.000 
6 Arcor Guloseimas 25,5 Concluída       32.000     ---  400         

2.000 
7 Máquinas 

Piratininga 
Metal-mecânica 7,0 Em obras 13.000 120 200 800 

 
8  Impsa  Geradores 

eólicos 
 26,5  Em obras  80.000  270  1.500  300 

9  Nutrinor  Alimentos 
desidratados 

 3,0  A ser iniciada  7.700  30 130  10 

10 Condor 
Nordeste 

 Higiene pessoal  4,0  Concluída  5.000  ---  150  100 

11 Fasal  Metal-mecânica  6,0  Em obras   4.800  120  50 
12 Terranor  Materiais 

Gráficos  
3,0  Concluída 4.300  --- 50  100 

13 Sapeka Fraldas 
descartáveis 

 4,0  Concluída  4.500  --- 180  150 

14 Enertec  Logística 
industrial 

 2,5  A ser iniciada  200  30  120  40 

15 Plastipak  Sopradora plástica  6,0  Concluída  6.000  ---  55  45 
16 Urbano 

Agroindustrial 
 Beneficiamento 
de arroz 

 2,0  Em obras  14.500  40  32  130 

17 Multifarinha do 
Brasil  

Trigo para 
mistura 

 2,8  A ser iniciada  1.000  50  100  50 

18 Suata II 
(Ampliação) 

Movimentação de 
Contêineres 

 2,1  Concluída  2.500  ---  30  100 

19 Suata III (Suata 
Log) 

Armazenagem de 
Contêineres 

 8,5  A ser iniciada  13.800  100  100  200 

20 Arclima  Peças para 
arcondicionado 

 2,5  Em obras  2.600  100  100  50 

21 Medabil  Metalurgia  15,0  A ser iniciada  40.000  350  250  300 
22 UTE Suape II  Usina Térmica 

350 MW  
50,0  A ser iniciada  300.000  600  120  350 

23 Camparib Bebidas  7,2  A ser iniciada  24.000  50  40  30 
Subtotal 630.735  3.930  3.877 6.255 
Total Geral 6.252.735  43.630 11.877 204.15

5 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco 
Maio/2008. (*) Estimado 
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Tabela 5.2 - Empreendimentos em Negociação para Instalação 
em Suape 

 
 

EMPREENDIMENTOS EM NEGOCIAÇÃO 
 

ATIVIDADES INVESTIMENTOS 
(US$) (*) 

Terminal de açúcar      53.000 
Terminal de grãos        60.000 
Terminal de minérios     150.000 
Siderúrgica 400.000 
Terminal de regaseificação 400.000 
Centro Logístico de Distribuição 
de Veículos 

16.700 

Centro de Distribuição de peças 6.700 
Montadoras de automóveis 2.000.000 
3 novas Usinas Termelétricas 
(2x350MW e 1x700MW) 

1.600.000 

1 nova Usina Termelétrica 600 
MW 

1.000.000 

Unidade de calcinação de coque 
de petróleo 

150.000 

Unidade de produção de tintas 
marítimas e industriais 

30.600 

Unidade de produção de ETBE 580.000 
Processadora de Celulose 2.500.000 
Plantas de gases 400.000 
Novo terminal de contêineres 150.000 
Moinho de Trigo e indústria de 
massas 

100.000 

Indústria de massas 58.000 
Unidade produtora de pás para 
turbinas eólicas 

200.000 

Total 9.855.000 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, 
Maio/2008.(*) Estimado 
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Tabela 5.3 - SALDO DE EMPREGO FORMAL84 
 

PERNAMBUCO 

2007 46.348 

2008 52.800 

2009 46.717 

2010 * 19.878 

Total 165.743 

                   Fonte: MTE (*) até julho/10 apud AD DIPER 

 

Do ponto de vista local o esforço tem sido bastante acentuado no 

tocante a política de incentivos fiscais, com o Estado adotando uma 

postura mais “agressiva” quando comparado com os demais Estados 

nordestinos o que, aliado a disponibilidade de uma infraestrutura 

eficiente, a existência de pólos industriais segmentados, programas 

de capacitação da mão de obra local bem como as licenças 

ambientais das áreas pré-aprovadas (EIA/Rima), no âmbito do 

complexo de Suape, constitui um conjunto de fatores determinantes 

na decisão do empreendedor de instalar-se em Pernambuco (SUAPE, 

2010). Segundo o diretor de investimentos da AD DIPER Aymar 

Soriano Oliveira (OLIVEIRA, 2011), em termos de incentivos fiscais, 

hoje, Pernambuco adota uma postura bastante ousada quando 

comparada com períodos anteriores, estando atrás apenas da Paraíba 

e de Alagoas no que diz respeito à robustez da política de incentivos 

fiscais, mas ressalta o mesmo, que esses dois Estados não chegam a 

                                                 
84  Em três anos e meio o mercado de trabalho empregou mais de 160 mil pessoas com carteira 
assinada em todo Estado de Pernambuco.  
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ser uma grande ‘ameaça’ a Pernambuco, frente ao conjunto de 

vantagens comparativas que o Estado oferece. Assim, 

 
 
[...] os benefícios fiscais também são fortes atrativos. 
Reduções de 75% nos impostos federais (SUDENE), de 
até 50% nos municipais e programas estaduais, como o 
Programa de Desenvolvimento da Indústria Naval e de 
Mecânica Pesada Associada do Estado de Pernambuco 
(Prodinpe) e o Programa de Desenvolvimento de 
Pernambuco (Prodepe), objetivam o estímulo à geração 
de empregos e o incremento da economia regional 
(SUAPE, 2010). 
 
 

Alban (2002), ao estudar a reconfiguração espacial da indústria 

automotiva no Brasil e no mundo, chama a atenção para a atualidade 

e relevância das políticas fiscais (municipais e estaduais) agressivas, 

grifo do autor, em tempos de produção enxuta, ao observar que, na 

produção em massa, quase toda indústria era levada a uma 

polarização concentrada, onde boa parte da indústria automotiva 

tendia para uma única região em cada mercado nacional, com a qual 

não tinha muito como competir. 

 

As vantagens de se localizar no pólo eram tão grandes 
que praticamente inviabilizavam os incentivos com vistas 
à relocalização. De outro modo, havia um grave problema 
de coordenação, já que as empresas não operavam de 
maneira integrada. Ou seja, não bastava ter a capacidade 
de relocalizar a montadora ou as fábricas de autopeças, 
era preciso relocalizar todo o sistema ao mesmo tempo, o 
que era quase impossível (ALBAN, 2002). 
 
 

Hoje, as montadoras ganharam mais mobilidade, atuando em escala 

planetária, no que foram bastante favorecidas pela adoção de novas 

formas de gestão, na esteira do toyotismo, a exemplo do just in time 

e kanban, criando grosso modo, cada uma seu próprio pólo.  Embora 

não explique tudo, incentivos fiscais hoje se constituem em um 
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poderoso instrumento no rol das virtualidades organizativas que os 

lugares podem oferecer para captar fluxos externos85.  

 

Dentro da política de atração de novos empreendimentos para 

Pernambuco o governo do Estado criou o Programa de 

Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE, administrado 

pela sua agência de desenvolvimento – AD DIPER que se constitui em 

um conjunto de benefícios, destinado a atrair novos investimentos 

para Pernambuco e manter os já existentes, direcionados para alguns 

setores da atividade econômica destacando-se a indústria, central de 

distribuição e importador atacadista (AD DIPER, 2010). 

 

Segundo Oliveira (2011), é um dos programas do gênero mais 

robustos, pela abrangência e escalonamento de percentuais em 

função da localização dos empreendimentos, e transparentes, por dar 

publicidade aos atos através de decretos específicos no Diário Oficial, 

diferentemente da maioria dos programas mantidos em 

funcionamento no Brasil pelos governos estaduais. 

� Incentivos com prazo de 12 anos, podendo ser renovado por 

igual período. 

� Crédito presumido do ICMS variando entre 75% e 95% do 

saldo devedor do imposto, apurado em cada período fiscal, 

dependendo da localização do empreendimento: 

• RMR: 75% 

• Zona da Mata: 85% 

• Agreste: 90% 

• Sertão: 95%.  

 

                                                 
85 Em linhas gerais, para atrair a Fiat, em meados dos anos 70, o Governo mineiro teve de doar o 
terreno, investir pesadamente em infraestrutura, retornar um quarto do ICM gerado, garantir um 
empréstimo subsidiado de 20 milhões de dólares e ainda participar com 46% do capital investido 
(CAMPOLINA, 1981 apud ALBAN, 2002). 
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Como pode ser visto, há uma previsão de mais de cento e noventa 

mil empregos, diretos e indiretos, a serem criados pelos 

investimentos anunciados, e chegando mais86, visto que após a 

realização do aludido documento, vários novos empreendimentos 

foram confirmados, destacando-se uma siderúrgica e a montadora 

italiana de veículos da Fiat, o que por si só já representa um conjunto 

elevado de novas demandas, principalmente de mão de obra e 

insumos, e impactando fortemente na geografia do lugar, pela 

própria configuração de produção das montadoras na atualidade, de 

criar seu próprio pólo, reunindo no entorno de sua planta operacional 

seus sistemistas, os chamados fornecedores dedicados (ALBAN, 

2002);(SUAPE, 2010). Por se tratar de um projeto mundial da Fiat, a 

disputa de Pernambuco não foi só com outros Estados brasileiros, na 

realidade se deu com o México, o projeto da montadora contempla 

além da planta operacional propriamente dita, uma pista de teste e 

um laboratório de pesquisas e projetos (SUAPE, 2010), o que nos faz 

pensar como Silveira (2009), quando observa que, as novas 

tecnologias foram capazes de tirar a concorrência entre os lugares da 

escala regional e colocá-la na escala global, que por sua vez 

incrementou as especializações do território e a divisão territorial do 

trabalho. “ A logística revolucionada permitiu isso” (SILVEIRA, 2009).  

