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Caminhante, não há caminho, se faz o caminho ao andar
(Poeta espanhol, Antonio Machado)

Este livro denuncia a insustentabilidade de processos produti-
vos implantados em territórios de vida humana e ecossistêmica do 
Litoral Sul do Estado de Pernambuco: SUAPE. 

Mas, também, anuncia perspectivas para outra possibilidade de 
rever os processos civilizatórios que não sejam aqueles pela via da 
espoliação da saúde e da natureza.

Fruto de um longo processo de construção acadêmica, com cer-
ca de 20 anos de atividade de pesquisa e formação pós-graduada em 
Saúde Pública/Saúde Coletiva no campo que articula saúde, am-
biente e produção/trabalho, seu lócus de atividade é o Laboratório 
de Saúde, Ambiente e Trabalho (Lasat) do Instituto Aggeu Maga-
lhães (IAM), uma unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), sediada no campus da Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE).

Em seu caminhar, a equipe de pesquisa, desde o ponto de par-
tida, em 1996, escolheu como base de investigação científica: os 
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territórios, os processos produtivos, as populações vulneradas, a 
análise de políticas públicas sem efetividade, e as injustiças so-
cioambientais decorrentes da insustentabilidade dos modelos de 
desenvolvimento econômico. Aspectos estes que, rápida e eficaz-
mente, vêm transformando a vida no campo, na área urbana e no 
litoral, em locais enfermos. Essas enfermidades decorrentes, em-
bora evidentes, são negligenciadas em sua determinação, em todos 
os níveis de prevenção e de cuidados. 

Como uma instituição de pesquisa em Saúde Pública/Saúde 
Coletiva, ao longo de sua história o Lasat percorreu o caminho do 
aprender fazendo. Em uma perspectiva construtivista e fenome-
nológica, buscou construir um pensamento crítico em seu modo 
de produzir conhecimento.  Foi buscar renomados pensadores 
e cientistas, nacionais e internacionais,  para o embasamento de 
suas pesquisas.  Mas, isto não bastou! Foi preciso, além de adentrar 
os territórios e reconhecer como esses processos nocivos afetam as 
pessoas em seus modos de vida, reconhecer que elas são dotadas de 
saberes sobre seus territórios e que estes não estão descritos nos 
livros, especialmente naqueles utilizados para a formação técnica 
dos profissionais de saúde.

No desenvolvimento da pesquisa Vulnerabilidade socioambien-
tal relacionada à exposição química nos territórios de desenvolvimento 
das cadeias produtivas de petróleo e das consumidoras de agrotóxicos, 
a qual parte dos resultados são apresentados neste livro, a equipe 
do Lasat precisou se empoderar de um conhecimento que constrói 
pontes, que liga, que tece, que faz uma trama com o saber dos gru-
pos humanos, integrando-os em seus estudos como sujeitos, e não 
como simples objetos de análise. Para isto, precisou desconstruir e 
reconstruir abordagens metodológicas amparadas no método cien-
tífico, mas de forma dialógica, que incorpora as dimensões contex-
tuais, contingenciais dos processos de determinação socioambien-
tal da saúde-doença. Um aprendizado permanente do saber fazer.

Na primeira parte, os capítulos apresentam uma visão mais 
ampla, tomando como foco aportes técnico-científicos na busca de 
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experimentar uma ciência engajada, não mais subordinada, não 
mais colonizada, e que seja útil para a luta social transformadora 
dos padrões de nocividades instituídos pelo modelo de desenvol-
vimento econômico espoliador, sustentado historicamente por 
sucessivos governos, em contextos cada vez mais difíceis para o 
exercício da autodeterminação. Modelo que, nos últimos anos, tem 
incentivado grandes empreendimentos industriais e de infraes-
trutura e, ao contrário do que se propõe, tem resultado em vulne-
rabilização dos territórios, como no caso de Suape/Pernambuco.

Na segunda parte do livro, são apresentados alguns dos proces-
sos de vulnerabilização que a pesquisa detectou. Na última década, 
a ampliação do Complexo Industrial Portuário de Suape (Cips), por 
conta da construção de novas indústrias, como a refinaria e a pe-
troquímica, reconfigurou o polo industrial para cadeia produtiva 
do petróleo, que, além de ser altamente poluidora, tem ocasionado 
profundas transformações políticas, socioeconômicas e culturais, 
gerando conflitos e injustiças socioambientais que repercutem ne-
gativamente na qualidade de vida nos territórios e, consequente-
mente, na saúde da população local.

Na última parte, os capítulos desenham uma trajetória que 
parte dos conflitos para a resistência, onde anuncia uma práxis 
possível, em que o conhecimento científico pode ter outro objetivo 
que não produzir situações e catástrofes na lógica da morte.  De-
monstram também como a articulação e a união dos movimentos 
sociais que buscam resgatar direitos violados e ter participação 
ativa nas decisões sobre seus territórios podem ser potencializa-
das na construção coletiva de novos saberes que auxiliam na resis-
tência e na luta. 

Os autores são pesquisadores-docentes, ex-estudantes pós-gra-
duados, outros em formação e parceiros convidados.  Neste livro, 
palavras novas são introduzidas, e sabemos que, atrás das palavras 
tem teoria, pois a Ciência não é neutra. São palavras oriundas da 
ética da proteção, da ecologia política, da epidemiologia social e 
crítica, da geografia crítica, entre outros campos de saber, que não 
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excluem a dimensão biológica, clínica, social, cultural e ambiental 
do processo de determinação complexa da saúde e suas expressões 
decorrentes das desigualdades sociais.

Para nós, que trabalhamos com esta equipe, que acompanha-
mos os estudantes que percorreram este caminho, e que aqui parti-
cipam também como autores, ao lado de seus mestres, é uma enor-
me satisfação ver mais um livro produzido e colocado à disposição 
da sociedade, em um tema atravessado de conflitos de interesses 
e de ocultação das situações de risco. Saber desvelá-los na medida 
da denúncia e do anúncio possibilita uma via dialética de constru-
ção de processos emancipatórios e de superação da colonização do 
pensamento hegemônico presente no modo de produção de conhe-
cimento e nas práticas de saúde.

Aprender a fazer perguntas de pesquisa, a partir dos territórios 
e seus problemas, buscar abordagens científicas adequadas, tem 
sido a busca do Lasat. Este livro é um testemunho deste propósito e 
sua realização cumpre o dever e o compromisso de levar à socieda-
de os saberes desvelados.

Em meu nome e no de todos os demais autores, convido os lei-
tores a percorrê-lo em uma leitura crítica, ofertando-nos comen-
tários e contribuições para seu enriquecimento teórico-metodoló-
gico para uma verdadeira ecologia de saberes. Parabenizamos, em 
especial, as organizadoras desta coletânea de textos interessantes 
e atuais.

Lia Giraldo da Silva Augusto



El aumento en la extracción de energía y materiales a gran es-
cala para abastecer el capitalismo mundial tiene impactos sociales 
y ambientales. Desde la extracción de plata en Potosí en Bolivia y 
Zacatecas en México a inicios del siglo XVI y la explotación mine-
ra en Minas Gerais la humanidad ha sido testigo de cómo el cre-
cimiento económico (o “maldesarrollo” en palabras de José María 
Tortosa) reproduce injusticias económicas, sociales y ambientales. 
Mientras unos (quienes extraen) se enriquecen económicamente, 
otros – casualmente las poblaciones históricamente más vulnera-
bles y racialmente discriminadas – son quienes pagan las conse-
cuencias del daño ecológico, de la contaminación de su ambiente, 
de la transformación en sus modos de vida y del envenenamiento 
progresivo de sus cuerpos. 

Desde hace siglos estamos ante realidades de racismo e injus-
ticia ambiental y nuestro deber desde la academia es estudiarlos y 
transformarlos. América (o Abya Yala) fue sometida a una explo-
tación brutal, la población disminuyó. Se importó trabajo esclavo 
de África. El azúcar se convirtió en agente de deforestación y de 
explotación del trabajo humano. El nordeste de Brasil fue una tem-
prana frontera del extractivismo.
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Este libro es un ejemplo de estas transformaciones. El mismo, 
liderado y escrito en su mayoría por mujeres hace referencia en 
cómo estas injusticias ambientales tienen lugar en Brasil, específi-
camente en la región Suape en el estado de Pernambuco la cual ha 
sido testigo en épocas más recientes de nuevos proyectos de extrac-
ción, refinación y transporte de petróleo. Una mercancía que desde 
los territorios Ogoni en Nigeria pasando por la Amazonía ecuato-
riana y la “Cancer Alley” de Louisiana en Estados Unidos tiene olor 
a conflicto, muerte y desastre ecológico. Como escribió Nnimmo 
Bassey, “parecía petróleo, pero era sangre”. 

En este libro, compuesto por 15 capítulos, los y las autoras men-
cionan ejemplos claves en donde el crecimiento económico ha lle-
vado al desplazamiento forzoso (y muchas veces violento) de co-
munidades locales, de pueblos quilombolas e indígenas. Cómo la 
contaminación lenta de los ríos, del aire, del suelo causa impactos 
ambientales y sobre la salud humana en esos complejos petroquí-
micos. Pero también se refiere a cómo las comunidades locales 
responden ante estas injusticias, se organizan contra el racismo 
ambiental, se movilizan con diferentes repertorios de acciones so-
ciales y resisten por y para la vida. 

El análisis a lo largo de estos capítulos es un ejercicio de eco-
logía política, de sociología ambiental y de salud pública, campos 
de estudio que pocas veces se encuentran. En sus aportes teóri-
cos y metodológicos los autores reflexionan sobre la necesidad de 
abordar las problemáticas socioambientales desde enfoques multi 
y transdisciplinares, desde el reconocimiento de la “ecología de sa-
beres” y del abordaje ecosistémico de la salud.  Pero sobre todo con 
un posicionamiento político retomando aportes previamente in-
troducidos por epidemiólogos latinoamericanos como Jaime Breilh 
y su propuesta de una “epidemiología crítica, contrahegemónica”. 

A lo largo de varios capítulos, los autores mencionan la impor-
tancia de “ampliar el horizonte de visibilidad” y ver cómo afectan 
los determinantes sociales de la salud en la vida de las comunidades 
locales, las cuales han estado expuestas por años a contaminantes 
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de diferente índole producto de los complejos petroquímicos. Si 
bien este libro se enfoca en el petróleo, sus aportes pueden ser cla-
ramente utilizados para entender la contaminación ambiental de 
otro tipo de industrias. 

Mediante estos análisis y estudios comparativos, este libro es un 
gran aporte para comprende los conflictos ambientales en Brasil y 
América Latina. Esperamos que sean muchos los lean este libro y 
que sirva para difundir la situación de las comunidades locales en 
el territorio Suape, situación que si bien se alimenta de caracterís-
ticas meramente brasileñas tiene muchas similitudes con las injus-
ticias ambientales que se viven en diferentes rincones de la tierra.

Grettel Navas e Joan Martínez Alier
Universidade Autônoma de Barcelona
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Praia de Suape, Ilha de Tatuoca 
e ao fundo o Estaleiro Atlântico 

Sul, Suape/Pernambuco.

Foto: Mariana Olívia
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A perspectiva da “ecologia de saberes” 
no âmbito acadêmico: desafios
José Marcos da Silva
Thialisson Santos Ribeiro
Lia Giraldo da Silva Augusto

Este capítulo constitui um ensaio sobre a produção de conheci-
mento relacionada a problemas complexos que envolvem, sobretu-
do, mudanças no modo de viver de grupos humanos, decorrentes 
do modelo de desenvolvimento econômico no Brasil. São aqui apre-
sentados breves apontamentos sobre a produção de conhecimento 
pela ciência hegemônica e a proposta de um modelo alternativo 
de conhecimento da realidade, denominado “ecologia de saberes”, 
pelo sociólogo português Boaventura de Sousa Santos.

O objetivo é realizar uma reflexão teórico-conceitual diante 
dos problemas de pesquisa na prática investigativa da equipe do 
Laboratório Saúde, Ambiente e Trabalho do Departamento de Saú-
de Coletiva da Fiocruz, em Pernambuco. Em uma perspectiva mais 
pedagógica, nos propomos introduzir aportes teóricos que inspi-
rem esse percurso.

A produção de conhecimento em perspectiva 

O sociólogo Boaventura de Souza Santos apresenta uma questão- 
chave para abrir essa reflexão: Por que é difícil construir uma teoria 
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crítica?” Ou seja, uma teoria que se contraponha àquelas que redu-
zem a realidade ao que aparentemente funcione, fruto do utilita-
rismo científico na relação perniciosa da tecnociência com o mer-
cado, sustentáculo do Capitalismo e do Colonialismo, por onde se 
dá a exploração humana e da natureza1.

O autor considera que a ciência moderna, nascida na Europa, 
no século XVI, estabeleceu uma linha abissal em que se diz que só 
é conhecimento com sentido de verdade o que for produzido pelo 
método científico, nascido no Norte (imperial, colonial e neocolo-
nial, ou mesmo por simples ignorância e prepotência). 

Essa ciência ocidental hegemônica desconhece o outro lado da 
linha abissal, o Sul colonizado, onde os conhecimentos produzidos 
foram e continuam silenciados e oprimidos. 

É um domínio do conhecimento pela ciência e pelo direito, he-
gemonizados internacionalmente, onde prevalecem as polaridades 
verdadeiro – falso e legal – ilegal. 

A expressão Epistemologias do Sul, também introduzida por 
Santos, é uma metáfora para representar (no mundo do saber) o 
sofrimento, a exclusão e o silenciamento de povos e culturas domi-
nadas ao longo da História.

A dominação político-cultural do colonialismo tem um cará-
ter eurocêntrico do conhecimento do mundo, do sentido da vida 
e das práticas sociais. Uma imposição do pensamento único e uni-
versal2,3, sem espaço para o diálogo com outros saberes e outras 
racionalidades.

Um pensar e agir para além desse pensamento abissal, que par-
ta do outro lado da linha, é um desafio contra-hegemônico.

A “teoria de tradução” é uma das perspectivas apresentadas por 
Boaventura de Sousa Santos. De acordo com esta teoria, os atores 
sociais coletivos (o que inclui a academia) poderão estabelecer um 
diálogo entre si, sobre as opressões a que resistem, as aspirações 
que os motivam e a superação das injustiças. 

A teoria crítica ao conhecimento e à ciência moderna é um outro 
recurso necessário. Questão complicada nas instituições de poder 
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acadêmico. O pensamento crítico, em geral, é marginal e desacre-
ditado, tratado como não ciência2, 4.

Uma supervisão epistemológica faz-se necessária a todos os in-
telectuais que se colocam na via do pensamento crítico. Reconhecer 
o saber popular com estatuto de conhecimento exige um desejo e um 
esforço de conjunção muito dedicado. Incluir a alteridade na produ-
ção do conhecimento, reconhecer o outro como sujeito do processo, 
e não objeto, é uma forte contraposição ao pensamento colonialista.

Por uma produção acadêmica emancipatória

Boaventura de Souza Santos provoca um debate acadêmico na 
Europa, com seu livro “Um discurso sobre as ciências na transição 
para uma ciência pós-moderna”5. Aponta que a ciência moderna, ao 
mesmo tempo que consagrou o homem enquanto sujeito epistêmi-
co, expulsou-o enquanto sujeito da produção de conhecimento, ao 
exigir como válido apenas o que pode ser objetivo, fatual e rigo-
roso do ponto de vista da prova, não tolerando a interferência da 
subjetividade humana. A dicotomia entre sujeito e objeto tem sido 
uma dessas marcas sobre a qual há, como dissemos, uma disputa 
contra-hegemônica, no sentido de sua superação. Segundo Santos3: 

A distinção sujeito/objeto nunca foi tão pacífica nas ciên-
cias sociais quanto nas ciências naturais e a isso mesmo 
se atribuiu, como disseco maior atraso das primeiras em 
relação às segundas. Afinal, os objetos de estudo eram ho-
mens e mulheres como os que os estudavam. A distinção 
epistemológica entre sujeito e objeto teve de se articular 
metodologicamente com a distância empírica entre sujeito 
e objeto. Isto mesmo se torna evidente se compararmos as 
estratégias metodológicas da antropologia cultural e social, 
por um lado, e da sociologia, por outro. Na antropologia, a 
distância empírica entre o sujeito e o objeto era enorme. O 
sujeito era o antropólogo, o europeu civilizado, o objeto era 
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o povo primitivo ou selvagem. Neste caso, a distinção sujei-
to/objeto aceitou ou mesmo exigiu que a distância fosse re-
lativamente encurtada através do uso de metodologias que 
obrigavam a uma maior intimidade com o objeto, ou seja, o 
trabalho de campo etnográfico, a observação participante. 
Na sociologia, ao contrário, era pequena ou mesmo nula a 
distância empírica entre o sujeito e objeto: eram cientis-
tas europeus a estudar os seus concidadãos. Neste caso, a 
distinção epistemológica obrigou a que esta distância fosse 
aumentada através do uso de metodologias de distancia-
mento: por exemplo, o inquérito sociológico, a análise do-

cumental e a entrevista estruturada.

Ao longo das três últimas décadas, o projeto da teoria crítica 
vem ganhando terreno com uma nova epistemologia aberta para a 
pluralidade de conhecimentos e suas interseções2,4. O conhecimen-
to científico, como produto do pensamento abissal, é também desi-
gual, não está distribuído socialmente de forma justa, em termos de 
humanidade; nem poderia estar, uma vez que o seu desígnio origi-
nal foi converter o outro lado em objeto, para o domínio do Norte3.  

A luta por justiça social implica na justiça cognitiva, em que as 
práticas e agentes contemporâneos de ambos os lados da linha te-
nham como base de atuação uma copresença radical2,3.

Uma produção acadêmica emancipatória representa um cami-
nho de sentido libertário, no qual o outro pode se elevar à condição 
de sujeito. É um conhecimento para o reconhecimento4. Um cami-
nho para a solidariedade.

O silenciamento imposto pelo colonialismo aos povos coloni-
zados é semelhante ao produzido pela ciência ocidental às outras 
formas de conhecimento. O colonialismo tornou improvável as ne-
cessidades e aspirações de povos e grupos sociais cujas formas de 
saber foram objetos de destruição. 

Qual seria o caminho para a emancipação desses povos? Como 
realizar um diálogo que favoreça a multiculturalidade? Estas são 
algumas das questões levantadas por Boaventura e que nos fazem 
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pensar. As respostas para essas perguntas, segundo ele, são incom-
pletas, necessitam de um “conhecimento prudente”.

A Ecologia de saberes para o diálogo multicultural  
na produção científica

A “ecologia de saberes” é uma perspectiva que permite a abertu-
ra de novos horizontes epistemológicos e o exercício da autorrefle-
xividade, uma enunciação para o século XXI. 

As interações entre os saberes, onde se incluem os populares e 
os acadêmicos, podem ser sustentáveis e não comprometem a au-
tonomia de cada um.

O conhecimento deve ser considerado como um interconheci-
mento3. A premissa da inesgotável diversidade epistemológica do 
mundo implica em renunciar à ideia de uma epistemologia geral 
hegemônica2.

No mundo, há diversas formas de conhecimento da matéria, da 
sociedade, da vida e do espírito, e também muitos e diversos con-
ceitos e critérios sobre o que conta como conhecimento. Em verda-
de, o conhecimento é cruzado também pela ignorância. Não existe 
uma unidade de conhecimento, assim como não existe uma unida-
de de ignorância3,4.

A luta pela justiça cognitiva é libertadora e transformadora da 
sociedade, visando uma perspectiva solidária que abrirá os cami-
nhos para a construção de relações de humanidade2,3.

A ecologia de saberes implica em saber que nenhuma forma de 
conhecimento pode responder por todas as intervenções possíveis 
no mundo. Todas as formas de conhecimento são, de diferentes ma-
neiras, incompletas. Nelas se expande o caráter testemunhal dos 
conhecimentos de modo a abarcar igualmente as relações entre o 
conhecimento científico e o não-científico, ampliando o alcance da 
intersubjetividade, como prática de conhecimento, para a produ-
ção de um “conhecimento prudente”5. 
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Esta reflexão tem constituído um pano de fundo para pensar a 
prática científica no Lasat. Mesmo em uma instituição de pesquisa 
em Saúde Pública, esta busca é permanentemente desestimulada, 
quer pelo produtivismo científico, quer pelos métodos hegemôni-
cos de produção de conhecimento, mesmo quando estes não che-
gam a lugar nenhum. Somos convidados e convidamos uma diver-
sidade de atores sociais – da academia, da gestão pública de saúde, 
dos movimentos sociais, do território – a ter abertura para uma 
compreensão dessas questões, onde a ciência deve ser produzida, 
não por meio de disjunções e exclusões, mas pelo sentido da solida-
riedade, não caritativa, mas por reconhecer que há saberes a partir 
da vida e da sociedade, no mundo real.
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O risco e a vulnerabilidade: dois horizontes 
de visibilidade dos problemas socioambientais 
nos territórios de desenvolvimento
Rejane Maria de Santana
Glaciene Mary da Silva Gonçalves
Idê Gomes Dantas Gurgel

O presente capítulo faz uma reflexão, na perspectiva da deter-
minação social da saúde, sobre os usos da epidemiologia do risco e 
da vulnerabilidade nas análises dos contextos socioambientais nos 
territórios de desenvolvimento das cadeias produtivas de petróleo. 
O pensamento crítico aqui apresentado decorre da compreensão 
de que os indivíduos são determinados pela posição que ocupam na 
sociedade. Portanto, sua saúde resulta da interação entre diversos 
processos determinantes. 

A questão da saúde deve ser vista numa proposta dialética, ou 
seja, como processo que apresenta movimento e dinâmica e que 
integra os sistemas complexos1,2. Os estudos científicos devem 
abordar os processos de saúde e doença inerentes aos modos de 
convivência do ser humano, entendendo-o como um ente que com-
partilha sua vida com os outros. Durante seu curso de vida os in-
divíduos têm acesso a distintos meios materiais e simbólicos, bem 
como a redes de interações peculiares, que definem possibilidades 
e acabam por formar características das existências individuais, 
inclusive que estão relacionadas diretamente com a saúde3. 
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Esta reflexão científica se depara com um contexto cheio de 
contradições e de luta pelo poder dos quais depende a situação de 
saúde de uma sociedade. É nestes espaços de contradições que nos-
so trabalho se desenvolve, ocorrendo, desta forma, a oposição das 
duas grandes visões de mundo e seus problemas, ou seja, o olhar 
hegemônico dos que concentram o poder e o olhar dos que promo-
vem uma contra-hegemonia, para democratizar e avançar1. 

O planejamento e as ações governamentais incorporam uma 
dessas visões de mundo. Como exemplo, apresenta-se a questão 
complexa do uso de agrotóxicos, especificamente o cultivo agrícola 
e sua relação com a saúde e o ambiente. Nesta problemática1, a cor-
rente científica hegemônica tem seu foco no determinismo, em de-
trimento do papel determinante de elementos como a contingência 
e a descontinuidade. O determinismo é uma denominação estabe-
lecida para a doutrina filosófica que afirma o seguinte: qualquer 
tipo de evento provém diretamente de uma causa e, dada a causa 
aceita, o evento decorrerá dela, invariavelmente1.  

A análise usada no determinismo sobre o uso dos agrotóxicos e 
a relação com a saúde e o ambiente se torna fragmentada, pois não 
aborda a relação do modelo de desenvolvimento, como interesses 
econômico-industriais na produção e comercialização dos vene-
nos, entre outras questões, como o nível baixo de escolaridade dos 
trabalhadores4. 

A origem desta construção teórica se pauta na releitura do re-
alismo críticoI e das vertentes encabeçadas por Thomas S. Kuhn e 
Pierre Bourdieu. O primeiro, por buscar resgatar a visão dialética 
do pensamento científico, sua natureza social, capacidade de trans-
formação e caráter revolucionário (por propor ideias inovadoras 
frente aos aspectos normais). E o segundo, porque analisa a teoria 
como um modus operandi (modo de agir) que orienta e organiza a 

I Kuhn (1987), apoiado em Popper contestou a tese positivista (lógica) da possibilida-
de de uma linguagem observacional neutra dado que nossas descrições e teorias são 
sempre influenciadas pelo nosso ambiente epistemológico.
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prática científica, as capacidades criativas, ativas, inventivas do 
habitusII e o lado ativo do conhecimento científico como o capital de 
um sujeito transcendenteIII, de um agente de ação.

O risco: é preciso superá-lo 

A exploração da natureza, realizada de forma intensa prin-
cipalmente nos últimos dois séculos, tem sido feita como se ela 
fosse uma fonte inesgotável de recursos. Trata-se de uma prática 
cotidiana dos humanos modernos, principalmente dos que detêm 
a apropriação do poder. Esta prática não objetiva a subsistência e, 
sim, almeja os excessos de consumo e a acumulação de riquezas5. 
Os processos sociais gerados a partir desta atuação dos humanos 
acabam se tornando prejudicados, conformando contextos insalu-
bres para a saúde e a própria existência da vida no planeta1. 

Os contextos insalubres (que também são geradores de vulne-
rabilidades) podem estar presentes nas moradias, nos locais de tra-
balho, lazer e circulação, podendo ser de baixa ou alta gravidade5. 
No entanto, a maior ameaça se configura quando a comunidade ou 
a sociedade, que se encontra vulnerável, não compreende o con-
texto e nem reconhece suas determinações e meios adequados de 
intervenção5.

Em estudo sobre o conceito de situação de risco6 as interpreta-
ções sociais revelaram-se diferenciadas, sugerindo uma diversi-
dade de concepções, entre a população pesquisada, a respeito dos 
problemas ambientais e de saúde que a atingia6.

A incorporação de conhecimentos e práticas não reducionistas 
e não simplistas é uma necessidade. As abordagens desenvolvidas 
pelas ciências sociais, considerando as contribuições da medicina 

II Habitus é uma “noção que auxilia a pensar as características de uma identidade so-
cial”. Habilita a pensar o processo de constituição das identidades sociais no mundo 
contemporâneo (SETTON, 2002, p.61);

III Do latim transcendere: ultrapassar, superar.
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social latino-americana e da saúde coletiva trazem uma possibili-
dade de melhor compreensão dos fenômenos como eles se dão no 
mundo real. A saúde, o ambiente e o trabalho conformam proces-
sos sociais inseparáveis que apresentam determinações que trans-
cendem seus limites1,7,8. 

Desde a década de 90, os epidemiologistas que constituem a cor-
rente crítica latino-americana se dedicam à análise do paradigma 
do risco e utilizam a própria história da epidemiologia objetivando 
identificar a mudança da categoria risco como eixo principal do 
discurso em sua relação com as práticas médico-sanitárias1. 

Na caracterização dos estudos epidemiológicos no período 
1872-1929 e a partir dos processos histórico-epistemológicos, iden-
tificou-se o predomínio de trabalhos científicos tratando sobre a 
epidemiologia da constituição9. Estes estudos se utilizavam de uma 
escala populacional, tinham um caráter descritivo, usavam o meio 
conceitual, e a matemática era aplicada como auxiliar nas análi-
ses epidemiológicas. As doenças se desenvolviam na comunidade 
como resultado de situações não saudáveis, fruto de inter-relações 
entre organismos humanos e não humanos, assim como elementos 
externos não orgânicos9. 

Neste período, surge a Associação Norte-Americana de Saúde 
Pública, que sofreu influência do pensamento humanitário, em vi-
gor na época, em resposta ao modelo de liberalismo industrial1. 

O movimento sanitarista norte-americano transitou entre as 
seguintes correntes: a) ambientalista: ligada à Universidade de 
Harvard, cuja preocupação focava o saneamento do meio externo; 
cientista seguidor: William Sedgwick; b) sociopolítica: ligada à Uni-
versidade de Columbia; cientista seguidor: Winslow; e as propostas 
eram relacionadas à reforma legislativa e mudança dos modos de 
vida; e c) biomédica: ligada à Universidade Johns Hopkins; cientista 
seguidor: Henry Welch, que se inspirava na higiene científica alemã, 
por influência de Pettenkofer, que enfatizava o biológico-experi-
mental, modelos estatísticos mais rigorosos, ou seja, refletia sobre o 
conceito de meio como ferramenta para pensar o contágio1.
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Esta corrente biomédica veio unir-se à corrente pedagógica do 
flexnerismo e à influência da Fundação Rockfeller, que resultou na 
criação da Escola de Higiene e Saúde Pública. O paradigma flexne-
riano fragmentou o conhecimento, dificultando a visão do pacien-
te como um todo. A Reforma Flexner ocorreu em 1910, nos Estados 
Unidos, e deflagrou uma série de mudanças na educação médica, 
naquele país10. No entanto, o modelo Hopkins/Pettenkofer se tor-
nou hegemônico nos Estados Unidos.  

Na década de 20, mesmo que ainda ocupasse lugar secundário, 
o conceito de risco foi substituindo o de meio externo1,9. Nesta épo-
ca, a ideia de risco estava relacionada com a de ameaça ou perigo, 
mas não com a de probabilidade e acaso. Destaca-se, neste perío-
do, a crise de 1929 que ocorreu nos Estados Unidos, denominada 
“Grande Depressão”, que persistiu durante toda a década de 30. A 
“Grande Depressão” foi considerada a pior e mais longa recessão 
econômica vivida pelos norte-americanos, em decorrência da qual 
foi exigida, pela sociedade americana, a centralização e a interven-
ção do Estado. No entanto, também aconteceu, no período, signifi-
cativa evolução no campo científico e tecnológico das ciências, com 
destaque para a biomedicina9.  

Entre os anos de 1930 e 1945 surgiu a epidemiologia da exposi-
ção e o conceito de risco adquiriu maior força e dimensão analíti-
ca1,9. Neste caso, se referia às condições de susceptibilidade indivi-
dual que determinavam o comportamento epidêmico das doenças 
infecciosas; o risco já não qualificava uma condição populacional, 
mas, sim, uma relação entre fenômenos nas análises individuais 
e coletivas; a matemática se tornou uma ciência estruturante na 
epidemiologia da exposição9. 

O período 1946-1965 foi marcado pela terceira etapa da epide-
miologia do risco, cuja definição se baseia na associação e sua va-
lidade na matemática. Trata-se de um modelo hegemônico até os 
dias atuais9.  

Mudanças foram registradas nas práticas médicas e sani-
tárias neste período e, dentre outras questões, destacou-se o 
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preventivismo. Uma doutrina compreendida como uma releitura 
na concepção ampliada de determinação social dos processos de 
saúde e doença, transformando-os em práticas de caráter técnico, 
focadas na atenção à saúde individual, nas ações assistenciais e 
educativas simplificadas9. 

Neste contexto surge o paradigma do risco, que identifica o 
“...possível com o provável, o populacional com o amostral e o po-
pulacional com o individual”. A partir de então foi estabelecido o 
reducionismo e um caminho de “...constituição formal da cienti-
ficidade da epidemiologia que desfizeram [sic] os vínculos entre 
fenômenos epidemiológicos e os processos mais gerais”1. 

Para o pensamento crítico, o risco é uma “ideia limitante” que 
produz uma visão desconectada dos estudos epidemiológicos, além 
de ser uma categoria marcada pelos princípios do positivismo. 

A questão do risco ainda precisa ser aprofundada e não se trata 
de avançar em direção a uma epistemologia do risco, mas, ao con-
trário, superá-la1. Por outro lado, percebe-se que a epidemiologia 
atingiu “...elevado grau de formalização e rigor com base em um 
estreito diálogo com as ciências biomédicas” e os métodos estatís-
ticos, esquecendo o diálogo interdisciplinar com os outros saberes9. 

Em seu livro “Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade”, 
o teórico alemão Ulrich Beck11 emprega a categoria risco como ideia 
de uma sociedade de destruição generalizada. A concepção científi-
ca de sociedade de risco de Beck constrói o risco focando na destrui-
ção social provocada pela modernidade, sem considerar a existência 
de processos sociais com facetas protetoras, oriundos dos movi-
mentos contra-hegemônicos1. O conceito de “sociedade de risco” foi 

[...] desenvolvido por Ulrick Beck onde o autor propôs que 
o conceito de sociedade de classes, de uso corrente na teo-
ria sociológica do século XX, fosse substituído pelo concei-
to de sociedade de risco, ao considerar que as populações 
humanas, em todo o planeta, estão expostas a situações de 
risco que se ampliaram e se generalizaram de forma extre-
mamente intensa na contemporaneidade6 .
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A reflexão sobre os usos da epidemiologia do risco e da vulne-
rabilidade nas análises dos contextos socioambientais nos territó-
rios de desenvolvimento, objetivo deste capítulo, deve ser feita no 
sentido de que os fenômenos sociais e a saúde, incluindo os pro-
cessos de trabalho, se tornam cada vez mais complexos. E, diante 
desta realidade, em que o ser humano opta por tecnologias sujas 
nos processos produtivos, como o uso de petróleo e de agrotóxicos, 
as análises epidemiológicas precisam avançar no sentido dos pro-
cessos de vulnerabilidade e seus determinantes nas coletividades, 
passando pelos contextos sócio-históricos e pelo uso de aborda-
gens ecossistêmicas/interdisciplinares. 

O modelo de vulnerabilidade: buscando a universalidade

A influência da determinação social no processo de adoecimento 
parte do pressuposto de que a saúde é um fenômeno social e huma-
no, considerando os indivíduos nas dimensões sociais e histórica, na 
expressão de formas específicas das relações entre as pessoas e des-
tas com a natureza, relacionadas com a história e a práxis humana, 
isto é, com os espaços de liberdade dos indivíduos e da coletividade. 

Dessa forma, a reflexão sobre o caráter social do processo 
saúde-doença abre caminhos a serem explorados. Um desses ca-
minhos é considerar a natureza complexa, subjetiva e contextual 
da relação saúde-enfermidade e dos processos constituintes das 
iniquidades sociais, substituindo a clássica abordagem de fatores 
de risco por modelos de vulnerabilidade, mais sensíveis às espe-
cificidades simbólicas e ao caráter interativo da relação entre os 
sujeitos humanos e seu meio (ambiental, cultural, social, laboral, 
político e histórico).

Assim sendo, estar vulnerável para uma determinada doen-
ça depende das condições biológicas e individuais de cada sujeito, 
mas também de como historicamente interage com o meio ao qual 
pertence e como a sociedade interage com ele, oferecendo, ou não, 
respostas a suas necessidades.
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Os conceitos de vulnerabilidade e risco se referem a formas 
distintas de abordar o fenômeno do adoecimento. Para a epidemio-
logia, “risco” é a probabilidade de um determinado indivíduo con-
trair uma doença, quando exposto12. Tal conceito designa as chan-
ces probabilísticas de suscetibilidade, atribuíveis a um indivíduo 
qualquer de grupos populacionais em particular, delimitados em 
função da exposição a agentes (agressores ou protetores) de inte-
resse técnico ou científico13. 

Assim sendo, ao trabalhar com probabilidades os grupos estu-
dados se tornam um conjunto de eventos individuais e indepen-
dentes entre si e não um conjunto de condições interdependentes, 
que é uma característica das populações humanas concretas.

Diferentemente do risco, a intenção do conceito de vulnerabili-
dade é alcançar a síntese, e não o isolamento analítico, ao agregar 
os elementos abstratos associados ao adoecimento para uma teoria 
mais concreta e particular sobre o objeto. Aquilo que, na concepção 
de risco, deve ser excluído, torna-se foco na análise da vulnerabi-
lidade: a presença simultânea, a mutualidade, o que interfere, o 
que é relativo, inconstante, ou o que é próprio de certas totalidades 
circunscritas no tempo e no espaço. O conhecimento sobre vulne-
rabilidade busca universalidade, não pela reprodução do fenômeno, 
mas no interesse e possibilidade de sua aplicação14.  

As investigações no marco conceitual da vulnerabilidade bus-
cam compreender o mais universal e não a reprodução ampliada 
de sua fenomenologia e inferência. Assim, a vulnerabilidade ante-
cede o risco e, ao buscar o entendimento das mediações presentes 
no processo saúde-doença, promove possibilidades distintas para o 
seu enfrentamento e atinentes ao cotidiano das pessoas15.

Como se percebe, a vulnerabilidade é um processo dinâmico, 
estabelecido pela interação dos elementos que nos compõem, como 
idade, raça, sexo, etnia, pobreza, escolaridade, suporte social, rela-
ção com os demais ecossistemas e presença de agravos à saúde. En-
tretanto, o estado de vulnerabilidade é definido não apenas por ca-
racterísticas intrínsecas à pessoa, como sexo e idade, mas, também, 



cA
pÍ

TU
LO

 2

47

por outras condições adquiridas no decorrer da vida ou resultantes 
do modo e estilo de vida, do desenvolvimento de estratégias e habi-
lidades para enfrentar traumas e doenças16.

Assim, reconhecer a vulnerabilidade diante de um agravo ou 
doença é compreender os riscos de forma integrada e contextuali-
zada, trazendo à tona, simultaneamente, questões éticas, políticas 
e técnicas que conformam a distribuição dos riscos nos territórios 
e a capacidade das populações de enfrentá-los5. 

Como desafio para a saúde pública, seria mais importante 
entender os processos que levam determinados grupos ou 
regiões a se tornarem mais ou menos vulneráveis ao de-
frontarem-se com determinadas situações de risco, do que 
se restringir a classificar determinadas doenças e formas 

de morrer da população e seus fatores de risco17.

O risco, enquanto conceito central, muito utilizado nos estudos 
das doenças transmissíveis, não foi suficiente para explicar a pro-
dução destas, por reduzi-las aos fatores inerentes aos agentes etio-
lógicos ou às características dos hospedeiros e do meio ambiente, 
além de se conceber tal processo como relação multifatorial, pau-
tada na lógica linear de causa e efeito18.

Há um alerta sobre a necessidade de revisitar a relação entre 
risco e intervenções em saúde, salientando que os "objetos" em saú-
de são sujeitos e apontando limites no conceito, dado o seu caráter 
"objetivista" e "analítico-discriminativo".

Indubitavelmente, a noção de risco se mantém, mas é uma no-
ção que se tornou insuficiente, já não mais é possível ignorar as es-
pecificidades individuais, nem todos os indivíduos estão sujeitos, 
da mesma forma, a riscos de natureza aleatória e circunstancial19.

Acredita-se que a palavra risco deve ser substituída por vulne-
rabilidade, já que a vulnerabilidade permite perceber as especifici-
dades dos indivíduos, sejam as inatas ou as adquiridas. Logo, só a 
partir das vulnerabilidades será possível adequar a proteção social 
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ao novo momento da sociedade, pois é essa noção que permite indi-
vidualizar as intervenções de acordo com as demandas específicas 
dos cidadãos.

Historicamente, o conceito de vulnerabilidade, no âmbito da 
saúde e na conjuntura latino-americana, surge no início da década 
de 90 num contexto de intersecção de recurso teórico entre vários 
campos do saber, no qual se levantavam estratégias para o enfren-
tamento da Aids. Foram realizados desenhos de intervenção norte-
ados por enfoques da atenção integral e processos de mobilização 
social fundamentados nos direitos humanos, visando estratégias 
de intervenção mais amplas, em consonância com o caráter indivi-
sível e sinérgico dos direitos18.

O modo epidemiológico de pensar, pautado nos riscos, revelou 
a impossibilidade de promover saúde considerando apenas o nível 
individual, além de chamar a atenção para a relação entre a pre-
venção e o cuidado das pessoas que vivem com HIV20. 

A adoção do termo vulnerabilidade permitiu traduzir a comple-
xidade dos aspectos individuais e coletivos relacionados à exposi-
ção ao HIV e ao adoecimento por Aids.  O que substitui a noção de 
grupos de risco associada a ideias rotuladoras e, portanto, gerado-
ras e reprodutoras de preconceito e estigma – assim como as de 
comportamento de risco21,22.

A epidemia da Aids mostrou muito claramente, pela urgência e 
pelo caráter de seus determinantes, as limitações dos saberes tra-
dicionais da saúde pública, isolados, e a necessidade dos saberes 
mediadores. A vulnerabilidade aparece, então, como uma possibi-
lidade de buscar novas sínteses teóricas, de fazer a epidemiologia 
dialogar com outras ciências e com outros saberes não científicos, 
uma possibilidade de construir saberes compreensivo-interpreta-
tivos, produtores de sínteses aplicadas23.

A vulnerabilidade compreende os contextos provocados a par-
tir de condições sociais de violência cotidiana e injustiça estru-
tural que motivam uma fragilidade política e institucional con-
cernente à efetiva promoção, proteção ou garantia de direitos de 
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determinados grupos ou indivíduos e pode ser considerada a partir 
de três dimensões: individual, social e programática22.

A dimensão individual é aquela em que se observam as condi-
ções socioculturais que comprometem os sujeitos na promoção de 
sua saúde, ou seja, se refere ao grau e à qualidade da informação de 
que os indivíduos dispõem sobre os problemas de saúde, sua elabo-
ração e aplicação na prática, servindo tanto para se expor, quanto 
para se proteger.