 

Outro aspecto considerado, em relação aos impactos advindos da 

implantação de grandes empreendimentos diz respeito à arrecadação 

de tributos, aumentos de receitas fiscais, na escala municipal e 

estadual, e a geração de empregos (tabelas 5.1 e 5.3). Com relação à 

arrecadação de impostos, em função do programa de incentivos, 

como vimos, bastante agressivos, não é esperado grandes 

incrementos de caixa na fazenda estadual, visto que, em grande 

                                                 
86 Segundo a revista Portos e Navios (jun. 2010) há cinco novos projetos de estaleiros – Alusa, STX, 
Construcap, Schain-Tomé e MPG Shipyards – programados para Suape. Recentemente, foram 
confirmados  mais dois, O Promar relocalizado do Ceará e o Galíctico, pertencente a um grupo espanhol, 
especializado em reparos  navais ( SUAPE, 2011). 
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medida, o governo renunciou as futuras receitas fiscais para atrair 

esses novos empreendimentos. Por outro lado, o efeito em cadeia, 

criado por alguns pólos, demandando um leque amplo e variado de 

bens industriais e serviços ao mercado produtor local deve 

representar uma compensação dessa renúncia, na medida em que, 

eleve a demanda pelos mesmos, especialmente, a partir do pólo 

naval, P&GN e automotivo. Também se espera impactos crescentes 

sobre o mercado imobiliário, indústria da construção civil e o 

comércio local de uma forma geral, rebatendo igualmente em novas 

receitas fiscais, o que será de suma importância para ampliar a 

infraestruta social. 

 

Segundo estudo do Núcleo de Desenvolvimento Industrial – 

NDI/FIEPE (apud LIMA, 2006), no tocante a infraestrutura social são 

estimados impactos bastante expressivos dos projetos sobre serviços 

públicos escolares, hospitalares, habitações, coleta de lixo, 

fornecimento de água, transportes coletivos e que precisam ser 

contemplados pelo planejamento estadual e dos municípios 

diretamente afetados. Para tanto, aqui é requerido uma atenção 

especial das políticas de desenvolvimento voltadas para a capacitação 

dos fornecedores locais e sua integração com os novos seguimentos 

em implantação, caso contrário, “boa parte dos efeitos de 

encadeamento terminará ‘vazando’ para outros estados brasileiros ou 

para o exterior” (LIMA, 2006). A elevação de demanda por 

infraestrutura social tende a se confirmar e se expandir com o 

anúncio de novos empreendimentos, e, caso se confirme também as 

estimativas de crescimento populacional realizada pelo 

CONDEPE/FIDEM (2008) para a área do território estratégico de 

Suape, conforme tabela 5.4 a seguir. 

 

Com relação à capacitação de mão de obra o esforço tem sido no 

sentido de ampliar as iniciativas locais na esteira do Prominp, mas 
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também no âmbito da cooperação com as empresas já instaladas, 

como a Petrobras e Estaleiro Atlântico Sul, bem como instituições 

ligadas aos interesses setoriais como SESI e SENAI, que junto com as 

administrações municipais e o governo do Estado tem desenvolvidos 

esforços nesse sentido.  

 

O próprio estaleiro mantém um centro de treinamento no território de 

Suape em regime de cooperação com a prefeitura de Ipojuca o que 

tem lhe permitido capacitar e empregar um quantitativo de 

aproximadamente 65% do seu efetivo de mão de obra, por volta de 

cinco mil empregados, provenientes do município e regiões próximas. 

A empresa estabeleceu uma política de reservas de vagas (2,8 mil 

empregos diretos na operação industrial) para a população carente 

dos cincos municípios do entorno do complexo: Cabo de Santo 

Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Escada 

(ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL, 2010). 

 

Tabela 5.4 – Estimativa da população de Pernambuco, RMR e 

território estratégico de Suape. 

 

 2007 2020 2035 
Cabo de 
Santo 
Agostinho 

163.139 183.374 199.021 

Ipojuca 70.070 91.553 108.165 
Jaboatão 
dos 
Guararapes 

665.387 832.312 961.390 

Total do 
Território 

1.011.276 1.232.133 1.402.915 

RMR 3.658.318 4.297.009 4.790.879 
Pernambuco 8.485.386 9.614.484 10.487.585 

 
Fonte dos dados básicos: IBGE, Censo Demográfico. Atualização e 
estimativa: Agência CONDEPE/FIDEM. 
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Ressaltamos que, em Suape, principalmente em função do grande 

volume de eventos e sua velocidade de ocorrência, tem inviabilizado, 

momentaneamente, a disponibilidade de cifras e números estáveis, 

levando por vezes os planejadores, estudiosos e pesquisadores a 

trabalharem com prognósticos sem grandes níveis de precisão e 

confiança. Ainda mais quando se constata uma insatisfatória situação 

das administrações municipais no tocante a pessoal qualificado e 

recursos técnicos que ofereçam apoio logístico, a exemplo de 

equipamentos de informática, veículos, disponibilidade de GPS, etc. 

(ALGOMAIS, 2010). 

 

Os impactos no porto em si, tendem a ser igualmente significativos, 

segundo estudos de cenários feitos para Suape (SUAPE-GLOBAL, 

2008). Projeta-se um movimento de mais de trinta milhões de 

toneladas/ano nos próximos dez anos, e para tanto devem contribuir 

a própria expansão do seu distrito industrial juntamente com a 

recuperação da economia pernambucana como um todo e, 

principalmente, a conclusão da transnordestina que ao integrar o 

cerrado nordestino com Suape, viabilizará o transporte de parte da 

produção de grãos do sul do Piauí e do oeste baiano além da 

fruticultura irrigada do sub-médio do São Francisco, a avicultura do 

Agreste pernambucano e o gesso do Araripe. Agregue-se a isso outro 

projeto de grande impacto para a economia do semi-árido nordestino, 

relacionado com a integração de bacias hidrográficas no bojo do 

projeto de transposição das águas do rio São Francisco, incluindo aí, 

o projeto canal do sertão com a previsão de disponibilizar 150 mil 

hectares, sendo 110 mil para o plantio de cana-de-açúcar com 

investimento aproximado de um bilhão de reais (BUARQUE, 2010).  
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 Fonte: BUARQUE, 2010. 

 

Finalizando, queremos salientar ainda que, em função desse 

ambiente favorável e na esteira dos grandes empreendimentos 

industriais, que é esperada, na escala estadual, a bem dizer, na 

escala regional, uma mudança expressiva na estrutura produtiva 

pernambucana dando um novo perfil à composição setorial do seu 

PIB , elevando a participação da indústria e reduzindo relativamente 

o peso do setor de serviços, aproximando o perfil da economia de 

Pernambuco e da região à situação registrada para o Brasil, conforme 

podemos verificar na tabela abaixo.  

 
 
Com efeito, a estimativa da taxa de crescimento do PIB de 

Pernambuco por setores da atividade econômica em 2005, segundo o 

IBGE, aponta para um crescimento da indústria em 5,1%, superior 
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aos demais setores que registraram 1,1% na agropecuária e 2,7% no 

setor de serviços. 

 

Tabela Participação percentual dos setores no PIB – 2000 
(Estados selecionados do Nordeste e Brasil) 
 
Fonte: SUDENE/DPO/Contas Regionais – 2000, apud Cabral, 2007. 
 

  

Segundo Cabral (2007) o destaque para a produção industrial no 

Estado deve-se ao bom desempenho da indústria de transformação, 

principalmente os setores de alimentos, bebidas, metalurgia básica e 

da construção civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Participação Setorial 

 Agropecuári
a 

Indústri
a 

Serviço
s 

Ceará 6,1 38,1 55,9 
Pernambuc
o 

8,5 31,2 60,3 

Bahia 10,7 41,1 48,2 
Nordeste 9,4 35,6 55,0 
Brasil 7,5 40,3 52,3 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo que aborda uma retrospectiva histórica do porto de 

Suape pudemos perceber que este constitui um dos mais completos 

pólos de negócios industriais da região nordeste brasileira. Sendo 

dotado de excelente infra-estrutura, agregando uma multimodalidade 

de transportes aliada a um porto de grande profundidade em águas 

naturais. 

Foram cerca de 50 anos de ações, seguindo uma trajetória, por um 

londo período, incerta e tortuosa, qual o significado de Suape na 

língua tupi-guarani, iniciada em 1955 com os ideais defendidos pelo 

padre Lebret, e postos em prática duas décadas após com os estudos 

empreendidos no governo estadual de Nilo Coelho, que constituíram o 

pontapé inicial do  que hoje representa o Porto de Suape e seu 

complexo industrial, não apenas para economia nordestina, mas do 

Brasil como um todo. 

Entretanto, muitas foram às dificuldades enfrentadas no decorrer 

desse tempo, muitas delas marcadas por problemas de retração da 

economia nacional, com problemas de ordem climática e, muitas 

vezes, pela ineficiência por parte de alguns governos, além da 

instabilidade da economia internacional que repercutiram 

negativamente no crescimento econômico de Pernambuco. 

Ressaltamos, no âmbito do contexto local, a crise do setor canavieiro, 

em fins dos anos oitenta e começo dos anos noventa, que marcou 

profundamente a economia pernambucana, diferenciando-se das 

crises anteriores por ocorrer num contexto em que o Estado brasileiro 

redesenha seu papel, dentro de uma lógica pautada pelas políticas de 

cunho neoliberal e inserção competitiva na “nova” ordem global. A 

esse tempo o Nordeste perde também a exclusividade do mercado 
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externo do açúcar, o que leva o Estado de São Paulo a entrar com 

força no mesmo, acentuando a crise açucareira na região. 

Sem poder contar como antes, com plíticas de amparo o setor, alguns 

usineiros se vêem obrigados a adotar estratégias que vão da 

migração para outras regiões (Goiás, Mato Grosso e Minas Gerias, 

principalmente) até o encerramento de suas atividade por insolvência 

fiscal-financeira. 

Essa crise gerou um processo de descapitalização para a fazenda 

estadual, o que forçou o governo local a buscar alternativas para 

viabilizar o porto de Suape, dentre elas, a privatização dos serviços 

portuários, na esteira da adoção do modelo de gestão portuária do 

tipo landlord port. 

Hoje, o governo de Pernambuco, na realidade, dispõe de um estoque 

estratégico de terras, e pode negociar com os antigos proprietários 

de engenhos e usinas fechados, a compras dessas terras com vistas a 

expansão do polígono industrial de Suape, bem como para projetos 

de reforma agrária em moldes ambientalmente corretos e 

economicamente sustentáveis, que contemple, inclusive, a agricultura 

familiar, por exemplo. 

Nesse sentido, Suape representou a concretização de um projeto de 

desenvolvimento regional capaz de alavancar a economia 

pernambucana frente ao quadro de crise econômica e perda relativa   

de posição, no contexto da economia nordestina e da nova 

competição regional, onde seu lado mais exposto é a guerra fiscal. 

Aqui, chamamos a atenção para o importante papel do Estado na 

construção de políticas que crie alternativas potenciais de 

desenvolvimento. Em Suape, sua ausência no processo de contrução, 

representou, como evidenciamos, um rítmo lento na instalação da 

infraestrutura necessária ao funcionamento do porto, o que não 
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ocorre na sequência, na fase de consolidação do projeto, quando o 

Estado volta protagonizando alternativas sustentáveis para a saída da 

crise dos anos oitenta/noventa, e, o porto e seu complexo pode 

receber os recursos, na forma de aporte financeiros e grandes 

empreendimentos estatais, que o projetaram como um local 

diferenciado e competitivo na atração de novos empreendimentos 

privados, que a partir desse momento eleva o grau de confiança pelo 

mesmo. Em realidade, o Estado reedita a experiência dos anos 

setenta quando usa as estatais para se capitalizar, e utilizando seu 

poder de compra, principalmente, articular o nacional com o 

regional/local mediante políticas econômicas. 