A dimensão social abrange a posição dos sujeitos ou grupos nos 
processos sociais, avalia a obtenção das informações, o acesso aos 
meios de comunicação, a disponibilidade de recursos cognitivos e 
materiais, o poder de participar das decisões políticas e institucio-
nais. O acesso à informação, o conteúdo e a qualidade dessa infor-
mação, os significados que adquirem ante os valores e interesses 
das pessoas, as possibilidades efetivas de colocá-las em prática re-
metem a aspectos materiais, culturais, políticos, morais, que dizem 
respeito à vida em sociedade.

A dimensão programática, na qual se evidenciam as condições 
institucionais frente à promoção de políticas públicas e distribui-
ção de recursos, consiste na avaliação dos programas para res-
ponder ao controle de enfermidades, além do grau e qualidade de 
compromisso das instituições, dos recursos, da gerência e do moni-
toramento dos programas, nos diferentes níveis de atenção. A vida 
das pessoas nas sociedades está sempre mediada pelas diversas 
instituições sociais: famílias, escolas, serviços de saúde etc. Para 
que estejam disponíveis, de forma efetiva e democrática, os recur-
sos sociais de que as pessoas precisam para não se expor à doenças 
e agravos e se proteger de seus danos são necessários esforços pro-
gramáticos (institucionais) nesta direção.

A interdependência entre esses três planos evidencia que os 
componentes da dimensão individual estão condicionados aos da 
dimensão coletiva, ou seja, a adoção de práticas protetoras depen-
de do acesso aos meios de comunicação, da escolarização, da dispo-
nibilidade de recursos materiais, do poder de influenciar decisões 
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políticas, da possibilidade de enfrentar barreiras culturais, além da 
capacidade de defesa em situações de coerção violenta21.

Se pretendêssemos apresentar o conceito de forma sintéti-
ca, definiríamos por vulnerabilidade o conjunto de aspec-
tos individuais e coletivos relacionados ao grau e modo de 
exposição a uma dada situação e, de modo indissociável, ao 
maior ou menor acesso a recursos adequados para se pro-
teger das consequências indesejáveis daquela situação24.

O modelo de vulnerabilidade que interliga os aspectos indivi-
duais, sociais e programáticos reconhece a determinação social 
da saúde e se coloca como um convite para renovar suas práticas, 
como sociais e históricas, envolvendo diferentes setores da socie-
dade. Assim, é necessário superar estudos que restringem as aná-
lises à perspectiva da multifatorialidade e ocultam a complexidade 
da determinação social da saúde. 

O conceito de vulnerabilidade, oriundo do campo do Direito, é 
uma tentativa de deslocar os horizontes normativos das práticas 
de saúde para uma subsunção do ideal de controle da doença no 
respeito e promoção dos direitos humanos25. Ou seja, não se tra-
ta de abolir a ciência do âmbito desses regimes, mas de resgatar a 
dignidade de outros tipos de sabedoria na formação das verdades 
úteis para a construção da saúde, sejam conhecimentos acadêmi-
cos não-normológicos, como a filosofia, o direito, e certos ramos da 
ciência humana, e até as diversas sabedorias práticas transmitidas 
secularmente nas diferentes tradições culturais.

É imperativo o desenvolvimento de ações que envolvam res-
posta social, como a participação ativa da população na procura de 
estratégias solidárias e passíveis de execução e encaminhamento/
equacionamento de problemas e necessidades de saúde para inter-
vir em situações de vulnerabilidade26.

Nessa concepção, a vulnerabilidade não se restringe às sus-
cetibilidades individuais, mas se refere ao plano coletivo e exige 
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práticas de saúde caracterizadas pelo desenvolvimento de ações 
que envolvam “resposta social”, de participação de diferentes ato-
res sociais na procura solidária de estratégias passíveis de resposta 
às necessidades de saúde26. 

Nesse sentido, o modelo propõe construir políticas voltadas 
às necessidades dos seres humanos, trabalhar com as comunida-
des e realizar diagnósticos sobre as condições dos grupos sociais, 
de maneira participativa, assim como a redefinição dos objetos 
de intervenção e a análise crítica das práticas de saúde para a sua 
reconstrução orientadas para as necessidades dos indivíduos e da 
coletividade, assim como para a formulação de políticas de saúde a 
partir das necessidades da coletividade. Ademais, incorpora o tra-
balho participante com a população, de maneira a contribuir para 
que esta seja “sujeito de sua vida”27.

Assim, o conceito de vulnerabilidade também está associado 
aos saberes e práticas que se referem a um determinado processo 
mórbido e/ou agravo à saúde. Ainda que informações sobre saúde 
sejam midiáticas, escolares e comunitárias, a exposição a elas não 
é distribuída de forma igualitária na população. Ademais, as possi-
bilidades de mudança de atitudes e de práticas não dependem ne-
cessariamente da vontade individual, mas do “...contexto em que 
essas individualidades se conformam e manifestam”22. 

A partir dessa perspectiva, o conceito de vulnerabilidade pas-
sa a ser como um convite para renovar as práticas de saúde como 
práticas sociais e históricas, através do trabalho com diferentes 
setores da sociedade e da transdisciplinaridade. Isto é fundamen-
tal, quando se trata de problemas ou de necessidades de saúde, na 
medida em que a complexidade do objeto da saúde requer diferen-
tes aportes teórico-metodológicos, sob pena de reduzir as ações 
a “tarefas” pontuais, de caráter emergencial, que não modificam 
a estrutura da teia de causalidade. Isso permite o repensar sobre 
as práticas, de maneira crítica e dinâmica, para contribuir na bus-
ca de mudanças políticas, culturais, cognitivas e tecnológicas que 
promovam impacto nos perfís epidemiológicos28.
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As abordagens de redução de vulnerabilidade têm procurado 
ampliar o alvo de suas intervenções, do plano individual para o das 
suscetibilidades socialmente configuradas. Nesse sentido, assu-
mem uma responsabilidade que se amplia para além da tarefa de 
alertar sobre o problema. Os sujeitos sociais serão alertados, mas, 
além disso, deverão responder de forma a superar os obstáculos 
materiais, culturais e políticos que os mantêm vulneráveis, mesmo 
quando individualmente alertas. Mais que ser informadas, é preci-
so que as pessoas saibam como se proteger e se mobilizem para que 
as situações estruturais que as tornam suscetíveis ao adoecimento 
sejam de fato transformadas e superadas.

Ayres et al.22 corroboram nossa reflexão, quando afirmam que: 

A atitude construtivista é aquela que melhor parece con-
correr para que as pessoas possam de fato buscar e se 
apropriar de informações que façam sentido para elas, se 
mobilizar autenticamente e achar as alternativas práticas 
que permitam superar as situações que as vulnerabilizam.

Refletir sobre como a vulnerabilidade incide no processo de 
saúde e doença ao longo do ciclo vital, que perpassa desde a indivi-
dualidade dos sujeitos até os aspectos conjunturais, e compreender 
que, no adoecimento, estar vulnerável não é uma experiência soli-
tária, mas  revela a singularidade de cada ser humano, impressa na 
sua subjetividade, no modo de vida da coletividade e no projeto so-
cietário vigente em um determinado momento histórico, continua 
sendo um dos grandes desafios da saúde coletiva, na atualidade.

Considerações finais

Apesar da visão ampliada de saúde, ambiente e trabalho ter sido 
reconhecida pelo movimento da Reforma Sanitária Brasileira, des-
de a década de 80, ainda estamos diante do uso dos enfoques de 
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riscos pautados no causalismo e de forma hegemônica entre gru-
pos de cientistas e serviços de saúde pública.

O fato acaba, muitas vezes, invisibilizando o processo determi-
nante das situações de saúde, legitima injustiças nos territórios de 
desenvolvimento e nos distancia de intervenções mais adequadas. 

Enfatizamos a necessidade de olhar a saúde como um processo, 
objetivando superar a visão fragmentada e estática dos determi-
nismos. A epidemiologia precisa abordar esses espaços com outro 
olhar e resgatar a dimensão temporal histórica dos indivíduos.

A análise da dimensão ontológica da vulnerabilidade pode ilu-
minar o debate sobre os usos do conceito e contribuir para escla-
recer questões ainda em aberto. Sob esse olhar, a vulnerabilidade 
se configura como uma dinâmica de interdependências recíprocas 
que exprimem valores multidimensionais biológicos, existenciais 
e sociais. 

Uma situação de vulnerabilidade restringe as capacidades re-
lacionais de afirmação no mundo, incluídas as formas de agência 
social, gerando fragilização. De outra parte, a existência humana 
é frágil, porque é finita, mas, além disso, está imersa em perma-
nentes processos de enfraquecimento consubstanciais às ordens 
de poder. Captar esta complexidade é um desafio, tanto pelas im-
plicações práticas no âmbito clínico ou da saúde pública quanto pe-
los desafios em torno da crítica geral das instituições sociais con-
temporâneas, ancoradas em um projeto biopolítico norteado pelo 
controle, que conduz a formas de exclusão, segregação e negação 
de direitos.

A possibilidade de leitura das necessidades dos indivíduos, a 
partir do conceito ampliado de vulnerabilidade, se articula com a 
Saúde Coletiva, pois incorpora práticas cujo cerne é a atenção ao 
indivíduo-coletivo, a possibilidade de apoiar os sujeitos sociais res-
peitando os seus direitos, fato que, na atualidade da saúde e do mo-
delo de desenvolvimento brasileiro, se constitui como um grande 
desafio a ser perseguido e concretizado.
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A complexidade dos problemas em saúde e ambiente

Desde a segunda metade do século XX, acompanhamos um pro-
cesso de intensificação sem precedentes da degradação dos ecossis-
temas em escala global. Nesse contexto, as interferências humanas 
sobre os ecossistemas alcançaram tamanha proporção e velocidade, 
a ponto de caracterizarem nosso ingresso em uma nova fase geoló-
gica, pela primeira vez não resultante apenas de mudanças natu-
rais (o Antropoceno)1–4. 

Tal configuração inédita evidencia não só a crise dos próprios 
fundamentos da civilização industrial-tecnológica, como também a 
emergência de fenômenos sociais e naturais conexos e desafiantes, 
tais como as mudanças climáticas a pilhagem dos ecossistemas e 
das paisagens; a contaminação dos solos, das águas e da atmosfera; 
a extinção de um número alarmante de espécies; a financeirização 
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da economia mundial; a modernização forçada da agricultura sob 
base biotecnológica e químico-dependente; a hiperurbanização; as 
enormes desigualdades sociais; o desemprego e a acentuada preca-
rização do trabalho; as guerras; a intensificação dos processos mi-
gratórios e conflitos territoriais; a violência social aqui generaliza-
da contra os mais vulnerados; as assimetrias Norte-Sul; os grandes 
desastres ampliados, entre outros3,5,6.

Trata-se de fatos e contingências decorrentes do modo indus-
trialista-produtivista-consumista dominante do modelo capitalis-
ta de desenvolvimento. Diante de inquietantes sinais de um colapso 
planetário não há indícios de mudanças profundas nos principais 
países poluidores1,4,7. Esse padrão civilizatório – socialmente exclu-
dente e ecologicamente predatório – não apenas segue hegemônico, 
como tem assumido facetas ainda mais preocupantes nos marcos 
da globalização e do neoliberalismo5,8.

Os efeitos nefastos sobre a saúde e a qualidade de vida das po-
pulações – os quais se distribuem em distintos cenários de vulne-
rabilidade e iniquidade – são novos imperativos que requerem a 
produção de conhecimentos, de políticas públicas gerais dirigidas 
para a prevenção e mitigação e de estratégias específicas para in-
ternalização efetiva da problemática ambiental no campo da saúde 
pública, a partir de intervenção na gênese dos processos de produ-
ção e de consumo.

Como parte dos esforços de maturação de perspectivas inte-
gradoras para a análise holística das interações complexas e di-
nâmicas entre a saúde humana e os diferentes componentes dos 
ecossistemas, situam-se os enfoques ecossistêmicos em saúde. 
Trata-se de um campo inovador para tratar essas questões emer-
gentes, justamente por privilegiar a abordagem das dinâmicas 
complexas entre os sistemas sociais e ecológicos sob uma ótica 
participativa e transdisciplinar, buscando soluções viáveis de me-
lhoria da saúde das populações por meio de estratégias integradas 
de gestão ambiental2,9.
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Abordagem ecossistêmica em saúde: origem, princípios e potenciais

As formulações iniciais que originaram os enfoques ecossistê-
micos de saúde remontam à década de 1970 e estão relacionadas 
com a problemática desafiadora da gestão de recursos naturais 
na região dos Grandes Lagos – área de fronteira entre o Canadá 
e os Estados Unidos, que abriga uma reserva estratégica de água 
doce. Diante das pressões sobre essa região, de grandes projetos 
industriais e agrícolas, intensificados no período do pós-guerra, 
formou-se uma comissão internacional – a Comissão Mista In-
ternacional dos Grandes Lagos –, para analisar os processos pre-
datórios nessa área. A formação da Comissão evidenciou, tanto a 
insuficiência das abordagens disciplinares para a compreensão das 
interações dos sistemas socioecológicos, como a necessidade do 
envolvimento de gestores, políticos, empresários e cidadãos para 
assegurar o êxito das propostas estratégicas. Nesse contexto, bus-
cou-se a construção de uma abordagem que priorizasse a garantia 
da integridade do ecossistema, paralelamente à continuidade da 
exploração dos recursos para fins econômicos2,6,10–12. 

Os enfoques ecossistêmicos em saúde vêm evoluindo progres-
sivamente, originando diferentes vertentes e sendo consolidados 
no meio acadêmico13,14 . Dentre essas vertentes, as principais são: (i) 
Abordagem da Saúde dos Ecossistemas (ASE), que enfatiza a identifi-
cação e mensuração de aspectos que modificam os ecossistemas e, 
consequentemente, podem influenciar a saúde humana; e (ii) Abor-
dagem Ecossistêmica em Saúde (AES), que valoriza a elaboração de 
abordagens contextualizadas e participativas com o objetivo, tanto 
de compreender como as mudanças nos ecossistemas em determi-
nados lugares influenciam a saúde das comunidades locais, como 
de criar estratégias de gestão15.

O enfoque baseado na Saúde dos Ecossistemas procura com-
preender as relações dinâmicas e complexas entre as dimensões 
biofísicas e socioeconômicas dos ecossistemas, considerando o seu 
vigor, com base na capacidade dos ecossistemas de manter a sua 
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reprodução, organização e resiliência – a capacidade de se recupe-
rar das perturbações e perdas sofridas. Os aspectos biofísicos, tais 
como o clima, os alimentos, a fertilidade do solo, estão interligados 
com os socioeconômicos em diversos níveis e escalas16,17.

A Abordagem Ecossistêmica em Saúde busca identificar as rela-
ções entre as condições de saúde e a determinação social que inclui 
o âmbito cultural e econômico da intervenção humana no ambien-
te. Em termos de modelo de investigação científica, busca revelar 
o contexto a partir de uma perspectiva dialógica, de modo que os 
grupos sociais que vivem e trabalham na área de estudo são sujei-
tos de saber e parte integrante da pesquisa/intervenção. 

Há um processo de permanente diferenciação e integração do 
conhecimento à luz da realidade. É um sistema de análise aberto 
e se constrói ao se experimentar, nada está dado a priori de forma 
fechada, como uma hipótese que não possa sofrer revisões. Ao con-
trário, a realidade conformada pelas contingências e fatos leva a 
formular novas perguntas investigativas9,15,18,19.

Estamos priorizando, neste capítulo, a segunda perspectiva, 
que tem no programa canadense Ecosystems and Human Health (ou 
Ecohealth), desde 1996, no âmbito do International Development Re-
search Centre (IDRC), a maior experiência acumulada. 

Nas palavras de Passos et al.11, trata-se de

...um novo enfoque holístico que coloca os seres humanos no 
centro da problemática do desenvolvimento das sociedades, 
sem deixar de considerar a integridade dos ecossistemas e 
a perenidade do meio ambiente do qual esses mesmos seres 
humanos são parte integrante e indissociável (p.42). 

O programa Ecohealth contempla os seguintes princípios meto-
dológicos fundamentais: a transdisciplinaridade, a participação e a 
equidade social, que inclui obrigatoriamente a de gênero2. 

A transdisciplinaridade aqui é entendida como o entrecruza-
mento de diferentes conhecimentos e saberes, numa perspectiva 
aberta e dialógica. São considerados tanto os conhecimentos das 
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várias disciplinas, como também os saberes não-científicos, que 
dizem respeito às aspirações, ao imaginário, à sensibilidade e ao 
senso comum dos participantes leigos10. 

A participação social parte do princípio de que não há desenvol-
vimento sem participação. Além de salientar o entrecruzamento 
de saberes proposto pela transdisciplinaridade, exige a inclusão de 
diferentes segmentos sociais envolvidos e/ou afetados pelo proble-
ma abordado (comunidades locais, gestores públicos, políticos, em-
presários, entre outros), em todas as etapas da investigação, desde 
a definição do problema até a implementação das estratégias de 
intervenção negociadas e sua avaliação9,10.

Por fim, a equidade social e de gênero baseia-se no reconheci-
mento de que as pesquisas não se inscrevem em espaços neutros, 
mas, sim, em comunidades que comportam indivíduos e grupos so-
ciais diversos, em disputas de poder e de representação, cujas vidas 
encontram-se estruturadas mediadas por interesses diversos, fato-
res sociais e econômicos, faixa etária, questões étnicas, questões de 
gênero, entre outros9,20. 

Essas diferenças e conflitos de interesses precisam ser devida-
mente explicitados e conhecidos para uma compreensão crítica 
sobre a distribuição do bônus e do ônus da intervenção humana 
nos ecossistemas e suas consequências para a saúde. Os múltiplos 
interesses em jogo precisam ser considerados na formulação da 
pesquisa, no modo de investigação e no encaminhamento de seus 
resultados, para que possam ser compartilhados entre os diferen-
tes segmentos envolvidos2,21.

A estes três princípios metodológicos estruturantes, somam-se 
outras três características que guiam as investigações no âmbito 
da Abordagem Ecossistêmica em Saúde: o pensamento sistêmico, a 
sustentabilidade e a prioridade da investigação para a ação22. Em-
bora estes princípios fundamentassem o enfoque desde sua origem, 
esse respaldo passou a ser mais explícito nos últimos anos, a partir 
do processo de evolução conceitual e epistemológico deste campo 
de pesquisa e intervenção22.
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O pensamento sistêmico, crucial para a aproximação da com-
plexidade embutida na dinâmica dos sistemas socioecológicos – é 
um fundamento importante da abordagem porque possibilita a 
construção de modelagens a partir de uma problematização que 
considera as interações existentes.

A sustentabilidade foi fortalecida enquanto princípio articula-
dor na vinculação entre saúde, ambiente e desenvolvimento, acen-
tuando o caráter de promoção da sustentabilidade ambiental, social 
e econômica das intervenções no domínio da AES, considerando as 
atuais e as futuras gerações. Pesquisar para agir em favor da pro-
teção da saúde e do ambiente é uma condição ética que requer a 
inclusão no sistema de investigação dos aspectos de viabilidade e 
de sustentabilidade13,19.

O potencial fecundo da AES, como já visto, tem se mostrado em 
uma gama diversa de questões relacionadas à atividade agríco-
la, exploração mineral, poluição, doenças de transmissão vetorial, 
meio urbano, entre outras23–27.

Diversas experiências voltadas para a saúde, apoiadas pelo 
IDRC, se mostram menos custosas e mais efetivas em comparação 
às intervenções biomédicas para diversos problemas, como, por 
exemplo, para o controle vetorial, doenças crônicas, intoxicações 
químicas, entre outros17. 

Os ganhos e aprendizados adquiridos na adoção de estratégias 
participativas têm possibilitado avançar no enfrentamento dos de-
safios metodológicos e operativos de forma dinâmica e flexível19. 

O estabelecimento de comunidades de prática em AES constitui 
uma importante estratégia para a consolidação dessa abordagem 
em diversos continentes11,17. 

A publicação de um dossiê, na revista “Sustentabilidade em De-
bate”, sob o título “Abordagens ecossistêmicas em saúde, ambien-
te e sustentabilidade: avanços e perspectivas”, ilustrou a adoção 
da AES como experiência interessante realizada no Brasil6. Mais 
do que isso, evidencia possíveis caminhos e obstáculos no âm-
bito nacional, para a compreensão e o enfrentamento integrado, 
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participativo e sistêmico, de importantes desafios socioecológicos 
contemporâneos. 

Considerações finais

Há que se reconhecer que a AES é uma proposição contra-hege-
mônica, como outras, no mundo e na América Latina, que tentam 
adotar outros caminhos para abordar a complexidade da saúde e 
superar o reducionismo. Um exemplo é a proposição de enfrentar 
as iniquidades em saúde mediante modelos de estudos no campo 
da epidemiologia social28" ou da epidemiologia crítica29,30. 

A AES se insere em uma perspectiva crítica, na medida que pro-
põe um saber construído com os sujeitos do problema e articulando 
áreas de conhecimento. Por esta razão, se soma à ideia de produ-
zir conhecimento guiado pelo engajamento de uma ciência cidadã, 
voltada para o bem comum, em defesa da vida.

Este capítulo buscou apresentar sinteticamente um campo de 
pesquisa e intervenção que se encontra em pleno florescimento e 
representa um panorama inovador para a compreensão e o enfren-
tamento de graves problemas de saúde pública em sua interface com 
as questões socioecológicas. As referências aqui trazidas a respeito 
do fortalecimento e da expansão da AES, nas últimas décadas, em 
diferentes partes do globo, evidenciam a centralidade dos avanços 
na adoção de perspectivas integradoras, participativas e sistêmicas, 
para responder aos desafios socioecológicos contemporâneos em 
sua complexidade, multidimensionalidade e gravidade de impactos.
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Injustiças e conflitos socioambientais: 
o que são e como surgem?*
Stevam Gabriel Alves
Solange Laurentino dos Santos

Crescimento econômico: as injustiças 
e conflitos socioambientais no Brasil

Ao longo das últimas décadas, o discurso do desenvolvimento 
sustentável vem sendo distorcido daquele pretendido pelas comu-
nidades tradicionais, pelos ambientalistas e cientistas. Para estes, 
os modos de vida local e suas respectivas formas de apropriação 
material e simbólica da natureza concebem uma alternativa ao 
modo de vida da sociedade urbano-industrial. Contudo, a política 
que se estabeleceu fez surgir um modelo que pretende associar a 
questão ambiental ao modelo progressista do crescimento econô-
mico. Essa suposta harmonização tem sido feita através da partici-
pação na gestão ambiental e social e, principalmente, de soluções 
técnicas e de mercado que pretendem conciliar o tripé referente 
aos interesses econômicos, ambientais e sociais¹.

 * Adaptado do artigo publicado originalmente na Revista Gestão & Sustentabilidade 
Ambiental em 2017. Alves SG, Santos SL. Injustiças e conflitos socioambientais: o que 
são e como surgem?. Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental. 2017; 6: 216-226.
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Estudos realizados nos chamados “polos de desenvolvimento”I 
no Brasil, têm apontado a presença de eixos econômicos ambien-
talmente insustentáveis e socialmente injustos, fazendo com que 
surjam situações de injustiça ambiental ou que sejam intensifica-
dos conflitos socioambientais em outros casos. O surgimento e a 
intensificação dessas duas situações decorrem, principalmente, de 
uma visão economicista restrita de crescimento econômico, visto 
como a única alternativa de progresso. Esse modelo tem desres-
peitado não só a vida humana e dos ecossistemas, mas também os 
valores e a cultura das populações tradicionais onde as cadeias pro-
dutivas se instalam². 

Nesse sentido, as injustiças e os conflitos ambientais emergem 
a partir das disputas entre os interesses distintos das comunidades 
tradicionais, organizações e movimentos sociais contra agentes 
sociais (grupos empresariais e o próprio Estado), favorecidos pe-
las atividades econômicas e produtivas, tais como: mineração, ex-
ploração e refino de petróleo, produção de ferro e aço, construção 
de hidrelétricas, o agronegócio e o uso intensivo de agroquímicos³.  
Associado a esse fato, a trajetória recente do crescimento econômi-
co brasileiro tem culminado no direcionamento da economia para 
a exportação de commodities, tendo como consequência a multi-
plicação dos impactos e conflitos socioambientais, destinando o 
passivo ambiental às populações mais vulneráveis¹.

Dessa forma, a partir de uma revisão bibliográfica, este capítulo 
tem por objetivo analisar o surgimento das injustiças e conflitos 
socioambientais, compreendendo como os sujeitos presentes nes-
ses processos criam suas estratégias de luta. Além da pesquisa 
bibliográfica, foi realizada consulta nos bancos de dados Scielo e 

I O termo “polos de desenvolvimento” é referente aos megaprojetos que estimulam o 
crescimento econômico do país.  É importante salientar que há uma distinção entre 
crescimento e desenvolvimento. O primeiro está relacionado exclusivamente com 
reprodução do capital, enquanto o segundo está associado a melhorias sociais. Nesse 
sentido, o termo correto seria “polos de crescimento”, mas por convenção, são intitu-
lados de “polos de desenvolvimento”.
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Google Scholar, a partir de um levantamento teórico sistematizado. 
A revisão incluiu trabalhos publicados entre 2004 e 2016, em âmbi-
to nacional. Foram selecionados para análise somente os documen-
tos cujo título, resumo e/ou corpo do texto abordaram necessaria-
mente os seguintes descritores, nos idiomas português e espanhol: 
(i) injustiças ambientais; (ii) conflitos socioambientais.

As Injustiças Ambientais

O tema justiça ambiental indica a necessidade de trabalharmos 
a questão do ambiente não apenas na perspectiva da preservação e 
conservação, mas da distribuição e da justiça. Dessa forma, repre-
senta um marco teórico-conceitual para aproximar, numa mesma 
dinâmica, as lutas populares pelos direitos sociais e humanos, pela 
qualidade de vida e pela sustentabilidade, tratando-se assim de 
uma questão de justiça socioambiental, pois engloba as dimensões 
social, ambiental, da sustentabilidade e do desenvolvimento, fre-
quentemente fragmentadas nos discursos e práticas ambientais5.

O conceito de justiça ambiental surge entre as décadas de 60 
e 70, através de movimentos sociais nos Estados Unidos, especial-
mente das organizações nas lutas pelos direitos civis das popula-
ções afrodescendentes, hispânicas e asiáticas que, em sua maio-
ria, eram grupos pobres e socialmente discriminados, em relação 
à maior exposição a riscos ambientais6. Esse conceito decorre da 
percepção de que depósitos de lixo químicos, incineradores, esta-
ções de tratamento de esgoto, indústrias altamente poluidoras, se 
instalavam de forma desproporcional em áreas habitadas por esses 
grupos, especialmente em comunidades negras ou de baixa renda, 
que viviam em condições inadequadas de saneamento. A partir 
desse cenário, surge a expressão "racismo ambiental", para desig-
nar a imposição desproporcional, intencional ou não, de rejeitos 
perigosos às comunidades negras7. Dentre os fatores explicativos 
de tal fato, foram alinhados alguns, como: 
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[...] A disponibilidade de terras baratas em comunidades 
de minorias e suas vizinhanças, a falta de oposição da po-
pulação local por fraqueza organizativa e carência de re-
cursos políticos típicas das comunidades de minorias, a 
ausência de mobilidade espacial das minorias em razão de 
discriminação residencial e, por fim, a sub-representação 
das minorias nas agências governamentais responsáveis 
por decisões de localização dos rejeitos8.

Dessa forma, ficou evidente que as forças de mercado e as prá-
ticas segregatórias das agências governamentais atuavam e ainda 
atuam de forma articulada para a produção das desigualdades am-
bientais, e que a viabilização de novos riscos e perigos encontra-se 
na suposta fraqueza política dos grupos sociais residentes nas áre-
as de destino das instalações perigosas, denominadas “zonas de sa-
crifício”, nas quais populações excluídas e discriminadas são força-
das a viver e a trabalhar em condições indignas8. 

Isto significa que as áreas onde há populações de baixa renda 
e com menor poder de decisão sobre o próprio território são mais 
propícias à implantação de atividades industriais potencialmente 
impactantes. Além disso, observa-se, nestas áreas, a compactuação 
das decisões de localização de instalações ambientalmente danosas, 
com a presença de agentes políticos e econômicos empenhados em 
atrair para o local investimentos de todo tipo, qualquer que seja 
seu custo social e ambiental. Estes dois processos revelam, assim, 
que a disparidade de poder é determinante para uma distribuição 
espacial desigual dos impactos ambientais, produzindo situações 
de injustiças ambientais que se refletem nos índices de saúde, edu-
cação, renda e qualidade de vida dos mais vulneráveis9.

A distribuição dos bônus gerados pelos processos produtivos 
industriais para os atores empresariais e estatais e camadas mais 
ricas, e do ônus para as comunidades do entorno dos empreendi-
mentos e no geral mais pobres, configura as injustiças ambientais e 
a luta por justiça ambiental.  
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Bullard¹⁰ apresenta o conceito de justiça ambiental nos seguin-
tes termos: 

[...] A condição de existência social configurada através da 
busca do tratamento justo e do envolvimento significativo 
de todas as pessoas, independentemente de sua raça, cor, 
origem ou renda, no que diz respeito à elaboração, desen-
volvimento, implementação e reforço de políticas, leis e re-
gulações ambientais. Por tratamento justo entenda-se que 
nenhum grupo de pessoas, incluindo-se aí grupos étnicos, 
raciais ou de classe, deva suportar uma parcela despropor-
cional das consequências ambientais negativas resultantes 
de operações industriais, comerciais e municipais, da exe-
cução de políticas e programas federais, estaduais, locais 
ou tribais, bem como das consequências resultantes da au-
sência ou omissão destas políticas10. 

Por injustiça ambiental entende-se:

[...] A condição de existência coletiva própria a sociedades 
desiguais onde operam mecanismos sociopolíticos que 
destinam a maior carga dos danos ambientais do desen-
volvimento a grupos sociais de trabalhadores, populações 
de baixa renda, segmentos raciais discriminados, parcelas 

marginalizadas e mais vulneráveis da cidadania11.

A injustiça ambiental é resultado da lógica perversa de um sis-
tema de produção que destrói ecossistemas, que contamina o ar, o 
solo e os corpos hídricos, e que direciona toda essa carga de danos 
socioambientais às populações tradicionais ou vulneráveis, excluí-
das dos grandes projetos de desenvolvimento e que sofrem, devido 
a esses impactos, uma drástica alteração na sua qualidade de vida.

Não há como chamar de progresso e desenvolvimento o proces-
so de empobrecimento e envenenamento dos que já são pobres, ou 
seja, processos de vulnerabilização socioambiental3. Os atores de-
fensores de uma aproximação entre as lutas sociais e ambientais 
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entendem que não é justo que os altos lucros das grandes empresas 
se façam à custa da miséria e da degradação do espaço de vida da 
maioria. Mais do que isso, os propósitos da justiça ambiental não 
podem admitir que a prosperidade dos ricos se faça através da ex-
propriação ambiental dos pobres. Este tem sido o mecanismo pelo 
qual o Brasil tem ganho os recordes em desigualdade social no 
mundo: concentra-se a renda e concentram-se também os espaços 
e os recursos ambientais nas mãos dos poderosos11.

Os Conflitos Socioambientais

Os casos de conflitos socioambientais no Brasil revelam diversas 
situações em que grupos sociais afetados por diferentes projetos 
econômicos rejeitam o estado de privação e/ou risco a que estão sub-
metidos, enfrentando seu problema a partir da mobilização social 
com vistas à denúncia. Dessa forma, pode-se dizer que os conflitos 
ambientais surgem das diferentes práticas de apropriação técnica, 
social e cultural do mundo material e que a base cognitiva para os 
discursos e as ações dos sujeitos neles envolvidos configura-se de 
acordo com suas visões sobre a utilização do espaço1. 

Os conflitos se materializam quando essas concepções de espa-
ço são transferidas para o espaço vivido, pois, quando há disputa 
entre sentidos atribuídos aos recursos naturais por determinados 
grupos com posições sociais desiguais, os impactos indesejáveis 
que comprometem a existência entre diferentes práticas socio-
espaciais estimulam a organização de membros de grupos sociais 
atingidos contra a atividade que gera estes conflitos4.

Esses conflitos ambientais denunciam contradições nas quais 
as vítimas não só são excluídas do chamado desenvolvimento, 
como também assumem todo o ônus dele resultante, ou seja, eles 
evidenciam situações de injustiça ambiental1.

Os sujeitos envolvidos nesse processo não se constituem como 
vítimas passivas, pois vêm se organizando em variados movimentos, 
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associações e redes. Mostram, desse modo, que possuem diversas 
formas de manifestar seus desacordos, seus embaraços, suas re-
voltas e suas reivindicações12, ao mesmo tempo em que se colocam 
como portadores de outros projetos de vida e de interação com o 
meio ambiente. Organizadas em movimentos ou dispersas na for-
ma de denúncias, há vozes que revelam a continuação de um cená-
rio de desigualdades e de conflito, e evidenciam o caráter arbitrário 
dos sentidos hegemônicos que são atribuídos ao território¹. 

Na discussão sobre a temática dos conflitos socioambientais, 
é importante frisar que existem não um, mas diferentes tipos de 
conflitos e disputas. Segundo Little1, um conflito pode ter várias 
dimensões, movimentos ou fenômenos complexos, mas começar a 
identificar os pontos críticos já é um progresso para o entendimen-
to da dinâmica do conflito. Para o autor, há três grandes tipos de 
conflitos: o primeiro está ligado ao controle sobre os recursos natu-
rais, tais como disputas sobre a exploração ou não de um minério, 
sobre a pesca, sobre o uso dos recursos florestais etc.; o segundo 
diz respeito aos conflitos em torno dos impactos (sociais ou am-
bientais) gerados pela ação humana, tais como a contaminação dos 
rios e do ar, o desmatamento, a construção de grandes barragens 
hidrelétricas etc.; o último está relacionado aos conflitos em torno 
dos valores e modos de vida, isto é, conflitos envolvendo o uso da 
natureza, cujo núcleo central reside num choque de valores ou ide-
ologias. Essa tipologia serve, em parte, para tratar o foco central do 
conflito para melhor entendê-lo e resolvê-lo13.

Zhouri e Laschefski também propõem três modalidades de con-
flitos ambientais:

Conflitos ambientais distributivos: aqueles relacionados à distri-
buição desigual dos recursos naturais. Os autores trazem, como 
exemplo: 

[...] Os ribeirinhos do rio São Francisco do norte de Minas 
Gerais que estão convivendo com a contaminação causada 
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por metais pesados devido ao lançamento de resíduos de 
atividades minerárias no curso d’água que atinge todos os 
municípios pelos quais o Rio São Francisco atravessa. A 
situação é agravada com o desvio de trechos do rio e a dre-
nagem de dezenas de lagoas marginais para fins privados, 
especialmente o setor de monocultura de cana. Assim, o 
acesso à água potável para uso humano e para a agricultura 
familiar fica comprometido devido à construção de barra-
gens para irrigação de monoculturas¹

Conflitos ambientais territoriais: marcam situações em que exis-
te sobreposição de reivindicações de diversos grupos sociais, por-
tadores de identidades e padrões culturais diferenciados, sobre o 
mesmo recorte espacial (por exemplo, área para a implementação 
de um complexo industrial portuário versus territorialidades da po-
pulação afetada).

Para os autores, os conflitos ambientais territoriais surgem 
quando “(...) o sistema de apropriação do espaço, com suas conse-
quências sociais e ambientais, se choca com os territórios gerados 
por grupos cujas formas de uso dependem, em alto grau, dos rit-
mos de regeneração natural do meio utilizado”1.

O deslocamento ou a remoção desses grupos significa, não ape-
nas a perda da terra, mas uma verdadeira desterritorialização, pois, 
muitas vezes, a nova localidade tem condições territoriais dife-
rentes, impedindo a retomada de seu modo de vida anterior, sem 
contar a perda da memória e da identidade centradas nos lugares. 
Assim, as comunidades perdem literalmente a base material e sim-
bólica dos seus modos de socialização, tendo como consequência 
sua desestruturação1.

Conflitos ambientais espaciais: O caráter espacial dos conflitos 
ambientais evidencia os conflitos causados por efeitos ou impac-
tos ambientais que perpassam os limites entre os territórios de 
diversos agentes ou grupos sociais, tais como emissões gasosas 
e poluição da água. Trata-se, assim, de conflitos que não surgem 
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necessariamente em torno de disputas territoriais entre grupos, 
com modos distintos de apropriação ou produção do espaço1.

Ressalta-se que, por ser decorrente de situações em que as prá-
ticas sociais de um grupo provocam efeitos danosos sobre outros 
grupos, através dos fluxos espaciais, a abrangência de tais efeitos, 
em muitos casos, é difusa, com intensidades regionais variadas¹. 
Por exemplo, o lançamento de poluentes no ar ou na água em uma 
determinada região, que pode afetar alguns municípios e não afe-
tar outros, devido às correntes de ar ou ao fluxo de um rio.

Os conflitos socioambientais trazem à tona as diferentes formas 
de uso dos recursos naturais, particularmente por atores sociais 
mais fortes, seja através da subtração de bens de uso comum das 
populações tradicionais que os utilizam, seja através dos impactos 
e perigos originados por determinados modos de produção que di-
recionam indiscriminadamente seus rejeitos aos ecossistemas14.

Conflito e Justiça ambiental: instrumentos 
de construção de uma outra sociedade 

As políticas ambientais e o sistema de licenciamento do Esta-
do se limitam, geralmente, a colocar condicionantes e medidas de 
mitigação ou de compensação aos projetos econômicos que cau-
sam sérios danos aos ecossistemas. Essas políticas dificilmente 
consideram os pontos de vista dos povos atingidos, que lutam para 
continuar em seus territórios e para preservá-los em sua integri-
dade. As visões e interesses do Estado são pautados na existência 
legítima de vários outros modos de vida e projetos de apropriação 
dos territórios e das condições naturais1. Não raro, são os cientis-
tas, empresários, técnicos e diretores de órgãos públicos que domi-
nam as dinâmicas dos processos decisórios. Já as "vozes" dos povos 
vulneráveis, política e economicamente fragilizados, encontram 
enormes obstáculos para serem ouvidas nos debates, decisões e 
documentos.
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Portanto, perceber os conflitos ambientais como sendo de natu-
reza antagônica, capital versus ambiente e grupos vulnerados, im-
plica buscar sua solução no fim do sistema que privilegia as classes 
mais ricas e a ideologia de crescimento econômico exponencial, a 
qualquer custo. Estudar os conflitos ambientais nesta perspectiva 
busca fortalecer o lado vulnerável da disputa e aumentar sua capa-
cidade de resistência, ou seja, envolve conscientização, identifica-
ção dos contendores e da situação e escolha de estratégias15. Logo, o 
conflito socioambiental é um dos instrumentos de construção de 
uma sociedade que prime pela justiça ambiental, tendo como estra-
tégia de resistência o estabelecimento de redes e alianças entre os 
protagonistas desses casos.
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O benzenismo em Cubatão-SP, um modelo 
de integralidade para a Saúde do Trabalhador: 
memórias
Lia Giraldo da Silva Augusto

O contexto político da militância sanitarista 
pró-Saúde do Trabalhador 

Na segunda metade da década de 70 aconteceram muitos fa-
tos importantes para a constituição do emergente movimento em 
Saúde do Trabalhador, em São Paulo. O livro A Saúde na Fábrica, de 
Giovanni Berlinguer1, e um documento do Partido Comunista Brasi-
leiro2 (PCB), de 1978, sobre uma aliança entre o movimento sanitário 
e a classe trabalhadora, inspirado no processo italiano da década de 
60, foram as primeiras referências para uma reflexão coletiva do 
que fazer no contexto de adoecimento dos trabalhadores no Brasil. 

Nesse período, o Centro Brasileiro de Saúde (Cebes) já havia 
sido inaugurado, em 1976. Em 1979, foi criada a Associação Brasilei-
ra de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), sob a influência 
de uma maioria de intelectuais de saúde do PCB. Essa lembrança é 
importante, porque tem a ver com os acontecimentos posteriores 
acerca do benzenismo. 

Em 1978, escolhí ser médica sanitarista, em Cubatão-SP. Uma 
decisão militante. Esta cidade era conhecida como o Vale da Mor-
te, devido à intensa poluição e aos impactos sobre a saúde de seus 
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munícipes. Nela estavam instaladas 23 grandes empresas multina-
cionais e estatais. A cidade era área de segurança nacional, com um 
prefeito biônico, e tudo que era público era segredo de Estado.

O que fazer e como fazer para enfrentar a gravidade do qua-
dro sanitário existente nessa região, com um perfil epidemiológico 
muito diferente da maioria das cidades brasileiras, na época? As 
doenças respiratórias eram a primeira causa de internação hospi-
talar e de morte. Os Acidentes de Trabalho (AT) tinham enorme in-
cidência em Cubatão e no Brasil, considerado o campeão no ranking 
mundial pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). O nas-
cimento de crianças com anencefalia e outras malformações do Sis-
tema Nervoso Central (SNC) tinha maior incidência em Cubatão-SP, 
quando comparado com registros de outras cidades. 