Ademais,  a localização geográfica de Pernambuco – no centro da 

região Nordeste brasileira – fez do Porto de Suape um porto com 

vocação natural para centro concentrador e distribuidor de cargas 

para a região e contribuiu para torná-lo hub port  da América do Sul. 

Além disso, o Nordeste é ponto central em relação às rotas marítimas 

dos portos Asiáticos para a América do Norte e Europa. Tudo isso fez 

de Suape um dos mais completos pólos de localização de negócios 

industriais e portuários na região Nordeste do Brasil. 

Diante disso, esperamos que a presente tese acerca da reconstituição 

histórica de Suape, possa servir de base para despertar novos 

interesses e, ao mesmo tempo que possa servir de fonte de 

informação, principalmente para os novos estudos e pesquisas no 

âmbito das ciências geográficas e afins. As novas territorialidades, os 

novos arranjos institucionais, as  oportunidades de negócios e 

empreendedorismo na esteira dos grandes empreendimentos, 

logística e portos, são temas que precisam ser melhor estudados, à 

luz da ciência, para trabalhos e pesquisas vindouros.  
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
 

Contribuinte,  

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 
à RFB a sua atualização cadastral.

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
11.448.933/0001-62 
MATRIZ  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

  
NOME EMPRESARIAL  
SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS

  
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
********  

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
52.31-1-02 - Operações de terminais 

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
52.31-1-01 - Administração da infra

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
201-1 - EMPRESA PUBLICA  

  
LOGRADOURO  
FAZ ENGENHO MASSANGANA  

  
CEP  
55.590-000   

BAIRRO/DISTRITO 
SEDE  

  
SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA  

  
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  

  
SITUAÇÃO ESPECIAL  
********  

 

 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010. 

 

                                       ANEXO B 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 
à RFB a sua atualização cadastral.  

  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

  
  
  

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL  

SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS  

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
Operações de terminais  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
Administração da infra-estrutura portuária  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  

  
NÚMERO  
SN   

COMPLEMENTO 
KM 10 ROD PE 60 

BAIRRO/DISTRITO  
 

MUNICÍPIO  
IPOJUCA  

 

 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010. 
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Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA  
10/04/1979  

COMPLEMENTO  
KM 10 ROD PE 60  

 
UF  
PE  

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005  

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
********  

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.  
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                                    ANEXO C 

 

Recife, 6 de agosto de 1964 

Excelentíssimo Senhor 

Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco 

DD. Presidente da República 

Brasília – Distrito Federal 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

A PETROBRAS, em conjunto como o Conselho Nacional de Economia, procedeu a estudo 
sobre a instalação de uma Destilaria de Petróleo no Nordeste. As conclusões sacadas dos 
aspectos técnicos e econômicos do projeto indicavam, definitivamente, o Recife como o local 
mais apropriado à instalação dessa indústria. Na época, o Governo de Pernambuco se prestou a 
oferecer toda cooperação a uma iniciativa dessa natureza. 

Nesta oportunidade, o Governo de Pernambuco, tendo em conta a alta essencialidade desse 
investimento para execução do programa de industrialização e desenvolvimento econômico do 
Nordeste e, particularmente de Pernambuco, vem solicitar de V.Excia que o assunto volte a ser 
considerado como de alta prioridade, face aos argumentos abaixo sumariados: 

1º - CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO 

Pernambuco, isoladamente, situa-se entre os maiores consumidores de petróleo e seus derivados 
da federação. E, no Nordeste, responde, aproximadamente, por 50% da demanda global. Em 
conjunto como os estados imediatamente vizinhos, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, 
componentes do sistema geoeconômico sob sua liderança, responde por mais de 75% da 
demanda total da área do Nordeste. 

Isto posto, se considerarmos que esse tipo de indústria, pelas suas próprias características, 
orienta-se tecnicamente no sentido do mercado e não das fontes de suprimento de matéria-
prima, chega-se a evidencia de que é absolutamente contra-indicado afastá-la do Recife e do seu 
porto, pelos seguintes motivos: 

a)– O Recife- É o centro geográfico e geoeconômico da área de maior consumo futuro; 

b)- O Porto do Recife – É o único no Nordeste que satisfaz de imediato e sem qualquer 
investimento adicional, todas as condições para o suprimento das matérias-primas necessárias 
ao funcionamento dessa unidade econômica e exportação posterior do seu produto. 

Sua bacia interna, com uma profundidade de 10 metros, é a única que permite o acostamento e 
descarga de petroleiros da classe Presidente, em qualquer condição de tempo. 

Esse porto, é o único, no Nordeste, cujas economias externas, representadas pelos oleodutos de 
carga e descarga desde “6 a 12”, sistemas de abastecimento de água e combustíveis, guindastes, 
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ferrovia interna e capatazia, satisfaz as exigências operacionais e condicionadas pela Frota 
Nacional de Petroleiros para os seus navios. 

c)- a distribuição, conforme pode ser observada nos quadros anexos 2 e 3, estaria diretamente 
subordinada ao suporte rodo-ferroviário regional, cuja organização oferece os seguintes 
aspectos:  

A.R.F.N. que, partindo do Recife, serve aos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Norte, detém 57,15% da capacidade de tração disponível no Nordeste. Seus vagões 
de carga, em número de 2.370, representam 73,38% da frota total da área e sua capacidade de 
carga atinge 72,93% da capacidade total. 

Enquanto isto, a R.V.C. serve unicamente ao estado do Ceará, sua tração representa apenas 
17,31% da capacidade total, seus 558 vagões de carga representam 11,7% da frota regional e 
18% da capacidade total de carga. 

Os demais sistemas ferroviários Nordestinos, como a F.F.C.P., do Piauí, e a F.F.S.L.T. do 
Maranhão, restringem-se às áreas dos respectivos estados e contribuem com parcelas mínimas 
para as percentagens totais tomadas no Quadro 1. 

É interessante ter em mente, além destes dados os índices de eficiência operacional de cada 
sistema e suas condições de funcionamento, o que deixa a R.F.N. colocada em posição de 
destaque excepcional. 

Por sua vez, a distribuição da frota automotiva, segundo os Estados Nordestinos, como mostra o 
Quadro anexo 3, confere a Pernambuco 23,7% do total registrado na área. 

Analisando-se a distribuição9 da frota automotiva por área de influência geoeconômica e 
chamando-se aos Estados em torno de Pernambuco de Grupo “A” e aqueles outros em torno do 
Ceara, Grupo “B”, pode-se constatar que: 

a) o total da frota do Grupo “B”, constituído pelo Ceará, Piauí e Maranhão, corresponde a 
29,62% do Nordeste, sendo no seu todo, inferior a Pernambuco individualmente; 

b) os Estados do Grupo “A” detém 70,38% da frota automotiva regional. 

Comprova-se assim, a superior capacidade que tem Pernambuco de suprir os demais Estados 
Nordestinos, das suas necessidades de Petróleo e seus derivados, podendo fazê-lo a granel, por 
caminhão-tanque ou vagão-tanque, para terminais de re-distribuição instalados nas capitais 
próximas, ás quais se acha ligados estradas pavimentadas, ou para o interior, em função das 
áreas mais remotas no que se inclui naturalmente o extremo ocidental do Nordeste. 

2- COMPLEXO INDUSTRIAL 

A localização de uma Destilaria de Petróleo em Pernambuco suplementaria com a Fábrica de 
Borracha Sintética – COPERBO – o complexo industrial petroquímico indispensável ao 
desenvolvimento da Região Nordestina. 

As indústrias de plásticos, de pneumáticos, de condutores elétricos isolados, de fibras sintéticas, 
de tintas, de fertilizantes e de toda uma linha de produtos  derivados do suporte petroquímico 
estão a justificar o pleito dos pernambucanos. O parque industrial do Estado que se 
complementará com a Destilaria de Petróleo, apresenta, atualmente, a seguinte contextura: 
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a) indústria de plásticos – já está sendo promovida a instalação de duas fábricas de tubos 
estrudados de PVC, uma sob a responsabilidade da Tubos Guararapes S/A, e a outra subsidiária 
da Companhia Hansen, que possui em Joinville, a fábrica de Tubos Tigre, a maior indústria 
brasileira no gênero. Por outro lado, a firma L. Queiroz já está com seu projeto aprovado pela 
SUDENE, para montagem de uma fábrica, no Município de Igarassu que fabricará produtos 
indispensáveis à indústria de tubos plásticos estrudados. 

A EDIMPRA está promovendo os estudos necessários para implantação, junto á fábrica da 
COPERBO, de uma indústria de fios de nylon para tecidos. 

b) indústria de condutores elétricos – estão em pauta, estudos para montagem, também junto à 
fábrica da COPERBO, de uma indústria elétricos com isolamento plástico, que contribuirá para 
suprir o “déficit” nacional deste produto, bem como o mercado regional. 

c) indústria de pneumáticos – com a montagem da Destilaria de Petróleo, surgirá a possibilidade 
da fabricação do negro de fumo, indispensável à indústria de pneus, que se localizará junto a 
COPERBO, para emprego da borracha sintética de sua produção. 

d) fertilizantes nitrogenados – a Destilaria de Petróleo forneceria meios para o suprimento do 
mercado de adubos nitrogenados que, juntamente com as indústrias de adubos fosfatados, 
existentes e em montagem, contribuiriam pra o necessário desenvolvimento agrícola regional. 

3 – OUTROS ASPECTOS 

Situando a Destilaria considerada em relação ao complexo industrial nordestino, verifica-se que 
somente Pernambuco estaria em condições de oferecer o necessário suporte ao seu 
funcionamento eficiente e ao tranqüilo escoamento de sua produção. 

Contudo, permita-nos Vossa Excelência, ressaltar ainda os seguintes pontos importantes: 

a) as siderúrgicas Açonorte e Cosinor, já em funcionamento em Pernambuco, oferecem à porta 
todos os materiais destinados à manutenção de instalações do gênero de qualquer tipo de 
Refinaria. 

b) a indústria mecânica pernambucana, ora em fase de desenvolvimento, acha-se em condições 
de suprir uma grande parte das peças e aparelhamentos menores indispensáveis a esse projeto. 

c) a localização da Destilaria de Petróleo no Cabo se recomenda também pela existência dos 
investimentos de infra-estrutura capazes de proporcionar suprimento de água e energia elétrica 
para assegurar, em qualquer época, o funcionamento e a expansão da indústria. 

d) ainda mais, a remoção do parque combustível, hoje localizado na orla portuária, para o 
Distrito Industrial do Cabo, conseqüência da própria localização da unidade industrial pleiteada, 
vem poupar vultosos investimentos para ampliação do cais de pelo menos 10 metros. Os 
recursos economizados nos investimentos em obras de acostamento do porto do Recife seriam 
mobilizados para financiar a construção da Destilaria. 

Pelas razões expostas, conclui-se que o Recife, reunindo todas as condições favoráveis à 
implantação desta fábrica, é o único ponto que, pela sua posição e vantagens particulares, atende 
simultaneamente à Petrobrás e aos interesses econômicos da Região. 

Deste modo, o Governo de Pernambuco confia na reconsideração do assunto, de modo a evitar a 
possível deformação de uma providência da maior importância PARA O ESFORÇO DE 
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RECUPERAÇÃO DO NORDESTE, no qual se acha empenhado o Governo presidido por 
Vossa Excelência, juntamente com todos os brasileiros.  

 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de elevado apreço 
e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

(Ass)  

Paulo Pessoa Guerra 

Governador do Estado 
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Presidência da República 

Gabinete Civil 

Brasília, 10 de junho de 1965  

 

Exmo. Sr. Dr. Paulo Pessoa Guerra 

Governador do Estado de Pernambuco 

Palácio das Princesas 

Recife – Estado de Pernambuco 

Senhor Governador, 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República incumbiu-me de transmitir a vossa excelência 
as informações que lhe foram encaminhadas pela presidência da Petrobrás, sobre a construção 
de uma refinaria de petróleo na cidade do Recife. 

“tenho a honra de apresentar as considerações que se seguem, algumas delas já expendidas 
quando da manifestação da Empresa sobre idêntica solicitação do Governador do Estado do 
Ceará (Ofício – PRES/PR-6/65, de 1.4.65). Estão em curso os trabalhos de ampliação da 
Unidade 2, da refinaria Landulpho Alves (Mataripe, Bahia) que, de 700m³/dia (cerca de 4.000 
barris/dia), passará a processar 3.500m³/dia (22.000 barris/dia) de petróleo. O término das obras 
está previsto para o inicio do ano de 1966, quando a capacidade total da Refinaria se elevará 
para 9.500m³/dia (60.000 barris/dia). 

A decisão de ampliar a refinaria Landulpho Alves foi tomada devido ao baixo custo da 
modificação e ao prazo curto de execução da mesma, em relação à alternativa de obter a mesma 
capacidade adicional pela construção de uma nova refinaria. O menor custo resulta do 
aproveitamento de grande parte dos materiais e equipamentos existentes e das utilidades e 
facilidades disponíveis no local, tal como ocorreu na ampliação (já efetivada) da Unidade 1, 
dessa mesma Refinaria. 

Essa é também, a razão do menor prazo, que constitui, aliás, fator decisivo na questão, pois a 
ampliação da Refinaria Landulpho Alves, juntamente coma da Refinaria Duque de Caixas (em 
fase de conclusão), é indispensável, a fim de atender ao mercado nacional dos derivados básicos 
durante o período que precederá a entrada em operação das refinarias Alberto Pasqualini e 
Gabriel Passos. 

Com base nos dados das previsões de consumo elaboradas pela Consultoria Econômica da 
PETROBRÁS, a Refinaria de Manaus e a Refinaria Landulpho Alves ampliada (inclusive a 
Planta de Gasolina Natural) terão capacidade para suprir a demanda de derivados do Norte-
Nordeste até 1969. Em fins desse ano, ou início de 1970, deverá entra em operação uma nova 



233 
 

 

refinaria naquela região, que será naturalmente dimensionada para, em conjunto com as duas já 
existentes, atender ao mercado por um prazo razoável de tempo. 

De acordo com estudos preliminares realizados quando da elaboração do Plano de Refinarias da 
Petrobrás, datado de abril de 1962, a nova refinaria deveria ser localizada em Fortaleza, Estado 
do Ceará ou Belém, Estado do Pará. A localização em Pernambuco foi então examinada, porém 
situou-se desfavoravelmente em relação às alternativas, tendo em vista que a ampliação da 
refinaria Landulpho Alves para 9.500m³/dia implica em manter este estado na sua zona de 
influencia durante mais algum tempo. Entretanto, a escolha definitiva da localização deverá ser 
atualizada em função dos dados ora disponíveis. 

Tendo em vista o tempo normalmente necessário para a realização de estudos dessa natureza, a 
PETROBRÁS já decidiu dar pronto inicio aos trabalhos definitivos sobre a matéria. A 
realização dos mesmos proporcionará um melhor conhecimento das tendências do mercado 
consumidor do Norte-Nordeste e permitirá avaliar a participação do petróleo de Carmopolis no 
abastecimento nacional, dois fatores de grande importância a serem devidamente considerados 
nos referidos estudos”. 

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. 

 

Luiz Viana Filho 

Ministro Extraordinário para Assuntos do Gabinete Cível 
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                                                                     ANEXO D 
 

          HISTÓRIA DO FINANCIAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO BRASILEIRO 
 
 

Em 30 de novembro de 1903, por intermédio da Lei nº 1144, foi instituída a taxa de 2% ouro para a geração de 
recursos, dentro do próprio sistema, para os investimentos necessário ao desenvolvimento dos portos. Essa taxa 
era aplicada sobre o valor das mercadorias despachadas em alfândegas e “mesas de renda”.  
 
Foi em 1934, no entanto, com o Decreto nº 24.508, que os portos nacionais passaram por uma completa 
regulamentação, com a definição dos serviços portuários e, principalmente, com o estabelecimento de sua 
estrutura tarifária. 
 
A importância desse decreto para o sistema pode ser dimensionada pelo fato de aquelas definições de serviços e 
da estrutura tarifária vigorarem formalmente até o advento da Lei nº 8.630/93, e informalmente, na maioria dos 
portos, até os dias de hoje. 
 
Em 1945 foram expedidos dois decretos-lei com vistas a suprir a atividade portuária dos recursos necessários ao 
seu reaparelhamento e expansão física, no esforço do pós-guerra e com a visão do desenvolvimento do comércio 
e da navegação. O primeiro deles Decreto-Lei nº 7.995, de 24/09/45, instituiu a taxa especial, incidente sobre a 
tonelada de carga movimentada nos portos, com aplicação destinada à amortização das operações de crédito 
necessárias ao então imediato e urgente reaparelhamento dos portos. 
 
O Decreto-Lei, nº 8.311 saiu no dia 30 de novembro desse mesmo ano, alterando o nome da taxa especial, que 
passou a chama-se taxa de emergência, também incidindo sobre a tonelada de carga, teve sua destinação 
ampliada para atender, além da citada amortização, aos encargos dos financiamentos contratados pelas 
administrações portuárias. 
 
Em 10 de julho de 1958 foi sancionada a Lei nº 3.421, que, com os mesmos pressupostos da taxa de emergência 
e com destinação específica aos portos, cria a Taxa de Melhoramento dos Portos – TMP – em substituição 
àquela, bem como institui-se pelo mesmo ato o fundo portuário nacional. 
 
Essa taxa, diferencialmente da sua antecessora, tinha como base de cobrança o valor comercial de todas as 
mercadorias movimentadas pelos portos, de ou para navios ou embarcações auxiliares. 
 
O percentual de cobrança sobre o valor da mercadoria foi alterado ao longo dos anos, sendo diferenciado de 
acordo com a navegação (longo curso ou cabotagem), e com o sentido da movimentação (embarque ou 
desembarque). 
A diferenciação das alíquotas estava diretamente vinculada às políticas de estímulo às exportações e ao 
desenvolvimento das navegações de cabotagem e interior, todas isentas da cobrança a partir de 1969, com 
gravame sobre os produtos de importação. 
 
Inicialmente, quando da criação da TMP e do fundo portuário nacional, do produto da arrecadação dessa taxa 
60% eram destinados à aplicação em projetos de interesse do sistema portuário como um todo, e os 40% 
restantes tinham aplicação vinculada ao porto gerador da receita. 
 
Com a criação da PORTOBRÁS, Lei nº 6.222, de 10 de julho de 1975, foram alteradas essa destinações, 
passando 100% da TMP a se constituírem receita da PORTOBRÁS, sem qualquer vinculação com o porto que a 
arrecadou. 
Esse quadro foi mantido até 1981, quando o Decreto-Lei nº 1.754, de 21/12/1979, determinou que todos os 
“recursos do Tesouro Nacional, vinculados a órgão, fundo ou despesas”, passariam a integrar o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento – FNF, na proporção de 50% em 1981 e 100% a partir de 1982. 
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Em 1983, com base no Decreto-Lei nº 1.859, de 17/02/1981, o Fundo Nacional de Desenvolvimento foi extinto e 
todas as suas receitas passaram a ser recursos ordinários do Tesouro Nacional, sem qualquer vinculação com a 
atividade que a gerava, perdendo a TMP, dessa forma, a base legal que legitimava sua cobrança. 
 
A partir desse momento o sistema portuário deixou de contar com sua principal fonte de recursos para 
investimentos, passando a ser totalmente dependente das dotações ordinárias da União, a despeito da 
comprovada capacidade de auto-sustentação financeira. 
Após a extinção da TMP o sistema portuário, por meio da PORTOBRÁS, continuou lutando para o retorno de 
uma receita vinculada ao setor, com vistas a suprir as necessidades de manutenção e ampliação das instalações 
físicas dos portos nacionais. 
 
Esse objetivo foi atingido, após muitas discussões técnicas e obtenção de expressivo apoio político, com a 
aprovação no Congresso nacional e sanção do Presidente da República, da Lei nº 7.700, de 21/12/1988, que 
instituiu o Adicional de Tarifa Portuária – ATP. 
 
Esse adicional foi fixado em 50% da arrecadação tarifária das operações realizadas com mercadorias importadas 
ou exportadas, portanto, incidente apenas nas movimentações do comércio internacional, estando isentas todas as 
cargas das navegações de cabotagem, fluvial e lacustre. 
 
Até a promulgação da Lei nº 8.630/93, o produto dessa arrecadação era destinado, integralmente, à 
PORTOBRÁS e, depois de sua extinção, ao Tesouro Nacional, para compor os recursos de investimentos do 
governo no subsetor. Com a “Lei de Modernização Portuária” vinculou-se parte dessa receita a investimentos 
nos portos que a geraram, em percentuais progressivos até 1977. 
 