Além dessas doenças e do câncer, claramente relacionados com 
a poluição industrial, havia também esquistossomose autóctone, 
pela enorme imigração de trabalhadores vindos do Nordeste, trazi-
dos por empreiteiras da construção civil para atuar na implantação 
das estruturas de base das indústrias, empresas chamadas gatas, e 
submetidos a condições inumanas de trabalho.

Os alojamentos em que os trabalhadores ficavam eram deno-
minados “camas quentes”, pois a cama era alugada por turno de 
trabalho, onde se revezavam os homens exaustos que trabalhavam 
na siderúrgica, na refinaria de petróleo e nas petroquímicas. Lugar 
sem saneamento básico, com favelas emergentes e um entorno de 
enorme destruição ecológica: rios contaminados por resíduos in-
dustriais, chuva ácida, perda de vegetação, desmoronamentos da 
Serra-do-Mar, manguezais contaminados por metais pesados e po-
luição do ar por partículas e gases tóxicos. 

O fog era permanente, tão intenso que, dentro da Unidade de 
Saúde onde eu trabalhava, às vezes era difícil ver os móveis a par-
tir de dois metros de distância. Nessa época, as unidades de saúde 
restringiam sua atuação ao pré-natal, atenção à saúde da criança 
com até dois anos de idade, saúde escolar, programa de vacinação, 
controle da Tuberculose e da Hanseníase. Além da fiscalização 
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sanitária em estabelecimentos do comércio de alimentos, nos re-
feitórios e alojamentos de empresas, nada era feito frente ao des-
controle ambiental e sanitário decorrentes da poluição industrial. 

Por análise estratégica, assumimos a responsabilidade pelo cui-
dado da saúde da população, em todos os níveis de prevenção. Intro-
duzimos, desde o começo, a ideia de que o território era nossa base de 
atuação e, por esta razão, o tema da articulação saúde-ambiente-pro-
dução-consumo-cuidado passou a ser o eixo articulador das ações de 
saúde, desde os primórdios como um trabalho de sanitarista enga-
jada na proteção da saúde, do ambiente e da dignidade no trabalho.

Buscamos, assim, compreender a determinação social dos pro-
blemas de saúde no dinamismo do processo saúde-doença, indo do 
biológico ao sociocultural. Nutríamos nossas análises com os apor-
tes teóricos de autores latino-americanos e europeus, críticos à vi-
são centrada no modelo de causalidade linear dominante na saú-
de pública e nos sistemas de saúde, centrados em procedimentos 
apenas medicalizantes. Com formação em Medicina, mas engajada 
contra o poder médico, tinha em Ivan Illich3 uma importante refe-
rência para esses debates. 

Vivíamos o período da Ditadura Militar e, cumprindo a missão 
de Sanitaristas, enfrentávamos as adversidades impostas por aque-
le regime político. No processo de redemocratização do País tive a 
honra de ser escolhida, pelo movimento social, para exercer a fun-
ção de Diretora da Regional de Saúde. Participaram da indicação as 
sociedades de melhoramentos dos bairros, diversos sindicatos de 
trabalhadores e os servidores. A escolha, por eleição, foi realizada 
em clima muito tenso.  

Uma organização constituída pelos prefeitos e deputados da 
base do governo queria indicar outro profissional para o cargo. O 
Governador eleito, Franco Montoro, nomeou, para Secretário de 
Saúde, um Médico Sanitarista, pesquisador e docente da Faculda-
de de Saúde Pública da USP, Dr. João Yunes. Eram outros tempos! 
Ele acreditou nos jovens sanitaristas, na competência técnica e no 
compromisso social como critérios de escolha de sua equipe. 
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Durante os quatro anos de gestão, tive duros enfrentamentos 
com empresas estatais como a Cosipa e a Petrobrás, além de diver-
sas multinacionais, como a Dow Química, Rhodia, Union Carbi-
de, Estireno, entre outras. Um depoimento necessário: nunca fui 
submetida a censura ou qualquer outro tipo de inibição ao cum-
primento de minhas funções, sendo sempre apoiada, a despeito de 
contrariar muitos interesses econômicos e políticos. Diante de in-
vestidas de deputados e prefeitos para que eu fosse exonerada do 
cargo, sempre tive o esteio dos superiores. Um tempo que não mais 
se repetiu, paradoxalmente, nos anos seguintes, em plena demo-
cracia e estado de direito.

Com o incentivo e a proteção administrativa para que nossas 
ações pudessem ter a melhor resolutividade, caminhamos na defesa 
da saúde da população. Nesse contexto, pudemos ousar e ir além do 
prescrito e do normativo. Instauramos novos modos de fazer vigilân-
cia da saúde e inclusive radicalizamos na proteção à saúde e ao meio 
ambiente, fazendo prevalecer o princípio da precaução, do direito 
e da justiça, mediante processos participativos e de transparência, 
nunca dantes experimentados pela sociedade, naquela região. 

Demos passos importantes na preparação das plenárias de saú-
de prévias à VIII Conferência Nacional de Saúde e à I Conferência 
Nacional de Saúde do Trabalhador, ambas realizadas em 1986, e, 
posteriormente, ao processo da Constituinte de 1988. Para essas 
conferências foram eleitos delegados algumas das mais importan-
tes lideranças sindicais da região, com capacidade de argumenta-
ção que valorizaram esse momento histórico da Reforma Sanitária 
Brasileira.

O background da epidemia de benzenismo em Cubatão-São Paulo

Ao tempo em que era Diretora do Centro de Saúde de Cubatão/
SP (1978-1983), os salários estavam congelados há cinco anos; então, 
para complementar a renda eu prestava serviços como médica, no 
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Ambulatório de Pediatria do Sindicato dos Metalúrgicos e dos Pe-
troleiros, em horário noturno. 

Tive assim a oportunidade de me aproximar das agendas de luta 
de ambos os sindicatos e com eles participar da criação do Departa-
mento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambien-
tes de Trabalho (Diesat), semelhante ao Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), juntamente 
com outros importantes sindicatos paulistas.

Foi organizada uma intensa pauta para instituir, nos sindicatos, 
ações organizadas em defesa da saúde do trabalhador. Em 1980, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Santos me propôs deixar a função 
de Pediatra e fazer uma especialização em Medicina do Trabalho 
na Fundacentro/SP. Aceitei o desafio e o Sindicato me ofereceu o 
financiamento para realizar o curso. 

Com a nova Especialização, paralelamente ao trabalho de sani-
tarista comecei a estudar os processos de trabalho da siderúrgica 
e os possíveis danos à saúde dos trabalhadores, com concentração 
nas condições de trabalho da Companhia Siderúrgica Paulista (Co-
sipa), uma estatal composta por um complexo de fábricas que pro-
cessavam todas as etapas da fabricação do aço, desde a produção de 
carvão coque (Coqueria), de ferro gusa (Alto Forno), de têmpera 
(Aciaria) e de laminação. 

Em 1980, a Cosipa atingiu a marca histórica de produção de 
3.017.985 toneladas de aço (http://www.novomilenio.inf.br/cuba-
tao/ch100k.htm). Era a empresa que mais consumia energia elétri-
ca do parque industrial de Cubatão e que empregava o maior con-
tingente de operários, cerca de 15.000 trabalhadores diretamente 
empregados e 20.000 temporários, vinculados a empreiteiras. 

Houve uma expansão na fabricação de aço com a inauguração 
de duas novas coquerias para a produção de carvão coque, mas 
esse desenvolvimento não foi acompanhado de cuidados com os 
respectivos processos produtivos. Os processos de destilação e dis-
tribuição do gás de coqueria continham falhas técnicas e falta de 
manutenção, responsáveis por um intenso vazamento de gás. Essa 
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manutenção totalmente negligenciada produziu, em consequência, 
uma intensa contaminação ambiental, tanto internamente como 
fora da empresa. 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, desde 1976 tinha um 
acordo coletivo com a Cosipa sobre levantamentos de ambientes de 
trabalho, para fins de definição de pagamento de insalubridade e 
periculosidade. Qualquer que fosse o levantamento para esse fim, 
deveria ter o acompanhamento do sindicato para sua homologação.

Em 1982, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santos recebeu, da 
Cosipa, um relatório finalístico de mapeamento de áreas insalubres, 
feito pela Fundacentro/SP. O Sindicato determinou que sua asses-
soria em Medicina do Trabalho fizesse a avaliação dos relatórios 
técnicos apresentados. A análise permitiu constatar um registro 
minimizado, reduzido a uma frase, sobre o descontrole ambiental 
para benzeno, na área de Coqueria. Diante disso, buscou-se apro-
fundar o conhecimento sobre todas as implicações da exposição a 
esse agente tóxico para a saúde humana. 

O benzeno é conhecido hematotóxico, desde o século XIX, re-
conhecido como cancerígeno para humanos, desde a década de 70, 
pela Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (Iarc), órgão 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), especialmente associado 
a leucemias e anemia aplástica, doenças decorrentes de danos na 
medula óssea. 

Convocou-se então, para um debate sobre a situação ambiental 
e as condições de trabalho, todos os trabalhadores da Coqueria, os 
mais expostos a essa substância. O debate visava obter mais infor-
mações dos trabalhadores, pois eles sabiam melhor do que qual-
quer técnico os detalhes importantes dos processos nocivos em sua 
atividade de trabalho.

À primeira reunião compareceram apenas 13 trabalhadores. 
Mas, os relatos foram preocupantes, apontavam para uma situação 
muito crítica: vazamentos, não só nas baterias das coquerias, mas 
em toda a empresa, nos circuitos de distribuição do gás de coqueria. 
Estes últimos continham altas concentrações de benzeno. 
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Os trabalhadores aceitaram fazer inicialmente um screning he-
matológico. Os resultados analíticos do sangue foram piores do que 
se esperava. A maioria tinha algum tipo de alteração hematológica, 
como: diminuição na quantidade de neutrófilos; alterações morfo-
lógicas como macrocitose de hemácias e plaquetas gigantes. Estes 
foram os achados laboratoriais mais frequentes. Então pedimos a 
assessoria de Dr. Milton Ruiz, Hematologista de renome da cidade 
de Santos, pesquisador com Mestrado na Universidade de Campi-
nas (Unicamp) sobre anemia falciforme.

Ele nos informou haver diversos trabalhadores da Cosipa em 
acompanhamento em seu consultório, por apresentarem altera-
ções hematológicas, e ainda que era de seu interesse pesquisar es-
ses casos em um projeto de pesquisa para o seu Doutoramento. 

O Sindicato convocou uma ampla assembleia de saúde para dis-
cutir a situação com os trabalhadores. Era 1983, ano em que pas-
sei a atuar como Diretora Regional de Saúde. Nessa nova função, 
pude propor a formalização de um Centro de Saúde do Trabalhador 
(Cesat), uma ideia que nascera em meu tempo de Sanitarista em 
Cubatão-SP. 

O Cesat nasceu com o objetivo de investigar problemas de saúde 
nos trabalhadores e sua relação com as condições de trabalho, vi-
sando a adoção de ações protetoras coletivas e de reconhecimento 
de direitos pelo Ministério do Trabalho e pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), para a prevenção e o reparo frente às si-
tuações de risco, promovendo a reabilitação profissional nos casos 
em que fosse necessária.

No mesmo período, e de forma independente, a Dra. Tereza 
Carlota Pires Novaes, da Fundacentro/SP, estudou a concentração 
de benzeno em misturas de solventes. O resultado possibilitou, 
em 1982, a edição de uma Portaria Interministerial limitando a 
presença desse hidrocarboneto aromático a 0,1%, em misturas de 
solventes. 

A luta contra os danos da exposição ao benzeno cresceu e ga-
nhou o território nacional, sendo instituída uma frente sindical 
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de luta para modificar os critérios e padrões até então adotados de 
exposição ocupacional aceitável ao benzeno. O limite de tolerância 
permitido era de 8 ppm, em situações de 8 horas de jornada diária 
de trabalho. Com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo, da Fundacentro/SP e da Delegacia Regional do Trabalho/SP, 
entre outros, essa frente passou a discutir o fim desse limite de 
tolerância.

Imediatamente começamos a utilizar conceitos teóricos mui-
to avançados no processo de argumentação. Tudo era novo. Nessa 
época, a Saúde Pública não fazia inspeções nos ambientes de traba-
lho e nos processos produtivos. Apenas os refeitórios e alojamentos 
eram inspecionados, para averiguar a ventilação, o ruído e a ilumi-
nação como aspectos de “higiene”. Uma pergunta se impunha: Por 
que os agravos de saúde pública de interesse da vigilância epidemioló-
gica se limitam apenas às doenças transmissíveis? Fomos então além, 
como autoridade sanitária tínhamos a obrigação de proteger os 
trabalhadores.

Estudamos o Código Sanitário Nacional e o do Estado de São 
Paulo e não havia nenhuma restrição para nossa ação no interior 
das fábricas, desde que houvessem situações de risco para a saúde. 
Tomamos esta referência para ousar. Pela primeira vez, na história 
da Saúde Pública brasileira, agravos à saúde dos trabalhadores fo-
ram incluídos no Sistema de Vigilância Epidemiológica. 

Mas, tivemos que ser cautelosos, pois precisávamos adquirir 
competência técnica nessa seara. Colocamos inicialmente apenas 
cinco agravos à saúde para investigação no parque industrial de 
Cubatão-SP. Era uma situação complexa, com muitos atores, legis-
lações diversas e muitos conflitos de interesses. Todo o trabalho de 
vigilância da saúde dos trabalhadores requeria rigor técnico e velo-
cidade, para que os resultados pudessem de fato atender à proteção 
de sua saúde, uma vez que as empresas tudo fariam para invalidar 
o trabalho do setor público e criar insegurança nos trabalhadores.

O Secretário da Saúde do Estado deu todo apoio e, mediante a 
Resolução SS 69, da Secretaria Estadual de Saúde/SP, de outubro 
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de 1984, foram iniciadas oficialmente as notificações de alterações 
hematológicas por exposição a hidrocarbonetos aromáticos que 
continham benzeno em mistura; as disacusias neurosensoriais; as 
pneumoconioses; as dermatoses ocupacionais e a fluorose. Cada 
um desses agravos tinha uma ficha completa de investigação epi-
demiológica que nos habilitava a ingressar no ambiente de traba-
lho para avaliar as situações ambientais e as condições de trabalho4. 

Na questão do benzeno, o que era apenas uma denúncia sindical 
passou a ser objeto de interesse da saúde pública, agora não mais 
restrito apenas à Siderúrgica Cosipa, mas a outras empresas que 
produziam benzeno ou o utilizavam como matéria-prima. Dessa 
forma, empresas como a Petrobrás e a Estireno também tiveram 
suas condições de trabalho e processos produtivos investigados.  

A questão passou a ser do interesse de outros sindicatos e cen-
trais sindicais nacionais. Muitas questões colocadas como obstá-
culos pelas empresas, especialmente pela Cosipa e instituições de 
Previdência Social, precisaram ser vencidas. 

Em Cubatão se concentrava a maioria dos casos diagnosticados. 
Em 1985, mais de 2.000 trabalhadores estavam com intoxicações 
crônicas por benzeno confirmadas, necessitando de atenção à saú-
de integrada e amparo da Previdência Social. Os problemas eram 
de toda ordem, dos burocráticos aos técnicos, da caracterização das 
alterações hematológicas ao tempo de afastamento.

Os peritos do INSS não tinham critério para fazer o nexo causal, 
para fins de enquadramento desse agravo como doença do trabalho, 
além de uma enorme má-vontade, denotando seu viés ideológico 
contrário aos interesses dos trabalhadores. 

O problema era complexo, não apenas relativo à atividade de 
trabalho, mas também uma questão ambiental, que afetava toda a 
empresa e seu entorno, inclusive a população que vivia ali. Como 
reabilitar profissionalmente os acometidos para um retorno ao tra-
balho, sem risco de uma nova exposição? Essa era a pergunta-chave 
nesse quadro epidêmico. Há décadas, o benzeno era reconhecido 
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como cancerígeno. Em termos precaucionários, não havia um limi-
te de segurança aceitável e, por conseguinte, os trabalhadores aco-
metidos não poderiam mais se expor ao benzeno, não era aceitável 
a desculpa de que certos ambientes tinham valores de contamina-
ção abaixo do limite permitido. Em nossa compreensão, isto não 
garantia a não exposição. 

Também como Sanitarista, queríamos radicalizar as ações de 
promoção, prevenção e proteção aos trabalhadores, especialmente 
em relação à exposição a um produto tão tóxico como o benzeno. 
Era preciso impedir a ocorrência de novos casos, uma vez que as 
doenças esperadas no processo evolutivo da intoxicação pelo ben-
zeno eram a anemia aplástica, as leucemias e outros tipos de cânce-
res, praticamente todos fatais. 

Junto com os trabalhadores e profissionais médicos e sanita-
ristas, fomos construindo estratégias de enfrentamento para cada 
um desses desafios. É o que vamos relatar a seguir. Certamente não 
será um relato completo, pois existem muitas entrelinhas que pre-
cisariam de um livro inteiro para serem ditas, para narrar uma luta 
que constitui um marco na construção do tema da saúde do traba-
lhador, no Brasil, na perspectiva da Saúde Coletiva.

Em 1986, por ocasião da VIII Conferência Nacional de Saúde e 
da I Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores, o tema da 
saúde do trabalhador se firmou como uma problemática de Saúde 
Pública, e posteriormente, na Constituição de 1988, passou a ser 
também objeto de ação do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez 
que o conceito de saúde passou a ser entendido de forma ampla, 
como decorrente da determinação social.

A caracterização hematológica do benzenismo: 
do biológico ao social. Os conflitos éticos 

Quando os primeiros casos de benzenismo começaram a ser 
diagnosticados, uma barreira importante a ser vencida foi o seu 
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reconhecimento, pelo INSS, como doença do trabalho. Nesse mo-
mento, os peritos médicos atendiam os trabalhadores com o Co-
municado de Acidente de Trabalho (CAT), emitido pela empresa e, 
em seguida, os devolviam para o trabalho, para que continuassem 
laborando no mesmo ambiente poluído por benzeno. 

Descobriu-se que muitos trabalhadores já faziam acompa-
nhamento médico, com especialistas em Hematologia, porém não 
sabiam que as alterações que portavam se deviam à exposição ao 
benzeno. Com o trabalho de divulgação do Sindicato e a organiza-
ção do Centro de Saúde dos Trabalhadores, essas questões come-
çaram a ser esclarecidas e um intenso embate foi realizado, sobre 
o comportamento ético dos médicos do trabalho da empresa e dos 
peritos médicos do INSS. Foi descoberto, por exemplo, que a maio-
ria dos peritos tinham dupla militância profissional, serviam a 
dois patrões ao mesmo tempo: a Cosipa e o INSS, um claro conflito 
de interesses.

Após uma luta renhida contra essa situação, os trabalhado-
res conseguiram a garantia de serem periciados fora da cidade 
de Cubatão-SP, passando a perícia a ser realizada na cidade de 
Santos/SP. Resolvida essa questão, outra se evidenciou: Que indi-
cadores deveriam ser utilizados para caracterizar os casos de ben-
zenismo da forma mais protetora possível? Até então, as alterações 
hematológicas eram consideradas “inespecíficas” e a tendência dos 
peritos era a não caracterização dos casos como intoxicação por 
benzeno. 

Nessa época, os laboratórios de análises clínicas utilizavam 
padrões de normalidade hematimétrica, com base em referências 
internacionais. O clássico compêndio de Hematologia, de autoria 
de Wintrobe5, sempre fora a principal referência de hematológica 
no estudo do sangue humano. Os valores de referência adotados 
provinham dessa fonte documental. 

Foram realizadas reuniões técnicas entre o INSS, o Sindicato e 
a Empresa, para normatizar os indicadores para os casos confir-
mados e suspeitos de benzenismo. Circulares Normativas foram 
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expedidas para os órgãos de perícia, a partir de um entendimento 
epidemiológico. 

Como a neutropenia era o sinal comum a todos os casos, este foi 
fixado como o sinal sentinela para emissão de Comunicado de Aci-
dente de Trabalho, para a investigação e para definir o afastamento 
temporário do trabalhador da área de trabalho. 

Um verdadeiro embate médico aconteceu. A empresa contratou 
Epidemiologistas e Especialistas em Hematologia de outras cida-
des do Estado de São Paulo. Os trabalhadores suspeitos de portar 
sinais de benzenismo eram levados para a capital paulista e sub-
metidos a exercícios físicos antes da coleta de amostras de sangue 
para exame hematológico ou ainda as amostras eram coletadas em 
período pós-prandial (depois do almoço). Manobras que visavam 
elevar o número de leucócitos circulantes no sangue periférico, e 
assim diminuir o número de casos diagnosticados e, consequente-
mente, impedir seu afastamento do trabalho.

A Empresa recorreu ao Colégio Brasileiro de Hematologia e à 
Sociedade Brasileira de Hematologia, para a organização de um Se-
minário sobre Leucopenia, realizado em São Roque, interior de São 
Paulo, em 1987. Até segurança armada foi colocada no local, para 
impedir uma eventual participação dos trabalhadores no evento. 
Foram mais de 100 médicos a discutir o tema, entre Especialistas 
em Medicina do Trabalho, Hematologistas e alguns poucos Sanita-
ristas envolvidos em assessoria sindical (apenas cinco). 

O objetivo da Empresa era modificar os valores de referência 
para a contagem de leucócitos e neutrófilos, baixar o valor de refe-
rência à metade, para que assim houvesse menor número de diag-
nósticos de casos de benzenismo.  

Os argumentos epidemiológicos apresentados eram frágeis e 
não se sustentaram no debate com os Sanitaristas e com alguns Clí-
nicos. Nesse ambiente, surgiu inclusive a hipótese de que os casos 
de benzenismo seriam, na verdade, não um problema de origem 
ocupacional, mas uma questão racial, ou regional, já que a maioria 
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dos trabalhadores eram negros, pardos e oriundos do Nordeste do 
Brasil. Alguns Médicos Hematologistas contratados pela empresa 
afirmavam que os negros tinham valores menores de neutrófilos 
do que os brancos e que os trabalhadores de origem nordestina ti-
nham tido esquistossomose em seu passado. Esses argumentos não 
tinham sustentação e puderam ser refutados, tanto do ponto de 
vista científico como ético.

O benzeno é reconhecidamente um hematotóxico e os trabalha-
dores estavam expostos a essa substância, sem nenhuma dúvida. 
Além do que, ao entrar para a empresa, a maioria dos trabalhado-
res tinha hemograma normal. Havia, para a maioria, uma série 
histórica de resultados de exames hematológicos realizados perio-
dicamente, que mostrava uma queda progressiva dos neutrófilos, a 
partir de sua entrada na empresa. Diante dessas evidências, a Em-
presa siderúrgica não conseguiu seu intento. 

Desse seminário saiu então uma carta, reforçando a necessi-
dade de medidas de prevenção e de um estudo nacional para rever 
os valores hematológicos para os brasileiros, que pudesse servir 
de parâmetro mais realístico. Quanto ao conflito sobre a questão 
racial, este se caracterizou como racismo ambiental, e uma de-
núncia foi feita ao Conselho da Comunidade Negra do Estado de 
São Paulo. 

Nesse período, eu já havia publicado dois artigos sobre o tema 
benzenismo6,7 e o Dr. Milton Ruiz já estava fazendo sua tese de Dou-
torado sobre o mesmo tema8. Recebi então um convite para fazer 
minha dissertação de Mestrado sobre benzenismo, no Hemocentro 
da Unicamp. O professor Carmino Antonio de Souza, do Departa-
mento de Clínica Médica da Unicamp, que já era orientador do Dr. 
Ruiz, passou a ser também o meu9,10. 

O Dr. Milton Ruiz estudou os casos dos empregados da Cosipa 
e eu estudei o dos trabalhadores terceirizados da mesma empresa. 
O Dr. Milton Ruiz caracterizou as alterações cito/histológicas do 
sangue periférico e da medula óssea, além de estudar essas altera-
ções na outra população de estudo; eu avaliei também uma série de 
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casos de trabalhadores de modo prospectivo (estudo de coorte). To-
dos esses casos tinham alteração de medula óssea e estavam afasta-
dos das situações de risco, por determinação do INSS9 .

Como havia um conflito com o INSS, relativo ao tempo de afasta-
mento do trabalho, para uma solução de cada caso decidi introduzir 
essa problemática como uma questão de pesquisa em meu estudo. 
Era necessário saber qual seria o tempo mediano para recuperar 
a normalidade de valores hematimétricos, após o afastamento das 
áreas de trabalho sob risco de exposição ao benzeno. 

Assim foi desenhado o estudo longitudinal. Contei com o apoio 
de um colega Sanitarista, também Estatístico, Dr. Mauro Rozmann, 
que posteriormente concluiu seu Doutorado na Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo (USP). 

As pesquisas, apoiadas pelo Hemocentro da Unicamp, tiveram o 
acompanhamento e o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos. 
A Empresa, por outro lado, também contratou expertos, na tentativa 
de obter outras evidências contraditórias, no que não teve sucesso. 

O estudo teve consequências práticas. Além de corroborar as 
evidências obtidas na tese de Doutorado do Dr. Milton Ruiz, de-
monstrou que o tempo mediano para uma compensação fisiológica 
do sistema hematopoiético era de cerca de cinco anos8,9. Esse re-
sultado passou a orientar o INSS quanto ao tempo de afastamento 
dos trabalhadores, para concluir o caso para fins de aposentado-
ria acidentária, pondo fim ao conflito que trazia sofrimento aos 
trabalhadores10. 

Antes desse estudo, os trabalhadores eram obrigados a retornar 
ao trabalho, após alguns meses de afastamento, voltando a se expor, 
e assim colocando sua vida em risco. Um exemplo: a morte de um 
trabalhador que fora convencido pela empresa a pedir alta ao INSS 
para retornar ao trabalho; teve seu estado agravado, vindo a falecer 
pouco tempo após a re-exposição.

Os resultados desse estudo foram objeto de processos de nego-
ciação para sua incorporação nas legislações, no sentido de garan-
tir maior proteção aos trabalhadores expostos ao benzeno. 
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As discussões no Conselho Regional de Medicina levaram à in-
clusão de um capítulo no Código de Ética Médica, relativo à ativi-
dade do Médico do Trabalho. Este passou a ter o dever de informar 
o trabalhador sobre os riscos a que estava exposto na atividade 
de trabalho e, em caso de algum agravo, esclarecer se este estava 
vinculado ao trabalho. Também passou a ser de sua responsabili-
dade a emissão do Comunicado de Acidente de Trabalho. A situa-
ção ambiental e de exposição não poderia ser mais escondida dos 
trabalhadores10.

No caso da Cosipa, a poluição era observável a olho nu, e os ca-
sos de benzenismo crônico puderam ser caracterizados como uma 
verdadeira epidemia na empresa. Não se limitava apenas aos traba-
lhadores da operação da coqueria, mas se estendia aos trabalhado-
res da manutenção e aos administrativos9,10,11,12.

Foi constatado que as salas com ar condicionado dos escritórios 
tinham presença de benzeno, responsável pelos casos de benzenis-
mo também em trabalhadores de funções burocráticas, que a prin-
cípio não eram consideradas insalubres13,14,15. 

Por tudo isso, o tema ambiental ganhou força e o benzenismo 
foi caracterizado não só como um problema ocupacional, mas 
também ambiental. Estudos realizados pela Profa. Marcília Me-
drado Farias, da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP), demonstrou significantes índices de alterações 
hematológicas na população de Cubatão/SP, constatando uma di-
ferenciação espacial em termos de aproximação com as fábricas 
nas quais o benzeno fazia parte do processo de produção, além da 
Cosipa16,17. 

O Ministério do Trabalho frente às Normas Reguladoras 
no caso do benzenismo 

Depois de várias inspeções ambientais no interior da Empresa, 
com a participação do Ministério Público, Secretaria de Relações 
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do Trabalho do Estado de São Paulo, Fundacentro/SP, Delegacia Re-
gional do Trabalho, Departamento Regional de Saúde da SES-SP e 
Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, foi possível constatar e do-
cumentar o descontrole ambiental para os gases de coqueria que 
continham benzeno, e que vazavam, contaminando o ambiente in-
terno e externo da fábrica14,16,18,19.

Começou então um debate sobre o Limite de Tolerância de ex-
posição ao benzeno. Defendemos a tese de que, para um cancerí-
geno regular não poderia haver nenhuma exposição aceitável, em 
qualquer concentração. Para radicalizar o discurso, afirmávamos 
que o risco deveria ser zero, parodiando a campanha da empresa 
de “ACIDENTE ZERO”. Este embate técnico-científico-ético e políti-
co foi muito importante, pois, desde a década de 70, a questão fora 
levantada pela Iarc, considerando o benzeno como um cancerígeno 
regular para humanos16,18.  

Na época, houve tentativas, nos EUA, de redução do Limite de 
Tolerância de Exposição a 1%, defendido pela Niosh e Osha. No en-
tanto, estes órgãos perderam a questão, na Corte Americana, para 
as empresas que recorreram contra aquela normatização. E, assim, 
naquele país foi mantido, por mais 12 anos, o Limite de Tolerância 
de Exposição para benzeno em 10 ppm20.

Como já referimos, no Brasil, o Limite de Tolerância de Ex-
posição para benzeno, aceito à época, era de 8 ppm. Em aliança 
com técnicos da Fundacentro, que em 1982 já haviam conseguido 
reduzir o limite permitido de benzeno em misturas de solventes, 
mediante Portaria Interministerial; e com o próprio Ministério 
do Trabalho, cuja Secretaria de Medicina e Segurança do Traba-
lho estava sob o comando da Prof. Dra. Raquel Rigotto, foi possível 
iniciar uma revisão da Norma Regulamentadora e assim eliminar 
o Limite de Tolerância de Exposição aceitável para o benzeno, de 
8 ppm. O entendimento passou a ser de que, para essa substância 
cancerígena, não havia um valor aceitável de exposição nos am-
bientes de trabalho. 



cA
pÍ

TU
LO

 5

97

Assim, deixou-se de utilizar esse indicador para caracterizar a 
exposição e a intoxicação, que deveriam ser baseadas nas caracte-
rísticas do processo produtivo da empresa e na história profissio-
nal do trabalhador10,21. 

Se a empresa produz benzeno ou o utiliza, sob qualquer pre-
texto, no processo produtivo, trata-se de uma situação de risco e, 
portanto, a exposição deve ser presumida na investigação de alte-
rações de saúde em trabalhadores da empresa, para fins de diag-
nóstico diferencial com outros possíveis quadros clínicos. 

Foi eliminado o Limite de Tolerância para excluir diagnósticos 
quando as pessoas apresentavam sintomas compatíveis, mas, em 
situações em que o mesmo estava abaixo de 8 ppm. 

Essa desvinculação do diagnóstico clínico do Limite de To-
lerância foi outra conquista importante no campo da Saúde dos 
Trabalhadores. Também levamos esse conceito para a Previdência 
Social. Os trabalhadores não podiam ter alta com retorno ao tra-
balho, sem um laudo técnico da área ambiental, para garantir a 
não exposição. Um cuidado importante, pois o benzeno, além de 
hematotóxico, é neurotóxico e imunotóxico, capaz de produzir 
processos de hipersensibilidade, podendo agravar rapidamente 
o quadro clínico dos sujeitos acometidos por intoxicação crônica 
por esse produto. 

Em nosso trabalho de acompanhamento médico dos trabalha-
dores, constatamos que aqueles que tiveram comprometimento 
da medula óssea, com perda considerável de células progenitoras 
(células tronco, “steam cell”) e que, após terem tido seu hemogra-
ma normalizado receberam alta, ao retornar ao trabalho voltaram 
rapidamente a ter complicações clínicas. Chegamos a documentar 
um caso de óbito. Por essas observações, não era aceitável que vol-
tassem a se expor.

O Ministério Público foi acionado, para investigar as condi-
ções ambientais e de trabalho, e acompanhou todas as inspeções 
na fábrica, com o objetivo de fazer a empresa corrigir os vaza-
mentos e introduzir medidas de higiene industrial e de segurança 
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coletiva e individual para os trabalhadores. Na evolução dessa luta 
no nível nacional e das campanhas das centrais sindicais, na déca-
da de 90 foi criada uma Comissão Nacional do Benzeno, de caráter 
tripartite22,23,24.  

Ocorreram alguns outros avanços, a partir daí. Nos processos 
de negociação que se seguiram foi estabelecido um limite técnico 
admissível apenas para fins de avaliar a resolutividade das medi-
das de engenharia e de controle ambiental. Nesse período, as in-
dústrias de álcool deixaram de usar benzeno para produzir álcool 
anidro; a Cosipa deixou de usar o gás de coqueria como combustí-
vel, passando a usar gás natural, e terceirizou a unidade de destila-
ção de gás de coqueria para uma empresa carboquímica, especiali-
zada em separar frações de hidrocarbonetos aromáticos, passando 
a vendê-lo como matéria-prima para outras empresas. 

A Vigilância Epidemiológica do benzenismo em nível nacional

Depois da experiência bem-sucedida de inclusão do benzenis-
mo, em 1984, na Região de Saúde da Baixada Santista, sob a vigi-
lância do órgão regional da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo, mais de 20 anos se passaram para que a mesma medida fosse 
adotada em nível nacional, pelo Sistema de informação de agravos 
de notificação do SUS (Sinan).

Hoje, o benzenismo é um agravo de notificação compulsória em 
todo o território nacional. No entanto, observamos uma inércia no 
processo de vigilância de agravos relacionados com a exposição a 
substâncias químicas. Uma questão digna de crítica é que não foi 
procedida a capacitação da rede de saúde para esse tipo de agravo, 
bastante distinto das doenças infecciosas. Para essas, houve Trei-
namentos Básicos de Vigilância Epidemiológica (TBVE), realizados 
em várias edições. É preciso registrar que ainda persistem mui-
tas dificuldades de inclusão da vigilância de agravo decorrente de 
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exposição ocupacional no SUS25,26. A legislação, as normas e os ins-
trumentos de investigação estão disponíveis e este avanço precisa 
ser convertido em ações. Um destaque positivo é uma ação nacional 
de avaliação da situação da saúde dos trabalhadores de postos de 
gasolinas expostos ao benzeno25,26,27.

Infelizmente, a partir dos anos 2000 houve um arrefecimen-
to da luta sindical pela saúde dos trabalhadores e a caracteriza-
ção dos casos de benzenismo e sua respectiva notificação têm 
sido menos frequentes, embora ainda persistam, na maioria 
das empresas de risco, situações insalubres e casos ocultados de 
benzenismo28. 

Conclusão

Podemos afirmar que o benzenismo, no Brasil, só foi desvelado 
a partir da luta sindical pela saúde dos trabalhadores e pela inclu-
são desse tema, primeiramente no campo da saúde pública/saúde 
coletiva, pioneiramente em São Paulo e, posteriormente, no Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A Constituição 
Federal do Brasil de 1988 criou o SUS, incluindo em seu escopo o 
tema da saúde do trabalhador. No entanto, mais de 20 anos foram 
necessários para que esse agravo fosse incluído no Sinan. Embora 
tenhamos um arcabouço jurídico-institucional favorável à Vigilân-
cia Epidemiológica do benzenismo, há inúmeros desafios ainda a 
serem vencidos. Não mais no campo técnico-científico, mas princi-
palmente no campo político, que aponta uma regressão da Política 
de Saúde do Trabalhador, no Brasil, espelhando as imposições e op-
ções neoliberais e de austeridade. Estas imposições vêm impondo 
um encolhimento das políticas sociais, não só no país, mas inter-
nacionalmente, até mesmo em países onde o welfare state produziu 
avanços na qualidade de vida de suas populações. Ultimamente, os 
sistemas públicos de saúde estão ameaçados, como, por exemplo, o 
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Sistema Universal de Saúde Inglês, que inspirou tantas reformas 
sanitárias, no mundo. 
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Crise conjuntural e expropriação permanente: 
petróleo e injustiças ambientais no Brasil
Documento coletivo elaborado pelos membros 
da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, em abril de 2015 

O modelo de desenvolvimento baseado em grandes projetos 
de investimento econômico já foi objeto de repetidas críticas. Es-
tas críticas foram apresentadas tanto no plano conceitual – pelos 
que contestam a sua compatibilidade com padrões democráticos de 
gestão dos recursos do país – como pelas próprias populações atin-
gidas, que sofrem os impactos sociais e ambientais indesejáveis 
decorrentes das transformações espaciais e ecológicas geradas por 
barragens, minas, explorações petrolíferas, gasodutos etc. Neste 
processo desenvolvimentista destacam-se dois momentos-síntese: 
o momento em que as obras são anunciadas e iniciadas e o momen-
to em que elas são concluídas.

O primeiro momento é aquele caracterizado por um afluxo 
populacional excessivo para as possibilidades de acolhimento das 
municipalidades, sede dos empreendimentos, seja no que respei-
ta a moradia digna, seja pela insuficiência dos serviços locais de 
saúde e educação. Os males daí decorrentes são a elevação do cus-
to dos aluguéis, uma inflação localizada – dada a insuficiência da 
oferta de bens essenciais – a proliferação de doenças sexualmente 
transmissíveis, o aumento da prostituição e da violência, o apareci-
mento de variados tipos de endemias associadas às transformações 
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ecológicas, seja por proliferação de mosquitos, seja por carência de 
saneamento ou por perda de condições de exercício de ocupações 
tradicionais como a pesca, a mariscagem e outras. A decisão po-
lítica de executar tais projetos é, via de regra, criticada, por estar 
associada a dinâmicas de superfaturamento, ao clientelismo e à 
vinculação dos negócios das empreiteiras com as patologias de um 
sistema político sem transparência e sem possibilidade de partici-
pação social nos processos decisórios, com frequência corrompidos, 
para fins negocistas e eleitoreiros.

O segundo momento é aquele caracterizado pela desmobiliza-
ção das obras, tendo por consequência a dispensa de grande quan-
tidade de mão-de-obra pouco qualificada, que permanece ociosa e 
sem recursos naquelas mesmas localidades, que, em sua maioria, 
continuam sem infraestrutura urbana de qualidade, na expectati-
va, em geral vã, de surgirem novas oportunidades. Uma depressão 
econômica localizada se instaura na maior parte das atividades que 
dependiam da circulação da renda dos trabalhadores que estiveram 
antes empregados nas grandes obras. Apesar da queda dos custos 
dos aluguéis, aumenta o número de sem-teto, agravando as con-
dições já precárias da vida urbana que havia sido conturbada pelo 
afluxo de trabalhadores provenientes de outras regiões do país. O 
aumento da taxa de populações de baixa renda em deslocamento 
permanente faz aparecerem novas modalidades de agravos à saúde, 
próprios das situações em que há pobreza acentuada.

A crise da Petrobras, ora em curso, traz novos elementos a esta 
“ciência” dos males da estratégia de “desenvolvimento” baseada em 
grandes obras. Ocorre que a crise – ao menos temporária – do sis-
tema que sempre articulou, através das grandes obras, a satisfação 
dos requisitos de rentabilização dos negócios das grandes emprei-
teiras à lógica de reprodução de coalisões de governo alimentadas 
pelo clientelismo e o marketing eleitoral, gerou novos tipos de 
dano, que estão hoje afetando em particular diferentes grupos so-
ciais entre os mais despossuídos. Interrompe-se, assim, ao menos 
por um tempo, a cadeia de expropriação até então justificada pelo 
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“desenvolvimento“, entrando em cena a "quebra de contratos" de as-
salariados que não recebem salários, a crise urbana da concentra-
ção de desemprego em áreas já desestruturadas pelo desequilíbrio 
entre investimentos físicos e desinvestimentos sociais. Por outro 
lado, revela os danos da intensificação do modelo petróleo-depen-
dente no país.

Assim, no Ceará, onde estava em processo de instalação a refi-
naria Premium II no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, os 
índios Anacé foram obrigados a sair das terras que historicamente 
ocupavam e para as quais reivindicavam a titulação. As pressões do 
Estado e da Petrobras, aliadas à deterioração de suas condições de 
vida, pelas atividades das empresas já instaladas no Complexo (po-
luição, violência, ruído, poeira das estradas, etc), levaram os Anacé 
a aceitar um acordo que previa como medida compensatória o re-
alocamento das famílias em uma nova terra, onde seriam constru-
ídas novas moradias, e a execução de programas que pretendiam 
“atenuar” os prejuízos causados à população pela instalação da Re-
finaria Premium II.

A construção das casas ainda estava sendo discutida com os ín-
dios quando foi anunciado, em meio à crise, que a Refinaria não 
seria mais construída. Com uma terra sem infraestrutura e sem a 
possibilidade de voltar a viver onde estavam, os Anacé se encon-
tram hoje privados das condições necessárias à sua reprodução 
social.

Em contraste, ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém o 
Estado garante um conjunto de subsídios, a exemplo do forneci-
mento de água doce, bruta, subsidiada, a uma termoelétrica movi-
da a carvão. O Estado do Ceará é historicamente uma das regiões 
mais castigadas pela seca e enfrenta há 3 anos uma estiagem que 
tem feito com que os reservatórios do Estado contenham, juntos, 
apenas 20% da sua capacidade de armazenamento. Nesse contexto 
de crise hídrica – vivida não apenas no Ceará, mas em outras re-
giões do país – a Companhia Estadual de Recursos Hídricos forne-
ce 993 litros de água por segundo à termoelétrica do Pécem, o que 
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equivale a um montante capaz de abastecer uma cidade de nada 
menos que 600 mil habitantes. 

Enquanto ao povo Anacé são negadas as condições necessárias 
à manutenção de sua sobrevivência socioeconômica e cultural, o 
Estado subsidia (com desconto de 50% na tarifa da água bruta para 
a UTE Pecém) a geração suja de eletricidade, altamente emissora 
de CO2, que agrava os fenômenos climáticos, incluindo as secas. Si-
tuação que evidencia a desigualdade socioambiental sob a qual se 
reproduz o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro.

No Rio Grande do Sul, nas cidades de Rio Grande e São José do 
Norte atuam 5 estaleiros, três deles da empresa Engevix/Ecovix, 
um da Queiroz Galvão e outro da Toyo Setal, todas empresas apon-
tadas pela Polícia Federal, na Operação Lava Jato, como suspeitas 
de envolvimento em casos de corrupção. Essas empresas têm como 
única cliente a Petrobras e foram contratadas para a construção de 
plataformas.

Com as denúncias de corrupção e a instalação da crise decor-
rente, dois estaleiros anunciaram a paralisação da contratação de 
4 mil funcionários e os estaleiros da Engevix/Ecovix começaram a 
demitir trabalhadores1. 

Todos esses empreendimentos foram instalados com remoções 
forçadas, sob argumentos que esvaziavam alternativas econômicas 
já existentes, apresentando a “vocação” para instalação dessas em-
presas como a grande possibilidade para sustentação da economia 
da região. Como de praxe, a construção discursiva que, no processo 
de instalação desses empreendimentos visa desmobilizar as crí-
ticas e ganhar a adesão da população, minimiza os seus impactos 
indesejáveis, as perdas de alternativas econômicas e invisibiliza 
outros projetos em disputa, que representam, muitas vezes, alter-
nativas mais sustentáveis para a população local. Com a crise, ex-
pressa no Rio Grande e em São José no esvaziamento da cidade em 
função da quase paralisação dos estaleiros, evidencia-se a fragili-
dade de um modelo econômico que compreende territórios e recur-
sos naturais como simples base de reprodução do capital.
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No Rio de Janeiro não é diferente. Os impactos dos empreendi-
mentos da cadeia após a crise já são sentidos na vida dos traba-
lhadores. No Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), 
algumas empresas responsáveis pela obra simplesmente paralisa-
ram suas atividades sem pagar os direitos a seus trabalhadores, em 
função do bloqueio de recursos da Petrobras2. Diante das incerte-
zas e ameaças de demissões, os trabalhadores da obra realizaram 
protestos.

Embora a geração de emprego sempre tenha papel decisivo no 
momento de aprovação dos empreendimentos, justificando, mui-
tas vezes, a flexibilização de direitos trabalhistas e o afrouxamento 
de políticas fiscais para atração dos empreendimentos, em nenhum 
momento são discutidas as garantias – e a qualidade – da manuten-
ção destes empregos. O resultado, em situações como a vivenciada 
nesse momento, é que o passivo social dos empreendimentos tende 
a aumentar.

Vale mencionar que, desde 2006, movimentos sociais, pesqui-
sadores e técnicos das próprias agências ambientais do Estado têm 
questionado a localização do Comperj. O empreendimento que foi 
estruturado dentro dos limites do Mosaico da Mata Atlântica Cen-
tral Fluminense, ameaça a conservação da biodiversidade dessa 
área protegida, que é também a última região do entorno da Baía 
de Guanabara que mantém a qualidade da água, onde o uso do solo 
ainda é predominantemente agropecuário e onde ainda há baixa 
atividade industrial poluente. 

O fornecimento de água para a nova refinaria é um dos proble-
mas ambientais, entre outros, também questionado desde 2006. A 
construção prevista da barragem de Guapiaçu nesta área de Mosai-
co, para atender às demandas do Comperj, pode levar à perda tam-
bém de milhares de empregos na agricultura e ao desmatamento de 
12 milhões de árvores da Mata Atlântica. Um estudo da Emater-RJ 
(Agência Governamental de Assistência Técnica e Extensão Rural) 
concluiu que, caso a barragem seja construída na bacia hidrográfi-
ca do Rio Guapiaçu, provocará a inundação de extensa área agrícola, 
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equivalente a 500 hectares de extensão, considerada de altíssima 
fertilidade e produtividade, o que atingirá 2/3 da produção agrícola 
do município, provocando um prejuízo econômico ao município de 
Cachoeiras de Macacu estimado em aproximadamente R$ 120 mi-
lhões ao ano, com a perda 15 mil empregos na agricultura. 

Cabe ressaltar que a implantação do Complexo na Região da 
Baía de Guanabara, já impactada pela presença da Refinaria Du-
que de Caxias (Reduc) e do polo petroquímico que se formou ao seu 
redor, aliado à sua crescente utilização por atividades ligadas ao 
Pré-Sal, tem transformado aos poucos esse importante ecossistema 
em planta fabril, ocupada por oleodutos, gasodutos, terminais de 
gás, portos e uma sobrecarga de navios ligados à cadeia de petróleo 
ancorada em seu espelho d'água. Essa situação aumenta as situa-
ções de conflito e injustiças ambientais, como os que envolvem os 
pescadores artesanais e outras populações que sofrem com a polui-
ção cotidiana, riscos de acidentes e a desigualdade social na região3,4. 

Ao sul de Pernambuco, projetos industriais incluídos no Pro-
grama de Aceleração do Crescimento vêm impulsionando o cresci-
mento de um polo empresarial projetado na década de 70, a partir 
do Porto de Suape. No entanto, apenas nos últimos 10 anos, com as 
obras de instalação da Refinaria Abreu e Lima e de dois estaleiros 
(Atlântico Sul e Promar) é que esse plano se desenvolve no Comple-
xo Industrial Portuário de Suape (Cips).

Este processo é marcado por conflitos sociais que, em sua maio-
ria, vêm sendo invisibilizados pelos interesses econômicos do setor 
empresarial e governamental, sobretudo nos meios de comunica-
ção, que ocultam ou minimizam os efeitos negativos desse modelo, 
enaltecendo apenas a geração de empregos como o grande ganho 
social5,6,7.

As mais de 27 comunidades localizadas no terreno do Cips foram 
organizadas ao longo de anos, em função da atividade produtiva da 
cana de açúcar e pesca artesanal e construíram suas moradias em 
torno dos engenhos – Engenhos Massangana, Mercês, Vila Clau-
dete, Tiriri – cultivando agricultura de subsistência (mandioca, 
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fruteiras, feijão). Estas comunidades vêm sendo desterritorializa-
das desde 2005, para a construção da Refinaria Abreu e Lima, de 
forma violenta e sem respeito à sua história. As famílias recebem 
baixos valores indenizatórios pelas suas propriedades e muitas de-
las não conseguem garantir moradias dignas em outros locais, ge-
rando também sofrimento psicossocial7,8.

Do lado norte do Complexo de Suape, as comunidades de 
TatuocaI, da Praia de Suape e Nazaré, também estão sofrendo as 
consequências negativas das obras do complexo de Suape. A maio-
ria das famílias, que viveram por mais de 200 anos na Ilha de 
Tatuoca, foi expulsa de seu território e realocada numa vila com 
pequenas casas construídas (sem terreno para cultivo de alimen-
tos), no interior da praia de Suape, nomeada Vila Nova Tatuoca. 
As obras de construção dos estaleiros (Promar e Atlântico Sul) e 
as dragagens realizadas no canal do porto de Suape causaram di-
versos tipos de transtorno e sofrimento para os moradores, como 
aumento da poluição, mortandade de peixes e mariscos, destruição 
dos lençóis freáticos que forneciam água, como o Fórum Suape Es-
paço Socioambiental e moradores vêm denunciando8,9.

Segundo levantamento feito por pesquisadores da UFPE, os 
camponeses que perderam suas terras reclamam que as indeni-
zações estão muito abaixo do valor do mercado, pois não têm sido 
considerados o valor da terra e a história dessas pessoas nos seus 
territórios, já que somente as benfeitorias, edificações e lavoura 
são indenizadas7. 

Os trabalhadores da Refinaria Abreu e Lima, que entrou em 
operação em 2014, também têm sofrido os reveses decorrentes da 
Operação Lava Jato. Os investimentos para a plena capacidade de 
refino foram cortados pela Petrobras, o que indica que, dos 230 
mil barris/dia que seriam processados, agora serão processados a 

I A Ilha de Tatuoca não se categoriza mais enquanto Ilha, por apresentar uma via de 
acesso terrestre, construída pelo CIPS com a finalidade de ligá-la ao Estaleiro Atlân-
tico Sul.
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metade. Se, durante as obras de construção da refinaria, foram em-
pregados 40.000 trabalhadores, durante a operação se estimava em 
1.500 empregos diretos; como parte da obra não será mais concluí-
da, provavelmente o número de empregos será inferior, sem contar 
que os concursados são ínfimos, deixando para as empresas tercei-
rizadas a maior quantidade de empregos (os cargos de maior peri-
culosidade), em condições de extrema precarização. Com a crise, as 
demissões já previstas ao finalizar da obra foram antecipadas pelas 
empresas terceirizadas, sem respeito aos direitos trabalhistas.

O território de abrangência do Cips repete o processo observado 
em outras regiões do país, onde efeitos deletérios do modelo neo-
liberal se fizeram presentes, tanto no âmbito social como ambien-
tal e foram amplamente denunciados e estudados (Fórum Suape 
Espaço Socioambiental, Instituto Aggeu Magalhães-Fiocruz/PE e 
Universidade Federal de Pernambuco), sendo palco de processos 
de vulneração das comunidades e de seus territórios, com danos 
evidenciados no modo de vida das comunidades tradicionais e ur-
banas, com consequências negativas para a saúde.

No Estado do Espírito Santo, segundo maior produtor de petróleo 
do país, uma vasta estrutura relacionada à cadeia produtiva do petró-
leo começou a ser instalada, especialmente depois das descobertas 
do pré-sal. Com a crise, alguns projetos foram paralisados, a exem-
plo da fábrica de fertilizantes em Palhal, no município de Linhares. A 
implantação da fábrica, projetada pelo PAC, ainda não saiu do papel, 
porém mais de 20 famílias foram expulsas de suas casas com terre-
nos e transferidas para outra região, levando ao desaparecimento da 
comunidade de Palhal. Mesmo sem ter sequer se iniciado, o projeto 
desterritorializa de forma violenta comunidades e pessoas10.

Tudo indica que, com a crise, serão postergadas fábricas de fer-
tilizantes, terminais, alguns portos, refinarias, mas que se tentará 
manter os investimentos em exploração e produção de petróleo e 
gás, sem que sejam postas em debate as consequências socioam-
bientais negativas decorrentes desse empreendimento, a médio e 
longo prazo. 
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A experiência de expansão da atividade no Estado, nos últimos 
anos, aponta que, embora os impactos negativos sejam reconheci-
dos nas diversas teses acadêmicas, no Eia/Rima de diversas indús-
trias, em materiais da própria Petrobras e mesmo como justificati-
va nas reivindicações pelos royalties (R$ 1,2 bilhão), pouco se tem 
feito em relação aos diversos acidentes já ocorridos no Estado. Mes-
mo que a equação petróleo = vazamentos seja uma realidade, pre-
vista inclusive nos planos de extração da empresa, estes riscos são 
considerados menos importantes do que os recursos provenientes 
desta atividade, ainda que sejam inúmeros os acidentes já divulga-
dos pela mídia regional11. 

Basta, no entanto, conversar um pouco com os pescadores, cam-
poneses, quilombolas e indígenas, diretamente impactados pela 
exploração de petróleo e gás, ou mesmo com trabalhadores de pla-
taformas, para verificar que são maiores os acidentes, as perdas e 
as injustiças ambientais geradas com estas atividades. Diminuição 
e mesmo extinção de várias espécies de peixes, com as pesquisas 
sísmicas, vazamentos, ruídos, luminosidade, lamas sintéticas e re-
síduos lançados das plataformas ao mar, suspensão de sedimentos, 
contaminação, colisão com animais marinhos, restrição das áreas 
de pesca são um prejuízo inestimável ao setor pesqueiro e muitos 
pescadores acusam as empresas petroleiras como responsáveis 
pelo fim da profissão, descontinuando a tradição de transmissão 
desta de geração a geração12, 13.

No Maranhão, o anúncio, em 2009, da instalação da Refinaria 
Premium I veio acompanhado da promessa de 120.000 novos em-
pregos e resultou em profundas alterações urbanas nos municípios 
de Bacabeira e Rosário, que seriam mais diretamente atingidos 
pela Refinaria14, 15.

Foram gastos, segundo a própria Petrobras, cerca de 1,6 bilhões 
de reais no processo de terraplanagem do terreno. Intensificou-se 
sobremaneira a especulação de terrenos urbanos e rurais e 4 co-
munidades foram deslocadas. Bacabeira passou a ser anuncia-
da como a cidade do futuro, muitos jovens fizeram os inúmeros 
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cursos técnicos particulares de petróleo que foram abertos em São 
Luís e outras cidades, muita gente abriu comércios, restaurantes, 
bares, hotéis.

No período da terraplanagem houve muito euforia e, hoje, o 
clima é de desolação. Alteraram a vida das cidades, destruíram co-
munidades, plantaram promessas, criaram expectativas. Como as 
obras não passaram da fase da terraplanagem, a desilusão acabou 
chegando bem cedo, antes mesmo da instauração da crise. O de-
semprego tem um impacto menor do que a desilusão com a pro-
messa de empregos futuros e a frustração com relação a possibi-
lidades de obtenção de renda com negócios e com o prejuízo por 
conta de investimentos já feitos.

De norte a sul do país a história de violações a direitos, degra-
dação e poluição, pobreza e aumento da violência, criminalização 
de lideranças, e nenhum desenvolvimento das comunidades, é uní-
voca. A crise apenas evidencia e visibiliza as zonas de sacrifício do 
petróleo, o sofrimento dos trabalhadores/as e a imposição das ati-
vidades da cadeia sobre outras atividades econômicas pré-existen-
tes. As áreas leiloadas em terra e no mar no 11º e 12º leilões de blocos 
de exploração, inclusive próximo à foz do Rio Amazonas, as terras 
indígenas e áreas quilombolas e de assentamentos rurais prenun-
ciam a possibilidade de novos conflitos e injustiças ambientais. A 
ameaça da exploração não-convencional por faturamento hidráu-
lico (fracking) ainda está presente, apesar da movimentação da so-
ciedade civil organizada. 

Neste contexto, a atual crise deveria representar uma oportuni-
dade – não à sanha privatizante da direita – mas à politização das 
escolhas econômicas e políticas que orientam o modelo de desen-
volvimento – excludente e desigual – brasileiro. 

Torna-se evidente a necessidade de discutir o sentido da expan-
são das atividades minero- extrativas no Brasil, quando aqui, e em 
vários países da região emergem, cada vez com mais força, denún-
cias de contaminação, devastação, desterritorialização e pobreza, 
geradas por essas atividades16, 17. 
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Em muitos países, disputas em torno da legitimidade dada à 
prioridade das atividades petrolíferas e minerais têm ocorrido e 
alçado à esfera pública novos valores e visibilizado formas de pro-
dução e reprodução social que demonstram que há alternativas à 
extração insustentável de recursos e à desigualdade ambiental que 
ela produz quando priva grupos sociais do acesso ao meio ambien-
te e ao território de que dependem para se reproduzir18. A crise am-
biental e climática também aponta que, mais que nunca, é estraté-
gico pensar a necessária e urgente diminuição (e melhor seleção) 
dos usos dos combustíveis fósseis e dos recursos minerais.

Garantir aos que sofrem diretamente os impactos negativos 
dessa expansão insustentável o direito de participar das decisões 
que orientam o modelo de desenvolvimento brasileiro representa 
não apenas ganhos democráticos. Também possibilita a emergên-
cia de um debate que desvele quais interesses se beneficiam da na-
turalização e cristalização de determinadas prioridades que orien-
tam a ação do Estado e em que direção a defesa desses interesses 
aponta, em termos de sustentabilidade e garantia de direitos.

Também possibilita a emergência de um debate que desvele 
quais interesses se beneficiam da naturalização e cristalização de 
determinadas prioridades que orientam a ação do Estado e que 
grupos os defendem. Mais que nunca, a perspectiva de sustenta-
bilidade, baseada na garantia de equidade e respeito às diferentes 
culturas e seus modos de se relacionar com a natureza, defendida 
pelos movimentos sociais que lutam por justiça ambiental, pode 
contribuir para a necessária transição a um modelo de desenvolvi-
mento mais equânime e menos dependente da exploração intensi-
va de recursos naturais. 
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Uso do coque verde de petróleo como matriz 
energética e potenciais danos à saúde e ao ambiente
Aline do Monte Gurgel
Idê Gomes Dantas Gurgel
Karen Friedrich
Lia Giraldo da Silva Augusto

Conhecendo a problemática do coque verde de petróleo

O intenso crescimento econômico experimentado ao longo 
do século XX vem impulsionando o aumento mundial da deman-
da energética, particularmente nos países em desenvolvimento1,2, 
sendo a indústria e o setor de transportes os principais responsá-
veis por esse consumo, aproximadamente 67% do total2. Nesse ce-
nário, o petróleo ocupa um papel de destaque, por predominar no 
setor de transportes e ser o principal responsável pela geração de 
energia elétrica em diversos países, e dele serem extraídos diversos 
subprodutos para as indústrias químicas de transformação. Indús-
trias como as do ferro e aço, produção de vidro e cimento, cons-
trução e mineração, além do setor petroquímico, também figuram 
entre as principais fontes de demanda de petróleo.

De 2014 a 2015 houve um incremento mundial no consumo de 
petróleo na ordem de 500.000 barris/dia, com uma expectativa de 
crescimento até o ano de 2040, particularmente nos países em de-
senvolvimento. Embora as reservas de petróleo sejam declinantes 
ao longo do tempo, sua participação na geração de energia deverá 
manter-se expressiva por várias décadas3, sendo a razão de diver-
sos conflitos no mundo.
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A descoberta de petróleo na camada do pré-sal e a perspectiva 
de incremento de sua produção no Brasil exigiu o aumento de capa-
cidade do refino do óleo cru no país, com a demanda de construção 
de novas refinarias. Consequentemente, haverá um crescimento na 
produção e consumo de derivados, como o coque verde de petróleo, 
que apesar de ser um resíduo, passou a ser comercializado como 
um subproduto do processo de refino encontrando um significa-
tivo nicho de mercado como fonte de combustível barato, que vem 
sendo utilizado em fornos para calcinação de gesso e fabricação de 
cimento e de cerâmica vermelha, entre outros1,2,3,4–6.

O coque verde de petróleo apresenta-se como um produto só-
lido granulado de cor preta (figuras 1 e 2), obtido no pré-craquea-
mento de resíduos do processo de refino do petróleo, oriundos da 
decomposição térmica dos óleos pesados5,6.

Figura 1 Ausência de barreira de contenção de particulados e contaminação do solo 
pelo lixiviado e pela ação eólica, Porto de Suape.

Fonte Aline Gurgel, 2008.
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Figura 2 Sistema de desestiva do coque verde de petróleo de navio em sistema aberto, 
com dispersão do pó no entorno. Porto de Suape, Cais 1.

Fonte Adriana Gondim, 2008.

Em Pernambuco, a instalação de uma refinaria de petróleo e de 
uma unidade de beneficiamento de coque no Complexo Industrial 
Portuário de Suape (Cips), aliadas ao baixo preço do produto, po-
dem levar a um aumento no consumo desse resíduo como matriz 
energética7–9. 

Por conter, em sua composição, compostos tóxicos, tais como 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) e metais pesados10–12, 
seu reaproveitamento como combustível representa um risco para 
a saúde e para o ambiente13,14. Sendo um produto combustível, há 
risco de explosão se o pó for exposto ao calor ou à chama11,12. Os efei-
tos tóxicos decorrentes da exposição ao coque verde de petróleo re-
sultam tanto da exposição direta ao produto quanto das emissões 
atmosféricas resultantes de sua queima12–19.

A exposição ao coque verde de petróleo pode causar intoxi-
cações agudas (imediatas) e ou crônicas (tardias), afetando di-
versos órgãos e funções fisiológicas. Os efeitos agudos atingem 
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principalmente o sistema nervoso central, enquanto os efeitos crô-
nicos podem provocar danos mais acentuados nos sistemas hema-
topoiético, renal, hepático, nervoso e dérmico. Outros efeitos gra-
ves decorrentes dos componentes do coque verde do petróleo são 
a mutagenicidade (indução de mutações), genotoxicidade (danos 
no material genético), e câncer, associados também a componentes 
do coque, como os HAPs e metais pesados20–25. Os prejuízos para se-
res humanos e para o ambiente são agravados por conta dos efeitos 
sinérgicos entre os componentes do coque, como pode ser observa-
do em estudos sobre condições reais de exposição decorrentes da  
produção ou queima de coque 15,16,19.

A contaminação do solo, de plantações e de fontes hídricas é ou-
tro fator que amplia o espectro de danos decorrentes da exposição 
ao produto para os ecossistemas e para a saúde coletiva, incluindo 
a segurança alimentar e nutricional20. Muitos dos componentes do 
coque têm grande potencial de bioacumular em tecidos gordurosos, 
ocorrendo a biomagnificação, ou seja, o acúmulo gradativo ao lon-
go das cadeias alimentares.

Mesmo com a elevada capacidade de causar danos à saúde e si-
tuações de exposição em que não é possível determinar limites de 
segurança para a exposição humana ou ambiental, o coque verde 
de petróleo não é considerado, pelas agências reguladoras, um pro-
duto perigoso.

Os diferentes cenários de risco decorrentes do uso do coque ver-
de de petróleo como matriz energética e as potenciais implicações 
para a saúde humana deveriam ser considerados pelos sistemas de 
monitoramento ambiental e de vigilância em saúde.

A título de exemplo, no subsistema de vigilância de produtos 
perigosos do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental não há 
referências ao coque verde de petróleo. Por não ser considerado 
um resíduo, o coque verde de petróleo vem sendo comercializado 
como subproduto, com implicações para a saúde humana e para o 
ambiente, decorrentes tanto da exposição ao material particulado 
quanto das emissões oriundas de sua queima.



cA
pÍ

TU
LO

 7

125

Como o resíduo de produção se transformou 
em um material com valor agregado?

Diante da excessiva quantidade de rejeitos gerados nas eco-
nomias modernas, há uma tendência mundial de reaproveitar os 
produtos tradicionalmente descartados, visando a minimização de 
resíduos. Nesse cenário, a produção mundial de coque encontra-se 
em ascensão, aumentando de 142.430 milhões de barris, no ano de 
1981, para 318.717 milhões de barris, em 201526. Entre 2007 e 2014 es-
timava-se um aumento de 2,3 para 7,0 milhões de toneladas, ou seja, 
de quase três vezes, em apenas 7 anos27. Esse incremento na produ-
ção de coque é devido ao aumento mundial da quantidade de petró-
leo pesado processado28,29. Mesmo antes da descoberta de petróleo 
na camada do pré-sal, o plano de negócios da Petrobras, do período 
2006-2010, já anunciava a previsão de aumento do processamen-
to de petróleo, de 1,75 milhões para 1,87 milhões de barris diários 
até 2010, com participação de 91% de óleo nacional. Esse aumento 
correspondia a 1,70 milhões de barris por dia de petróleo pesado, 
demandando a produção de coque verde de petróleo30.

Como a produção de coque é crescente, seu consumo deve 
acompanhar essa tendência28. Por ser um subproduto do refino, 
possui baixo preço, quando comparado com outras matrizes ener-
géticas29. O baixo preço e a alta disponibilidade tornaram o coque 
verde de petróleo atrativo para o setor industrial, principalmente 
para o setor de geração de energia elétrica, sendo o Brasil um im-
portante consumidor desse resíduo. Com isso, o coque verde de pe-
tróleo ganhou valor comercial e passou a  ser comercializado como 
combustível em fornos e caldeiras, sendo utilizado em cimenteiras, 
indústrias de cerâmica, calcinadoras de gesso e outras3,10.

Além de largamente utilizado como combustível, o coque verde 
de petróleo serve de matéria-prima para calcinação, para coque-
ria e como redutor à base de carbono. O setor cimenteiro é o maior 
mercado consumidor deste subproduto, utilizando como combus-
tível 40% do total de coque produzido no mundo. O segmento de 
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calcinação do coque verde é o segundo maior consumidor, com 22% 
de participação. As termelétricas são o quarto maior consumidor de 
coque de petróleo, tendo consumido 14% do coque produzido, em 
199931,27,29.

Em Pernambuco, com a implantação de uma nova refinaria de 
petróleo (Refinaria Abreu e Lima), a utilização do coque como ma-
triz energética pode se tornar usual em diferentes processos pro-
dutivos. Em 2015, a Refinaria Abreu e Lima produziu e vendeu o 
primeiro carregamento de coque de petróleo, processado em sua 
Unidade de Coqueamento Retardado32.

Apesar de ser um subproduto do processo de refino, legalmente 
o coque não é tratado como um resíduo, apesar de se enquadrar na 
definição de resíduo sólido do Conselho Nacional de Meio Ambien-
te (Conama):

Resíduo sólido industrial é todo o resíduo que resulte de 
atividades industriais e que se encontre nos estados sólido, 
semi-sólido, gasoso – quando contido, e líquido – cujas par-
ticularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgoto ou em corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da 
melhor tecnologia disponível33.

Consequentemente, as políticas públicas voltadas para o geren-
ciamento de resíduos sólidos, perigosos ou não, não são aplicadas 
ao coque verde de petróleo. Desse modo, este produto é comerciali-
zado e utilizado livremente, sem respeitar tratados internacionais 
dos quais o Brasil é signatário,  como a Convenção da Basileia, acor-
do que define a organização e o movimento de resíduos perigosos 
e seu depósito final34, com a finalidade de proteger o ambiente e a 
saúde dos danos provocados pela importação de resíduos sólidos 
perigosos e rejeitos.

A Convenção da Basileia foi promulgada em 22 de março de 1989, 
pela Organização das Nações Unidas, em Basileia, por 105 países 
e a Comunidade Europeia, sendo regulamentada no Brasil pela 
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Resolução Conama nº 452, de 02 de julho de 201235. Os Estados Uni-
dos assinaram o tratado, mas ainda não o ratificaram, fortalecendo 
o pressuposto de que a preocupação ambiental em países do norte 
se resume apenas aos problemas ambientais que colocam em peri-
go a sustentabilidade do desenvolvimento econômico36. Assim, me-
didas de cunho precaucionário, que visem a proteção do ambiente 
e da saúde, vêm sendo sumariamente negligenciadas.

O fato de um resíduo de processo ganhar status de matéria-pri-
ma para diferentes processos marca o choque de interesses em 
torno da apropriação da natureza, evidenciando a superação dos 
interesses coletivos em favor do crescimento econômico insusten-
tável, numa inversão de valores em que os princípios de segurança 
ambiental não são respeitados. De acordo com o Anexo IV da Con-
venção da Basileia, substâncias que apresentam características 
como toxicidade e ecotoxicidade, como é o caso do coque verde de 
petróleo, são consideradas perigosas. A Convenção da Basileia esta-
belece que os movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos 
devem ser permitidos apenas quando realizados em condições que 
não ameacem a saúde humana e o ambiente33,35.

A Convenção da Basileia não proíbe os movimentos transfron-
teiriços de resíduos perigosos e nem procura solucionar o pro-
blema da crescente geração desses resíduos. O governo brasileiro 
considerou que a Convenção da Basileia constituía apenas um pri-
meiro passo para proteger a saúde humana e o ambiente contra os 
efeitos adversos dos resíduos perigosos e dos movimentos trans-
fronteiriços desses resíduos. Portanto, a Convenção consiste em 
um acordo entre os países signatários, em que as transferências de 
resíduos perigosos ficariam apenas sujeitas a um consentimento 
prévio37.

A redução nas exigências ambientais, nas últimas décadas, 
acarretou um crescimento na migração de danos ambientais, e 
este crescimento ocorreu dos países mais ricos para os mais pobres. 
Mais de 50% da migração de resíduos perigosos teve como desti-
no países menos desenvolvidos e/ou com legislações mais brandas, 
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sendo que boa parte destes resíduos não recebeu qualquer trata-
mento, antes da disposição final. Com isso, sobrecarregaram-se os 
países menos desenvolvidos com a maioria dos efeitos ambientais 
negativos, aumentando a pobreza, o desemprego, a desigualdade 
social e a injustiça ambiental37,38.

Falta, portanto, transparência na conceituação de resíduos pe-
rigosos e rigor na definição dos compostos ditos resíduos, uma vez 
que não é feita qualquer distinção entre os que devem ser conside-
rados propriamente lixo e aqueles utilizados como matéria-prima 
secundária.

Existe ainda grande fragilidade dos mecanismos de fiscalização 
e ineficácia das legislações nacionais e internacionais para proibir 
a exportação dos riscos e assim diminuir, ao menos em parte, os da-
nos à saúde e ao ambiente, decorrentes da exposição a esses com-
postos em locais de maior vulnerabilidade.

Efeitos nocivos para a saúde e para o ambiente

Os danos da exposição ao coque decorrem tanto de sua ação 
mecânica sobre a pele e mucosas quanto da exposição às emissões 
atmosféricas resultantes de sua queima12–19. Compostos que fazem 
parte da constituição do coque, como enxofre, metais pesados e hi-
drocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs), são tóxicos à saúde 
humana e ao ambiente10,13,17,18, e ainda acarretam o risco de explosão 
se o pó for exposto ao calor ou à chama11,12. A presença destes ele-
mentos na composição do coque verde de petróleo varia, de acordo 
com o tipo de petróleo refinado e as condições operacionais10,29,39. 
Geralmente ele é caracterizado pelo elevado teor de carbono e a 
presença de hidrocarbonetos residuais (de 2% a 15%, podendo che-
gar a mais de 21%), incluindo HAPs, o que lhe confere um odor ca-
racterístico e alto poder calorífico28,29,40,41 (Quadro 1).

Outros metais pesados, além do vanádio e do níquel, podem ser 
encontrados intercalados na estrutura do coque, fazendo parte das 
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cinzas e material particulado, uma vez que não estão quimicamen-
te ligados (Quadro 2). As concentrações de metais pesados tendem 
a ser mais elevadas no coque verde do que no coque calcinado, que 
possui menor teor de compostos residuais42.

Quadro 1 Composição típica do coque verde de petróleo

Composição Valores de referência

Carbono Fixo (%) 84 – 97

Enxofre (%) 0,5 – 7,5

Material Volátil (hidrocarbonetos) (%) 2 – 15

Hidrogênio (%) até 5

Cinzas (%) 0,1-0,8

Ferro(Fe) (mg/kg) 50-2.000

Vanádio(V) (mg/kg) 5,0-5.000

Boro(B) (mg/kg) 0,1-5,0

Níquel (Ni) (mg/kg) 10-30.000

Fonte Agência Pernambucana de Recursos Hídricos, 2004.

Quadro 2 Principais metais pesados encontrados no coque verde de petróleo.

Alumínio (Al) Cálcio (Ca) Fósforo (P) Platina (Pt)

Antimônio (Sb) Chumbo (Pb) Lítio (Li) Potássio (K)

Arsênico (As) Cobalto (Co) Magnésio (Mg) Selênio (Se)

Bário (Ba) Cobre (Cu) Manganês (Mn) Silício (Si)

Berílio (Be) Cromo (Cr) Mercúrio (Hg) Sódio (Na)

Bismuto (Bi) Enxofre (S) Molibdênio (Mo) Titânio (Ti)

Boro (B) Estanho (Sn) Níquel (Ni) Vanádio (V)

Cádmio (Cd) Ferro (Fe) Paládio (Pd) Zinco (Zn)

Fonte American Petroleum Institute, 2007.
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O enxofre (S) é um sólido inflamável presente na composição 
do coque. Em função do teor de enxofre, o coque pode ser classi-
ficado como contendo baixo teor de enxofre (<2% da massa total), 
médio teor de enxofre (2-4%) ou alto teor de enxofre (>4%)27. Quan-
to aos hidrocarbonetos, mais de 20 diferentes tipos podem ser en-
contrados nas emissões liberadas durante a queima do coque de 
petróleo6,13. 

Os principais agentes envolvidos nos efeitos tóxicos são os HAPs, 
o enxofre e os gases resultantes da queima desses compostos, tais 
como monóxido de carbono e dióxido de enxofre10. Hidrocarbone-
tos aromáticos e metais pesados ainda podem contaminar animais, 
plantas e fontes de água que, se consumidos, podem provocar into-
xicação química.

Quando os metais pesados e os HAPs atingem o ambiente, estes 
podem ser absorvidos pelos tecidos animais e vegetais, bem como 
se depositar nos sedimentos, representando um estoque perma-
nente de contaminação para a biota aquática e, consequentemente, 
para os seres humanos.

Devido à maior concentração de compostos voláteis em sua 
composição, o coque verde de petróleo possui maior potencial para 
induzir efeitos ambientais do que o coque calcinado6.

Os efeitos tóxicos da exposição ao coque podem ser agudos ou 
crônicos. Dentre os crônicos, destacam-se os carcinogênicos, devi-
do à gravidade dos efeitos. A Agência Internacional de Pesquisas 
sobre Câncer – International Agency for Research on Cancer (Iarc) – 
classifica as substâncias segundo sua carcinogenicidade. Essas clas-
sificações estão baseadas, de um modo geral, em estudos realizados 
com animais de laboratório, estudos epidemiológicos e outros, que 
procurem elucidar o mecanismo de ação. O grupo “1” corresponde 
aos compostos comprovadamente carcinogênicos para humanos. O 
grupo “2A” indica os prováveis carcinógenos humanos, e a catego-
ria “2B” os possíveis carcinógenos humanos, revelando que, em se 
tratando de efeitos em humanos, há indícios de uma possível ação 
carcinogênica daquele composto ou mistura. O grupo 3 se refere a 
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substâncias que não se inserem em outras categorias porque mais 
estudos são necessários, o que não indica que não sejam carcinogê-
nicos. Já o grupo 4 engloba aquelas em que não existem evidências 
de efeitos em seres humanos ou animais, ou em que os estudos me-
canísticos suportam essa hipótese43 (Quadro 3).

Quadro 3 Classificação de carcinogenicidade para humanos segundo o iARc.

Categoria Definição Evidências

1 Agente (mistura) 
é carcinogênico Dados suficientes em humanos

2A Provavelmente 
carcinogênico

Dados limitados em humanos e suficien-
tes em animais OU dados suficientes em 
animais e outros dados relevantes

2B Possivelmente 
carcinogênico

Dados limitados em humanos OU dados 
suficientes em animais OU limitados em 
animais e outros dados relevantes

3 Não classificável quan-
to à carcinogenicidade

Dados ausentes ou inadequados em huma-
nos ou em animais

4 Provavelmente 
não carcinogênico

Nenhuma evidência em estudos adequados 
em humanos e animais.

Fonte International Agency for Research on Cancer, 2006.

Destaca-se que, quando uma substância é considerada um car-
cinogênico genotóxico (ou iniciador), uma única molécula pode in-
duzir o câncer. Assim, toda substância genotóxica contém um risco 
potencial de desenvolver câncer para qualquer dose diferente de 
zero44,45. Como não existe dose de exposição segura, deve-se consi-
derar como população exposta toda aquela que entrar em contato 
com qualquer quantidade do agente.

Os argumentos que sustentam a inexistência de exposição se-
gura a carcinogênicos baseiam-se em um conjunto de evidências, 
a saber: a) o processo carcinogênico difere de outros tipos de efei-
tos tóxicos, sendo irreversível, não havendo limite teórico seguro 
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para o indivíduo; b) os mecanismos de reparação não são eficazes 
o suficiente para se admitir o emprego de um padrão tolerável de 
exposição; c) não é possível adotar um limiar seguro para a popula-
ção de expostos, devido às variações de suscetibilidade individual 
e ao efeito sinérgico adicional de outros fatores carcinogênicos in-
trínsecos e extrínsecos; d) a evidência de um limiar de exposição 
específico para carcinogênicos é inconclusiva ou errônea; e) não 
há nenhum método seguro conhecido para estabelecimento de um 
limiar de exposição que possa ser aplicado a um grupo de trabalha-
dores expostos46.

É importante ter em conta que, quando uma substância é vista 
como carcinogênica, deve-se considerar que o câncer pode ocorrer 
em qualquer lugar do organismo humano. Mesmo que só existam 
evidências em animais e com altas doses e mesmo que, em animais, 
o câncer apareça em um único sítio, a Iarc recomenda que se consi-
derem todas as possibilidades de câncer43.

A partir da classificação de carcinogenicidade dessas Agências, 
é possível observar que muitos dos compostos presentes no coque 
verde de petróleo são classificados como carcinogênicos, prováveis 
carcinógenos  ou possíveis carcinógenos em humanos, indicando o 
perigo inerente a misturas que trazem em sua composição um ou 
mais desses elementos43. A tabela 1 lista respectivamente os princi-
pais metais pesados e HAPs presentes no coque verde de petróleo e 
sua classificação quanto à carcinogenicidade, em humanos.

Apesar da exposição ao pó de coque não ser considerada car-
cinogênica pelas agências regulatórias internacionais, existem 
evidências suficientes de que a produção de coque é carcinogênica 
para seres humanos15,18. Estudos evidenciam, dentre outros efeitos, 
mutagenicidade (com ativação metabólica) e aumento na incidên-
cia de troca de cromátides irmãs, em humanos15,18. A tabela 1 corro-
bora essas afirmações, pois, conforme se pode observar, o coque é 
composto por agentes considerados carcinogênicos, através de me-
canismos de ação que podem atuar de forma sinérgica na formação 
de tumores.
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Tabela 1 Principais metais pesados e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos presen-
tes no coque verde de petróleo e sua classificação quanto à carcinogenicnidade.

Categoria Compostos Classificação Iarc

Metais pesados

Arsênico (As) 1

Berílio (Be) 1

Cádmio (Cd) 1

Chumbo (Pb) 2B

Cobalto (Co) 2B

Cromo (Cr) 3 (metálico; Cr III); 1 (Cr VI)

Ferro (Fe) 1

Níquel (Ni) 2B (metálico, ligas); 1 (compostos)

Hidrocarbonetos 
aromáticos 
policíclicos

1-metil naftaleno *

2-metil naftaleno *

Acenafteno 3

Acenaftileno *

Antraceno 3

Benzo(a)antraceno 2B

Benzo(a)pireno 1

Benzo(a,b)antraceno *

Benzo(b)fluoranteno 2B

Benzo(e)pireno 3

Benzo(g,h,i)perileno 3

Benzo(k)fluoranteno 2B

Criseno 2B

Dibenzo(a,h)antraceno 2A

Fenantreno 3

Fluoranteno 3

Fluoreno 3

Indeno(1,2,3-cd) pireno 2B

Metilbenzo(g,h,i)perileno *

Naftaleno 2B

Pireno 3

1-metil naftaleno *

Fonte: Elaboração própria.
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Os danos à saúde e ao ambiente são ampliados ao se constatar 
que o coque verde de petróleo é largamente utilizado em diferen-
tes processos produtivos, ampliando a exposição e, consequente-
mente, seus potenciais efeitos. Em Pernambuco, o coque verde é 
importado pelas empresas que o consomem como matriz energé-
tica, principalmente nas cimenteiras, nas gesseiras e na produção 
de cerâmica vermelha. O produto também é vendido para termo-
elétricas, fundições, siderúrgicas, produtoras de papel e celulose, 
indústrias químicas, na metalurgia de metais não ferrosos, na 
tecelagem de fios de algodão, fabricação de artefatos de tapeçaria 
e indústrias em geral que utilizam caldeiras a vapor, como: lati-
cínios, açúcar, confecções, abatedouros de animais, panificadoras, 
aviárias, entre outras, atendendo também a outros mercados e pe-
quenos consumidores da Região Nordeste 7–9, 47–50. Este achado mos-
tra a amplitude do uso do coque verde de petróleo e a possibilidade 
de exposição humana a vapores oriundos de sua queima.

Estudos recentes apontam que, em Pernambuco, o coque verde 
de petróleo é utilizado em um contexto socioambiental e produtivo 
de vulnerabilidades sociais e institucionais, com grande potencial 
de causar danos à saúde dos trabalhadores e à população, devido 
ao seu consumo em diversas cadeias produtivas, bem como dian-
te da perspectiva de produção local do produto frente à instalação 
de uma refinaria de petróleo e uma unidade de beneficiamento de 
coque, em Suape7–9.