Entretanto, em 02/10/1996, foi sancionada a Lei nº 9.309 que extinguiu o ATP e revogou o Artigo 52 da Le nº 
8.630/93, que definia o percentual dessa receita vinculada ao porto arrecadador. Dessa forma, o subsetor de 
portos perde mais uma vez sua fonte de recursos para investimentos com destinação legal específica, ficando os 
portos apenas com aqueles recursos do Tesouro (dotações ordinárias) resultante de programações orçamentárias 
aprovadas em lei e com as tarifas por eles cobradas na contraprestação de seus serviços. 
 
Fonte: IPEA – Infraestrutura: perspectivas de reorganização. Transportes, V.2, 1998. 
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                                   ANEXO E 
 
 
                   DECRETO Nº 8.447, DE 02 DE MARÇO DE 1983 

 
EMENTA:  Aprova as Normas de Uso do Solo, Uso dos Serviços e 

Preservação Ecológica do Complexo Industrial Portuário de SUAPE. 
 
O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

inciso II, do artigo 69, da Constitução Estadual, considerando a proposta do Senhor 
Secretário Extraordinário para Assuntos Relativos à Implantação do Complexo 
Industrial Portuário de SUAPE. 

 
DECRETA : 
 
Art. 1º - Ficam aprovadas as Normas de Uso de Solo, Uso dos Serviços e 

Preservação Ecológica do Complexo Industrial Portuário de SUAPE, anexas ao presente 
Decreto. 

 
Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 02 de março de 1983 
 

JOSÉ MUNIZ RAMOS 
 

Luís Siqueira 
 

 
NORMAS DE USO DO SOLO, USO DOS SERVIÇOS E PRESERVAÇÃO 
ECOLÓGICA 

 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

ARTIGO 1º 

À Empresa SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO, criada pela Lei 
Estadual nº7.763, de 07.11.1978, doravante denominada simplesmente de Empresa 
SUAPE, fará adotar todas as disposições constantes deste documento e de seus anexos, 
bem como as posturas da Legislação Federal, Estadual e Municipal, pertinentes. 

 

ARTIGO 2º 
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Para a implantação de projetos de qualquer natureza, nas áreas de atuação da Empresa 
SUAPE, exige-se a apresentação de Carta-Consulta, em modelo desta empresa e, uma 
vez aprovada, a apresentação do projeto detalhado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As ampliações ou reformas a serem empreendidas pelas empresas ou entidades públicas 
ou privadas atuando na área inclusive aqueles estabelecimentos anteriormente à criação 
da Empresa SUAPE, deverão seguir procedimento similar ao disposto no caput deste 
Artigo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Ficará a cargo da Empresa SUAPE a análise das Cartas-Consulta e dos Projetos 
mencionados acima. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

À Empresa SUAPE se impõe o prazo máximo de 15 (quinze) dias para responder à 
Carta-Consulta e de 45 (quarenta e cinco) dias para pronunciar-se sobre os projetos 
apresentados. 

ARTIGO 3º 

Os projetos deverão atender as Normas Nacionais vigentes ou, em casos especiais, à 
outras Normas Técnicas de comprovada aceitação internacional, desde que sejam 
apresentados os motivos e justificativas desse procedimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Todos os projetos de implantação, ampliação ou reforma deverão igualmente atender às 
exigências contidas nos Anexos destas Normas. 

ARTIGO 4º 

Caberá à Empresa SUAPE o direito de recusar o projeto que for tido como inadequado 
no que se refere à segurança, a construção, a urbanização e a preservação do meio 
ambiente, bem como aqueles que conflitem com suas diretrizes e objetivos. 

ARTIGO 5º 

Toda e qualquer empresa e entidade pública ou privada, atuando na área de SUAPE, 

deverá acatar as disposições destas Normas. 

ARTIGO 6º 

Qualquer infração às Normas constantes deste documento, tornará o infrator passível de 
sanção a ser aplicada pela empresa SUAPE, a qual poderá promover, inclusive, o 
embargo do empreendimento. 

 

ARTIGO 7º 
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Os projetos de interesse da Segurança Nacional, subordinam-se a critérios especiais 
estabelecidos de acordo com sua objetivação. 

 

ARTIGO 8º 

À Empresa SUAPE disporá sobre a forma e os meios de supervisionar a observância 
destas Normas e resolverá sobre os casos omissos. 

 

CAPÍTULO II 
 

ZONEAMENTO DO SOLO 

ARTIGO 9º 

O uso do solo na área de atuação do Complexo Industrial Portuário de SUAPE, 
obedecerá ao zoneamento definido no mapa constante do Anexo I e que faz parte 
integrante destas Normas. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Quaisquer modificações que venham a ser introduzidas no zoneamento contido no mapa 
anexo, deverão se compatibilizar com as instalações industriais e de serviços e com as 
áreas de preservação do meio ambiente e administrativas já implantadas. 

ARTIGO 10º 

À área legal do Complexo Industrial Portuário de SUAPE, é a que foi declarada pelo 
Decreto Federal nº82.899 de 19.12.78, posteriormente aprovado o Plano Diretor e de 
máxima ocupação pela Lei Municipal do Muncípio de Ipojuca nº804 de 31.08.82. 

ARTIGO 11º 

O zoneamento do solo constante da mapa anexo, fica detalhado com segue: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

ZONA ADMINISTRATIVA (ZA) – na qual fica sediada a Administração da Empresa 
SUAPE e onde serão consideradas adequadas as instalações previstas no Plano 
Urbanístico da Zona Administrativa, bem como, campos de futebol e outros esportes 
praticados ao ar livre, além de posto meteorológico, ficando proibido o uso diverso do 
aqui determinado. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

ZONA INDUSTRIAL PORTUÁRIA 1 (ZIP-1) – na qual serão instaladas indústrias 
com dependências direta de transporte marítimo e que justifiquem técnica e 
economicamente o uso de terminais portuários especializados rudimentares de uso 
privativo e onde será considerada adequada, além do descrito, a utilização para: 
Indústriais Complementares com nítida interdependência de outras que necessitem de 
maneira imediata de serviços portuários, e instalações para grandes terminais de 
estocagem ou de serviços. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 

ZONA INDUSTRIAL PORTUÁRIA 2 (ZIP-2)  - com idêntica finalidade e usos da 
Zona Industrial Portuária 1 (ZIP-1). 

PARÁGRAFO QUARTO 

ZONA INDUSTRIAL 3 (ZI-3) – na qual se instalarão as Indústrias Periféricas, assim 
entendidas aquelas que não exigem como condição essencial a implantação na zona 
industrial portuária. 

PARÁGRAFO QUINTO 

ZONA INDUSTRIAL 4 (ZI-4) – abrangendo o Distrito Industrial do Cabo, 
preexistente, onde serão considerados adequados os mesmos usos da ZI-3. 

PARÁGRAFO SEXTO 

ZONA RESIDÊNCIAL (ZR) – subdividida nas unidades caracterizadas como se 
segue: 
 
a) – Zona Residencial de Expansão de Nossa Senhora do Ó, de Cabo e Ponte dos 

Carvalhos (ZR-1, ZR-3 A, ZR-3B e ZR-3C), a primeira situada no Município de 
Ipojuca e as demais no Município do Cabo, cujo uso está sujeito às adequações e 
restrições impostas pelos Regulamentos Municipais, Estaduais e Federais em vigor. 

b) – Zonas Residenciais a serem implantadas (ZR-2, ZR-3D), a primeira no chamado 
Engenho Boa Sica e a outra nos Engenhos Boa Vista e Jurissaca, onde são 
consideradas adequadas, além do emprego residencial já implícito, os demais usos 
especificados no Plano Básico Urbanístico da área. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

ZONA RESIDENCIAL TURÍSTICA (ZRT) – localiza-se nas Praias de Gaibú, 
Itapuama, do Paiva e Pontal do Cupe, com idênticas finalidades pra usos da Zona 
Residencial, e com especial destinação aos programas de turismo. 

PARÁGRAFO OITAVO 

ZONA DE PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA (ZPE) – destina-se a preservação da 
Fauna e Flora e à manutenção do equilíbrio ecológico, ficando proibido os demais usos. 

PARÁGRAFO NONO 

ZONA DE PRESERVAÇÃO CULTURAL (ZPC) – destina-se a preservação dos 
valores culturais, incluíndo-se os da comunidade que reside no local, restauração do 
Patrimônio Histórico e adaptação da área para visitação turística, preservando os valores 
ambientais existentes, ficando proibidos os demais usos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

ZONA AGRÍCOLA E FLORESTAL (ZAF) – destina-se predominatemente à 
atividade agropecuária e florestal, admitindo-se os seguintes usos: Residências isoladas, 
inclusive tipo agrovila, Ensino, Posto Meteorológico, Indústria e Comércio ligado a 
atividades agropecuárias, exploração de Minerais, Aeródromo, Estação Rodoferroviária, 
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Parque de Triagem para RFFSA, Parque de Triagem Rodoviário, Aterro Sanitário e 
Estação de Tratamento de Esgoto, ficando proibido os demais usos. 
 

CAPÍTULO III 

 
OCUPAÇÃO DO SOLO 

ARTIGO 12º 

O Plano Básico Urbanístico da Zona Administrativa (ZA) é composto de áreas verdes, 
sistemas viários e de infra-estruturas e quadras destinadas à construção das unidades da 
Zona Administrativa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

À ocupação da área e as edificações na ZA atenderão aos critérios estabelecidos pela 
Empresa SUAPE, visando a unidade, harmonia com a paisagem e o estilo do espírito 
colonial existente e o padrão construtivo para a área. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Serão cobertos obrigatoriamente por vegetação as áreas ou terrenos com declividades 
maiores de 30% (trinta por cento). 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Às circulações e outras servidões na área da ZA obedecerão ao traçado definido pela 
Empresa SUAPE, o qual, só poderá ser modificado com expressa autorização da 
mesma. 

PARÁGRAFO QUATRO 

A Empresa SUAPE manterá atualizado o levantamento topográfico da ZA e promoverá 
o traçado do plano geral do Complexo Industrial Portuário, baseado em estudos 
completos de sua estrutura urbanística. 

 

ARTIGO 13º 

À ocupação da área e as edificações na Zona Industrial Portuária (ZIP) atenderão: aos 
diplomas legais e normas citadas no Anexo 2, e ainda aos critérios estabelecidos pela 
Empresa SUAPE visando a ocupação econômica, racional e produtiva e padrão 
construtivo para área. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As indústrias na Zona Industrial Portuária que tiverem instalações consideradas 
perigosas deverão ser afastadas de um mínimo de 5,00m (cinco metros) das divisas e 
cercá-las com tela de características adequadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os canais de navegação, denominados DÁRSENAS, na área da Zona Industrial 
Portuária, serão contornados por uma faixa de 100 m (em metros) de largura, definida 
como faixa operacional de primeira linha, que atenderá as seguintes condições: 
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I – À área da faixa operacional não poderá ser edificada, de maneira permanente, 
acima da cota definida para a plataforma do porto, de forma a impedir a 
movimentação de cargas. 