O modelo de desenvolvimento econômico adotado por Per-
nambuco leva à instalação de processos produtivos perigosos no 
território, com demanda por matrizes energéticas perigosas. Há 
um grande número de indústrias de grande potencial poluidor 
se instalando no território, como estaleiros, refinaria de petróleo, 
termelétrica, uma unidade de beneficiamento de coque, um polo 
petroquímico, diversas empresas nacionais e multinacionais dos 
ramos alimentício, automobilístico, farmacêutico e outros empre-
endimentos com potencial poluidor.

Esses processos produtivos geram pressões sobre o ambien-
te, produzindo desigualdades e iniquidades. Grande parte dos 
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empreendimentos instalados ou em fase de implantação no terri-
tório produz ou baseia-se em matrizes energéticas perigosas, e o 
modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo Estado é ge-
rador de vulnerabilidades institucionais e territoriais, em que os 
órgãos e agências governamentais vivenciam uma desorganização 
dos serviços básicos prestados à população. Essas vulnerabilidades 
se relacionam ao funcionamento da sociedade em termos das po-
líticas públicas, processos decisórios e das instituições que atuam 
nos condicionantes estruturais ou pressões dinâmicas que propi-
ciam ou agravam as situações e eventos de riscos51.

Tais pressões levam a situações de contaminação dos diversos 
compartimentos ambientais e à precarização do trabalho, com 
exposição aos fatores de risco. Pressões que levam a situações de 
exposição da população, em especial os trabalhadores, bem como 
do ambiente, aos compostos perigosos presentes no coque verde 
de petróleo, como metais pesados, hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos e material particulado, com ocorrência de desastres e 
acidentes locais e ampliados.

As situações de exposição causam danos à saúde e ao ambien-
te, com ocorrência de intoxicações agudas e crônicas, como carci-
nogenicidade, mutagenicidade, teratogenicidade, genotoxicidade, 
neurotoxicidade e de lesões, casos de invalidez e mortalidade7–9, 13, 14.

A concentração da poeira no ar deve ser avaliada, em decor-
rência de sua ação mecânica, especialmente nos pulmões. Estudos 
experimentais realizados em diferentes espécies de mamíferos 
constataram que a exposição à poeira de coque verde de petró-
leo provoca alterações inflamatórias nas vias aéreas superiores e 
nos pulmões13,14. Também podem ser observadas a cicatrização do 
tecido pulmonar, em ratos, e a redução na função pulmonar, em 
humanos.

A avaliação do tamanho do material particulado é fundamental 
para compreender o processo de inalação e absorção da poeira. A 
granulometria do particulado do coque é variada, sendo as partícu-
las com dimensões inferiores a 10μ as que mais sofrem a ação dos 
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ventos, atingindo maiores distâncias ou penetrando mais profun-
damente no sistema respiratório dos trabalhadores expostos52.

Como não há limites estabelecidos para a exposição ocupa-
cional ao coque verde de petróleo internacionalmente, diversos 
órgãos e instituições apresentam limites de exposição ao pó de 
coque esperados para qualquer poeira contendo material particu-
lado, não considerando a presença de HAPs. Entretanto, o limite de 
exposição atual da Osha (Occupational Safety and Health Admi-
nistration) para materiais voláteis de piche de alcatrão de hulha 
é de 0,2mg/m3, para ambientes de trabalho em que seja detectado 
qualquer um dos seguintes hidrocarbonetos: antraceno, benzo(a)
pireno, fenantreno, acridina, criseno e pireno. Destes, apenas o 
criseno não é usualmente detectado na composição do coque ver-
de de petróleo.  

O controle da poeira no ar inclui enclausuramento das fontes de 
poeira, que também pode ser controlada por meio do uso de méto-
dos úmidos, quando possível, e da aplicação de ventilação e exaus-
tão52. A dispersão aérea do coque verde de petróleo leva à deposição 
do pó na superfície de construções próximas. Além do ar, ocorre 
também a poluição do solo, da vegetação próxima e das fontes de 
água superficiais, devido à ação eólica. O particulado depositado 
sobre superfícies pode sofrer resuspensão pela ação dos ventos, ex-
pondo continuamente os trabalhadores das empresas que não ado-
tam medidas de contenção do pó de coque verde de petróleo.

Existem vários indicadores biológicos de exposição que podem 
ser determinados no caso de exposição ao coque verde de petróleo. 
Segundo a NR-7 e a Portaria nº 34, de 20 de dezembro de 2001, exis-
tem indicadores para monitorar a exposição ao benzeno, arsênico, 
cádmio, chumbo, cromo, mercúrio e níquel. Estes instrumentos 
também podem ser utilizados para fins de fiscalização, para moni-
torar os expostos53,54.

Em relação às intoxicações agudas, os principais problemas re-
lacionados à exposição ao coque verde de petróleo são os respirató-
rios, irritações dérmicas e oculares. As exposições e intoxicações 
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agudas, por via respiratória, aos hidrocarbonetos, são associadas 
frequentemente à irritação das vias aéreas, principalmente supe-
riores. A inalação destes hidrocarbonetos pode causar hemorragia, 
inflamação e edema pulmonar. A exposição de mucosas aos vapo-
res dos hidrocarbonetos pode resultar em irritação leve a modera-
da. Bronquite crônica pode ocorrer entre trabalhadores expostos 
ao coque, especialmente os fumantes. Pode ocorrer necrose nos 
brônquios13,15,16,20–23.

As mudanças histológicas observadas incluem resposta infla-
matória intersticial com fibrose local, bronquiolização, esclerose, 
metaplasia escamosa alveolar e a presença de cistos de queratina. 
Os cistos de queratina foram considerados um avançado estágio de 
metaplasia alveolar escamosa, mas não foram considerados uma 
resposta oncológica. A gravidade dos achados histológicos foi rela-
cionada com a duração e a concentração da exposição e considera-
da não-reversível.

As manifestações crônicas constituem a maior preocupação 
relacionada à exposição ao coque de petróleo, principalmente 
pela ocorrência de diferentes tipos de câncer6,13,15–19. A exposição às 
emissões oriundas da queima do coque tem sido frequentemente 
associada ao câncer de pulmão. Também existe relação entre a ex-
posição ao coque verde de petróleo e neoplasias malignas do escro-
to, rins, câncer de intestino grosso e pâncreas e outros órgãos15,16. 
Destaca-se que, como existe a exposição potencial a carcinógenos, 
a exposição ao coque verde e outros coques deve ser evitada. A pro-
dução de coque também é carcinogênica para o homem15.

Estudos realizados em trabalhadores expostos ao coque de-
monstraram um risco aumentado de mortalidade por câncer de 
pulmão, traqueia e brônquios; câncer nos rins, de próstata e cân-
cer em todos estes sítios simultaneamente. Em animais, emissões 
de coque demonstraram ser carcinogênicas pelas vias inalatória e 
dérmica. Estudos de mutagênese dão suporte à evidência de car-
cinogenicidade19. Ainda, risco aumentado de câncer de laringe foi 
evidenciado nos indivíduos expostos ao coque55.
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Estudo realizado nos EUA acompanhou uma coorte de 59 mil 
trabalhadores expostos ao coque, de 1953 até 1975. Foi observado, 
entre os trabalhadores, um grande aumento da mortalidade, es-
tatisticamente significativo, em decorrência de câncer de pulmão. 
Esse incremento na mortalidade estava fortemente associado com 
a duração e a intensidade da exposição aos vapores de coque, indi-
cando um excessivo risco relativo para o desenvolvimento de cân-
cer de pulmão em trabalhadores intensamente expostos, há quinze 
anos ou mais. Também se observou uma significativa elevação na 
mortalidade por câncer de próstata e rim18.

Grupos de trabalhadores expostos às emissões resultantes da 
queima do coque apresentaram maior prevalência de câncer de 
pulmão e maior risco em desenvolver a doença, quando compara-
dos a outros trabalhadores expostos a outras substâncias perigo-
sas. As maiores taxas de câncer foram relacionadas à exposição aos 
HAPs presentes no coque13,17–19.

Exames para detectar alterações precoces, ao nível de DNA, 
bem como utilizar indicadores ambientais, mais restritivos, são 
também importantes estratégias para detectar efeitos precoces à 
saúde. Em caso de exposição a carcinógenos/mutagênicos podem 
ser realizadas a análise citogenética e estudos de mutagenicidade 
(micronúcleo)56.

Para a genotoxicidade, alguns dos estudos experimentais dis-
poníveis revelaram a ocorrência de aberrações cromossômicas, 
clastogenicidade, ocorrência de mutações e colônias de células 
mutantes6. Todavia, os resultados que indicaram efeitos genotóxi-
cos não foram considerados, pelos seus autores, estatisticamente 
significantes ou conclusivos, apesar de todos os efeitos negativos 
dos estudos terem sido considerados válidos pela American Petro-
leum Institute. Do mesmo modo, estudo da American Petroleum 
Institute onde foi observada contaminação bacteriana foi conside-
rado válido pelos seus autores, que, no entanto, concluíram que a 
amostra de coque não foi mutagênica. Tais considerações levantam 
dúvidas quanto à imparcialidade das conclusões dos estudos, que 
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consideraram válidos resultados que não evidenciaram a ocorrên-
cia de efeitos negativos após a exposição ao coque. Ainda, para a 
genotoxicidade, deve-se considerar que ensaios bacterianos-pa-
drão são insensíveis para certas classes de materiais, incluindo 
petroderivados, o que pode justificar os resultados negativos em 
estudos-padrão57,58.

Muitos dos metais pesados presentes no coque verde de petró-
leo causam efeitos tóxicos agudos, como danos ao sistema nervoso 
central, aos rins, sangue, sistema digestivo e alterações na pressão 
arterial. Entretanto, os principais efeitos tóxicos de compostos 
como cádmio, berílio, arsênico e níquel13, 59 estão relacionados aos 
efeitos tóxicos crônicos, como teratogenicidade e danos ao sistema 
reprodutivo, podendo inclusive levar ao câncer. 

Em relação à carcinogenicidade, deve-se considerar que, quan-
do uma substância é considerada um carcinogênico genotóxico (ou 
iniciador), uma única molécula pode induzir o câncer. Como não 
existe dose de exposição segura, considera-se que toda a popula-
ção está potencialmente exposta ao risco de câncer. Assim, para 
toda substância genotóxica há risco de desenvolver câncer para 
toda dose diferente de zero. Como não há linearidade na relação 
dose-resposta, uma vez que é possível que uma única exposição 
seja suficiente para desencadear alterações que dão origem aos 
cânceres, impõe-se o Princípio da Precaução60,61.

A aplicação do Princípio da Precaução envolve não só o reconhe-
cimento e a exposição das inerentes incertezas no que diz respeito 
aos eventuais efeitos das substâncias químicas sobre os seres hu-
manos e o ambiente, mas também a admissão de nossa ignorância 
e indeterminância em relação ao problema. A complexidade e uma 
série de limites e incertezas quanto às avaliações técnicas de riscos 
ampliam-se quando se leva em conta que os processos saúde-doen-
ça ligados à exposição a substâncias químicas envolvem interações 
não-linerares de aspectos biológicos, psicológicos e sociais que 
são altamente acoplados, possibilitando múltiplas e inesperadas 
interações, as quais se tornam, muitas vezes, incompreensíveis 
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e invisíveis aos seres humanos, a curto prazo. Também é preciso 
considerar o número e a diversidade de espécies de seres vivos que, 
por vezes, apresentam grande variabilidade genética, além das di-
ferenças entre as composições químicas de solos, águas e atmosfera 
em ambientes específicos, que contribuem para aumentar a com-
plexidade do problema e as incertezas a seu respeito62.

As situações de risco decorrentes da exposição a baixas concen-
trações dos compostos presentes no coque não podem ser descarac-
terizadas, pelo fato de não existir linearidade dose-resposta para 
carcinógenos genotóxicos56, devendo gerar medidas condizentes 
com a gravidade, para a sociedade.

É importante destacar que a construção de um sistema de vigi-
lância em saúde requer a aplicação de um modelo que considere os 
contextos socioambientais em que se localizam os fatores de risco, 
o monitoramento a partir das bases de dados, a construção de indi-
cadores e a introdução de abordagens qualitativas63.

Considerações finais

Cenários industriais complexos, com vários empreendimentos 
de potencial poluidor, exigem um sistema de vigilância à saúde 
competente e articulado intersetorialmente, contando com a par-
ticipação do controle social, capaz de atuar sobre as situações de 
risco e perigo, para evitar o adoecimento de trabalhadores e de po-
pulações expostas.

É necessária a adoção de medidas de controle ambiental nas 
fontes produtivas e consumidoras, com a construção de indica-
dores precoces de exposição e de efeito para orientar medidas de 
prevenção e proteção da saúde. Essas ações de vigilância devem 
ser guiadas pelo Princípio da Precaução, reconhecendo antecipa-
damente os riscos e contextos nocivos à saúde. Diante das evidên-
cias de potenciais nocividades, é preciso haver intervenção precoce, 
que deve ocorrer antes do acontecimento de eventos nocivos, e não 
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apenas agir sobre esses, enfatizando a promoção da saúde e a pre-
venção de riscos, evitando, assim, a exposição dos trabalhadores e 
da população em geral a compostos perigosos. Estudos de impacto 
ambiental deveriam ser exigidos para todos os processos produti-
vos que utilizam como matriz energética o coque verde de petróleo.

O uso de coque verde de petróleo é uma “solução barata”, pois os 
seus prejuízos são externalizados e não são calculados os custos dos 
danos à saúde e ao ambiente para o sistema de saúde pública e para 
a sociedade, que terminam por pagar a conta. Trata-se de um caso 
de injustiça ambiental, com apropriação privada dos lucros e socia-
lização dos danos para os grupos populacionais vulnerabilizados.
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Exposição ocupacional ao benzeno: 
os perigos da exposição em postos de combustíveis
Adriana Guerra Campos
Rejane Maria de Santana
Amanda Bruto da Costa Torres
Idê Gomes Dantas Gurgel
Lia Giraldo da Silva Augusto

A mobilidade terrestre e o crescimento de transportes individuais

Atualmente, tem se dado grande evidência às repercussões que 
o estilo de vida moderno pode trazer para a saúde humana e am-
biental. Sem dúvida, um dos pontos mais discutidos envolve a mo-
bilidade urbana, por meio de transporte terrestre de uso coletivo 
e individual. O uso crescente de combustíveis fósseis tem gerado 
repercussões à saúde humana e ao meio ambiente, uma vez que 
a composição do petróleo apresenta diversos compostos tóxicos, 
mesmo após seu refino¹. Este crescimento vem acompanhado do 
aumento na frota de automóveis em todo o país. 

O Brasil começou a ser impulsionado para o mercado automo-
bilístico a partir da II Guerra Mundial, quando a paralisação na 
importação de peças forçou a estruturação do mercado nacional 
para produzir autopeças nacionais, culminando com a decisão do 
então presidente Getúlio Vargas em proibir a importação de veí-
culos completos e montados, em 1953, para incentivar a chegada 
das montadoras. Um avanço consolidado na era JK, com a criação 
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do Grupo Executivo da Indústria Automobilística (Geia) para, em 
prazo extremamente curto, menos de 5 anos, estimular a produção 
local de veículos com alto índice de nacionalização². Desde então, 
a indústria automobilística tem movimentando um mercado cada 
vez maior em seu entorno.  

A partir de 2003, esse crescimento é intenso, alavancado por al-
gumas medidas protecionistas, como a redução de juros, aumento 
no prazo de financiamento e redução do imposto sobre produto in-
dustrializado (IPI). Este incentivo fez com que o Brasil ocupasse o 
8º lugar no ranking mundial da frota de veículos, passando de 1 veí-
culo a cada 8,2 habitantes, em 2004, para 1 a cada 5,1 habitantes, em 
20132,3. Desta forma, a indústria automobilística foi se consolidando 
como um importante catalisador do processo de industrialização 
nacional, responsável hoje por 20,4% do PIB gerado por indústrias².

O uso individual de automóveis, cada vez mais estimulado, seja 
por medidas que facilitem a aquisição de veículos, seja por uma 
escassez de transporte público, tem gerado repercussões sobre o 
meio ambiente e as populações envolvidas em todo o processo de 
manutenção desta indústria ativa. Tais repercussões incluem o 
enorme incremento na incidência de doenças respiratórias nas re-
giões metropolitanas, exigindo medidas mitigadoras, como o rodí-
zio de automóveis e áreas livres de circulação de carros4,5.

 Este modelo é fortemente dependente do petróleo como fonte 
impulsionadora da atividade econômica6,7, sendo um de seus de-
rivados, a gasolina, a principal fonte de combustível. Ou seja, um 
conjunto de fatores políticos e econômicos está ligado ao mercado 
automobilístico, de modo que a expansão desta indústria fez com 
que a maioria das cidades brasileiras tenha ao menos um serviço 
ligado a ela, como é o caso dos postos de revenda de combustíveis.

Atualmente, estima-se que existam 39.763 postos revendedores 
de derivados de petróleo operando no país, 40,2% localizados no 
Sudeste, seguidos de 23,8% no Nordeste8. Estes postos empregam 
uma média de 184.733 frentistas, em todo o país9, constituindo uma 
população importante quando se trata de trabalho vulnerável. 
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Estes trabalhadores comumente estão expostos a diversos ris-
cos, como o risco químico, decorrente da presença de substâncias 
tóxicas na gasolina. Dentre as diversas substâncias tóxicas, está o 
benzeno. Produto extremamente perigoso, presente diariamente 
no ambiente laboral, que, associado a uma cultura da informalida-
de no modo de organização e execução do trabalho destes profissio-
nais, leva à falta de segurança no ambiente laboral, ampliando as 
situações de nocividade e perigo relacionados à ocupação10.

Assim, este capítulo visa evidenciar os elementos relativos à 
exposição ao benzeno que demonstram a vulnerabilidade dos tra-
balhadores frentistas, de forma a apontar para a gravidade desta 
exposição frente a um sistema de vigilância de ambientes e proces-
sos de trabalho insuficientes, nesta atividade. O texto perpassa as 
reflexões acerca desta problemática, seu contexto e possíveis estra-
tégias preventivas. 

Benzeno: toxicidade invisível nos ambientes de trabalho 

Conforme já apresentado anteriormente, o benzeno é um com-
posto orgânico volátil, constituinte do petróleo, cujos riscos são 
reconhecidos há mais de um século11. O benzeno foi alvo de diver-
sas regulamentações, nacionais e internacionais, em função da sua 
grande toxicidade e vasta utilização na cadeia produtiva de extra-
ção e refino do petróleo12-16.

No ambiente, o benzeno pode ser encontrado no ar, na água e 
no solo. Uma das propriedades mais importantes desta substância, 
com grande repercussão na contaminação atmosférica, é seu eleva-
do poder de volatilização, devido à alta pressão de vapor, na ordem 
de 75 mmHg a 20ºC17.

Extremamente volátil, a liberação de benzeno no ambiente pode 
ocorrer de forma natural, sendo encontrado nas proximidades de 
depósitos naturais de petróleo e gás natural em concentração apro-
ximada de 0,8 μg/L18. Além desta fonte natural, existe a liberação 
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de benzeno de origem antropogênica, boa parte proveniente da 
exaustão e do abastecimento de veículos, das emissões industriais 
e da fumaça de cigarro18.

O benzeno vem sendo utilizado industrialmente desde 1849, e é 
resultante do processo de destilação do carvão mineral em usinas 
siderúrgicas, para produção do coque11. Essas usinas constituem a 
principal fonte de produção do benzeno para comercialização; ele 
é utilizado na fabricação de borracha, couro, cola, tintas, vernizes, 
solventes, diluentes, dentre outros produtos. Historicamente, o 
benzeno foi usado em diversas etapas da indústria: como solven-
te para materiais orgânicos, como matéria-prima e intermediária 
nas indústrias químicas e farmacêuticas (produção de borracha, 
lubrificantes, corantes, detergentes, pesticidas), além de  aditivo à 
gasolina sem chumbo16,17.

Além do carvão, o benzeno pode ser obtido do petróleo, e sua pro-
dução a partir dessas fontes sofreu influência das reconfigurações 
produtivas ao longo do tempo. Isso aconteceu a partir da década de 
40, quando ocorreu uma modificação no perfil de produção e con-
sumo, com a introdução do petróleo em diversas atividades indus-
triais. Com o crescimento da indústria petroquímica, que passou a 
gerar novas matérias-primas, foi reduzida a utilização do benzeno 
de origem carboquímica, ao mesmo tempo em que crescia a deman-
da de sua utilização nas indústrias da transformação. Como resul-
tado, ocorreu um rápido crescimento do benzeno de origem petro-
química, produzido de forma mais econômica e com maior grau de 
pureza e qualidade, em paralelo a uma crescente perda da impor-
tância industrial e econômica do benzeno de origem carboquímica19.

Uma das grandes utilizações do benzeno consiste em sua adição 
à gasolina sem chumbo, para melhora da octanagem e por suas pro-
priedades antidetonantes. Recentemente, o modelo de transporte 
priorizado no país e incentivado pela indústria automobilística é 
um dos grandes propagadores dos efeitos do benzeno por meio da 
utilização de gasolina em larga escala, impulsionando ainda mais a 
indústria de refino20.
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Os efeitos nocivos causados pelo benzeno são bastante eviden-
tes, em estudos sobre a saúde do trabalhador10-12,21-25. A principal 
via de entrada do benzeno no organismo é a respiratória, podendo 
também ser absorvido pela pele, incluindo o contato com roupas 
contaminadas, e ainda pela ingestão11,26,27. Sendo uma substância 
lipofílica, o benzeno, ao ser absorvido se acumula em tecidos com 
alto teor de lipídeos26. A absorção é feita de forma diferente nas 
diversas partes do corpo, sendo a da região escrotal uma das mais 
altas26,28.

Os efeitos na saúde humana podem ocorrer de forma lenta, ha-
vendo exposição crônica mesmo a pequenas doses da substância, 
ou aguda, quando há exposição a altas concentrações de benzeno. 
Neste último caso, o benzeno provoca sintomas irritativos das mu-
cosas, edema pulmonar e hemorragia nas áreas de contato, ocasio-
nando a morte16. No caso das intoxicações crônicas, as principais 
repercussões envolvem também: danos ao sistema nervoso central, 
diminuição de células sanguíneas pela alteração na medula óssea, 
no sistema imunológico, culminando com a ocorrência de diversos 
tipos de cânceres11,16,28.

Dada a sua característica de contaminante universal e seus po-
tenciais efeitos à saúde, diversas normatizações têm sido adotadas 
no sentido de minimizar a exposição humana a esta substância. 
Atualmente, diversos segmentos ocupacionais encontram-se ex-
postos, seja no processo de extração e refino do petróleo, seja no 
contato com produtos que contenham benzeno. 

Compreendendo o trabalho em postos de combustíveis

Os postos de combustíveis agregam diferentes categorias: geren-
te, chefe de pista, frentistas, atendente de loja, vigia, zelador, etc., a 
depender da estruturação do posto. Os frentistas, de modo geral, de-
senvolvem uma atividade de atendimento ao público, que resulta da 
interação de algumas variáveis: a conduta do usuário, as atividades 



Pa
rt

e 
2

154

dos funcionários envolvidos na situação, a organização do trabalho 
e as condições físico-ambientais/instrumentais29. Estas atividades 
envolvem o recebimento dos transportes de combustíveis para o 
tanque do posto, verificação dos níveis do tanque, operar as bombas 
de combustíveis para abastecimento de veículos, e outros serviços 
ao consumidor ou venda de produtos agregados, como verificar a 
água do radiador e os níveis de óleo, calibragem de pneus, além do 
recebimento do pagamento dos serviços prestados ao consumidor.

A jornada de trabalho dos frentistas pode ser diurna ou noturna 
e compreende o momento inicial de chegada ao posto de trabalho 
(onde vestirá o fardamento e assinará a folha de ponto, por exem-
plo), realização das atividades típicas dos frentistas (como o abas-
tecimento de veículos) e, por fim, das atividades de encerramento 
da jornada, como fechamento do caixa.

Deste modo, a função principal do frentista, o abastecimento de 
veículos, inclui algumas atividades principais: 

Abordagem do cliente, solicitando informações sobre o ser-
viço desejado; zeramento da bomba e acionamento do me-
canismo de abastecimento automático da bomba; consulta 
ao cliente para saber se ele deseja a realização dos serviços 
de limpeza do para-brisa e faróis do veículo; retirada da 
mangueira da bomba, após alarme acionado automatica-
mente, indicando a conclusão do abastecimento; informa-
ção ao cliente e recebimento do valor do produto, que pode 
ser feito em três formas de pagamento: dinheiro, cheque 
ou cartão de crédito; execução de procedimentos adminis-
trativos específicos em função da modalidade de pagamen-
to escolhida pelo cliente; fechamento do caixa de bomba, ao 
término do turno, anotando os valores recebidos.29 (p.15)

Deste modo, apesar de inclusos no código nº 5211 da Classifica-
ção Brasileira de Ocupações (CBO), operadores do comércio em lo-
jas e mercados, a função principal de frentista não se concentra em 
vender produtos, mas no papel predominante de caixa, executando 
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atividades de recebimento, registro, depósito de valores e contabi-
lização de caixa29.

A vulnerabilidade no trabalho dos frentistas

A exposição ao benzeno ocorre em diversos ambientes de tra-
balho e grupos ocupacionais, dentre eles os postos de revenda de 
combustíveis, por comercializar a gasolina, cuja composição con-
tém benzeno. Os frentistas constituem um grupo de trabalhadores 
extremamente vulneráveis, devido à exposição diária a substân-
cias tóxicas presentes na gasolina. Existem evidências de contami-
nação por benzeno em frentistas, no mundo todo9,13, alertando para 
a importância da vigilância deste grupo ocupacional em virtude 
das concentrações de benzeno em 1ppm no ar e da ausência de nor-
matização, fiscalização e monitoramento dessa categoria9. Trata-se 
de um trabalho vulnerável, marcado pela rotatividade, apontada 
como consequência de uma política de recursos humanos desorga-
nizada e distorcida29. 

Os frentistas ficam expostos constantemente ao benzeno, prin-
cipalmente de forma inalatória, potencializada em decorrência de 
alguns hábitos comuns, como o enchimento do tanque acima do 
limite, a utilização de panos durante o abastecimento e a aproxi-
mação do rosto do trabalhador da bomba do tanque de gasolina 
para escutar a trava automática10. Todas estas práticas aumentam 
a probabilidade de exposição aos danos causados pelo benzeno, po-
dendo ser potencializadas pela ausência de sistema de ventilação 
no ambiente de trabalho, aumentando ainda mais o contato com a 
substância. 

Esta prática comum de enchimento do tanque após acionamen-
to da trava automática motivou recentemente a criação de campa-
nha de repercussão nacional para completar o tanque de gasolina 
até o automático, visando combater este hábito nocivo. A campa-
nha apostou na sensibilização de frentistas, para conhecimento do 
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aumento de exposição nesta prática, e de consumidores, para não 
solicitar tal procedimento. Entretanto, o paradigma organizacional 
de que “...o cliente tem sempre razão”, muitas vezes leva o fren-
tista a realizar este procedimento, aumentando seu contato com o 
benzeno. 

Além da exposição ao benzeno, a atividade dos frentistas tem 
outras vulnerabilidades. Uma delas se refere à centralidade do 
papel de caixa do frentista, exigindo um maior controle sobre as 
questões de pagamento, bem como o expondo a violências que pos-
sam ocorrer em assaltos aos postos de combustíveis9,29.

O ambiente dos postos de combustíveis propicia a permanência 
do trabalhador junto às bombas de combustíveis e tem característi-
cas como ruído, vibração, calor, frio, risco de atropelamento, assal-
tos, repetitividade de movimentos. É uma sobrecarga de trabalho, 
pelas múltiplas funções que os frentistas desempenham30.

Outro fator importante envolve a grande discrepância entre 
o trabalho prescrito, teórico, e o trabalho real, que corresponde 
à execução propriamente dita (a prática)31. Este último sintetiza 
e integra os diferentes fatores que estruturam o processo de tra-
balho, e é na execução real do trabalho que a atividade dá visibi-
lidade aos determinantes que condicionam sua interação com o 
meio. Percebem-se, na prática do frentista, diversas situações em 
que é necessário adequar as condutas orientadoras, de acordo com 
a ocorrência de eventos imprevistos. O que poderia ocorrer, por 
exemplo, quando o consumidor se recusa a apresentar documento 
de comprovação para pagamento em cheques, ou alegar ter soli-
citado volume menor de combustível do que o frentista abasteceu.

Esta prática de responsabilização individual do frentista na 
função de caixa gera desgaste destes trabalhadores, tanto pela rela-
ção com os clientes e suas exigências, quanto pela pressão ao lidar 
com atividades envolvendo transações financeiras, com as perdas e 
riscos inerentes a tal prática.

O trabalho do frentista também envolve outros tipos de riscos. 
Além de expostos à violência urbana, pelo ambiente de trabalho 
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aberto e por lidar com dinheiro, estes trabalhadores também estão 
submetidos a riscos à saúde adicionais. Um destes riscos advém da 
posição em pé, adotada na maior parte da jornada de trabalho, exi-
gindo um esforço adicional da musculatura de manutenção ortos-
tática, promovendo fadiga generalizada e propendendo a ocorrên-
cias de alterações circulatórias, sobretudo nos membros inferiores. 
Outro ponto importante envolve a presença de líquidos inflamá-
veis na rotina de trabalho, expondo os trabalhadores a constante 
risco de incêndios e explosões. Além disso, existe chance de altera-
ções no ciclo circadiano quando exercem sua função em horários 
noturnos.

Os riscos ergonômicos e psicossociais também circundam esse 
ambiente de trabalho, considerando-se que escalas de trabalho ir-
regulares impedem que o trabalhador exerça outra atividade, seja 
ela outro emprego ou estudo. O que pode tornar o trabalho mais 
desgastante para o indivíduo, interferindo em sua satisfação pes-
soal e contribuindo para a ocorrência de acidentes de trabalho e 
doenças ocasionadas pelo dano físico, psíquico e social32.

Vigilância em populações expostas ao benzeno

O processo de regulamentação do benzeno sempre ocorreu em 
paralelo a evidências da nocividade dessa substância decorrente 
da exposição ocupacional. Porém, durante muitos anos, apesar da 
regulamentação existir, não havia dados quantitativos que eviden-
ciassem o dano à saúde dos trabalhadores. 

No século XIX11 ocorreram as primeiras evidências de conta-
minação pelo benzeno. No Brasil, há registro de casos publicados 
no jornal Imprensa Médica, vinculado ao Ministério do Trabalho, 
entre 1945 e 1946, discorrendo sobre o “benzolismo profissional” e 
alterações hematológicas em doenças profissionais, este último 
focado no chumbo, que estava mais evidenciado na época15. Pon-
tualmente, houve o registro de alguns casos de anemia aplástica 
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adquirida, atribuindo, em alguns desses casos, a etiologia relacio-
nada ao benzeno, embora não tenham sido levantadas questões es-
pecíficas de caráter ocupacional.

É na década de 70 que surgem relatos publicados, referentes 
ao adoecimento e morte de trabalhadores expostos ao benzeno; 
eram do setor de calçados e usavam cola33. Na década seguinte, os 
números de trabalhadores com agravos à saúde atribuídos à expo-
sição ocupacional ao benzeno disparam, sendo oficialmente docu-
mentados mais de 3.000 casos11,21,33.

No início dos anos 80, foram analisados 74 produtos33, sendo 
encontrado benzeno superior a 1% em 22 deles, chegando a 90% 
em alguns desses produtos. Esse estudo foi de grande importância, 
dando subsídios para a criação da legislação que proibiria o benze-
no em solventes33. Paralelamente, em 1983, a Regional de Saúde de 
Cubatão reconheceu a denúncia do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Santos sobre a existência de um surto de benzenismo na Compa-
nhia Siderúrgica Paulista (Cosipa). Em outubro de 1984, a Secre-
taria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP) foi pioneira ao nor-
matizar a notificação de doenças ocupacionais no polo industrial 
para a região de Cubatão, incluindo as alterações hematológicas 
por exposição ao benzeno no Sistema de Vigilância Epidemiológica 
de Doenças Ocupacionais11,22,34. Esta foi a primeira iniciativa para 
introduzir, na vigilância epidemiológica do país, diversos agravos 
relacionados ao trabalho.

A lista das doenças de notificação incluía o benzenismo e esta-
belecia critérios para a classificação das alterações hematológicas. 
Essa normatização pioneira teve grande repercussão, inclusive 
esses critérios foram utilizados posteriormente em nível nacional, 
ao incluir este agravo na notificação compulsória do Sistema de In-
formações de Agravos de Notificação (Sinan). Essas iniciativas ti-
veram um papel fundamental na regulamentação de outros órgãos 
previdenciários, culminando com a publicação da circular 03/87, 
que estabelecia os “Procedimentos Médico-Periciais e de Reabili-
tação Profissional para os Segurados Portadores de Leucopenia”15,34. 
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Após a criação de diversos protocolos, comitês, decretos, normas 
técnicas em alguns estados, a partir da experiência paulista, os 
estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Minas Gerais, 
em articulação com sindicatos, secretarias de saúde, universida-
des, conselhos de regionais de medicina possibilitou, em 1992, um 
amplo movimento para o estabelecimento de um primeiro acor-
do tripartite entre sindicatos, empresas e órgãos públicos (Saúde, 
Trabalho e Previdência Social), de abrangência nacional, que re-
sultou em uma Norma Técnica integrada referente ao Diagnóstico 
da Intoxicação e Controle da Exposição Ocupacional ao Benzeno34,36. 
Além de ter sido produzida de forma tripartite, com a participação 
de representantes de diversos órgãos públicos, empresas e sindica-
tos de trabalhadores, este documento teve como principal ponto o 
reconhecimento do benzeno como substância cancerígena15,34-36.

Essa norma estabeleceu também um programa de prevenção 
das exposições, a ser implementado pelas empresas, valorizando 
dessa forma o papel preventivo em detrimento à remuneração dos 
riscos, por meio de pagamento da insalubridade. Pouco tempo de-
pois, o Ministério do Trabalho publicou a Portaria 3/94, reconhe-
cendo o benzeno como substância cancerígena, o que daria as ba-
ses para que fosse firmado o Acordo Nacional do Benzeno, no ano 
seguinte (1995)15.

Este acordo representou um avanço no processo de vigilân-
cia ocupacional, constituindo um importante instrumento legal 
para balizar ações e mitigar riscos de contaminação por benze-
no em empresas, ao definir um conjunto de ações, atribuições e 
procedimentos para a prevenção da exposição ocupacional a essa 
substância15,34,36.

Dentre os pontos abordados está o estabelecimento de com-
petências dos órgãos envolvidos (Ministério do Trabalho, Fun-
dacentro, Ministério da Saúde), de empresas e trabalhadores; 
além da criação da Comissão Nacional Permanente do Benzeno 
e do Grupo de Representação dos Trabalhadores do Benzeno nas 
empresas15,28,34,36,37.
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Entretanto, apesar deste acordo representar um marco na legis-
lação brasileira, norteando diversas decisões acerca da exposição 
ao benzeno, ele não contempla as atividades de armazenamento, 
transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de 
petróleo, deixando de fora os trabalhadores expostos no setor de 
postos de combustíveis.

Posteriores ao Acordo, surgem importantes normatizações na 
saúde para a regulamentação dos procedimentos relativos à vigi-
lância da saúde dos trabalhadores expostos ao benzeno. A partir 
da instituição da vigilância em saúde do trabalhador (Visat) no 
Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, em 2004, diversas norma-
tizações relativas a esta temática têm sido adotadas, como a insti-
tuição das doenças de notificação compulsória de agravos em todo 
território nacional, dentre elas o câncer relacionado ao trabalho e a 
intoxicação exógena, por meio da vigilância sentinela38. Dois anos 
mais tarde, foi divulgado o Protocolo de Atenção à Saúde dos Traba-
lhadores Expostos ao Benzeno, que inclui os frentistas como ocu-
pação de risco, e estabelece critérios e procedimentos diagnósticos 
e de tratamento39. 

Ou seja, a inserção do trabalhador frentista nas legislações pro-
tecionistas é bastante tardia em relação às evidências de nocivida-
de do benzeno. A partir dos debates na saúde do trabalhador, sur-
gem legislações protecionistas que tentam minimizar os danos à 
saúde dos trabalhadores vulneráveis. Uma delas é o decreto nº 8.123 
(2013), que altera dispositivos do regulamento da Previdência So-
cial, concedendo aposentadoria especial a trabalhadores expostos a 
riscos químicos, mediante comprovação do tempo de trabalho e da 
exposição a agentes nocivos, neles compreendidos os frentistas40. 

Outra normatização importante diz respeito à proibição de 
mulheres gestantes nesta prática, pois, além de todas as reper-
cussões à saúde dos frentistas, as mulheres têm uma repercussão 
nociva adicional, com a ocorrência maior de abortos em grávidas 
que se expõem à substância. Essa discussão envolvendo o gêne-
ro nas medidas protetivas à saúde das trabalhadoras culminou 
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recentemente com a publicação da lei nº 13.287 (2016), que proíbe o 
trabalho da gestante ou lactante em atividades, operações ou locais 
insalubres41.

Para garantir a saúde dos trabalhadores de postos de combustí-
veis e lojas de conveniência e reduzir o risco de contaminação pelo 
benzeno no ambiente laboral, a Norma Regulamentadora 9 (NR 9) 
da Portaria nº 3.214/78 ganhou o anexo II, que dispõe sobre a expo-
sição ocupacional ao benzeno em postos revendedores de combus-
tíveis. A proposta foi aprovada na Comissão Nacional Permanente 
do Benzeno, editada e publicada pelo Ministério do Trabalho na 
Portaria nº 1.109, em 21 de setembro de 201642. Esse documento foi 
elaborado com base em estudos desenvolvidos pelos Sindicatos dos 
Frentistas do Rio de Janeiro, Campinas, Bahia e Santa Catarina.

Entre as mudanças propostas no documento estão a instalação 
do sistema de recuperação de vapor junto às bombas de combustí-
veis, que retirará da zona de respiração dos trabalhadores vapores 
liberados pela gasolina, havendo necessidade de substituição de 
bombas para se adequar ao previsto na norma. 

De acordo com o documento, os trabalhadores expostos ao ben-
zeno deverão ser capacitados para exercer suas funções. Terão que 
receber orientações básicas sobre: riscos de exposição ao benzeno 
e vias de absorção; sintomas de intoxicação; medidas de prevenção 
e realização de procedimentos em casos de emergência. O processo 
de qualificação profissional abrangerá todas as atividades desen-
volvidas pelos trabalhadores de postos de combustíveis: desde a 
conferência do produto no caminhão-tanque até o abastecimento 
do combustível.

Os trabalhadores expostos ao benzeno também terão que reali-
zar, com frequência mínima semestral, hemograma completo com 
contagem de plaquetas e reticulócitos, independentemente de ou-
tros exames previstos no Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). Todos os exames deverão ser organizados 
em série histórica, catalogados e entregues ao trabalhador em caso 
de rescisão contratual.



Pa
rt

e 
2

162

Além das mudanças citadas, fica terminantemente proibido o 
uso de flanela, estopa e tecidos similares para a contenção de res-
pingos e extravasamentos. O uso dos Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPI) será obrigatório nas atividades necessárias.

Os postos de combustíveis de todo o país não poderão mais 
abastecer os carros, após ser acionada a trava automática de segu-
rança da bomba. A determinação consta no artigo 9º do anexo da NR 
9, que relaciona as atividades operacionais.

De acordo com o artigo 11.3 do anexo, os postos de combustíveis 
ficarão responsáveis pela higienização dos uniformes dos fun-
cionários e essa limpeza será realizada pelo menos uma vez por 
semana.

Ainda consta do documento que serão afixados cartazes, junto 
às bombas de combustíveis, com os dizeres: “A GASOLINA CONTÉM 
BENZENO, SUBSTÂNCIA CANCERÍGENA. RISCO À SAÚDE”. A medida 
visa conscientizar o trabalhador e a sociedade sobre os riscos de 
contaminação pelo benzeno contido na gasolina.