II – À faixa operacional de primeira linha em toda sua extensão, não poderá ter a 
passagem dos usuários impedida, sendo permitido às indústrias, que a usufruem, 
estabelecerem medidas de vigilância e segurança. 

III – Os cais nas margens das DÁRSENAS a serem construídos pelas Empresas para 
seu uso exclusivo, salvo reservas legais, atenderão a profundidade e alinhamento 
definido em planta da Zona Industrial Portuária. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As vias de acesso denominadas Avenida Principal e Troncos Distribuidores, serão 
utilizadas de maneira a não impedir o livre trânsito dos usuários, que atenderão as 
seguintes condições: 

I – As circulações, e outras servidões projetadas por Empresas Particulares ou 
Instituições Públicas na Zona Industrial Portuária, deverão ser submetidas à Empresa 
SUAPE quanto as suas ligações com a Avenida Principal e Tronco Distribuidor. 

II – À Empresa SUAPE manterá atualizado o levantamento topográfico da Zona 
Industrial Portuária e promoverá o traçado básico da área. 

 

ARTIGO 14º 

À ocupação da área e as edificações na Zona Industrial (ZI), deverão atender ao Código 
Civil Brasileiro; à Consolidação das Leis do Trabalho; à Associação Brasileira de 
Normas Técnicas; e aos critérios estabelecidos pela Empresa SUAPE, visando a 
ocupação econômica, racional e produtiva e o padrão construtivo para a área. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

As indústrias na ZI, com instalações consideradas perigosas, deverão ser afastadas de 
um mínimo de 5,00m (cinco metros) das diversas e cercadas com tela de características 
adequadas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Serão cobertas obrigatoriamente por vegetação, as áreas ou terrenos com declividades 
maiores de 30% (trinta por cento). 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As circulações e outras servidões na área da Zona Industrial, atenderão ao Plano Básico 
Urbanístico, aprovado pela Empresa SUAPE, ficando proibida qualquer alteração, a não 
ser em casos especiais previamente aprovados pela Empresa SUAPE. 

 

ARTIGO 15º 
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À ocupação da área e as edificações na Zona Residencial (ZR) atenderão aos diplomas 
legais e às normas citadas no Anexo, e ainda aos critérios estabelecidos pela Empresa 
SUAPE, visando a ocupação econômica, racional e o padrão construtivo para a área. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Às quadras ocuparão espaços disponíveis e aprovados no plano de máxima ocupação da 
Zona Residencial. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Às circulações e outras servidões na área da ZR, atenderão ao Planejamento Básico 
Urbanístico, aprovado pela Empresa SUAPE e, objetivando o caráter único e específico 
da área, terão ligações restritas com as vias e acessos. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O comércio e indústria na ZR serão os previstos no Plano Básico Urbanístico e 
atenderão os seguintes dispositivos: 

I – Os estabelecimentos comerciais e industriais permitidos, se restringirão aos locais 
aprovados. 

II – Compete à Empresa SUAPE definir as atividades comerciais e industriais previstas 
para a área. 

 

ARTIGO 16º 

À ocupação da área e as edificações na ZONA RESIDENCIAL TURÍSTICA (ZRT) 
atenderão: ao Código Civil Brasileiro; à Lei Municipal nº7.427 – Codificação das 
Normas de Urbanismo e Obras do Recife e suas modificações; à Associação Brasileira 
de Normas Técnicas; e aos critérios estabelecidos pela Empresa SUAPE pela Fundação 
do Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – FIDEM, e pela Fundação de 
Desenvolvimento Municipal do Interior de Pernambuco – FIAM, visando a unidade e 
harmonia com a paisagem e no padrão construtivo para a área. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os planos de aproveitamento turístico e residencial na Zona Residencial Turística, ficam 
restritos as áreas indicadas no Plano Diretor. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os usuários da Zona Residencial Turística, ficarão subordinados ao planejamento 
urbano na área, devendo submeter a aprovação da empresa SUAPE, os Planos Básicos 
Urbanísticos e Projetos de Engenharia Final. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
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As praias na área da Zona Residencial Turística serão marginadas por uma faixa de 
quinze metros (15,00m) de largura destinada a coqueiros. Às edificações quadra de lotes 
com testada para a faixa de coqueiros, só serão permitidas com o máximo de dois 
pavimentos. 

 

CAPÍTULO IV 

 

USO DOS SERVIÇOS 

 

ARTIGO 17º 

O fornecimento d’água proveniente do sistema de suprimento da Empresa SUAPE, na 
área do Complexo Industrial Portuário, será de exclusiva competência da Empresa 
SUAPE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Será vedada a utilização de outras fontes de captação, salvo aquelas devidamente 
analisadas e aprovadas pela Empresa SUAPE. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Somente em casos específicos, poderá ser autorizada a captação direta de água do mar, 
pela indústria, após aprovação por SUAPE e pelas Autoridades Federais e Estaduais 
competentes, do projeto de sua utilização e despejo. Os mananciais de água doce de 
exploração exclusiva da Empresa SUAPE. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os requerimentos solicitando concessão de ligação de água, deverão ser assinados pelos 
interessados diretos ou pessoa juridicamente credenciada por estes. 

 

ARTIGO 18º 

O sistema de esgoto na área do Complexo Industrial Portuário será de exclusiva 
competência da Empresa SUAPE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Às indústrias submeterão seus projetos de despejos industriais a Empresa SUAPE, 
obedecendo ao disposto no Artigo 33º com seus Parágrafos (1º, 2º, 3º). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os requerimentos solicitando concessão de ligação de esgoto deverão ser assinados 
pelos interessados diretos ou pessoa juridicamente credenciada por estes. 
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ARTIGO 19º 

À Empresa SUAPE reserva-se o direito de recusar os projetos de instalações hidráulico-
sanitários que não preencham os requisitos das Normas da ABNT, e não se coadunem 
com o sistema de saneamento básico do Complexo Industrial Portuário de SUAPE. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Os serviços de abastecimento d’água e escoamento de esgoto das indústria, serão 
fiscalizados pela Empresa SUAPE que providenciará testes e análises físico-químicas e 
micro biológicas, sempre que necessário. 

 

ARTIGO 20º 

Às empresas submeterão à SUAPE cópias de seus projetos de instalações e consumo de 
energia elétrica, elaborados de acordo com as normas da CHESF e CELPE, para que a 
Empresa SUAPE possa providenciar, junto àquelas Empresas, a compatibilidade da 
oferta e da demanda de energia. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

No caso de expansão do consumo de energia, os projetos deverão ser igualmente 
apresentados, simultaneamente, à Empresa SUAPE. 

 

ARTIGO 21º 

Os serviços de Telecomunicações serão solicitados de acordo com as normas da 
Companhia Telefônica de Pernambuco – TELPE, procedendo-se igualmente ao 
estabelecido no Artigo anterior. 

 

ARTIGO 22º 

Os serviços de segurança na área do complexo Industrial Portuário de SUAPE, estão 
sujeitos às normas de Segurança da Empresa SUAPE. 

 

ARTIGO 23º 

Às cargas transportadas dentro da área do Complexo Industrial Portuário de SUAPE e 
através do Sistema Viário implantado à área, deverão obedecer às normas de trânsito em 
vigor. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Às cargas inconvenientes ou que afete a segurança do trânsito de acordo com as normas 
vigentes, só poderão ser transportadas com prévia autorização da Empresa SUAPE, e 
em horários por designados. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

Às cargas que ultrapassam as dimensões e/ou os pesos recomendados pelas normas em 
vigor, somente poderão transitar, caso já obtida autorização prévia da Empresa SUAPE. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

À Empresa proprietária de veículo que sofreu e/ou provocou acidente de tráfego, bem 
como de veículo que por qualquer razão causou a obstrução total ou parcial do sistema  
viário, fica obrigada a providenciar de imediato a desobstrução e a reparar os danos 
causados. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

Fica a cargo do Serviço de Segurança da Empresa SUAPE ou Órgão ao qual seja 
delegada essa competência, tomar medidas para fazer cumprir as determinações dos 
parágrafos precedentes. 

CAPÍTULO V 

 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

ARTIGO 24º 

Para preservação do meio ambiente e o controle da poluição da área de atuação da 
Empresa SUAPE, estas NORMAS deverão comentar, no que couber, os critérios, 
normas e padrões de preservação ecológica e controle da poluição, de que tratam a 
legislação federal, estadual e municipal, e as que por ventura forem promulgadas, 
notadamente o Decreto Lei Federal nº1.4-- de 14.08.75, o Decreto nº76.389 de 
03.10.75, a Lei nº6.9—de 31.08.81 juntamente com a Lei do Estado de Pernambuco 
nº7.--- de 12.12.77 e Decreto Estadual nº4.953 de 07.03.78, e também a Portaria nº 231 
de 27.04.76, do Ministério do Interior e decreto que aprovar estas Normas. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Para preservação do meio-ambiente marítimo, no caso de carga e descarga de navios 
petroleiros e outros, a lavagem dos tanques e porões, ou operação de deslastre, quando 
necessária, deverá ser feita de modo que os resíduos não sejam lançados no mar, 
contribuindo assim para evitar a poluição. Nesse caso, as Empresas que operam com 
esses navios, se obrigam rever-se de tanques onde sejam recolhidos os produtos líquidos 
resultantes, com posterior tratamento por decantação e adequação para despejo 
conforme Art. 33º com seus Parágrafos (1º, 2º e 3º). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Sem prejuízo das atribuições dos órgãos competentes, caberá à Empresa SUAPE a 
fiscalização complementar junto às empresas industriais e de serviços, para preservar os 
níveis de salubridade desejados. 
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ARTIGO 25º 

Relativamente ao controle da poluição sonora externa, nas zonas industriais, os níveis 
abaixo referidos serão considerados máximos toleráveis, cabendo à empresa industrial 
ou de serviço proceder os isolamentos acústicos e necessárias correções: 

 

PERÍODO NÍVEL BÁSICO PICO FREQUENTE  PICO NÃO FREQ. 

 

Diurno  70   d   B   80  d  B   85  d  B 

Noturno 60   d   B   70  d  B   75  d  B 

 

ARTIGO 26º 

No interior das fábricas serão considerados toleráveis os seguintes níveis: 

 

PERÍODO NÍVEL BÁSICO PICO FREQUENTE  

  

Escritório 60   d   B   70  d  B    

Oficinas 75   d   B   85  d  B    

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os processos notadamente ruidosos deverão ser agrupados e isolados acusticamente de 
modo a não agravarem o ruído dos demais processos ou atividades da Empresa. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os picos não freqüentes serão liberados, desde que antecedidos de aviso visual e sonoro 
de sua ocorrência e na condição de não ultrapassarem 120 d B. 

 

ARTIGO 27º 

Os operários que trabalham em atividades notadamente ruidosas serão protegidos de 
modo que sua audição não seja prejudicada, de acordo com as normas da legislação em 
vigor. 

 

ARTIGO 28º 

Compete aos proprietários de terrenos atravessados por cursos d’água ou valas, 
córregos, riachos, etc., canalizados ou não, ou que com eles limitarem, sua conservação 
e limpeza, nos trechos compreendidos pelas respectivas divisas, de forma que suas 
secções de vazão mantenham-se sempre desimpedidas. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Será vedado o lançamento, nos cursos d’água, córregos ou riachos, de qualquer tipo de 
lixo ou resíduo sólido que emanem de processos industriais ou de líquidos que 
necessitem de tratamento prévio. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Compete aos proprietários de terrenos, impedir por meio de construções, ou outros 
mecanismos de proteção qualquer tipo de assoreamento, dentro da área de sua 
responsabilidade, mesmo durante a fase de execução das edificações. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Qualquer desvio ou modificação da secção dos cursos d’água, córregos e riachos, 
canalizados ou não, somente poderá ser feito com permissão da Empresa SUAPE. 

 

ARTIGO 29º 

 Todas as Empresas serão obrigadas ao tratamento prévio dos seus despejos industriais 
ou de serviços, antes de lançá-los na rede coletora de esgotos, com exceção daqueles 
que não impliquem em qualquer poluição conforme decisão da Empresa SUAPE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os usos d’água nos processos industriais que provoquem a produção de dejetos líquidos 
ou sólidos serão analisados pela Empresa SUAPE ou por Órgão Estadual por ela 
delegado, que decidirá sobre se o tratamento e o destino dado aos efluentes são 
satisfatórios. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Ë vedado o lançamento de esgotos sanitários de qualquer procedência e/ou despejos 
industriais “in natura” nos coletores de águas pluviais. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O lançamento dos efluentes industriais nas redes coletoras do sistema de esgotos, deverá 
atender aos padrões ou limites de poluição estabelecidos pela Secretaria Especial do 
Meio Ambiente (SEMA), no plano federal, e pela Companhia Pernambucana de 
Controle da Poluição Ambiental e da Administração dos Recursos Hídricos (CPRH), no 
plano estadual. 

 

ARTIGO 30º 

É expressamente proibida a queima ao ar livre de resíduos sólidos ou líquidos, ou 
utilização de qualquer tipo de incineradores ao ar livre. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O lixo sólido ou rejeito industrial deverá ser encaminhado para aterro sanitário em local 
indicado pela SUAPE, ou ter outra destinação aprovada pela mesma. 

 

ARTIGO 31º 

As operações de cobertura de superfícies realizadas por compressores tais como pintura 
ou aplicação de verniz, deverão realizar-se em compartimento próprio provido de 
sistema de ventilação no qual se inclua mecanismo, para retenção das partículas 
poluidoras do ambiente: sólidas e/ou líquidas. 

 

ARTIGO 32º 

Às operações de processamento e transporte do material fragmentado ou particulado 
resultante de britagem, moagem ou outros, deverão ser realizados por processos que 
evitem a sua dispersão na atmosfera. 

 

ARTIGO 33º 

O armazenamento de material fragmentado ou particulado deverá ser feito de modo a 
ser evitado o arraste pela ação dos ventos ou das águas. 

 

ARTIGO 34º 

Os silos ou depósitos destinados ao armazenamento de líquidos voláteis, deverão ser 
hermeticamente fechados com teto fixo ou flutuante, de modo a ser impedido o escape 
de gases ou vapores para a atmosfera. 

 

ARTIGO 35º 

O lançamento de gases, vapores, fumaças ou névoas na atmosfera, somente poderá ser 
realizado, através de uma ou mais chaminés ou exaustores especiais. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

À altura e quantidade das chaminés, deverão ser determinadas levando em consideração 
os seguintes dados: 

Consumo de Combustível: composição, quantidade e concentração dos poluentes 
emitidos; temperatura e velocidade da emissão; elementos climáticos, tais como 
temperatura do ar, velocidade e direção dos ventos, pressão atmosférica, umidade e 
regime pluviométrico; natureza e rugosidade do terreno e altura das construções 
próximas. 

ARTIGO 36º 

À colocação de placas, anúncios e congêneres na área de domínio do Complexo 
Industrial Portuário de SUAPE, obedecerão aos padrões e critérios da Empresa SUAPE, 
devendo ser por ela autorizada. 
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A N E X O   1 

(mapa) 

 

A N E X O   2 

 

Itens de inclusão obrigatória nos projetos das Instalações Industriais e de serviços, a 
serem implantadas no Complexo Industrial Portuário de SUAPE. 

 

 

I – RELACIONADOS COM O CONTROLE DA POLUIÇÃO 

 

a) Quantidade, qualidade e destinação da água a ser consumida (para lavagem, 
resfriamento e ou processo industrial) 

b) Qualidade, e quantidade das diversas águas residuárias, temperatura, 
condições de lançamento dos efluentes e riscos de contaminação. 

c) Valores esperados de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), MS 
(Materiais em Suspensão) e pH. 

d) Qualificação e quantificação dos resíduos sólidos. 
e) Tratamento, transporte e disposição destes resíduos. 
f) Descrição detalhada dos processos de acumulação temporária dos detritos se 

for o caso, e dos cuidados para que não haja poluição ambiental. 
g) Qualidade, quantidade e processo de estocagem da matéria-prima e do 

produto acabado. O grau de detalhamento dependerá da maior ou menor 
capacidade de poluição do meio ambiente. 

h) Destinação dos lodos digeridos ou não do sistema de tratamento dos resíduos 
sólidos. 

i) Esquema da marcha das matérias-primas beneficiadas e respectivos 
produtos, subprodutos e resíduos (especificando qualidade, quantidade, 
natureza e composição). 

j) Descrição pormenorizada dos equipamentos, dispositivos e processos 
antipoluidores a serem utilizados. 

k) Quantidade e especificações técnicas dos combustíveis a serem utilizados, a 
fim de que possa ser aferida a descarga de partículas e óxidos de enxofre na 
atmosfera. 

l) Detalhe dos processos mecânicos, químicos, metalúrgicos, biológicos e 
outros que possam ocasionar poluição ambiental. 

m) Descrição pormenorizada de fornos, caldeiras, motores de combustão 
interna, britadores, peneiras, moinhos, etc., que possam ocasionar poluição 
atmosférica através do desprendimento de gases, vapores, fumaças, névoas, 
etc. 

n) Estudo pormenorizado da emissão de poluentes, contendo tipo, quantidade, 
velocidade, temperatura e concentração máxima prevista. 
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o) Detalhe dos procedimentos de limpeza e manutenção nos casos de 
instalações de alto potencial poluidor. 

p) Especificações do sistema de ventilação e dos métodos que permitem 
proteger áreas internas de elevada taxa de ocupação, se houver previsão de 
poluição por odores. À emissão de partículas odoríferas não poderá se 
processar em quantidades tais que possam ser perceptíveis fora dos limites 
da área de propriedade da fonte emissora. 

q) Identificação das fontes de emissão de ruídos acima dos permitidos na 
legislação e dos eixos preponderantes da emissão sonora, de modo a tornar 
possível o estabelecimento das direções mais ruidosas. 

r) Barreiras e sistemas de proteção capazes de reduzir o nível sonoro. 
s) Detalhamento do sistema de estocagem ou armazenamento de material 

fragmentado ou particulado, de modo a impedir o arraste pela ação dos 
ventos e da chuva. 

t) Memória justificativa da altura das chaminés, com base nos dados 
meteorológicos disponíveis. 

 

II – RELACIONADOS COM O USO DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, 

FERROVIÁRIOS, AÉREOS E DE NAVEGAÇÃO 

 

a) Identificação das modalidades de transporte a serem utilizados pela empresa. 
b) Qualificação de carga e quantificação do volume de tráfego a ser gerado e 

determinação da sua freqüência. 
c) Características dos veículos de transporte a serem utilizados. 
d) Indicação dos períodos de máxima utilização das vias de transporte. 
e) Características das cargas a serem transportadas. 
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                                                           ANEXO F 
 
 
 
HISTÓRICO da DECISÃO de LOCALIZAÇÃO da REFINARIA                 
ABREU e LIMA 

 
 
 
A.2 – LOCALIZAÇÂO 

 
1. Endereço: Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros – Rodovia PE 60 – KM 10 
– Ipojuca – Pernambuco.  
 
2. Localização Geográfica: N9071000-N9075000 e E275000-E279000, DATUM HORIZONTAL 
SAD-69, do Sistema Geodésico Brasileiro. 
 
3. A Refinaria do Nordeste será erigida na zona industrial Periférica 3B do Complexo Industrial de 
SUAPE (CIPS), no Município de Ipojuca, ao sul da Região Metropolitana do Recife (ver figura A1 e 
Anexo 1A – Planta de Localização). A refinaria ocupará uma área de 630 hectares, localizada às 
margens do tronco rodoviário TDR Sul, a cerca de 6 km da bacia de evolução do porto externo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista geral da área do Complexo Industrial Portuário de SUAPE – CIPS, 
selecionada para instalação da Refinaria do Nordeste (RNEST). Foto aérea: 
PETROBRAS – Engefoto, 1:30.000. Abril/06 

 



252 
 

 

A.3 – RESUMO HISTÓRICO 
 

1. O perfil de demanda por produtos derivados no período de 1960 a 2000 vem se modificando, 
mostrando uma demanda decrescente por óleo combustível e uma demanda crescente por diesel, 
como é demonstrado na figura a seguir. A produção de gasolina, a partir dos anos 80, supera a 
demanda nacional, enquanto que a produção de diesel é insuficiente para atender a demanda 
interna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução do perfil da demanda brasileira por diferentes derivados de petróleo de 1960 a 2000 e quadro 

diagnóstico para 2010. Petrobras (2006) 

 
2. Em decorrência desse fato, desde o início da década de 1990, a PETROBRAS vinha analisando 
a viabilidade da construção de uma nova refinaria no Brasil, com ênfase na região Nordeste, por 
ser esta localização considerada mais indicada do ponto de vista de suprimento e competitividade 
do sistema. No entanto, ao longo deste período, os investimentos da PETROBRAS em refino 
foram direcionados para a modernização, adaptação e ampliação das refinarias existentes, em 
função da sua melhor atratividade econômica. Entretanto, o processamento das refinarias 
existentes mostrou-se, a partir de análises mais recentes, prestes a atingir uma saturação da 
capacidade de processamento, o que irá provocar um substancial acréscimo nas importações de 
derivados. 
 