Não obstante os ganhos recentes, estes ainda são muito tími-
dos diante da complexidade do problema. Existem alguns fatores 
importantes que maximizam o risco e potencializam a exposição 
ao benzeno, em frentistas. Um deles diz respeito à Vigilância à 
Saúde do Trabalhador (Visat) incipiente para esse grupo de traba-
lhadores, fazendo com que, apesar de haver normatizações quan-
to à exposição a estes compostos químicos e regulamentação para 
o acompanhamento destes trabalhadores, não há efetiva atuação 
das vigilâncias, nos postos de combustíveis, para verificação do 
cumprimento das normas em vários locais do país. Ainda há ne-
cessidade de fortalecer a Visat, quanto às mais diversas categorias 
expostas ao benzeno. Para isso, são necessárias algumas ações: atu-
ar em conjunto com setores internos da saúde pública (vigilância 
e assistência); implementar as medidas de controle de exposição 
ocupacional; promover parcerias com outras instâncias de fiscali-
zação do trabalho; envolver as representações de trabalhadores no 
contínuo processo de vigilância. 
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Considerações finais

Nos esforços para proteger a saúde dos frentistas, a saúde do 
trabalhador, que envolve os mais diversos tipos de trabalho, inde-
pendentemente do tipo de vínculo ou ramo produtivo, é necessário 
priorizar as ocupações mais vulneráveis. Mesmo após alguns es-
tados brasileiros terem priorizado este tipo de exposição, mobili-
zando ações de Visat em postos de combustíveis, ainda persistem 
lacunas sobre o modelo de intervenção, as condições de saúde e 
trabalho e a gravidade desta exposição ocupacional no país.

Embora essa problemática da exposição ocupacional ao benze-
no seja antiga, as discussões, normatizações e medidas preventivas 
envolvendo postos de combustíveis ainda são recentes. Prova disso 
é o fato das atividades de comércio de combustíveis não terem sido 
contempladas no Acordo Nacional do Benzeno, negligenciando a 
extensão do dano a estes trabalhadores. Um passo adiante foi dado 
ao incorporar a exposição a benzeno em postos de combustíveis na 
agenda da Comissão Nacional Permanente do Benzeno, coordenada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com consequente extensão 
do tema para as comissões (estaduais/regionais). Tal inserção ocorre 
de forma tardia, uma vez que, apesar da comissão existir desde 1995, 
até então não tinha representantes dos frentistas na sua composição. 
Atualmente, existe uma subcomissão de trabalhadores frentistas na 
comissão nacional, com a missão de discutir os anexos que tratam de 
normas de prevenção do risco nos ambientes de trabalho.

Um fator importante é a trajetória sindical recente, visto que o 
primeiro sindicato da categoria só foi criado na década de 90. Desta 
forma, as reivindicações e cobranças voltadas para a melhoria da 
saúde desta categoria também se deram de forma recente, em meio 
à consolidação de outros sindicatos, como o dos siderúrgicos e dos 
petroleiros. 

Parte-se do pressuposto de que o risco ocupacional em am-
bientes e processos de trabalho inclui aspectos sociais, culturais e 
políticos na sua produção e reprodução, por trabalhadores e pela 
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sociedade em geral. Estes aspectos envolvem, por exemplo, a aná-
lise detalhada dos possíveis riscos que envolvem a atividade labo-
ral de determinada categoria, bem como as medidas de proteção 
coletivas e individuais que devem ser adotadas para eliminar ou 
limitar a exposição dos trabalhadores. Algumas dessas medidas 
podem envolver a mudança no processo de trabalho, devendo o 
trabalhador ser protagonista em todas estas etapas. Além disso, é 
necessário considerar que os postos de combustíveis possuem ris-
cos de exposição a substâncias químicas que vão além da saúde do 
trabalhador, pois esta problemática abrange a exposição de indiví-
duos que residem no entorno destas unidades produtivas, além da 
exposição ambiental, por meio da contaminação do solo e do lençol 
freático em áreas de posto de revenda de combustíveis ou sob sua 
influência, expondo um maior número de pessoas.

Ademais, é necessário considerar como primordial a participa-
ção dos trabalhadores em todo o processo de discussão, haja vista 
seu protagonismo no processo de trabalho. Um dos critérios mais 
importantes relacionados ao sucesso nas intervenções no processo 
de trabalho está relacionado à participação destes protagonistas na 
identificação de demandas, inserção nas discussões referentes à te-
mática e validação das medidas propostas, aproximando o trabalho 
prescrito do trabalho real. 
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A Saúde, ecologia de saberes e impacto ambiental 
da Refinaria Abreu e Lima
José Marcos da Silva
Idê Dantas Gomes Gurgel
Mariana Olívia Santana dos Santos
Lia Giraldo da Silva Augusto

A defesa do ambiente está relacionada à proteção da saúde hu-
mana, como prevista na Constituição Federal de 1988 e na Política 
Nacional de Meio Ambiente1. O principal procedimento para o li-
cenciamento de empreendimentos produtivos tem sido os Estudos 
de Impactos Ambientais (EIAs), cujo objetivo é considerar a viabi-
lidade, ou não, frente aos potenciais impactos biológicos, sociais, 
culturais e ambientais2.

Vários autores estudaram EIAs no campo da saúde coletiva, dis-
cutindo a produção de conhecimento sobre os riscos e ressaltaram 
que os aspectos de saúde devem ser considerados para a elaboração 
de propostas e solução de problemas gerados3-9.

Nesse sentido, a Avaliação de Equidade Ambiental constitui 
uma prática de democratização dos procedimentos de avaliação 
participativa de impacto proposta pela Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental (RBJA), destacando que é necessário superar a elabora-
ção dos EIAs como função burocrática e figurativa, incapaz de de-
ter qualquer empreendimento impactante do ponto de vista am-
biental e social, servindo muito mais para angariar legitimidade 
sociopolítica10.
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Discussões sobre a inserção da análise de saúde nos EIAs vêm 
produzindo algumas mudanças, como a Portaria conjunta do Insti-
tuto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), nº 259/2009, que obriga a inserção das questões relaciona-
das à saúde do trabalhador nos EIAs11.

De modo semelhante, o artigo 23º da Constituição Federal de 
1988 e a Lei 6.938, foram atualizados com a Lei Complementar n. 
140, de 8 de dezembro de 2011, fixando normas para a cooperação 
entre os entes federados nas questões de proteção ambiental12.

Essas mudanças são oportunas, no momento de expansão da ca-
deia produtiva de petróleo no Brasil, que tem sido reconhecida por 
afetar a qualidade do ar, da água, do solo, bem como os seres vivos13. 

Em relação à saúde, essa cadeia produtiva está relacionada com 
o aumento de câncer, o incremento das doenças neurológicas e 
psíquicas, das doenças de pele, do fígado, cardiovasculares, doen-
ças respiratórias, acidentes de construção, operação, manutenção, 
acidentes típicos de trabalho, acidentes químicos ampliados, além 
de conflitos socioambientais que colocam em risco populações que 
vivem no entorno dos empreendimentos 14-19.

Essa problemática pode ser melhor compreendida a partir de 
experiências, como a da região do entorno da Refinaria Presiden-
te Bernardes, em Cubatão, conhecida como “Vale da Morte”, que 
nos anos 70 e 80 era o símbolo da poluição industrial no país19. A 
poluição gerada atingia níveis alarmantes, provocando doenças 
respiratórias na população, além de casos de bebês nascidos com 
má-formação20. Essa experiência contribui para a contextualização 
de mudanças ecológicas introduzidas por novas refinarias5, 21, 22.  

Santos21 propõe a superação do “pensamento abissal” e sua so-
berania epistêmica, vindo da ciência moderna eurocêntrica, de de-
clarada lógica dicotômica, que exclui outras formas de saberes que 
não se encaixam nos critérios de objetividade e linearidade. Isso se 
daria através da “ecologia de saberes” que parte do reconhecimento 
de outros saberes, além do científico. 
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A ecologia de saberes suscita um conjunto de ideias e imagens 
teóricas em que a mistura dos saberes e o diálogo entre eles se des-
locam para o centro. O diálogo da pluralidade de saberes deve ser 
construído a partir do encontro de saberes, sejam eles não hege-
mônicos ou hegemônicos21. 

A ecologia de saberes concebe a construção de conhecimento a 
partir da experiência do mundo dos oprimidos e o critério de ava-
liação de um dado conhecimento depende do modo como ele afeta a 
existência dos povos envolvidos numa práxis indissociável da pro-
dução, avaliação e legitimação pelos sujeitos interessados23. Justi-
fica-se por considerar que as experiências de vida dos oprimidos 
lhes são inteligíveis, sob a crença de que as consequências nefastas 
possam ser previsíveis e controláveis21, 23. 

Paulo Freire, Milton Santos, Eduardo Galeano e Henri Lefebvre 
também defenderam formulações teóricas que assumam posições 
críticas quanto à produção de conhecimento, propondo outro modo, 
que seja implicado à realidade da vida social das pessoas, para aju-
dar a transformá-las22, 23.

No que se refere ao desenvolvimento da ecologia de saberes, 
Freitas e Porto24 analisaram contribuições de Boaventura de Sousa 
Santos para a saúde coletiva. Ressaltam sua importância, princi-
palmente para as práticas de construção compartilhada do conhe-
cimento, entendidas como algo a ser construído pelos sujeitos em 
seus locais, em suas experiências cotidianas, compreendidas em 
articulação com ações sociais e coletivas.

Giatti, Landin e Toledo25 realizaram uma revisão da produção 
acadêmica sobre a aplicabilidade da ecologia de saberes na saúde e 
constataram uma tímida permeabilidade.

O Dossiê Abrasco – um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos 
na saúde -, pode ser considerado uma experiência bem sucedida 
de produção baseada na ecologia de saberes. Trata-se do resultado 
de uma articulação entre redes de movimentos sociais e pesquisa-
dores da Associação Brasileira de Saúde Coletiva que interagiram 
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para resistir aos efeitos do uso dos agrotóxicos na saúde humana, 
exigindo maior atuação do Estado brasileiro na garantia do direito 
à saúde26.

Neste capítulo não foi realizada uma ecologia de saberes, pois, 
para isso, seria necessário a incorporação das comunidades atingi-
das nos territórios e movimentos sociais envolvidos, mas desenvol-
veu uma análise crítica com vistas a propor uma ecologia de sabe-
res como alternativa ao modelo tradicional de elaboração do EIA da 
Refinaria Abreu e Lima. 

Nessa perspectiva, foram desenvolvidas as seguintes etapas:

a) Análise do tema saúde coletiva:  foi escolhido, por conveniência, 
o EIA da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca e Cabo de Santo 
Agostinho/PE. Por meio de análise de conteúdo temático foram 
levantadas as seguintes categorias: equipe profissional, aspec-
tos ambientais, aspectos populacionais, custos socioambientais 
e aspectos de saúde. O EIA é documento de domínio público, dis-
ponibilizado pela Agência Estadual de Meio Ambiente. 

b) Análise crítica do modelo tradicional de elaboração: para cada 
categoria que emergiu da análise do tema saúde coletiva fo-
ram realizadas críticas ao modelo tradicional de construção 
de conhecimento do EIA, a partir do marco teórico conceitual 
levantado. 

c) Proposição de perspectivas alternativas para a ecologia de sabe-
res: a partir do levantamento bibliográfico e da análise crítica 
ao EIA, foram identificadas perspectivas para a ecologia de sa-
beres em inter-relação com a saúde coletiva.

A partir dos resultados, foram produzidos quadros explicativos 
como o quadro 1, onde estão os resultados sobre a equipe profis-
sional, a análise crítica ao modelo tradicional de construção de co-
nhecimento do EIA e as perspectivas alternativas para a ecologia de 
saberes.
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Quadro 1 Equipe profissional a partir da análise crítica ao modelo tradicional de cons- 
trução de conhecimento e perspectivas alternativas para a ecologia de saberes do Estu-
do de Impacto Ambiental (EiA) da Refinaria Abreu e Lima localizada no Complexo Indus-
trial Portuário de Suape/pE, 2014

Categoria Equipe profissional

Conteúdos 
temáticos 
extraídos do EIA

Diferentes profissionais contratados para apresentar parecer 
sobre os impactos a partir de elementos do campo disciplinar de 
cada um;

A metodologia de trabalho é fixada com vista a cumprir o termo 
de referência, não abordando o que deve ser observado pelos 
especialistas;

As conclusões do EiA são baseadas, unicamente, nas experiências 
dos especialistas, com predomínio de engenheiros civis, enge-
nheiros químicos, engenheiros de produção, físicos e biólogos – 
engenharias e biologia.

Análise crítica 
ao modelo 
tradicional de 
construção de 
conhecimento 
do EIA

Desarticulação dos especialistas em torno de um problema 
comum, não funcionando como equipe integrada que atua con-
juntamente. A interdisciplinaridade não está incorporada;

Não realizam procedimentos metodológicos para abordar as re-
alidades sociais, incluindo a saúde em suas múltiplas dimensões, 
o que exigiria profissionais do campo da saúde coletiva;

As referências utilizadas em geral não se baseiam em estudos 
e pesquisas amplas que incluem os vários campos de saberes, 
inclusive os da saúde coletiva. 

A qualidade do EiA fica comprometida quando comparada com a 
literatura especializada.

Perspectivas 
alternativas 
para a ecologia 
de saberes

Integração de profissionais que elaboram correlações e colocam 
em evidência as conexões entre as diversas considerações, inte-
grando suas atividades e discutindo saberes.

Os impactos à saúde são identificados por profissionais com 
qualificação técnica em saúde coletiva que utilizem a aborda-
gem da saúde ambiental na perspectiva da teoria da complexida-
de, contemplando a inter-relação dos processos produtivos com 
o ambiente e a saúde.

Os métodos de pesquisa e o referencial teórico das ciências 
humanas e da saúde são empregados nos EiAs em triangulação 
para responder à complexidade dos impactos na vida e trabalho 
da população. Os movimentos sociais participam da produção, 
aprovação e legitimação do conhecimento como sujeitos de 
pesquisa.

Fonte Autores, 2019.
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Quanto à equipe profissional, emerge a ideia de um grupo de 
profissionais que se reúne para apresentar pareceres restritos aos 
seus campos disciplinares ou especialidades. Verifica-se que não 
há trabalho interdisciplinar, o que parece dificultar a formulação 
de explicações próximas da realidade complexa que envolve a im-
plantação de refinarias. 

A perspectiva crítica considera o processo de elaboração do EIA 
como um processo interdisciplinar capaz de produzir uma análise 
de impactos correlacionando diversos campos disciplinares e di-
versos saberes, evidenciando conexões entre eles, de modo a pro-
duzir informações úteis à proteção da saúde e do ambiente. O modo 
tradicional de produção das informações prejudica a articulação 
entre as dimensões de saúde e de ambiente. 

Os especialistas informam sobre aspectos da realidade de for-
ma fragmentada, sem considerar como o processo de implantação 
de uma refinaria modifica os territórios. Assim, contrariam a re-
comendação de que as análises sejam realizadas por equipe mul-
tiprofissional, capaz de valorar as relações do ambiente e da saúde, 
considerando mudanças no perfil epidemiológico e impactos ao 
sistema de saúde, antecipando mudanças na morbimortalidade 
dos grupos vulneráveis13.

É imprescindível a participação de profissionais capazes de ava-
liar situações e riscos de adoecimento, de realizar planejamento es-
tratégico situacional, de apontar prioridades para a vigilância da 
saúde nos territórios, de propor medidas de promoção e proteção 
da saúde, bem como de avaliar o impacto na saúde e da seguridade 
social pelos custos e anos potenciais de vidas perdidos pelos aci-
dentes de trabalho e acidentes químicos ampliados9,12,17. 

As equipes de consultores são compostas por profissionais es-
pecialistas contratados pelos empreendimentos. Essa realidade 
prejudica a autonomia das consultorias e dos profissionais con-
tratados pelos empreendimentos interessados no licenciamen-
to. Ademais, há falta de capacitação dos órgãos licenciadores e 
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assimetria de recursos das populações atingidas para a produção 
de contra-pareceres e contra-expertise6, 7. 

Quanto às bases de conhecimento da equipe, constata-se o 
predomínio de engenheiros e de biólogos. As considerações sobre 
a saúde não são realizadas a partir da interface com o ambiente, a 
produção, o trabalho e as tecnologias6-8. 

O que se sobressai é a forma de conceber a avaliação dos impac-
tos ambientais, sem levar em consideração os diversos campos de 
saberes próprios da saúde coletiva. Assim, produz-se um conheci-
mento enviesado e há ocultação de situações de risco que acabam 
por desfavorecer os grupos humanos vulneráveis17, 18. 

Ademais, inexiste um sistema de informação em saúde que pos-
sibilite a qualidade das informações sobre os contextos de cenários 
prospectivos de situações de risco envolvendo o refino de petróleo.

A complexidade envolvida nesses contextos e processos exige a 
integração de saberes e a utilização de múltiplos métodos de diver-
sos campos das ciências humanas, da saúde coletiva, das ciências 
ambientais, das engenharias, considerando os contextos de vida 
das comunidades e a saúde coletiva24.

O olhar sobre a complexidade, buscado pela saúde coletiva, 
exige abordagens multidisciplinares, interdisciplinares e trans-
disciplinares27. A ecologia de saberes desponta como potente para 
produzir conhecimento a partir da problematização e da inclusão 
daqueles que vivenciam o mundo real em que, de fato, os fenôme-
nos ocorrem. É uma concepção que propõe a integração de saberes 
técnicos, científicos e populares21, 22, 24. 

Essa perspectiva possibilita apreender e interpretar o processo 
saúde-doença e desenvolver novas tecnologias de intervenção con-
dizentes com as demandas sociais, legitimadas pelos movimentos 
sociais10, 26-28.

No quadro 2 são apresentados os resultados relativos aos aspec-
tos ambientais e demográficos, estratégicos para se pensar uma 
abordagem integrada de saúde e ambiente. 
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Quadro 2 Aspectos ambientais e demográficos a partir da análise crítica ao modelo 
tradicional de construção de conhecimento e perspectivas alternativas para a ecologia 
de saberes do Estudo de Impacto Ambiental (EiA) da Refinaria Abreu e Lima localizada 
no Complexo Industrial Portuário de Suape/pE, 2014.

Categoria
Conteúdos 
temáticos extraídos 
do EIA

Análise crítica ao 
modelo tradicional 
de construção de 
conhecimento do EIA 

Perspectivas 
alternativas para a 
ecologia de saberes

Aspectos 
ambientais

Correspondem 
aos limites da área 
geográfica a ser 
direta ou indireta-
mente afetada pelos 
impactos – Áreas de 
influência direta e 
indireta.

Ausência de aspectos 
socioantropológicos e 
culturais que formam os 
contextos onde estão 
os conflitos entre os 
desenvolvimentistas, 
produtivistas e 
comunidades como um 
todo, com

o apontam pensadores 
da geografia crítica.

O ambiente é 
considerado como 
uma dimensão 
inseparável dos 
sujeitos que nele 
vivem e dele 
dependem para 
a sua reprodução 
social, conformada 
pelas reproduções 
bio-comunal, de 
consciência, de 
conduta, econômica, 
política e ecológica.

Aspectos 
demográficos

As populações habi-
tantes dos territórios 
são consideradas 
unicamente a partir 
de dados numéricos 
referentes à conta-
gem populacional do 
setor censitário do 
iBGE.
Apenas as organiza-
ções sociais formais 
são consideradas 
como “proprietários” 
ou “não proprietários” 
de terras.
Considerações 
genéricas a respeito 
do crescimento 
populacional – migra-
ção, frequentemente 
associada à geração 
de empregos.

Não elaboram, não sis-
tematizam, não colidem 
e nem organizam infor-
mações sobre os grupos 
sociais e as interven-
ções que alterarão seus 
modos de vida.
O uso de categorias físi-
co-espaciais, sem qual-
quer consideração em 
relação às populações 
humanas, cuja realidade 
sociológica ultrapassa o 
físico geográfico.
Não sistematizam a 
estimativa da população 
residente, bem como os 
dados mais elementares 
de população, como: 
população economica-
mente ativa, profissão e 
pirâmide etária.

Análise socioantro-
pológica e cultural 
da população, incor-
porando a relação 
do impacto para a 
saúde, diante dos 
danos ambientais.
Estudos de cenários 
do processo de 
migração e ocupa-
ção dos territórios 
tendo como refe-
rência outros pólos 
industriais e as 
consequências para 
a saúde coletiva.
Uso de categorias 
sociais e antropo-
lógicas e suas rela-
ções com a saúde 
coletiva identifican-
do vulnerabilidades. 

Fonte Autores, 2019.
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Verifica-se que o conceito de ambiente, que emerge do EIA, 
refere-se aos aspectos físicos da área geográfica a ser afetada pelo 
empreendimento, correspondendo às áreas de influência dire-
ta que compreendem uma faixa ao longo das vias de suprimento 
de matérias-primas29. O ambiente fica reduzido ao físico, onde a 
intensidade e magnitude dos impactos incidem direta ou indire-
tamente. Além disso, limita-se ao político-administrativo dos mu-
nicípios e do entorno do empreendimento, desconsiderando o po-
tencial de transferência de nocividade entre municípios, estados e 
regiões geográficas30.

Os aspectos ambientais e demográficos distanciam-se das dis-
cussões, que se voltam para o conceito de território que internali-
za informações acerca da história, dos grupos populacionais, das 
forças políticas, das redes sociais e técnicas, dos ecossistemas dos 
quais o ser humano faz parte10.

Reduzir o ambiente apenas ao aspecto físico significa não incor-
porar os conflitos. Por exemplo, no EIA não há referências a pro-
cessos de dominação política e expropriação econômica. Também 
não são referidos os conflitos por questões fundiárias envolvendo 
povos tradicionais (indígenas, pescadores, ribeirinhos, quilombo-
las, posseiros), especuladores de terra e empresários.

Na perspectiva da ecologia de saberes, são necessárias informa-
ções sobre as características das diferentes comunidades existen-
tes, suas vulnerabilidades, suas histórias,  a distribuição populacio-
nal das atividades econômicas desenvolvidas, os projetos locais de 
desenvolvimento sustentável, as relações sociais e culturais e suas 
interfaces com o ecossistema21-24. 

Uma iniciativa que pode ser considerada uma ação baseada na 
ecologia de saberes tem sido a da RBJA que, em articulação com a 
Fundação Oswaldo Cruz, mantém o mapa de conflitos envolven-
do injustiça ambiental e saúde no Brasil, colocando em evidên-
cia os territórios onde existem conflitos e injustiças praticados 
por empreendimentos30. Um mapa fundamental no processo de 
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licenciamento ambiental, pois revela os conflitos e torna visíveis 
os grupos vulneráveis que devem ser considerados na realização 
da avaliação de impactos ambientais, com vistas à garantia de pro-
teção de seus direitos constitucionais. 

Existe uma tensão entre os interesses de governos, empresários, 
investidores financeiros31 e os interesses dos povos tradicionais32. 
Esses, são desconsiderados no EIA. Revelar os diferentes interesses 
permite que a sociedade possa participar da discussão sobre o li-
cenciamento, ou não, de forma minimamente esclarecida, podendo 
posicionar-se sobre a violação dos direitos de grupos sociais mais 
vulneráveis. 

Diversos autores concordam que as decisões relativas à comple-
xidade dos conflitos ambientais perpassam o reconhecimento do 
caráter inseparável do ambiente em relação às pessoas que nele vi-
vem e dele dependem para sua reprodução e metabolismo social32, 33. 

As comunidades, nos seus territórios, têm o direito a uma vida 
saudável. Por isso, o EIA torna-se importante para a prevenção de 
danos à saúde dos grupos humanos vulneráveis, provendo medidas 
de redução das nocividades advindas dos artefatos técnicos e dos 
perigos ambientais decorrentes da poluição produzida pelas refi-
narias de petróleo20.

No que se refere aos aspectos demográficos, há um reducionis-
mo ao tratar das populações, habitantes do espaço geográfico, ape-
nas como referência a valores numéricos do setor censitário.

Na concepção da ecologia de saberes, pode-se afirmar que as 
informações censitárias dão espaço para aspectos das relações 
sociais e das identidades histórico-culturais. No EIA, são apre-
sentadas apenas as organizações sociais formais reconhecidas 
como únicas detentoras de direitos por danos causados pelo 
empreendimento.

Outro aspecto importante é que as informações sobre a dinâ-
mica populacional são genéricas e sem projeções de crescimento 
populacional em decorrência do fluxo migratório ocasionado pela 
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busca de oportunidade nos locais onde são implantadas as refina-
rias. Não foram produzidas as informações necessárias sobre os 
grupos sociais utilizando as categorias sociológicas e antropológi-
cas em suas relações com a saúde coletiva, como a identificação de 
populações em situação de vulnerabilidade e as possibilidades de 
intervenção sobre os riscos5-7. 

A incipiência de informações importantes sobre a população 
dos locais de implantação pode ser um mecanismo de omissão de 
um dado importante para a análise dos potenciais impactos nega-
tivos percebidos após a implantação efetiva do empreendimento. 
Assim, os impactos negativos são subestimados no momento do li-
cenciamento, quando poderiam ter utilizado modelos analíticos de 
construção de cenários prospectivos de situações de perigo5. 

O que se observou, na análise do tema saúde no EIA, foi o esca-
moteamento de riscos previsíveis, através da utilização de infor-
mações desconectadas das relações socioambientais no território 
de implantação das refinarias. 

A ecologia de saberes valoriza a produção de informações cons-
truídas junto com os sujeitos sociais potencialmente atingidos. 
Além de favorecer a valorização da história de experiências de 
polos industriais similares do que territórios contaminados mar-
cados por injustiça ambiental14. Dessa maneira, as experiências 
vivenciadas servem como referência para que não se reproduzam 
violências e injustiças33.

No quadro 3 estão os resultados sobre os custos socioambien-
tais. Nota-se que não são devidamente identificados e dimensiona-
dos. Há a não internalização dos custos provocados pelo reassen-
tamento das pessoas, desterritorialização, ocupação desordenada 
do território, perda dos modos de vida, pressão sobre os sistemas 
de seguridade social, intensificação do tráfego automotivo, tráfego 
de produtos perigosos, violência, racionamento do abastecimento 
de água, déficit na rede de esgoto e pelos problemas relativos ao 
destino final de resíduos13.
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Quadro 3 Custos socioambientais a partir da análise crítica ao modelo tradicional de 
construção de conhecimento e perspectivas alternativas para a ecologia de saberes do 
Estudo de Impacto Ambiental (EiA) da Refinaria Abreu e Lima localizada no Complexo 
Industrial Portuário de Suape/pE, 2014.

Categoria Custos socioambientais 

Conteúdos 
temáticos 
extraídos do 
EIA

Desconsidera a aplicabilidade de abordagens socioantroplógicas e as 
categorias de raça, etnia, cor, gênero, etc.
Ausência de previsão dos custos, para os empreendedores, pelo aumen-
to da poluição;
Desconsideração dos custos por: perda da cultura; da ocupação desor-
denada do solo; do aumento da violência/criminalidade e da prostitui-
ção; de novos danos à saúde da população; da pressão sobre os serviços 
locais de habitação, saúde, educação, assistência social.

Análise crítica 
ao modelo 
tradicional de 
construção de 
conhecimento 
do EIA

A omissão dos custos socioambientais parece uma tendência dos em-
preendedores em não assumir os custos;
Os custos reais não são revelados, o que pode ser uma estratégia para 
externalizar a responsabilidade;
Não há a possibilidade de conclusão referente aos aspectos 
socioeconômicos;
Desconsideram os grupos sociais e populacionais vulneráveis devido 
aos impactos.
Faltam estudos de cenários, a respeito da população atraída pela e 
para implantação, operação ou modernização e a repercussão para a 
população residente;
Ausência dos aspectos relacionados à exportação de riscos entre regiões.

Perspectivas 
alternativas 
para a 
ecologia de 
saberes

Utilização de método socioantropológico que revela os valores econô-
micos relacionados aos impactos;
Responsabilização dos empreendedores pelos custos diretos e indiretos 
para a descontaminação ambiental e assistência à saúde em situações 
de exposição a poluentes químicos, desastres e acidentes industriais 
ampliados;
Desenvolvimento de estudos de cenários do fluxo migratório, danos 
ambientais e consequências para os grupos sociais e populacionais 
vulneráveis;
Análise ampliada dos riscos, apontando as medidas mitigadoras ou a 
aplicação do princípio da precaução, com base em dois pressupostos: 
a possibilidade de que condutas humanas causem danos coletivos 
vinculados a situações catastróficas que podem afetar o conjunto 
de seres vivos; e a falta de evidência científica (incerteza) a respeito 
da existência do dano temido. Lida-se com um risco não mensurável, 
potencial, não avaliável. Sua aplicação demanda um exercício ativo da 
dúvida, vez que sua lógica visa ampliar a incerteza, sendo que esta não 
exonera de responsabilidade; pelo contrário, ela reforça a criação de 
um dever de prudência.

Fonte Autores, 2019.
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Assim, há externalização dos custos para a população local, e 
também para a sociedade como um todo, já que as externalidades 
negativas sobre a saúde, no médio e longo prazo recaem sobre o SUS.

Como proposta alternativa ao modelo tradicional de análise dos 
custos socioambientais preconiza-se a aplicação de abordagens in-
tegradoras para analisar os danos ambientais causados aos grupos 
sociais vulneráveis6, 7. 

A ecologia de saberes, aplicada na elaboração do EIA, toma a 
equidade social de gênero, de raça e de geração como orientadora 
do estabelecimento de medidas preventivas adequadas ao contexto 
complexo da indústria do refino do petróleo10.

Do mesmo modo, os processos ecológicos, tecnológicos e cul-
turais são articulados para o desenvolvimento humano nos terri-
tórios23, reconhecendo aqueles que refletem valores e interesses 
sociais diversos, bem como relações de poder conflitantes que se 
constituem na expressão histórica das relações sociais e das formas 
de reprodução social28. 

A perspectiva é de que as informações contribuam para dar voz 
aos grupos afetados pelos impactos, mesmo contrariando os pro-
jetos hegemônicos34, 35. Do modo como têm sido elaborados os EIAs, 
aos povos, comunidades tradicionais e organizações da sociedade 
civil são negadas informações sobre os potenciais impactos, invia-
bilizando a discussão sobre as alternativas oriundas do conheci-
mento dos povos, das potencialidades sociais e tecnológicas5-7. 

Fica evidente que é fundamental, para o processo decisório, en-
volver pessoas socialmente comprometidas e esclarecidas sobre os 
conceitos, objetivos e implicações atuais e futuras do licenciamen-
to ambiental e que conheçam as convenções, legislações e o concei-
to de desenvolvimento sustentável.

Os saberes populares e tradicionais são desvalorizados e con-
siderados atrasados. No entanto, foram eles que garantiram a vida 
e a manutenção dos ecossistemas, enquanto os da “modernidade”, 
com menos de trezentos anos, colocam a sobrevivência do planeta 
em perigo31-34.
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Nesse contexto, a ecologia de saberes valoriza a intersubjeti-
vidade, com vista a respeitar o direito das populações locais e da 
sociedade de não aceitar, em seus territórios, determinados pro-
cessos produtivos que, além de causar danos à saúde, representam 
mudanças na história, cultura e nos modos de sobrevivência10, 34.

É necessário estabelecer um ponto de equilíbrio a ser adotado 
nos projetos de infraestrutura dos governos, respeitando os direi-
tos humanos e constitucionais dos povos tradicionais. O papel do 
EIA é evitar que empreendimentos produzam situações que atin-
jam povos e comunidades que vivem do manejo equilibrado dos 
bens ambientais10, 34.

Em relação à saúde (Quadro 4), verificou-se que esse conceito, 
no EIA, reproduz a ideia de ausência de doença. É reproduzida uma 
concepção baseada numa visão biologicista, individual, centrada 
na perspectiva de causalidade linear, deixando de considerar as 
inter-relações existentes entre adoecer e morrer com os aspectos 
socioculturais e ambientais, nos contextos de vida e de trabalho5-7.

A teoria da unicausalidade é fortemente evocada (todo acidente 
ou doença tem uma causa e cada causa determina um único aci-
dente ou doença). Não emergem considerações ao SUS, nem aos 
seus princípios e diretrizes. Não concebem a promoção da saúde e 
a qualidade de vida e desconsideram as Redes de Atenção Integral 
em Saúde6,7  

Pode-se afirmar que a explicação dos fenômenos se dá de for-
ma reduzida e isolada: as doenças são concebidas como geradas por 
agentes patogênicos e não como resultante da determinação social 
da saúde28.

Em outra direção, a perspectiva da ecologia de saberes incorpo-
ra o conceito de saúde como um direito para a realização da vida. 
Por isso, saúde significa ter condições adequadas de moradia, pos-
sibilidade de trabalhar sem adoecer por exposição a situações de 
riscos no ambiente de trabalho, acesso a espaços saudáveis para 
lazer e práticas de vida saudável, alimentação saudável e de fácil 
acesso, poder desfrutar do ar puro, de clima adequado.
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Quadro 4 Aspectos de saúde a partir da análise crítica ao modelo tradicional de cons-
trução de conhecimento e perspectivas alternativas para a ecologia de saberes do Estu-
do de Impacto Ambiental (EiA) da Refinaria Abreu e Lima localizada no Complexo Indus-
trial Portuário de Suape/pE, 2014.

Categoria Aspectos de Saúde 

Conteúdos temáticos 
extraídos do EIA

Saúde como ausência de doença, numa concepção baseada na 
unicausalidade, em que todo acidente ou doença tem uma úni-
ca causa e cada causa determina um único acidente ou doença.
Não consideram a existência do Sistema Único de Saúde, seus 
princípios e diretrizes, nem consideram a Promoção da Saúde e 
a qualidade de vida.
Desconsideram as Redes de Atenção Integral de Saúde.

Análise crítica ao 
modelo tradicional 
de construção de 
conhecimento do EIA

Os acidentes são explicados como culpa do trabalhador (ação 
isolada do indivíduo), o ato inseguro; as doenças como resul-
tantes específicas da atuação de agentes patogênicos sobre o 
organismo; 
Abordagem biologicista, individual, centrada no conhecimento 
médico, na exposição a agentes externos na concepção linear de 
causa-efeito.
A saúde não está relacionada aos determinantes socioambien-
tais envolvendo as refinarias.

Perspectivas 
alternativas para a 
ecologia de saberes

Saúde garantida mediante políticas públicas saudáveis que 
promovem o bem-estar, a qualidade de vida, que respeitam o 
lugar, as culturas e as histórias dos povos.
Compreensão de que a saúde é determinada pelas condições 
econômicas, sociais e ambientais, consequentemente, pelo 
modelo de desenvolvimento adotado pelo país.
Saúde interdependente da sustentabilidade ecológica, da de-
mocracia, dos direitos humanos, da justiça social e da qualidade 
de vida.

Fonte Autores, 2019.

Para a ecologia de saberes, a saúde interdepende da sustentabi-
lidade ecológica, da democracia, da garantia dos direitos humanos, 
da promoção da justiça social, todos os aspectos responsáveis pela 
produção da qualidade de vida.

Concorda-se com Ianni34, ao considerar saúde como resultado 
de processos e interações que resultam em mudanças e adaptações 
constantes, variando segundo os tempos históricos e sociais em in-
ter-relação com a dinâmica da natureza. 
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Os resultados apontam para os potenciais da ecologia de sabe-
res como proposta alternativa ao modo tradicional de elaboração 
de EIAs de refinarias no Brasil, superando-se as ausências de as-
pectos importantes para a proteção da saúde. Essa perspectiva fa-
vorece a maior integração de profissionais, conceitos, estratégias 
e métodos de produção de conhecimento sobre saúde coletiva na 
elaboração de EIAs. 

Buscou-se contribuir com a discussão em torno do valor dos 
EIAs e a importância da ecologia de saberes como proposta emanci-
patória, integradora e alternativa ao modo hegemônico de produ-
ção de conhecimento técnico-científico. 

Há possibilidades de aplicabilidade da ecologia de saberes em 
outras dimensões da saúde coletiva, sendo necessário o desenvolvi-
mento de pesquisas empíricas, sobretudo envolvendo os movimen-
tos sociais. 

As discussões apontam para aspectos fundamentais para pro-
fissionais que têm a democracia como um valor na atividade e pro-
dução acadêmica, sendo a elaboração dos EIAs um momento impor-
tante para a produção compartilhada de conhecimento a partir da 
participação social. 
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O Jornalismo ambiental e o discurso da mídia 
pernambucana sobre Suape
Antônio Júlio Rebelo Neto
Mariana Olívia Santana dos Santos
Pedro de Souza Melo
Isaltina Maria de Azevedo Mello Gomes
Idê Gomes Dantas Gurgel

A mídia como agente de mudança social  

Os meios de comunicação de massa podem contribuir no pro-
cesso de democratização da comunicação quando permitem a di-
versidade e pluralidade de vozes, opiniões, sujeitos, discursos. A 
comunicação, junto com a educação, pode colaborar para uma so-
ciedade mais justa e consciente, mas, para isso, precisam superar 
diversos problemas que afetam os processos sociais democráticos, 
como a concentração de poder – dos meios de comunicação em pou-
cas empresas – a violação de direitos humanos, a comercialização 
da informação, o acesso desigual à comunicação e informação as-
sim como a falta de regulamentação da publicidade para crianças e 
produtos que representam risco de adoecimento ou morte.

O desafio está em ultrapassar barreiras históricas que habitam 
os grandes meios, como a manipulação da informação de acordo 
com interesses particulares, possibilitar a expressão dos vários 
grupos sociais, incentivar e apoiar espaços públicos e populares 
(TVs e rádios comunitários, internet aberta, etc.) e contribuir para 
a regulação dos meios através da participação social. 
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O direito à comunicação significa mais do que a liberdade de 
expressão e o direito à informação. É o direito de todas as pessoas 
terem acesso aos meios de produção e veiculação de informação, de 
possuir condições técnicas e materiais para ouvir e ser ouvidas, de 
ter o conhecimento necessário para estabelecer uma relação autô-
noma e independente frente aos meios de comunicação1,2.

Para a saúde, é preciso não apenas ver a comunicação além 
do seu aspecto instrumental ou campanhista, mas entendê-la 
como um processo social e também de determinação no processo 
saúde-doença3. A comunicação impacta o direito à saúde, nos pro-
cessos sociais, culturais e políticos relacionados com o bem-estar 
físico, mental e social. Ela está na base da possibilidade de fortale-
cimento ou enfraquecimento do capital social de pessoas e grupos, 
pois pode oferecer ampliação do debate público sobre as necessida-
des e os problemas de saúde, criando canais de expressão para que 
esse debate reflita de fato os diversos interesses da sociedade, so-
bretudo de suas parcelas mais afetadas pelas iniquidades em saúde, 
com vozes e discursos silenciados3–5.

Em contraponto, os meios de comunicação de massa se “trans-
formam em grandes conglomerados de empresas de comunicação” 
e tentam transparecer uma atitude neutra, natural, ‘sem interes-
ses’ próprios, na qual as notícias são apresentadas como a verdade6. 
Percebe-se, com a instituição do capitalismo liberal no mundo e, 
sobretudo, no Brasil, que os meios de comunicação cada vez mais 
se direcionam como “produtores de notícia” sobre o que lhes inte-
ressa, ou seja, aquilo que garante lucro as empresas midiáticas.

Levando em consideração que a notícia é parte da construção 
social da realidade, responsável por enquadrar determinados as-
pectos da vida cotidiana temos, por fim, um cenário em que os 
debates relacionados a temas importantes, que tocam nas experi-
ências individuais, podem ou não emergir para as esferas públicas 
e coletivas. Por exemplo, se partirmos do princípio dos meios jor-
nalísticos como estruturas que funcionam como serviços públicos 
deveríamos esperar discussões amplas e contextualizadas, que 
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inserissem os mais diversos contextos a fim de evitar os processos 
de exclusão. Ou, como ressalta Park7:

A notícia, como “algo que faz as pessoas falarem”, tende a 
possuir o caráter de um documento público e está limitada 
de um modo característico a eventos que causam mudan-
ças súbitas e decisivas. Atenção exclusiva voltada para al-
gumas coisas inibe respostas a outras, resultando na limi-
tação do alcance e caráter da notícia à qual a sociedade irá 
reagir coletivamente e individualmente. A função da notí-
cia é orientar o homem e a sociedade no mundo real (p.51).

Considerando o conflito de interesses presentes nas produções 
midiáticas na temática ambiental, o objetivo deste capítulo é dis-
cutir a importância do jornalismo ambiental como estratégia de 
comunicação de interesse público e analisar o discurso da mídia 
jornalística digital pernambucana em relação à ampliação do Com-
plexo Industrial Portuário de Suape, nos últimos anos. 

Jornalismo ambiental como resistência ao discurso empresarial

Para as pessoas tomarem consciência dos perigos mais eviden-
tes que ameaçam o meio ambiente natural das sociedades, é neces-
sário um novo modelo de visão e organização de mundo, que leve 
em conta a inter-relação fundamental existente entre as esferas 
natural, social e subjetiva. Portanto, é necessária uma maior visi-
bilidade e discussão dos problemas ambientais, tanto nos espaços 
institucionais como na grande mídia7.