3. O processo de análise da viabilidade do negócio “Refinaria no Nordeste” teve início na semana 
de 4 de abril de 2005. O resultado do estudo de mercado apontou para um projeto com capacidade 
para processar 200 MBD de petróleo e com um esquema de refino orientado para minimizar a 
produção de gasolina e maximizar a de diesel. 
 
4. Visando selecionar a área para implantação da Refinaria do Nordeste, estudos foram 
conduzidos pela Petróleo Brasileiro S.A. e por empresas de consultoria por ela contratadas. 
Inicialmente foram consideradas 6 áreas potenciais em diferentes Estados da região Nordeste, 
tendo como premissa inicial, a de proximidade com áreas portuárias (< 20 km). As áreas 
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inicialmente consideradas foram: (1) Porto de Itaqui-Disal (MA); (2) Porto do Pecém (CE); (3) Porto 
de Natal (RN); (4) Guamaré (RN); (5) Porto de Suape (PE) e (6) Porto de Aracajú (SE). 
 
5. Os critérios empregados para a avaliação e seleção do local de implantação da refinaria 
incluíram os seguintes aspectos: 
 
5.1 Aspectos Técnico-econômicos: 
 

Sob esse escopo, foram analisados fatores ligados ao empreendimento, que puderam ser 
traduzidos em unidades monetárias, incluindo custos operacionais, investimentos e receitas, além 
dos fatores técnicos e econômicos propriamente ditos, fatores sociais e ambientais capazes de 
serem traduzidos em custo, independentemente de serem imputáveis ao projeto, mas desde que 
fossem necessários para o pleno funcionamento da nova refinaria. Dentre os fatores analisados, 
incluíram-se: 

 
•Disponibilidade de Terrenos; 
•Instalações Portuárias; 
•Disponibilidade de Água; 
•Disposição de Efluentes; 
•Gás e Energia Elétrica; 
•Manejo e Recepção de Crus e Produtos; 
•Vias de Comunicação; 
•Aspectos Técnico-Econômicos; 
•Aspectos Qualitativos de Segurança, meio Ambiente e Saúde; 
•Aspectos Qualitativos Sócio-Econômicos. 

 
5.2 Aspectos Sócio-econômicos: 
 

Sob esta ótica, foram estimados e avaliados, indicadores que refletissem as externalidades 
do empreendimento sobre a realidade social, abrangendo a avaliação da atividade projetada em 
termos da geração e distribuição de renda; da geração de empregos; dos efeitos sobre o meio-
ambiente e do incremento de arrecadação tributária.  Dentre os fatores considerados nesta etapa 
da análise, incluem-se: 

 
•Dinamização da Economia; 
•Aumento da arrecadação pública; 
•Contribuição para o desenvolvimento social; 
•Pressão sobre a infra-estrutura; 
•Interferência com o atual uso e ocupação do sítio; 
•Comprometimento do patrimônio histórico-cultural; 
•Interferência na atividade econômica; 
•Geração de expectativas contrárias ao empreendimento; 
•Risco de conflito de uso do solo; 
•Aumento do risco de acidentes na operação da refinaria. 

 
5.3 Aspectos de SMS – Saúde, Meio-Ambiente e Segurança 
 

As análises conduzidas com este enfoque empregaram, inicialmente, 23 indicadores, os 
quais foram posteriormente agrupados em 11 temas abrangentes da metodologia de Avaliação de 
Novos Empreendimentos do AB-CR/SMS: 

 
•Viabilidade Atmosférica; 
•Disponibilidade Sustentável de Água; 
•Viabilidade de Descarte de Efluentes; 
•Vulnerabilidade do Solo e Águas Subterrâneas; 
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•Áreas Degradadas ou Impactadas e Estruturas; 
•Resíduos; 
•Aspectos de Zoneamento, Regularidade da Localização e Uso do Solo; 
•Segurança; 
•Biodiversidade e Áreas de Proteção; 
•Saúde e Capacidade de Atendimento; 
•Ocorrência de Eventos Críticos. 

 
6. De posse desses critérios, o processo seletivo da área para instalação da Refinaria do Nordeste 
abrangeu duas fases. Na primeira fase, foram considerados principalmente aqueles aspectos que 
constituiriam impedimento para a implantação do empreendimento, quer por aspectos legais, quer 
socioeconômico ou relativo a aspectos técnico-econômicos e aspectos macro da potencialidade e 
vocação da região. 
 
7. Um dos aspectos facilitadores para a implantação de uma Refinaria é o acesso à matéria prima. 
O suprimento de óleo cru para a nova refinaria se dará por via marítima, com uso de petroleiros de 
150.000 TPB (calado de 17,2m), enquanto a “exportação” de boa parte dos derivados, a serem 
produzidos, deverá ocorrer igualmente por via marítima, com emprego de navios com capacidade 
de 80.000 TPB.  Na primeira etapa da avaliação das áreas, foram descartadas, então, as 
possibilidades de implantação nas áreas dos Portos de Natal, Guamaré e de Sergipe, tendo em 
vista as limitações para atracação de embarcações com capacidade de 150.000 toneladas e as 
características da plataforma continental na área, que é rasa e se estende por cerca de 30 km. 
 
8. A segunda fase do processo seletivo consistiu do levantamento detalhado dos vários fatores 
técnico-econômicos, sócio-econômicos e de Saúde, Meio Ambiente e Segurança anteriormente 
indicados. Os vários fatores considerados foram pontuados de 1 a 10. 
 
9. Para os aspectos técnico-econômicos quantificáveis, a pontuação levou em conta o quociente 
entre o valor presente líquido para o local (VPL (i)) em análise e o valor presente líquido de maior 
valor (VPL (maior)) entre todos os locais avaliados, na forma: 
 
 
 
10. Para os aspectos qualitativos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, atribuíram-se 
pontuações (1, 4, 7 ou 10, respectivamente) para as áreas que se mostraram não recomendadas; 
recomendadas com restrições importantes; recomendadas com restrições facilmente gerenciáveis; 
e, plenamente adequadas ao projeto. 
 
11. Similarmente, pontuações 1, 4, 7 ou 10 foram atribuídas aos fatores associados aos aspectos 
qualitativos sócio-econômicos, conforme constituíssem situação limitante ao desenvolvimento; 
situação com restrições importantes; situações com restrições facilmente gerenciáveis; ou 
situações adequadas ao propósito. 
 
12. Classificação Final: 
 

O indicador final de classificação foi calculado como a média ponderada dos aspectos 
técnico-econômicos (peso=50%), dos aspectos de segurança, de meio ambiente e de saúde social 
(peso=25%) e dos aspectos sócio-econômicos (peso 25%).  O porto de Suape obteve a maior 
pontuação global (8,4), seguido do porto do Pecém (8,2) e do porto do Itaquí (6,6).  O porto de 
Suape foi, assim, selecionado para a instalação da Refinaria do Nordeste (RNEST). 
 
13. A escolha da área definitiva para a instalação da Refinaria do Nordeste em Suape apresentou-
se como a mais favorável, em função da infra-estrutura já disponível, e, inclusive, em fase de 
instalação em curto prazo e por requerer os menores investimentos, quando necessidades de 
implantação, melhorias e adaptações de infra-estruturas foram identificadas. 

[ ( ) ( ) ] 10/ ×=
maiori

VPLVPLPontuação
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14. Na avaliação dos aspectos sócio-econômicos, a área no Complexo Industrial Portuário de 
Suape, embora tenha obtido a primeira pontuação neste item, foi a única que não apresentou 
qualquer indicador em situação limitante ao desenvolvimento.  Dentre os aspectos positivos 
apresentados pela área em Suape, destacaram-se: 
 

a) Ambiente econômico regional favorável à industrialização e boa efetividade de ocupação 
do Distrito Industrial;  

b) Boa capacidade de arrecadação própria, indicando organização financeira compatível;  
c) Prognóstico de aumento significativo da renda per capita do município, refletindo-se na 

redução dos indicadores de pobreza;  
d) Boa infra-estrutura educacional de níveis superior e técnico;  
e) Melhores condições de controle da expansão urbana desordenada;  
f) Distrito industrial implantado com autonomia administrativa, plano diretor e áreas de 

preservação associadas;  
g) Área definida no zoneamento como de uso industrial. 

 
14. Na avaliação dos aspectos de Saúde, Meio Ambiente e Segurança, a área de Suape obteve a 
maior pontuação dentre as três áreas que concorreram na segunda fase da avaliação. Nenhum 
dos onze itens avaliados foi considerado como inviável ou não recomendado. 
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                                     ANEXO G 
 
 
DIÁRIO OFICIAL 
 
 
DECRETO – Nº 15.750 de 08 de maio de 1992 
 
 

 EMENTA: Autorizar a SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL      
PORTUÁRIO a executar o convênio objeto da Portaria nº 57/92 – DNTA, de 09 
de abril de 1992, do Diretor do Departamento Nacional de Transportes 
Aquaviários. 
 

       O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV, do artigo 37 
da Constituição Estadual, tendo em vista a Portaria nº 57/92 – DNTA, de 09 de abril de 1992, do 
Departamento Nacional de Transportes Aquaviários e 
 
     Considerando a necessidade de executar o convênio celebrado entre a União Federal, por intermédio 
do Departamento Nacional de Transportes Aquaviários – DNTA, da Secretaria Nacional de Transportes – 
SNT, do Ministério da Infra-estrutura e o Estado de Pernambuco, regulamentando a gestão portuária para 
a realização de obras novas, aparelhamento adicional e exploração comercial do Porto de SUAPE, no 
município de Ipojuca, neste Estado, bem assim o disposto na cláusula décima - primeira do referido 
convênio. 
 
     DECRETA: 
 
     Art. 1º - Fica SUAPE – COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO, empresa pública estadual, criada 
pela Lei nº 7.763, de 07 de novembro de 1978, autorizada a executar o convênio celebrado entre o Estado 
de Pernambuco e o Departamento Nacional de Transportes Aquaviários, objeto da Portaria nº 57/92 – 
DNTA, de 09 de abril de 1992, do Diretor daquele Departamento. 
 
     Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
     Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário 
. 
     Palácio do Campo das princesas, em 08 de maio de 1992  
  
 
                                                            JOAQUIM FRANCISCO DE FREITAS CAVALCANTI 
                                                                          Governador do Estado 
                                                                              Celso Sterenberg 
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