Dentre as estratégias de enfrentamento aos processos de injus-
tiça ambiental e vulnerabilização socioambiental, a comunicação 
tem bastante relevância, pois pode oferecer aprendizado, produ-
ção de conhecimento, troca de saberes e a visibilização dos proble-
mas sociais, facilitando que mais atores e instituições se articulem 
para sua resolução e que os sujeitos das comunidades envolvidas 
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possam ter um papel mais ativo nos processos decisórios. Vale 
salientar que os meios de comunicação de massa, justamente por 
possuírem concessão pública, devem ter um papel mais voltado ao 
interesse público, contemplando uma comunicação participativa e 
dialógica, combatendo e superando a lógica massiva, verticaliza-
da, centralizadora e homogeneizante do sistema de comunicação 
hegemônico.

Assim deveria ser o jornalismo tido como ambiental. O engaja-
mento em prol do meio ambiente deve ser uma marca do jornalista 
que cobre as pautas ambientais, inclusive atuando como um educa-
dor, como afirmam Victor et al8: 

Na elaboração do texto, é necessário contextualizar os fa-
tos observados em toda a sua dimensão política e históri-
ca. Na divulgação da ciência e da tecnologia, a informação 
meramente factual é um desserviço à opinião pública. O 
jornalista não pode esquecer-se de seu papel educativo.

Mas, afinal, o que é Jornalismo Ambiental? Conceituando, então, 
é o processo de manifestação jornalística pelo qual ocorre captação, 
produção, edição e circulação de informações contendo temáticas 
ambientais que se destinam a um público leigo e não especializado9. 
Se realiza através da periodicidade de publicação e por profissio-
nais da imprensa, tanto pelas matérias/colunas/editorias/cadernos 
sobre meio ambiente, como nos veículos ou espaços de produção 
jornalística exclusivamente destinada aos assuntos ambientais9,10. 
A comunicação ambiental, seria “todo o conjunto de ações, estraté-
gias, produtos, planos e esforços de comunicação destinados a pro-
mover a divulgação/promoção da causa ambiental” 9, 10 utilizando as 
diferentes estratégias comunicativas.

Esse crescimento do campo da comunicação ambiental, no 
qual o jornalismo ambiental é parte, segundo Cox10, foi marcado 
não somente pelo surgimento de novas mídias, mas principalmen-
te pela emergência de uma diversidade de temas e abordagens, e 
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também pelo crescimento da consciência pública acerca da ques-
tão ambiental:

A comunicação ambiental significa o veículo pragmático 
e constitutivo para nossa compreensão do meio ambiente 
como também de nossas relações com o mundo natural; ela 
é um meio simbólico que nós usamos para construir pro-
blemas ambientais e para negociar diferentes respostas da 
sociedade para eles (p. 20).

Os discursos sobre a crise ambiental se localizam em diferen-
tes campos de interesse, muitos deles em inevitável oposição. Esses 
discursos entendem e difundem de forma diferente o sentido de 
termos como “desenvolvimento sustentável” e “sustentabilidade” e 
questões como a mercantilização da natureza. Eles podem variar, 
por exemplo, entre discursos indiferentes ao problema, discursos 
que indicam estratégias de sustentabilidade compatíveis com o 
desenvolvimento industrial capitalista e discursos contra-hege-
mônicos que criticam o modo de produção capitalista, a cultura 
urbano-industrial e a própria racionalidade ocidental.

O tema ambiental se ramifica em diversos outros subtemas 
como reciclagem, poluição do ar, aquecimento global, combustí-
veis fósseis, evidenciando a multidisciplinaridade dos assuntos 
ambientais e fornecendo inúmeras pautas jornalísticas. Por isso, o 
jornalista ambiental não deve priorizar as partes em detrimento do 
todo, quando é clara a interligação das pessoas com os meios-físicos 
e biológicos, constituindo sistemas vivos, complexo e dinâmicos.

Assim, quando a mídia trata de um acontecimento em particular, 
como um desastre natural provocado por enchentes, por exemplo, 
em geral, ela apenas informa o fato ocorrido, explorando seus as-
pectos mais emergenciais e assustadores, ressaltando o medo cau-
sado pela catástrofe, ao invés de uma construção dialógica do saber 
ambiental, o que se consitui, na maioria das vezes, como cobertura 
pontual. Ao contrário, cabe ao jornalismo ambiental ampliar sua 
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cobertura dos fatos, oferecendo ao público aspectos noticiosos que 
incentivem a melhoria na qualidade de vida11.

Como mediador social, o jornalismo em si cumpre importante 
papel pela comunicação em difundir informação, promover deba-
tes e estimular a troca de ideias12, sempre atento, contudo, a veicu-
lar conteúdos noticiosos que façam parte da realidade13.

No entanto, nem sempre isso acontece. As organizações noti-
ciosas podem sofrer pressões externas, como de patrocinadores do 
veículo, ou por manter relações de parceria com outras instituições 
(poluidoras), o que, consequentemente, irá direcionar a escolha das 
fontes14,15. É a combinação de fatores (rotinas produtivas, valores, 
notícias, fontes e estrutura organizacional) para manter a ideologia 
dominante15. Assim, em veículos mais conservadores, por exemplo, 
fontes como Organizações Não Governamentais (ONGs), ambienta-
listas e grupos de lutas ambientais organizados socialmente dificil-
mente serão ouvidos. Esse conjunto de situações demonstra que a 
construção da notícia envolve não apenas o acontecimento, e, sim, 
vários outros fatores, como o constrangimento organizacional, a 
economia, o valor da notícia, etc.

É possível perceber duas situações que cerceiam a produção noti-
ciosa sobre a temática ambiental e alteram a qualidade das matérias 
produzidas: o sistema de capital que norteia as empresas de comuni-
cação e os jornalistas inseridos nesta lógica de produção. De um lado, 
temos um conjunto de teorias que dão conta da importância da pau-
ta ambiental na mídia, com seus pressupostos ideais, e, do outro, os 
constrangimentos mercadológicos, que cercam os profissionais da 
imprensa. Daí a necessidade da promoção de discussões que enfati-
zem a importância dos profissionais da comunicação que se dedicam 
a esta temática e de uma mídia plural e engajada com os problemas 
sociais. Será apresentada a seguir, a análise do discurso da cobertura 
da mídia sobre o processo de finalização da construção da refinaria 
Abreu e Lima, no Complexo Industrial Portuário de Suape.

Para compor o corpus do trabalho, foram coletadas matérias 
online do site do Jornal do Commercio [www.jconline.com.br], 
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utilizando as palavras “Refinaria Abreu e Lima” na caixa de busca, 
considerando os anos 2011, 2012 e 2013, com um resultado de 158 
notícias. As matérias foram divididas por ano e meses de publica-
ção e analisadas conforme o método da Análise Crítica do Discur-
so (ACD)16.

Esse método compreende o discurso como uma forma de prá-
tica social e, por isso, deve-se movimentar entre o linguístico e o 
social. A ACD defende que o discurso e o ato comunicacional não 
são neutros, pois se relacionam a estruturas sociopolíticas, agindo 
na dominação ou hegemonia de percepções sociais. 

Para a ACD, o texto é compreendido como a materialização do 
discurso. Através da construção textual é possível localizar as evi-
dências discursivas que podemos averiguar na Comunicação Am-
biental. É por meio de signos linguísticos que o texto torna visí-
veis muitos dos recursos de dominação ideológica e propicia sua 
identificação16.

As matérias foram adequadas em três categorias: questões tra-
balhista, desenvolvimentista e ambiental, estruturadas a partir das 
matérias estudadas. Para apresentação dos resultados foram sele-
cionadas amostras representativas de cada categoria.

Os discursos midiáticos sobre a refinaria de Suape

Foram analisadas 158 matérias, distribuídas em três anos: 2011, 
2012 e 2013. Observou-se que a Editoria de Economia é a que mais 
abriga as notícias sobre Suape, com 120 matérias, representando 
75,9% do total. Assim, mesmo uma matéria em que a ação da polícia 
contra os trabalhadores em Suape é o assunto principal, por exem-
plo, está inserida em Economia.

Na análise das matérias identificamos três questões recorren-
tes: a questão trabalhista, a questão ambiental e a questão desen-
volvimentista. Em todas, observamos algum aspecto ideológico, 
que relaciona poder e dominação.
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Questão trabalhista

A matéria intitulada “Operários param obras de refinaria e pe-
troquímica”, publicada em 24/03/2011, às 15h54, está inserida em 
Economia, mesmo quando o lead traz a informação da gravidade 
da greve, como pode ser lido no trecho a seguir:

Pelo menos 34 mil operários da Refinaria Abreu e Lima 
(Rnest) e da Petroquímica Suape (PQS) paralisaram, ontem, 
as obras dos dois maiores empreendimentos em constru-
ção no Estado, com investimento superior a US$ 15 bilhões. 
É a maior greve nas três décadas de implantação do Com-
plexo de Suape e um momento histórico no novo mundo 
do trabalho em Pernambuco, sustentado pelo crescimento 

vigoroso da economia17.

Mesmo com 34 mil trabalhadores em greve, o discurso tem pris-
ma econômico. E é possível perceber um tom preocupado do jornal 
pela paralisação em “um momento histórico no novo mundo do 
trabalho em Pernambuco, sustentado pelo crescimento vigoroso 
da economia”17. A notícia, no lead, não explica o que motivou a gre-
ve ou quais as reivindicações grevistas. Ou seja, os aspectos sociais 
ficam em segundo plano.

Em agosto do mesmo ano, ocorre o período de ebulição do mo-
vimento dos trabalhadores, com greves e sérios conflitos contra 
o Estado, acarretando, inclusive, embates com a polícia. Contudo, 
apesar da situação envolver outros fatores, como insatisfações nos 
canteiros de obras, defasagens salariais, abusos patronais e in-
salubridade, as notícias deste mês foram todas categorizadas em 
Economia. O discurso midiático empregado é predominantemente 
econômico, em que a retomada de obras e a urgência dos acordos 
entre as classes patronais e dos trabalhadores são cobradas, para 
que o chamado “desenvolvimento” continue sem cessar.

Dessa forma, a justificação do movimento grevista é questiona-
da pela mídia, enfraquecendo a voz do trabalhador e favorecendo 
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o Estado, forte aliado dos empresários, que passam a ter seu poder 
legitimado pelos meios de comunicação.

Questão desenvolvimentista

Na matéria intitulada “Uma visita ao futuro”, publicada em 
14/05/2011, há o seguinte trecho: “Reportagem do JC acompanha 
grupo de alunos de uma escola pública que foi conhecer Suape. Nas 
conversas, o sonho de uma geração que chegará ao mercado em 
breve”18. O discurso desenvolvimentista aparece no título quando 
o jornalista aborda o fato de alunos irem visitar Suape como uma 
“Visita ao futuro”, que conota desenvolvimento ou avanço de algo 
muito bom.

No lead, temos "Olha quanto concreto!”18. A exclamação é de 
uma estudante do ensino médio do Estado ao ver, pela janela do 
ônibus, o tamanho e o volume de obras em curso no Complexo In-
dustrial e Portuário de Suape. A matéria procura mostrar o clima 
de otimismo que envolve a nova geração pernambucana diante do 
desenvolvimento econômico do Estado e também que Suape toma 
corpo diante dos olhos com a instalação de novas indústrias.

Uma visão diferente da geração de seus pais, que se acostu-
mou a pensar que o Brasil não tinha jeito e que o Nordeste 
só servia para os seus filhos migrarem em busca de oportu-

nidades no Sudeste do País18.

O trecho não deixa dúvidas quanto ao discurso pró-Suape, suge-
rindo que as intervenções realizadas no local, mesmo que impreg-
nem a área de indústrias de alto poder poluidor, são vistas como 
positivas e benéficas à sociedade.

Em um trecho mais adiante temos:

Essas indústrias vão trazer emprego e renda para Pernam-
buco. O Nordeste nunca foi considerado pelo Brasil e agora 
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nós somos motivo de orgulho para a nossa região. Antes as 
pessoas saíam daqui em busca de emprego e agora elas es-

tão vindo para cá18.

Aqui, mais uma vez, a voz utilizada pelo jornalista é colocada 
para contextualizar o cenário no significado positivo de desenvol-
vimento, além de propagar uma ideia de avanço, visto que, antes, a 
região era atrasada, segundo a fonte utilizada. Vale ressaltar que 
a matéria foi publicada em maio de 2011, dois meses após a notícia 
da greve de mais de 34 mil trabalhadores, o que reforça a ideia de 
que as notícias publicadas estão mais concentradas em manter os 
discursos de interesses dos grupos dominantes.

O trecho a seguir toca nos aspectos ambientais:

Toda essa movimentação industrial traz impacto ambien-
tal. Para essa geração, no entanto, o caminho é a gestão 
responsável dos recursos, pois, para eles, retroceder não é 
opção. “O maior perigo é trabalhar com petróleo. Mas esse 
é um risco que vale a pena correr, pelo bem do Estado. Tem 

de haver iniciativas para que desastres não ocorram”18.

Percebe-se pouca preocupação com o ambiente e sua conser-
vação, pois este é tratado mais como um obstáculo do que aliado 
do chamado desenvolvimento. Também é possível perceber que 
possíveis acidentes ou desastres ambientais oriundos do petróleo 
não causam grandes reflexões, pois, como a fonte escolhida pelo 
jornalista afirma: “Esse é um risco que vale a pena correr, pelo 
bem do Estado”18.

No dia 13/02/2013, às 18h26, é publicada a matéria “Brasil im-
portou volume recorde de gasolina em 2012”, da Agência Estado19. 
Ela também representa o discurso midiático observado até aqui, 
que apoia a voz do Estado em relação ao desenvolvimento.

A notícia aborda o prejuízo, para a economia brasileira, de ter 
que importar gasolina, por não ser um país produtor de petróleo. O 
fato, de acordo com a matéria, tende a melhorar com a construção 
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da Refinaria Abreu e Lima, colocando o empreendimento como sal-
vação para o problema.

São exemplos do discurso simplista, reduzido de um cuidado que 
o jornalismo ambiental preconiza, pois, as atividades industriais do 
porte das que foram instaladas em Suape geram diversos impactos 
negativos ao meio ambiente, além de conflitos sociais, como se pode 
verificar em estudos científicos e em outros territórios petroquími-
cos como Cubatão, em São Paulo20,21. Quando a realidade retratada 
pela mídia mostra apenas benefícios, ocasiona alienação aos leito-
res e perpetua as irresponsabilidades praticadas pelas empresas.

Questão ambientalista

No dia 05/01/2013, às 08h00, foi publicada a matéria “Refinaria 
Abreu e Lima vai produzir diesel verde”22. Foi a primeira vez que o 
tema ligado ao impacto ambiental surge como notícia, porém, na 
perspectiva da economia verde, ou seja, a adoção de medidas para 
garantia de selos qualificadores e de marketing social pelas empre-
sas e indústrias. A matéria aborda a nova forma de refino que será 
realizada na Refinaria Abreu e Lima, que, de acordo com a notícia, 
será menos poluente. Já no lead há a informação de que “Pelo me-
nos 70% do processamento de petróleo da unidade será dedicado à 
produção de diesel e o combustível estará alinhado à onda verde do 
mercado”22. Isto apoia o discurso estatal de desenvolvimento com 
responsabilidade ambiental, em que o termo “onda verde” consa-
gra essa ideia. Contudo, os demais impactos no meio ambiente não 
são explicitados, e nem o porquê de se implantar a chamada “onda 
verde” ou o seu conceito.

A matéria continua afirmando:

Há 30 anos sem construir uma nova refinaria no Brasil, a 

Petrobras decidiu erguer a Abreu e Lima com conceito de 

sustentabilidade diferente do antigo parque de refino22.
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Mais uma vez a implantação de um parque industrial surge 
como algo positivo, de impacto praticamente nulo no meio ambien-
te, visto que utiliza um novo conceito de sustentabilidade, que ven-
de a ideia de moderno e sem poluição. Aliás, a notícia não questiona 
a possibilidade de contaminação, nem traz outras vozes, como es-
pecialistas, biólogos ou ambientalistas. A única voz presente é a do 
presidente do Complexo Industrial de Suape, o que contribui para 
a baixa contextualização do fato e o pouco acesso à informação de 
qualidade pela sociedade, favorecendo o domínio discursivo dos 
empresários e a assimetria no lugar de fala.

A única matéria categorizada na Editoria Cidades, de cunho am-
biental, com relação à Refinaria Abreu e Lima, foi publicada no dia 
em 23/04/2013, às 07h29, com assinatura de Verônica Almeida, e se 
intitula “Fim da esquistossomose exige obras de saneamento”23. A 
notícia repercute a falta de saneamento básico e tratamento d´água 
no Engenho Timboassu, uma das áreas críticas de transmissão da 
esquistossomose. Lá, 95% dos 120 moradores vivem sem água de 
abastecimento público.

A matéria questiona, já no lead, o fato da localidade pertencer 
a Ipojuca, Grande Recife, mesmo município onde vem sendo ins-
talada a RNEST e funciona o Estaleiro Atlântico Sul. É uma crítica 
ao modelo de desenvolvimento adotado em que, com tantos bilhões 
sendo investidos em empreendimentos, um serviço básico como 
abastecimento de água potável ainda se encontra em falta, acarre-
tando doenças para a população. Importante pontuar que a jornalis-
ta que assina a matéria tem especialização em saúde pública, o que 
demonstra a importância da formação nos temas de saúde e am-
biente dos comunicadores sociais, seja em nível de graduação, como 
de pós-graduação ou atualização.

No último parágrafo, há um depoimento do presidente da As-
sociação Municipalista de Pernambuco, entidade que congrega os 
prefeitos, que ilustra muito bem a situação, de uma maneira geral.
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O Executivo municipal enfrenta dificuldades financeiras. 
O financiamento é escasso para obras de saneamento e o 
Fundo de Participação dos Municípios está em queda23.

O depoimento revela que a maioria dos investimentos é dire-
cionado às atividades no complexo industrial de Suape, enquanto 
setores básicos para o desenvolvimento social enfrentam dificul-
dades e abandono. Não há nenhuma fala das autoridades ligadas 
diretamente ao caso.

Consequências de uma mídia omissa

Quando a Refinaria Abreu e Lima era apenas um projeto e muito 
se especulava sobre os benefícios que ele traria ao estado de Per-
nambuco, uma onda de otimismo tomou conta das redações em 
Pernambuco. Os discursos surgiam dos órgãos oficiais e depois 
eram amplamente divulgadas pela mídia local, em notícias que 
muito se pareciam com releases. Em grande parte, as publicações 
jornalísticas demonstraram uma tendência em tratar a obra como 
um empreendimento positivo e, em sua maioria, inseriam as pro-
duções noticiosas na Editoria de Economia, mesmo quando as notí-
cias não tratavam explicitamente de pautas econômicas.

O discurso de desenvolvimento pregado pelo Governo de Per-
nambuco, que coloca os empreendimentos industriais e portuários 
de Suape como razões para os avanços econômicos, geradores de 
empregos e crescimento na qualidade de vida encontra respaldo 
nas matérias publicadas pela mídia online.

As matérias publicadas contêm baixa diversidade de fontes, 
contribuindo para a pouca contextualização dos fatos e para o au-
mento da desinformação. Dessa maneira, as notícias se tornam fac-
tuais e superficiais, mesmo que o que as tenham gerado seja algo 
importante e de forte impacto social. Os leitores não encontram 
variedade de vozes, o que limita seus conhecimentos e propicia a 
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propagação do discurso de poder e, neste caso, da legitimação da 
força dominante.

No entanto, questionar é um princípio básico aos jornalistas. O 
jornalismo, na realidade, é feito para responder perguntas. E, por 
isso, não perguntar é contribuir para uma realidade baseada em 
um modelo economicista restrito de desenvolvimento pautado por 
critérios produtivistas e consumistas. 

O jornalismo enquanto serviço público deve promover o direi-
to público à informação de qualidade com responsabilidade ética 
e amplo debate democrático de ideias, o que consequentemente, 
contribui na temática socioambiental. É preciso ter como priori-
dade em sua prática jornalística o fomento de discussões essenciais 
a todos os fatos noticiados, principalmente àqueles capazes de in-
tervir diretamente sobre a vida de milhares de pessoas, como a re-
configuração industrial de um território, como no caso de Suape 
por exemplo. 

O jornalismo ambiental deve contribuir para o acompanhamen-
to das questões ambientais no âmbito da sociedade, não apenas para 
informar a população sobre acontecimentos relacionados aos efei-
tos negativos decorrentes da ação humana, mas também com um 
papel educativo na promoção democrática de organização e mobi-
lização social para a sustentabilidade do desenvolvimento humano.

Enquanto a mídia for um espaço excludente e ocupado por pou-
cas e selecionadas vozes, a realidade será marcada por injustiças 
sociais e ambientais. O jornalismo deve ser um lugar de exposição e 
denúncia, de “arena” pública aberta ao debate, o que, consequente-
mente, deveria abarcar a multiplicidade de vozes e o compartilha-
mento de saberes em torno dos bens comuns

Não se trata apenas de apontar ou manter um discurso utópico 
acerca do que seria a imprensa ideal. É, de fato, sistematizar as si-
tuações de descaso e desrespeito praticados contra o meio ambien-
te ao longo dos anos e ao redor do Brasil, e partir para uma mudan-
ça de postura quanto ao tratamento dado aos fatos e de como os 
processos comunicativos são construídos.
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Ecos de desenvolvimento local e da situação das mulheres

Um olhar crítico sobre a implementação e operação de grandes 
empreendimentos no Brasil, como o Complexo Industrial Portuário 
de Suape (Cips), pode revelar violações de direitos humanos e am-
bientais. A ampliação do parque industrial de Suape foi estabeleci-
da de forma imposta, gerando injustiças socioambientais, divisões 
na sociedade e a criminalização das resistências, como mostram os 
diversos casos apresentados neste e nos demais capítulos do livro. 
Neste contexto, as mulheres constituem sujeitos de grande vulne-
rabilidade, o que demonstra a importância de se pensar uma ava-
liação que considere a equidade ambiental e a equidade de gêneroI. 

I A Avaliação de Equidade Ambiental pode ser definida como um instrumento de pro-
moção da justiça ambiental que visa fortalecer os movimentos e grupos sociais atin-
gidos nos processos de participação e tomada de decisão sobre empreendimentos que 
podem afetar seu modo de vida de forma direta ou indireta. A equidade de gênero 
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Ainda que, na atualidade, a participação da mulher no mercado 
de trabalho tenha sofrido um aumento, o modelo de desenvolvi-
mento adotado em Suape, no qual as mulheres estão à margem dos 
processos de decisão, evidencia as desigualdades de gênero e raça 
no mundo do trabalho. São destinados a elas os serviços precariza-
dos, as funções relacionadas ao trabalho reprodutivoII e com baixa 
remuneração. No Cips, dos 70 mil trabalhadores apenas 4% eram 
mulheres, muitas delas como cozinheiras, serviços gerais, auxilia-
res de escritório, segundo relatório do projeto DiálogosIII, da Petro-
bras, executado pela UFPE e pelo Centro das Mulheres do Cabo, no 
período de 2012 a 2013. 

Destacamos que, tanto o início quanto o fim abrupto das ativi-
dades e obras dentro do Cips impactaram profundamente a vida 
no território – tanto nos municípios-sede como na região do en-
torno – gerando, entre outros fatores, intensos fluxos migratórios 
masculinos na região e ampliação do processo de favelização. Um 
exemplo recente foi a demissão de mais de quarenta mil trabalha-
dores (as) da Refinaria Abreu e Lima e do Estaleiro Atlântico Sul, 
em 2014, problema comum em grandes obras, onde se precisa de 
grande quantidade de trabalhadores no momento da construção do 
empreendimento, mas na sua operação é requerido um pequeno 
número – no caso da refinaria, algo em torno de mil trabalhadores – 
com maior qualificação. 

reconhece que as mulheres são participantes ativas no processo de desenvolvimen-
to e realizam diversas críticas em relação às diferenciações dos papéis produtivos e 
reprodutivos. A abordagem aponta que as estratégias econômicas têm impacto ne-
gativo sobre as mulheres e reconhece que elas devem ser inseridas no processo de 
desenvolvimento através de políticas de acesso ao mercado produtivo.

II A realização das tarefas domésticas relativas à reprodução, entendidas aqui como 
processo de procriação, manutenção e desenvolvimento de seres humanos, é con-
tabilizada como parte da dinâmica natural da vida cotidiana, cuja responsabilidade, 
como afirmada anteriormente, está a cargo das mulheres. 

III Projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco, Instituto Papai e 
Centro das Mulheres do Cabo, com apoio da Petrobrás.
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Uma grande parte dos homens que chegaram em Pernambuco 
se mudou em busca de novos empregos em outras cidades e as mu-
lheres ficam em condições precárias, assumindo sozinhas as famí-
lias, em meio a um ambiente desestabilizado e sem oportunidades 
de trabalho. São claras as fragilidades do “desenvolvimento” na re-
gião, pautado em decisões e recursos externos ao território e não 
no fortalecimento endógeno e da população local. 

Os resultados apresentados neste capítulo propõem colocar no 
centro do debate as implicações materiais e imateriais vinculadas 
às injustiças ambientaisIV vividas pelas mulheres, sendo uma das 
primeiras a expulsão de suas famílias para dar lugar à construção 
dos empreendimentos de Suape.

É comum, nos territórios de implantação de complexos indus-
triais, a expropriação de terras e de recursos para viabilizar os 
projetos e a inserção de grandes empresas. Em contrapartida, gru-
pos humanos que habitam nesses locais, como agricultores (as) fa-
miliares, pescadores (as) e marisqueiros (as), são expulsos, seja por 
remoções diretas (nas quais as pessoas são retiradas de suas casas 
por processos de negociação ou não) ou indiretas (nas quais se en-
gendram condições inviáveis para a permanência no local, fazendo 
com que as famílias pressionadas não tenham outra escolha a não 
ser se mudar).

São utilizados, como meios para essa expropriação, baixos 
valores indenizatórios pelas propriedades, que não garantem 
condições de moradias dignas em outros locais, gerando perdas 
financeiras, sofrimento e impactos na saúde3. Além disso, esses 
problemas têm um peso maior para a vida das mulheres, que 

IV A justiça ambiental é entendida como um conjunto de princípios e práticas sociais 
que asseguram, a qualquer grupo social de natureza diversa, a proteção de seus di-
reitos, frente às consequências negativas de dinâmicas e ações de finalidade econô-
mica4,5. A justiça ambiental “...busca assegurar tanto o acesso justo e equitativo aos 
recursos ambientais do país, quanto o acesso amplo às informações relevantes ao 
conjunto da sociedade e grupos afetados”.
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culturalmente são as responsáveis pela provisão de alimentos, cui-
dado e bem-estar da família.

Nesse sentido, as mulheres que fazem parte desse estudo não 
estão sendo prejudicadas apenas materialmente, tendo sua renda 
reduzida por conta da diminuição de sua produção (redução do 
pescado e do marisco, por exemplo), mas também vêm sofrendo 
impactos negativos profundos, seja no sentido de sua existên-
cia e relação com o mundo, seja no sentido de sua saúde e de sua 
autonomia6

Frente às contradições que vêm marcando essas dinâmicas ter-
ritoriais e que, ao mesmo tempo, são naturalizadas pelo pensamen-
to hegemônico e o sistema patriarcalV, que estrutura as desigual-
dades de gênero, afetando diretamente as condições de vida das 
mulheres7, buscamos elucidar as seguintes questões: Quais são as 
condições sociais, ambientais e econômicas das mulheres trabalha-
doras nesse processo de injustiças? Como as mudanças impostas 
estão afetando as mulheres no âmbito de seus modos de vida, de 
moradia, saúde, produção/trabalho e segurança?

A partir dessas discussões, o estudo busca trazer os olhares e 
as vozes das mulheres, que em meio a esse cenário de violações de 
direitos em torno da construção e operação do CIPS, revelam a for-
ma como são impostos os critérios para implementação de grandes 
projetos de desenvolvimento, os quais perpassam as determinan-
tes de classe, gênero e raça.

Foi realizada pesquisa qualitativa, seguindo os princípios da 
abordagem ecossistêmica em saúde (ecossaúde), cujo enfoque 
objetiva a compreensão holística da saúde humana e indica a 

V Segundo Heleieth Saffioti, o patriarcado é uma estrutura hierárquica que confere aos 
homens o direito de dominar as mulheres, independente da figura humana singular 
desse poder, ele está impregnado na sociedade e no Estado. Na ordem patriarcal de 
gênero, o poder é exercido por quem for homem, branco e heterossexual. A sociedade 
é perpassada não apenas por discriminações de gênero, como também de raça, etnia, 
classe social e orientação sexual.
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necessidade da recuperação do sentido do território através de pila-
res como transdisciplinaridade, equidade de gênero e participação 
social8,9. Os autores consideram fundamental para a investigação e 
ação a identificação das relações entre as condições de saúde e seus 
processos de determinação social, cultural, ambiental e econômico 
nos ecossistemas modificados pela intervenção humana, incluindo 
as questões de gênero10. Pretende-se, assim, explorar o universo de 
significados e valores mobilizados na lida dos sujeitos com a che-
gada de novos empreendimentos industriais e os processos de vul-
nerabilização e vulnerabilização percebidos pelas comunidades do 
entorno do CIPS.

Com o apoio de atores sociais, representantes de instituições que 
compõem o Fórum Suape Espaço SocioambientalVI, como as Organi-
zações Não Governamentais (ONGs), Centro das Mulheres do Cabo 
(CMC) e ActionAid, a proposta de pesquisa foi discutida e recons-
truída de forma participativa, a partir da realidade vivenciada nas 
comunidades. Ao mesmo tempo, foi possível colaborar na estru-
turação de um diagnóstico sobre as vulnerabilidades e conflitos 
socioambientais em Suape, a partir da percepção das moradoras 
de algumas das comunidades localizadas neste território – Enge-
nho Mercês, Ilha de Tatuoca, Serraria, Algodoais, Engenho Tiriri, 
Nova Tatuoca – construída através de entrevistas realizadas no 
ano de 2015.

VI O Fórum Suape: espaço socioambiental é uma organização da sociedade civil articu-
lada em um fórum permanente, instituído em 2013, que tem como objetivo discutir 
questões que estão sendo vivenciadas pelos povos residentes no entorno do CIPS e 
seus reflexos para as gerações futuras. Diante das iniquidades vivenciadas no ter-
ritório, o Fórum Suape instituiu, como missão, “incentivar e promover processos de 
equidade social, direitos humanos e justiça ambiental na região afetada pelas rápidas 
transformações territoriais, sociais e ambientais decorrentes dos empreendimentos” 
e vem atuando, nos últimos anos, realizando denúncias nacionais e internacionais, 
articulando a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernam-
buco, Ministério Público, dentre outras instituições11
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A partir de ecos – reflexão do que chegou aos pesquisadores – 
por meio das vozes das mulheres de Suape, são apresentadas as 
principais problemáticas.

Ecos da injustiça ambiental relativa ao 
Complexo Industrial Portuário de Suape

As comunidades tradicionaisVII do litoral-sul de Pernambuco 
têm historicamente sua organização espacial relacionada com os 
engenhos e o trabalho com a cana-de-açúcar. Após a abolição da es-
cravidão, a maneira de manter a mão-de-obra próxima das usinas 
foi a instalação das moradas nos engenhos12 que resultou na organi-
zação espacial de 27 comunidades ainda existentes no território do 
Cips, formadas por pequenos agricultores, pescadores e posseiros. 
Por meio de pressões sociais na década de 70, algumas delas obti-
veram registros de terras pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) – como é o caso dos moradores do Enge-
nho Tiriri e Massangana. Suas atividades são as mais diversas, tais 
como: criação de animais de pequeno porte, plantação de mandioca 
e feijão, fruteiras, pesca, entre outras12.

As injustiças socioambientais, via de regra emergem quando a 
carga dos danos ambientais do desenvolvimento é destinada a gru-
pos sociais de trabalhadores, populações de baixa renda, segmen-
tos raciais discriminados, parcelas marginalizadas e mais vulnerá-
veis da cidadania13.

Em Suape, as injustiças surgem devido à chegada das indús-
trias, que necessitam de grandes áreas para sua implantação e, de 
forma articulada, representantes governamentais e empresariais 

VII Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas 
pela tradição15.
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promovem a desterritorialização dos moradores da área em ques-
tão, como foi o caso do Engenho Mercês, com a chegada da Refi-
naria Abreu e Lima, e da Ilha de Tatuoca, com a implantação do 
Estaleiro Atlântico Sul14. 

As vozes das moradoras reforçam esse fato:

Pra mim mesmo foi péssimo, porque me apertou aqui em 
tudo, o sitio era bem graúdo, bem grande né? Já apertou de 
lá até aqui assim (Moradora do Engenho Mercês)

A gente aqui era livre, aí começou entrando essas indús-
trias, entrando, essa água aqui não acumulava aqui. Isso 
aqui era tudo área de meu sítio aqui, então vieram impren-
sando, imprensando, imprensando... tiraram a moradia de 
água de lá botaram aqui, dentro da minha casa, posso dizer, 
só basta dá uma chuvada boa acaba com tudo (moradora do 
Engenho Mercês). 

Foi muito ruim, acabou com a pesca, lá a gente tinha fartura, 
a poluição das águas do mangue, e agora estamos com mui-
ta dificuldade para sobreviver (Moradora de Nova Tatuoca).

Outras injustiças estão relacionadas à poluição hídrica, sonora 
e atmosférica que surgem devido às atividades produtivas de de-
terminadas indústrias, alterando a qualidade de vida das popula-
ções e causando o adoecimento dos moradores da área, como nos 
Engenhos Serraria, Algodoais e Mercês. Esses ecos estão presentes 
nas falas dos moradores dessas comunidades:

A gente tinha um rio bom, pescava, tomava banho, cozi-
nhava com a água era limpinha. Hoje em dia não tem mais. 
(moradora do Engenho Serraria).

A refinaria faz muita zuada (barulho), a pessoa quer dor-
mir e não consegue, fica batendo, é muita zuada. (morado-
ra do Engenho Mercês).

É o que eu tô falando, porque todo mundo se acha preju-
dicado aqui devido a Pamesa (indústria de cerâmica), é de 
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criança a adulto, muitos problemas respiratório. (morado-
ra Engenho Algodoais).

Na comunidade da Ilha de Tatuoca, por ser composta por pes-
cadores artesanais, a supressão do manguezal para a implantação 
do Estaleiro Atlântico Sul causou um grande impacto, visto que a 
diminuição do mangue gera a diminuição de biodiversidade, signi-
ficando a escassez de pescado e, consequentemente, a impossibili-
dade de vender o suficiente para reproduzir a vida dos pescadores, 
pescadoras e marisqueiras. 

Por isso, as famílias estão sendo levadas a se empregar nas em-
presas instaladas no Cips para ter como permanecer nos seus ter-
ritórios, mesmo que coibidos de reproduzir suas vidas de maneira 
relativamente autônoma. Isso implica numa expropriação implíci-
ta, pelo fato de não poderem realizar suas atividades produtivas e 
nem, em todos os casos, poderem se empregar no Estaleiro. Assim, 
os moradores devem sair da Ilha14.

O estaleiro tirou muita gente de onde morava. Desde crian-
ça morando no mesmo lugar e sair para outro ai é ruim por 
causa disso (ex-moradora da Ilha Tatuoca).

Foi muito ruim porque acabou com a pesca. A gente tinha 
fartura, agora não tem mais. ...agora estamos com muita di-
ficuldade para sobreviver (ex-moradora da ilha de Tatuoca).

Eu mesmo não gostei nada daqui, lá era mesmo que ouro, 
tinha tudo pra gente vender, (frutas, marisco), a gente 
vivia daquilo ali, e aqui não tem nada (moradora de Nova 
Tatuoca).

Outros problemas enfrentados pelas comunidades visitadas 
são: aumento do tráfego de veículos, prostituição e aumento do 
consumo de drogas pela chegada de milhares de trabalhadores que 
não possuem vínculo com o lugar, ausência de políticas públicas em 
relação à infraestrutura das comunidades (coleta de lixo, escolas, 
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posto médico, acessibilidade...) e, mais recentemente, a onda de 
desemprego que vem afetando os moradores que se inseriram no 
mercado de trabalho nas indústrias de Suape.

Falta de acessibilidade do Engenho ao Centro de Ipojuca e 
ausências de serviços como postos de saúde (moradora do 
Engenho Tiriri).

Assim, meu irmão tinha perdeu o emprego, meu marido 
ele tá trabalhando mais ele não trabalha em Suape, meu 
genro perdeu o emprego, eu mesma perdi meu emprego 
(moradora do Engenho Tabatinga).

Mudou muito a vida de todo mundo, muita gente, zuada, 
violência, tem coisa ruim, coisa boa (moradora da comu-
nidade de Suape).

Aqui é totalmente diferente da ilha, aqui é rua e tem muita 
droga e as crianças vendem (Moradora de Nova Tatuoca).

Por conta da ausência de políticas públicas em questões pri-
mordiais, como o acesso à terra e aos meios de produção, à saúde 
e à educação, essas comunidades tornam-se fragilizadas politica-
mente e invisibilizadas socialmente, contexto ideal para que Suape 
continue os processos de desterritorialização, ao mesmo tempo 
vulnerabilizando as populações residentes no seu interior, que 
vêm sendo impedidas de reproduzir suas práticas culturais, sociais 
e econômicas.

Dada a natureza patriarcal da sociedade, a participação das mu-
lheres na esfera pública geralmente é limitada, o que, muitas vezes, 
faz com que as experiências e as questões das mulheres não sejam 
levantadas quando estão sendo discutidos os impactos das injus-
tiças socioambientais, embora sejam elas as principais atingidas 
pelos efeitos adversos das atividades de grandes empreendimentos, 
em variadas esferas de suas vidas: na sua cultura, crença, identida-
de, saúde, moradia, e também em seu trabalho e ambiente.
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As injustiças relacionadas à poluição hídrica, atmosférica e so-
nora atingem constantemente as moradoras, em sua maioria do-
nas-de-casa, o que acarreta um contato maior e mais duradouro 
com os poluentes. Além desse fato, as mulheres das comunidades 
pesquisadas são pequenas agricultoras e marisqueiras, mas, devi-
do às interferências das indústrias no ecossistema local, os recur-
sos naturais disponíveis no ambiente tornam-se cada vez mais es-
cassos ou contaminados, impossibilitando essas práticas laborais. 

Ecos de conflitos, violência e práticas de milícias

A concepção de violência no Cips não envolve apenas crimes 
patrimoniais. Vai além, envolvendo densas questões políticas, entre 
elas o constante “vigilantismo” de seguranças de Suape, na região.

Em diversos relatos, observa-se que a área de Suape parece ter 
sido privatizada em face dos interesses econômicos e financeiros, 
negando aos cidadãos tradicionais da região os direitos mais bási-
cos, como sua moradia já constituída, a construção de benfeitorias 
ou ainda o plantio de alimentos.  

Não teve agressão, mas já houve conflito. Tentaram derru-
bar a casa da minha irmã, alegam que a terra pertence à 
Suape (Moradora do Engenho Tabatinga).

Eles vem falando que a terra é de Suape e que é pra gente 
sair tudinho daqui, e teve uma reunião. Eles só querem dá 
oito mil, nove mil pra gente sair daqui, ai pronto, a gente 
num aceita, tá na mão do advogado (Moradora do Engenho 
Tabatinga).

Com Suape os problemas são constantes né? Porque nin-
guém pode fazer uma casa, que ninguém pode fazer nada 
que Suape vem em cima, até a igreja veio, até polícia pra 
prender a gente. [os seguranças de Suape]. Dizendo que 
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não pode fazer porque a terra é de Suape, que a área tá 
condenada e que vamos ter que sair (Moradora do Enge-
nho Tabatinga).

As três falas são de mulheres da mesma localidade, que en-
frentam ameaças de remoções e reintegrações de posse judiciais. 
É preciso esclarecer que, segundo os moradores, os conflitos que 
possibilitam ações violentas e sensação de insegurança das mulhe-
res entrevistadas ocorrem com certa regularidade e independem 
de ordem judicial. Aliás, mesmo antes de pronunciamento judicial, 
os moradores da região relatam a atuação da milícia de Suape nos 
territórios em torno do complexo industrial, como se tudo fosse 
uma grande extensão do complexo (Figura 1).

Figura 1 Operação de desocupação de moradores pelos seguranças terceirizados da 
empresa Suape, em conjunto com a polícia militar.

Fonte Movimento Ecossocialista de Pernambuco, 201216.

Corroborando essa discussão, as mulheres entrevistadas são 
unânimes em apontar que as transformações econômicas ocorri-
das na região ocasionaram mudanças bruscas no modo de vida de 
toda a comunidade, em especial para elas, diretamente atingidas 
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pela vigilância privada que atua nos engenhos da região, bem como 
pelos conflitos patrimoniais em curso, por conta de não ter sido 
pensado e dialogado com o planejamento econômico e territorial. 

Saúde, qualidade de vida e vulneração de mulheres 
no contexto do Complexo Industrial Portuário de Suape

A transformação econômico-político-social que vem acontecen-
do no Complexo Industrial Portuário de Suape tem modificado o 
território de forma avassaladora. Ao contrário da melhoria de vida 
prometida nas políticas econômicas executadas nesta localidade 
percebe-se, nos últimos anos, uma transformação negativa dos as-
pectos relativos à saúde das pessoas que trabalham ou vivem nas 
diversas comunidades, que cada vez mais são destituídas de direi-
tos por este processo de crescimento econômico.

Considerando-se que o setor saúde tem um papel central na 
garantia da qualidade dos territórios para o desenvolvimento hu-
mano e do direito a uma vida saudável, é imprescindível um olhar 
rigoroso sobre a problemática instalada em Suape, considerando 
novas formas de construção de saberes em saúde coletivaVIII, rom-
pendo com os clássicos estudos epidemiológicos e sanitários des-
contextualizados, tão utilizados como orientadores das políticas 
de saúde.

Segundo o conceito de Determinação Social de Saúde adotado 
pelos teóricos da Medicina Social e da Saúde Coletiva Latino-ame-
ricana, as diferenças da qualidade de vida entre classes sociais, gê-
neros e etnias são produzidas e reforçadas pelo modelo capitalista, 

VIII Segundo o conceito de Determinação Social de Saúde adotado pelos teóricos da Me-
dicina Social e da Saúde Coletiva Latino-americana, as diferenças da qualidade de 
vida entre classes sociais, gêneros e etnias são produzidas e reforçadas pelo modelo 
capitalista, que resulta em mais iniquidades que se expressam de diferentes formas 
no perfil de saúde, doença e atenção à saúde.
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de que resultam mais iniquidades expressas de diferentes formas 
no processo saúde-doença.

A determinação da saúde compreende diversos níveis e di-
mensões, como algumas apresentadas desde o começo deste 
diagnóstico – conflitos, violência, questões agrárias. Consideramos 
relevante dar uma especial atenção às questões diretamente rela-
cionadas aos impactos ambientais do território e aos problemas de 
saúde-doença abordados pelas entrevistadas. 

Quando perguntado às mulheres sobre os efeitos causados pelo 
CIPS na sua saúde e de suas famílias, percebe-se que a maioria faz 
uma relação direta entre a chegada de novas indústrias e os proces-
sos de adoecimento: 

Tinha dia de eu socorrer ela três vezes ainda bem que tem 
esse carrinho veio ai. botava dentro e partia lá pro hospital, 
saia de meia noite, uma hora da madrugada, não tinha hora 
não (J, Mercês).

A poluição é demais, a poeira, porque o meu menino mes-
mo, tá ficando com alergia muito forte, que de dia é a maior 
tranquilidade, mas quando bate as onze horas da noi-
te, é no silêncio, é aquela fumaça que ninguém vê ela (A, 
Algodoais).

Eu já tinha problema respiratório, agora por causa dessa 
poluição aqui que fica muito próximo ai agravou mais. Até 
o médico disse: olhe tem que procurar um lugar mais a 
vontade pra ela ficar… por causa da poluição né? Tinha dia 
que eu ia pro hospital morrendo (TM, Mercês).

Como partimos do conceito mais ampliado de saúde, consi-
derando as diversas dimensões da determinação do processo 
saúde-doença, na verdade a ocorrência de casos de adoecimento 
pode ser considerada um indicador dos problemas vividos em um 
dado território, ou seja, a manifestação aguda destes problemas. 
Muitos dos agravos que afetam e afetarão as famílias que vivem no 
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entorno de áreas industriais são diagnosticados após longo período 
de exposição, conforme apontam diversos estudos 17, 18.

A falta de assistência dos serviços públicos de saúde ocupou 
grande espaço nas falas das mulheres. Nesse sentido, percebe-se a 
necessidade de um maior preparo e planejamento do setor saúde – 
Estado e municípios – para o desenvolvimento de ações de promo-
ção, proteção, assistência e vigilância em saúde:

Aqui em Suape não tem posto médico, porque quando a 
gente quer ir pra um clínico médico, a gente vai até Gaibu. 
Se você tiver com uma dor vai pra Gaibu, se você quiser fa-
zer curativo vai pra Gaibu, aqui tem uma médica [odontó-
loga] que ela obtura dente, então, se o material que ela usa 
tiver quebrado passa de oito a seis meses sem ter dentista, 
a gente procura dentista não tem (entrevista com morado-
ra de Suape).

A saúde é a pior que tem, porque se você precisar de um 
exame pra fazer pode deixar sua receitinha lá no livrinho 
porque vai passar anos, eu não sei, tem gente que tem sorte 
com dois, três meses ainda consegue, eu não, vou ter que 
fazer pago mesmo (entrevista com moradora de Suape).

As moradoras relatam outras formas de adoecimento. Algumas 
delas não descrevem problemas na saúde decorrentes do novo con-
texto econômico, porém, a maioria percebe os impactos negativos 
na saúde de suas famílias. Nas falas, percebe-se a ausência de boas 
condições de vida, de moradia, e de direitos básicos. Outra questão 
importante é a mudança de território, que altera a forma de viver e 
facilita o aparecimento de agravos e doenças, em especial relacio-
nadas à saúde mental: 

“...Com certeza lá a gente vivia à vontade sem estar doente, 
aqui é sempre com dor de cabeça, estressado, aumentou a 
quantidade de doença” (moradora de Nova Tatuoca).
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Ninguém vê, mais de noite a gente se acorda sufocado, tá 
entendendo? com aquela poeira, e  a gente num tem como 
resolver, já procuramos resolver, fizeram muita pesquisa 
do canto, pesquisa do outro, e nada resolve, tá entendendo? 
(moradora do Engenho Algodoais).

Não se pode ignorar a percepção dos atores sociais envolvidos 
e/ou atingidos pelos processos produtivos industriais que produ-
zem desigualdades. Essas preocupações precisam ser revertidas 
em ações, necessárias e pertinentes, visando a construção de uma 
sociedade mais justa e equânime, ajudando-os a sair da situação de 
população afetada.

A promoção da saúde e da sustentabilidade socioambiental deve 
ser pautada em uma nova forma de ciência bioética e sensível, bem 
como em novas práticas institucionais, técnico-científicas e sociais, 
que reconheçam a complexidade dos problemas e busquem estra-
tégias amplas, integradas e participativas para o enfrentamento e 
mitigação dos danos.

Refletir o passado e pensar resistências 
para o futuro: à guisa de conclusão

Eu acho muito difícil recuperar o passado porque foram 
coisas que o homem destruiu que não tem mais como vol-
tar. Como milagre acontece, eu espero que um dia aconte-
ça um milagre, porque só um milagre pra gente recuperar 
tudo que a gente perdeu. Eu acho que pra melhorar vai 
ser difícil, mas nada é impossível. Se os governantes pen-
sassem nos direitos das mulheres, pelo menos na nossa 
saúde, que fizessem um posto em cada comunidade, que 
fizessem uma ação pra esses jovens que estão aí no mundo 
das drogas, que alguém tivesse misericórdia e fizesse um 
lugar que tivesse curso para que a população aprendesse, 
se capacitasse e saísse dali com uma profissão, qualquer 
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coisa seria melhor do que como está hoje, porque o que 
a gente vê é violência e você não vê ninguém se importar 
com  a população daqui, e muito menos com as mulheres 
(Grupo Focal). 

Essa expressiva colocação, realizada durante uma das etapas 
desta pesquisa com mulheres no território do Cips, em particular 
uma marisqueira, que dimensiona com força suas perdas materiais 
e emocionais, nos revela que os impactos sofridos no meio ambien-
te e na vida das mulheres são de difícil reparação/compensação.

Por outro lado, políticas públicas devem ser pensadas – com a 
participação efetiva das mulheres, sujeitas de direito deste terri-
tório – para que, de algum modo, haja um bem-viver, sobretudo no 
que diz respeito às problemáticas no campo dos conflitos territo-
riais, da saúde e da segurança, aspectos norteadores deste trabalho.

O projeto de reestruturação industrial em Suape não contou 
com participação social nas discussões e aprovações das suas eta-
pas e nem com um planejamento que promovesse o bem-viver das 
pessoas, sendo os problemas vivenciadas na região reflexo direto 
da ausência de instrumentos democráticos que viabilizassem a opi-
nião e a voz das pessoas que historicamente ocupavam o território.

As marcas da desterritorialização, da brutalidade e de um pro-
gresso que trouxe dores são constantes nas histórias das mulheres 
retratadas nesse trabalho, que enfrentam cotidianamente, em suas 
vidas, os efeitos da ação do poder econômico. Há uma ausência do 
Estado em intervir nesses conflitos para possibilitar a permanên-
cia do modo de vida dessas mulheres sujeitas de direitos ao contrá-
rio, que é um dos promotores de vulneração socioambiental.

Poluição hídrica, sonora e atmosférica decorrentes das ativida-
des produtivas de determinadas indústrias, que alteram a qualidade 
de vida das mulheres e causam seu adoecimento e de todo o entor-
no familiar são alguns dos problemas diariamente enfrentados por 
elas, as esquecidas pelo poder público e excluídas pelo progresso. 
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A área de Suape parece ter sido privatizada, em face dos inte-
resses econômicos e financeiros.  A ausência de políticas de saúde, 
políticas compensatórias e mitigadoras dos danos socioambientais 
agrava sobremaneira esta problemática. É urgente, com a partici-
pação das mulheres impactadas pelo avanço industrial de Suape, 
estabelecer diálogos, discussões e sobretudo implementar políti-
cas públicas no plano dos conflitos agrários e de moradia, saúde e 
segurança. Um olhar para as excluídas do desenvolvimento se faz 
urgentemente necessário.
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A vulneração socioambiental dos pescadores 
artesanais na Ilha de Tatuocas*
Renata Cordeiro Domingues
Mariana Olivia Santana dos Santos
Idê Gomes Dantas Gurgel

Minha jangada vai sair pro mar
Vou trabalhar, meu bem querer

Se Deus quiser quando eu voltar do mar
Um peixe bom eu vou trazer.

Saúde & ambiente nos contextos de industrialização: 
uma introdução necessária

Escolhemos a música de Dorival Caymmi para abrir este capí-
tulo na intenção de referenciar com beleza e arte a vida cotidia-
na da comunidade tradicional de pescadores artesanais da Ilha de 
Tatuoca que, nos últimos anos, tem enfrentado, em seu território, 
intensos conflitos socioambientais – decorrentes das obras de ex-
pansão do Complexo Industrial e Portuário de Suape, em Pernam-
buco. Esses conflitos se materializam em um profundo processo de 

 * Adaptado de artigo publicado originalmente na Revista Tempus Acta de Saúde Cole-
tiva em 2014. Domingues RC., et al. A vulneração socioambiental advinda do comple-
xo industrial portuário de Suape: a perspectiva dos moradores da Ilha de Tatuoca – 
Ipojuca/PE. Tempus – Actas Saúde Col.2014;8(2):69–91
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desterritorialização das famílias e uma evidente descaracterização 
da Ilha de Tatuoca, considerada Área de Preservação Permanente 
(APP). Logo, dedicaremos as próximas linhas à análise das transfor-
mações territoriais e sociais que contextualizam a determinação 
social da saúde e muito contribuem para o processo de vulneração 
da população local.

Desde o final da década de 70, a Saúde Coletiva redimensiona 
suas perspectivas e seus objetos de estudo a partir da ampliação 
do conceito de saúde. Adota, como matriz teórica, a determinação 
social da saúde e reconhece as condições de vida e cidadania dos 
sujeitos como elementos fundamentais à promoção da vida e da 
saúde. Conforme assinala Buss: 

A saúde é produto de um amplo espectro de fatores rela-
cionados com a qualidade de vida, incluindo um padrão 
adequado de alimentação e nutrição, e de habitação e 
saneamento; boas condições de trabalho; oportunida-
des de educação ao longo de toda a vida; ambiente físico 
limpo; apoio social para famílias e indivíduos; estilo de 
vida responsável; e um espectro adequado de cuidados 
de saúde¹.

A possibilidade de transmutar o pensamento clássico da saúde, 
biologicista e reduzido, para uma esfera ampliada – que abraça o 
processo de determinação social da saúde – torna-se viável à me-
dida que se compreende a articulação existente entre as desigual-
dades sociais e a saúde, com o processo de adoecimento das popu-
lações humanas. Sob a luz de uma perspectiva ampliada, a saúde 
é compreendida, sobretudo, como um fenômeno essencialmente 
humano e não somente enquanto um fato biológico natural².

Sua relevância se deve à construção de um novo modelo que re-
orienta a práxis da saúde e suas teorias. Em sua dimensão episte-
mológica, se faz necessário diferenciar, claramente, a definição de 
determinantes sociais da saúde do conceito de determinação social 
da saúde. Os primeiros se limitam a descrever a saúde e a doença 
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por meio do “...emprego de esquemas de causalidade, que realizam 
uma associação empiricista entre condições de saúde e fatores so-
ciais”². A segunda – determinação social da saúde – explica a saúde 
“...como um fenômeno processual, emergido socialmente de uma 
“complexidade histórica concreta”². Certamente, os determinantes 
sociais, quando interpretados, isoladamente, como indicadores de 
saúde, submetem suas análises a meros fatores externos de cau-
salidade. Entretanto, quando contextualizados em sua realidade 
macro- e micro-política, social, econômica e cultural, tecem uma 
rede complexa e processual, aqui chamada de determinação social 
do processo saúde-doença. 

Conforme realça Boaventura de Sousa Santos³, estamos diante 
do ressurgimento de antigas formas de colonialismo – ajustadas 
para as sociedades democráticas – cujos governos se eximem da 
regulação estatal e privatizam os serviços públicos. Dessa forma, 
impetuosos atores não estatais se apropriam do poder e do con-
trole sobre as vidas e o bem-estar de vastas populações, por meio 
da aquisição do “...controle sobre os cuidados de saúde, da ter-
ra, da água potável, das sementes, das florestas ou da qualidade 
ambiental”³.

Recentemente, essa realidade continua sendo problematizada 
e debatida por áreas transversais do conhecimento, como a eco-
logia política e a bioética da proteção. Dialogar com essas áreas é 
necessário, para tensionar reflexões e políticas públicas de saúde, 
coerentes com a responsabilidade estatal de regulação das dinâmi-
cas discriminatórias relativas ao uso do poder – que sobrecarregam 
populações vulneradas.

A começar pelo discernimento, sutil e cuidadoso, entre os con-
ceitos de vulnerabilidade e vulneração. De acordo com o bioeticista 
Fermin Roland Schramm4: 

Vulnerabilidade se refere à condição de quem pode ser fe-
rido (ou traumatizado), ao passo que vulneração se refe-
re especificamente à condição de quem já está ferido (ou 
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traumatizado). Dito de forma mais geral, no primeiro caso 
estamos em presença de uma potencialidade compartilha-
da pelo universo de todos os seres vivos. No segundo, de 
algo em ato em determinados seres vivos específicos e que 
é necessariamente universalizável, pois todos os seres vi-
vos são, por essência, vulneráveis, devido à condição de 
finitude e mortalidade que os caracteriza, ao passo que so-
mente alguns são de fato afetados ou vulnerados.

A vulneração, portanto, é pautada, neste estudo, como a nuan-
ce que permite dar luz e precisão ao reconhecimento de povos e 
comunidades que se encontram em processo ativo de violência e 
discriminação. As comunidades de povos tradicionais são atingi-
das pelos grandes empreendimentos, por meio de concessões esta-
tais fomentadas por poderosas coalizões que percebem esses povos 
como arcaicos obstáculos ao progresso. A instalação e operação de 
grandes processos produtivos industriais apresentam nexos cau-
sais com problemas de ordem socioambiental e de saúde das áreas e 
populações direta e indiretamente afetadas. Os problemas derivam 
de conflitos ambientais decorrentes de disputas entre os interesses 
das comunidades locais e as grandes corporações, beneficiadas por 
atividades econômicas5.

Na atual conjuntura do capitalismo globalizado, os conflitos so-
cioambientais emergem de um mercado de caráter internacional 
injusto e insustentável, que se fundamenta na divisão internacio-
nal do trabalho e dos riscos que sobrecarregam países, territórios 
e populações vulneráveis.6 Coerentemente, o atual campo da Saúde 
& Ambiente amadurece suas bases teóricas e referencia suas ações 
no diálogo de saberes e na transversalidade do conhecimento. Pos-
sibilita a investigação desses conflitos na intenção de subsidiar a 
promoção de práticas contra-hegemônicas de transformação da 
realidade social.

A justiça ambiental, muito presente nas discussões da ecologia 
política, é entendida como um conjunto de princípios e práticas 
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sociais que asseguram a qualquer grupo social de natureza diversa 
a proteção de seus direitos, frente às consequências negativas de 
dinâmicas e ações de finalidade econômica.7 Ela “...busca assegurar 
tanto o acesso justo e equitativo aos recursos ambientais do país 
quanto o acesso amplo às informações relevantes ao conjunto da 
sociedade e grupos afetados”7. Todo território é,

...ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes com-
binações, funcional e simbólico, pois as relações de poder 
têm no espaço um componente indissociável tanto na re-
alização de ‘funções’ quanto na produção de ‘significados.8

Porto5 comenta que “...o território é pleno de lutas, de cultura, 
de formas próprias de organização social, institucional, de econo-
mia e memória”.

Certamente, a apropriação material e simbólica do espaço e 
o consequente desenvolvimento de afetos, significados, saberes, 
identidade e de uma economia, relativos ao lugar, são elementos 
estruturais na construção histórica de uma comunidade tradicio-
nal. A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 
e Comunidades Tradicionais, instituída através do Decreto nº 6040, 
sancionado em 2007, define esses povos e comunidades como: 

...grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas próprias de organização 
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 
como condição para sua reprodução cultural, social, reli-
giosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição9.

São enfatizados os atributos e qualidades próprios de grupos 
particulares, “...que permitam diferenciar os povos e comunida-
des tradicionais do restante da sociedade, clarificando assim quais 
princípios poderiam servir como elementos identificadores desse 
conjunto heterogêneo”10.



Pa
rt

e 
2

232

A elaboração e a legitimação de um conceito permitem maiores 
possibilidades de se retirar as diferenças da penumbra da invisibi-
lidade e fortalecer as condições de operacionalização de políticas 
que assegurem a proteção às diferenças e promovam a inclusão so-
cial de grupos específicos – que, durante séculos, permaneceram à 
margem do acesso às políticas públicas de caráter universal.

Suape: território de conflitos e injustiças

Historicamente, as regiões Norte e Nordeste do Brasil apresen-
tam os piores índices de desenvolvimento social e de qualidade de 
vida. Tal condição revela as precárias estruturas de vida e saúde 
das populações, fomentadas por um processo histórico de desigual-
dade social e exploração territorial em regiões de pobreza. O Estado 
de Pernambuco, localizado na Região Nordeste, segue apresentan-
do destaque progressivo no cenário econômico nacional, devido à 
presença de intensos processos de industrialização tardia e urbani-
zação desordenada, pela instalação de grandes empreendimentos 
e obras, como a transposição das águas do Rio São Francisco – no 
Sertão, implantação de um polo farmacoquímico – no Norte do 
Estado, e o Projeto do Complexo Industrial e Portuário de Suape 
(Cips) – no litoral Sul.

Desde a década de 70, o Cips prevê a instalação de mais de 130 
indústrias, entre elas: uma refinaria de petróleo, um polo petro-
químico, três estaleiros, um complexo de fertilizantes, uma fábri-
ca de alumínio, uma de cimento e uma de pneumáticos. O projeto 
manteve-se estagnado, durante um largo intervalo de tempo, e 
apenas na última década foi retomada sua implementação com o 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que propunha ge-
rar riqueza e desenvolvimento para o Estado, empregos para a po-
pulação local, assim como melhorias nas condições de vida. A for-
ma como grande parte dos empreendimentos deste programa está 
sendo implementada nos cenários locais parece revelar projetos 
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desarticulados, sob a perspectiva da produção de resultado econô-
mico em curto prazo11. Esta qualidade compromete o crescimento 
da economia com equidade social e aproxima o PAC de políticas de-
senvolvimentistas que contradizem os fundamentos de um projeto 
democrático e popular.

A baía de Suape contém, em sua conformação original, as ilhas 
de Tatuoca e Cocaia, que, juntas, correspondem a uma área geo-
gráfica de 3.600 hectares, banhadas pelas águas provenientes do 
encontro do mar com três importantes rios da região: Massan-
gana, Tatuoca e Ipojuca. O Território Estratégico de Suape (TES) 
compreende os municípios do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, 
Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Escada, Ribeirão, Sirinhaém e 
Rio Formoso. A adoção do termo gestor “Território Estrátégico de 
Suape” se deve à compreensão de que o lugar é favorável à imple-
mentação de políticas estaduais de desenvolvimento portuário e 
industrial.12 O TES encontra-se interligado a mais de 160 portos em 
todos os continentes, em estreita proximidade à capital pernam-
bucana, e apresenta forte centralidade em relação à Região Nor-
deste, oferecendo abundância de recursos naturais necessários ao 
processo de industrialização13. Abrange parte do litoral-sul da Re-
gião Metropolitana de Recife, assim como grandes latifúndios que 
compreendem terras de 22 antigos engenhos de cana-de-açúcar – 
atividade econômica historicamente presente na região. O caráter 
misto litorâneo/rural da região favorece a instalação de grandes 
indústrias com cadeias produtivas extrativistas e de forte impacto 
socioambiental.

A situação de vulneração socioambiental se amplia e se torna 
mais complexa quando, ao analisar com cuidado a totalidade da 
implementacão do projeto do Cips, percebe-se que os impactos 
socioambientais se encontram ativos, desde o princípio das obras 
de construção de suas indústrias, a exemplo da Petroquímica, dos 
Estaleiros e da Refinaria Abreu e Lima (RNEST). Intervenções de 
alto impacto ambiental, como as dragagens, alteram a profun-
didade, a salinidade e o curso dos rios, bem como a dinâmica 
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natural dos mangues e ecossistemas locais. Dessa forma, o caráter 
múltiplo dos impactos e processos de determinação social da saú-
de revela a necessidade de uma abordagem própria aos sistemas 
complexos14.

A forte industrialização na região de Suape é responsável por 
profundas e aceleradas mudanças territoriais – inclusive, atual-
mente, Tatuoca não se categoriza mais como ilha, por ter sido par-
cialmente aterrada em prol da construção de uma via de acesso ter-
restre ao Estaleiro Atlântico Sul. Em 2010, o Governo do Estado de 
Pernambuco aprovou as obras de expansão do Complexo industrial, 
que propusera a implantação do Estaleiro Promar, via contratação 
da empresa Holandesa Van Oord. 

Este cenário macropolítico e econômico diz respeito à realidade 
vivida por uma comunidade tradicional de pescadores artesanais, 
localizada na Ilha de Tatuoca que, enfrenta intensos conflitos so-
cioambientais por por morar e viver na região de expansão indus-
trial. Essa comunidade foi, progressiva e compulsoriamente, des-
territorializada, e seu território de vida “engolido” pela dinâmica 
do crescimento, causa primeira de modificações intensas nas ca-
racterísticas de seu ambiente natural e dos modos tradicionais da 
vida comunitária.

A comunidade da Ilha de Tatuoca encontrava-se no local há cer-
ca de 200 anos e tinha, na pesca artesanal, a principal atividade 
geradora de renda e subsistência. Durante gerações, as famílias so-
breviveram da pesca artesanal, coleta de mariscos e crustáceos nas 
regiões vivas dos manguezais e colheita de alguns frutos comuns 
à região, como manga e caju. A comunidade transcende os limites 
terrestres e sua apropriação do espaço se dá mediante a articulação 
com aspectos relacionados ao uso, aos símbolos e ao conhecimento 
sobre as águas, constituindo-se em território marinho. A tradição 
em questão é intrínseca ao modo de produção e reprodução da vida 
em um espaço que “...extrapola a terra firme e é desenhado pelas 
águas dos rios e do mar”15.
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Estima-se que, desde sua última ocupação, a comunidade con-
solidou-se entre os morros da ilha e o rio Tatuoca, estendendo-se 
por uma área conhecida por seus habitantes como “prainha” e ali 
permaneceu durante várias gerações. Em 2007, o Estaleiro Atlân-
tico Sul começou a ser construído e, já na terraplanagem do terre-
no, foram removidas cerca de 20 famílias de Tatuoca. As remoções 
ocorreram mediante negociação de indenizações, pactuadas indi-
vidualmente e de valor variado para cada família – fato que con-
tribuiu para a fragilização do enfrentamento coletivo e dispersou 
a população por territórios periféricos vizinhos. No entanto, não 
se conhece o local e as condições da atual moradia dessas famílias – 
situação que revela a falta de acompanhamento e apoio social às fa-
mílias diretamente afetadas do TES.

Em 2011, quando foram iniciadas as obras de expansão, a im-
plantação do Estaleiro Promar apropriou-se de 97,40 hectares da 
Ilha de Tatuoca16. Atualmente, as 60 famílias remanescentes da 
ilha foram desterritorializadas, e parte delas compulsoriamente 
transferida para um conjunto habitacional, localizado nas regiões 
periféricas de Suape, entretanto, apenas 48 das 60 famílias são re-
gistradas no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do Estaleiro 
Promar. O RIMA Promar prevê o remanejamento involuntário des-
sas famílias para o conjunto habitacional chamado “Nova Tatuo-
ca”16: casas de dois quartos, sala, banheiro, cozinha e um pequeno 
quintal. O pequeno espaço destinado para cada família não possi-
bilita o cultivo de alimentos – atividade comunitária consolidada, 
durante toda a vida, na Ilha de Tatuoca que, junto à pesca artesanal, 
constituíam as principais fontes geradoras de renda. A geografia 
crítica explica os processos de Territorialização-Desterritoriali-
zação-Reterritorialização (TDR) como um continuum inacabado8,9. 
Dessa forma, o processo de desterritorialização não se esgota em si 
e se apresenta sequenciado por uma reterritorialização em níveis 
variados de desafios e transformações. 
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Figura 1 Estaleiros de Suape vistos da Ilha de Tatuoca.

Fonte Mariana Santos, 2013.

Figura 2 Sítio de moradora, Ilha de Tatuoca, Suape/PE

Fonte Mariana Santos, 2013.
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Este contexto clama por visibilidade e inserção nas pautas e 
agendas políticas globais e locais, visto que são incomensuráveis 
os impactos negativos de grandes empreendimentos e processos 
produtivos no ambiente e na saúde das populações humanas. Des-
sa forma, este estudo tem o objetivo de analisar o discurso dos mo-
radores da Ilha de Tatuoca em relação ao processo de vulneração 
socioambiental que está ocorrendo no território em conflito.

Os dados foram coletados no período de 2010 a 2013, mediante 
entrevistas semiestruturadas aplicadas a cinco moradores da Ilha 
de Tatuoca (três homens e duas mulheres). Os procedimentos uti-
lizados estão condizentes com a conduta ética, conforme resolução 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS), nº 466/12. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Fiocruz Pernambuco 
(CAAE 44507115.50000.5190) e todos os participantes assinaram um 
Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e suas identida-
des foram preservadas.

Para análise, foram utilizados princípios conceituais da Análise 
Crítica do Discurso (ACD) que, segundo Fairclough17, compreende o 
discurso como uma forma de prática social constitutiva, na medi-
da em que possibilita a definição das estruturas sociais, ao mesmo 
tempo em que é constituído socialmente. Fairclough se fundamen-
ta nos conceitos de Althusser e relaciona as práticas sociais aos 
conceitos de ideologia e de poder. Dessa forma, a ideologia é com-
preendida como significados ou construções da realidade, a partir 
da construção de “...várias dimensões das formas ou sentidos das 
práticas discursivas e contribuindo para a produção, a reprodução 
ou a transformação das relações de dominação”18.

Araújo19 destaca a importante contribuição da Teoria Social 
dos Discursos, fonte teórico-conceitual da ACD, que possibilita 
perceber os discursos existentes e suas disputas pela hegemonia 
e pelo poder simbólico ao modo semelhante a um mercado, onde 
os discursos são produzidos, circulam e são consumidos, agregan-
do valor e se transformando continuamente, mediante a ação dos 
sujeitos e os diversos contextos em que operam, em busca de uma 
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tripla legitimidade. Portanto, enquanto característica determinan-
te, a qualidade emancipatória da ACD se materializa com a investi-
gação das relações entre o discurso e o modo de atuação no mundo 
e na sociedade, pois permite reconhecer os discursos dos sujeitos 
sociais para além das estruturas institucionais, favorecendo a de-
sarticulação de tais estruturas18.

Tatuoca: uma ilha vulnerada 

A análise da percepção da comunidade de pescadores sobre o 
processo de industrialização do Cips revela questões relacionadas 
aos impactos deste processo sobre o território e a população local, 
como: a escassez de investimentos em infraestrutura urbana capa-
zes de suprir a demanda populacional crescente da região; as trans-
formações materiais e imateriais dos territórios locais; assim como 
a possibilidade de adesão ao trabalho formal, devido à demanda 
por mão-de-obra das grandes indústrias e empreiteiras implanta-
das no lugar.

Sabe-se que a instalação de grandes processos produtivos exige 
intensa concentração de mão-de-obra nos territórios industriais. 
Em menos de uma década, o quantitativo populacional do TES do-
brou e, somente o município de Ipojuca, que antes comportava 
cerca de 40.000 habitantes, em 2013 registrava cerca de 81.00020. A 
acentuada migração populacional se deve ao recrutamento de tra-
balhadores advindos de diversos estados. Este fenômeno ocorreu 
desde a fase de construção e instalação das indústrias até a fase de 
operação e produção industrial.

Nos discursos dos ilhéus, é possível perceber, com clareza, a 
preocupação com o acelerado inchaço populacional da região, ali-
nhado à falta de planejamento urbano e aos baixos investimentos 
em infraestrutura. Muitos relatos destacam o aumento da violên-
cia local, que acarreta um forte sentimento de insegurança e con-
sequente impacto nos costumes e dinâmicas da comunidade. Estas 
preocupações são perceptíveis nos discursos que se seguem: 
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Tem sua parte boa e também tem sua parte ruim, né. Por 
que traz pessoas diferente, onde eu moro, muita gente 
diferente, muita gente estranha. A gente já não tem mais 
aquela liberdade que tinha antigamente, né. Aqui em Su-
ape, a gente chegava a dormir até de porta aberta, hoje em 
dia, ninguém faz mais isso. Tem que ter uma precaução, 
porque tem muita gente estranha no local, ta entendendo? 
Aí afetou, um pouco assim, nosso jeito de viver um pouco. 
(Sujeito 2).

Outro aspecto presente na quase totalidade dos discursos é a 
percepção das alterações territoriais, próprias dos processos in-
dustriais, como: aterro de mangues, construção de rodovias, pro-
fusão de maquinários e contêineres. Conforme podemos verificar 
no recorte abaixo:

Quando eu vim morar aqui não tinha nada disso, tinha que 
atravessar de barco, dependia de  barco. Aí depois, esse es-
taleiro foi vindo pra cá e agora tá tudo diferente, mudou 
tudo. Não tinha nada. (...) Assim, acho de bom porque apa-
rece oportunidade, uma coisa que a gente não tinha nem 
acesso pra sair, a gente sofria, dependia dos outros pra 
atravessar (sujeito 5).

Em contraponto às percepções dos impactos negativos que so-
brecarregam a comunidade, a maioria dos sujeitos entrevistados 
afirma ter ocorrido aumento na possibilidade de trabalho formal. 
Condição percebida por eles como benéfica, por possibilitar maior 
aquisição de renda e assegurar direitos trabalhistas, por meio da 
assinatura da carteira de trabalho. A fala a seguir reconhece a me-
lhoria das possibilidades de emprego:

Por uma parte foi bom e por outra é ruim, né? Porque em-
prego ficou melhor, por enquanto, né... e quanto a parte do 
meio ambiente: zero!(...) (Sujeito 4). 
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O recorte da fala do Sujeito 2 reforça essa afirmação:

E a parte boa foi que surgiu emprego, né, muita gente que, 
até então, nunca tinha fichado a carteira, hoje em dia, ter 
um emprego fixo, né, melhorou a expectativa de vida, né. 
(Sujeito 2). 

Entretanto, os Sujeitos 1 e 3 salientam questões relacionadas à 
precarização das relações de trabalho e à insalubridade dos am-
bientes laborais nas indústrias, como instabilidade dos vínculos 
empregatícios, precárias condições de alojamento dos trabalhado-
res e exposição a riscos de caráter químico.

Vem tanta gente de fora, chega aqui iludido pelo esse em-
prego, trabalha numa área de risco, que Suape é uma área 
de risco, trabalha com produtos químico, com gás, etc. e 
muitas empresa não paga os 30%. O alojamento que a em-
presa dava era precário, então houve essas greve, né? (Su-
jeito 1).

Aqui, agora em 2010, 2008, 2009 foi muito bom aqui, quan-
do começou aí, essa coisa aí, mas quando começou 2010 não 
deu não, passamos quase 2010 parados aqui dentro.(...) a 
gente ouviu o homem dizer: “a gente tem que avexar pra 
tirar esse pessoal daqui de baixo” (Sujeito 3).

A segunda categoria de análise compreende o discurso dos en-
trevistados sobre a percepção relacionada ao impacto ambiental, 
decorrente das obras de implantação e expansão do Cips. Reúne e 
denuncia um conjunto variado de ações exploratórias de consequ-
ências ambientais, por vezes irreversíveis:

Desde que existe Suape, existe dragagem. Foi largada em 
área de pesca onde se reproduz a lagosta, onde se repro-
duz o peixe e outros tipos de espécie de crustáceos que 
vive ali. Então, com a ambição miserável do dinheiro, o 
que foi que eles fizeram? “vamo fazer e o pequeno é que 



cA
pÍ

TU
LO

 1
2

241

se lasque” essa é a palavra: “o pequeno é que se lasque”. O 
abuso total, e largando o dejeto. (...) A água ficou de uma 
forma tão suja, ficou quase da cor de sangue: vermelhada 
(...) Aumentou a poluição, aumentou o desmatamento, au-
mentou a temperatura. Então que dizer: não é mais um lu-
gar 100% saudável. Hoje eu tenho essa preocupação devido 
à poluição, que é uma coisa que vai crescer cada dia mais. 
(...) Porque todas indústrias tão sendo montadas sempre 
a beira dos rios. Todas indústrias joga dejetos nos rio. É 
preocupação: esses dejetos são tratados? De que forma são 

tratados? (Sujeito 1)

As dragagens, discutidas anteriormente, caracterizam-se como 
uma técnica da engenharia cuja finalidade é remover sedimentos 
no fundo do mar ou no leito dos rios, para aumentar a profundi-
dade e ensejar o acesso de embarcações de grande porte por via 
marítima. A consequência direta e imediata dessas técnicas é a al-
teração da salinidade das águas, o desnivelamento dos lençóis fre-
áticos e o evidente comprometimento do ecossistema e da vida de 
diversas espécies, como peixes, lagostas e mariscos.9 Nos últimos 
anos, a comunidade encontra-se diante da escassez de água potável, 
devido ao secamento dos poços artesanais, escavados pelos nativos 
e moradores locais da Ilha de Tatuoca.

Dentre as hipóteses para a atual circunstância, as dragagens 
parecem ser a que melhor explica a privação de água. Já as explo-
sões submarinas alteram a profundidade do mar e dos rios, como 
também desnivelam os lençóis freáticos. Além das dragagens, o 
discurso do Sujeito 1 denuncia a ocupação de áreas ribeirinhas por 
indústrias poluentes, bem como o criminoso despejo de dejetos al-
tamente tóxicos nos leitos dos rios e nas águas do mar. No recorte 
de fala, ainda revela: 

A lagosta foi rejeitada em outros países porque foi achado 
nela resíduo de ferro (Sujeito 1).
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A ocorrência de fatos desta natureza revela a falta de fiscaliza-
ção e de regulação do Estado diante de indústrias predatórias e a 
irresponsabilidade sanitária das instituições gestoras da saúde pú-
blica local.

O discurso dos sujeitos apresentou outras ações fundamenta-
das na insustentabilidade ambiental, como vastas áreas de des-
matamento e aterro de manguezais, impactando bruscamente na 
reprodução e na densidade de inúmeras espécies de crustáceos 
nativas dos mangues, como siri, aratu e caranguejo, condição ex-
pressa no discurso: 

Isso aí tudo era mata, menino. Acabou-se tudinho. (Sujeito 3)

Pronto, essa área que você tá vendo do complexo aqui, tudo 
era mangue, tudo era mangue. Se pegava guaiamum e do 
muito, caranguejo. Então, todo mundo, área da pesca, tinha 
sustentabilidade aqui. Área de marisco, que aqui era uma 
grande reprodução de marisco, acabo, acabo (Sujeito 2).

Antes o meio ambiente não era 100%, mas vamos botar uns 
99%. Hoje vamos botar uns 40%, em média. É, poluição mais, 
dematamento mais ainda, os peixes desapareceu, crustáceo 
desparecendo, e cada vez vai assim (...) (Sujeito 4) 

Não tinha nada, nada. Aí quando foi em dois mil e cinco, 
eu ainda tava grávida, foi que veio uns povo, assim, com 
as máquinas, aí foi derrubando o mangue, tudinho (...) 
(Sujeito 5)

As discussões e estudos sobre as alterações de alto impacto am-
biental na área são de fundamental importância, devido ao fato de 
a Ilha de Tatuoca ser uma área de manguezal, considerada Área de 
Preservação Permanente (APP). Definida, de acordo com o novo Có-
digo Florestal, instituído pela Lei nº 12.651/12, como: 

área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com 
a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
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paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas21. 

O novo Código Florestal ainda dispõe sobre as condições de in-
tervenção e/ou supressão de vegetação nativa em APPs, sendo essas 
admitidas somente nas hipóteses de baixo impacto ambiental, pre-
vistas nesta Lei, ou de utilidade pública de interesse social21 – cate-
goria em que o Cips se enquadra, por ter legitimidade frente à sua 
importância econômica para o Estado. Instituiu-se, dessa forma, 
no ano de 2010, a Lei Estadual no. 14.046, que autoriza a supressão 
de vegetação de preservação permanente para a expansão do com-
plexo industrial. Em memorial disposto nessa Lei, é possível a iden-
tificação das áreas destinadas à ampliação e modernização do Porto 
de Suape, em que a Ilha de Tatuoca se encontra localizada entre as 
propriedades do Engenho Massangana – Gleba 1, Ilha dos Barreiros, 
Ilha da Cana e Ilha de Tatuoca, abrangendo 298,5062 hectares de 
área de manguezal22.

Porto5  reconhece a consolidação do senso comum que entende o 
desenvolvimento dominante, caracterizado pela busca permanen-
te do crescimento fundamentado em atividades extrativistas, como 
algo de qualidade insustentável, por destinar-se ao esgotamento 
dos recursos naturais. Ele afirma: 

Infelizmente, a opinião pública não vai além dessa cons-
tatação e não percebe que o espaço perde, então, as suas 
características ecosssistêmicas – diversidade, complemen-
tariedade, resiliência, renovação – e se torna um espaço 
indefinido, mero suporte para as atividades econômicas e 
as infraestruturais5.

A análise desta categoria permite observar que as práticas comu-
nitárias de pesca artesanal, como cultura e fonte de subsistência, têm 
relações harmoniosas de usufruto dos recursos naturais e se vincu-
lam aos princípios da sustentabilidade e da conservação dos biomas:
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Antigamente a pescaria era mais artesanal, né, no caso da 
lagosta mesmo, a gente pescava com covo, sabe o que é covo, 
né? Que é aquela armadilha de madeira, coberta com tela, 
onde a gente só pescava a lagosta daquele jeito. Hoje em dia, 
mudou...existem muitos mergulhadores pescando com 
compressor e redes, onde pega todo tamanho e todo tipo de 
lagosta, né...Então, houve mais retirada de lagosta do mar 
e pouco tempo de espera para que ela se reproduzisse, né. 
(Sujeito 2).

Quando vim morar aqui era tudo, era a coisa mais linda, a 
árvore e tudo, tanto pé de fruta. Pronto, hoje não tem qua-
se nada. Pé de caju, mangaba, que muita gente que mora 
em Tatuoca sobrevive disso, tirando caju, mangaba. Hoje 
não tem mais. Porque destrói tudo. Derruba pé de coqueiro, 
mangaba, cajueiro, tudo, tudo, tudo (Sujeito 5).

O discurso está inserido em uma esfera consciente da progres-
são e irreversibilidade dos impactos ambientais. Além disso, as 
consequências desta complexa realidade manifestam-se de forma 
concreta e afetam diretamente a saúde humana e o ambiente, como 
a intoxicação por metais pesados das espécies marinhas e humanas.

A terceira categoria de análise do discurso se refere à percep-
ção dos ilhéus sobre o processo de desterritorialização vivenciado. 
É imprescindível atentar para o fato de não se tratar somente de 
um deslocamento geográfico, mas, sim, de uma transferência com-
pulsória que impõe desafios culturais e econômicos às famílias ali 
consolidadas. O discurso analisado sob esta dimensão oferece ar-
gumentos que fortalecem a premissa de que o território é para a 
comunidade fonte de produção e reprodução da vida e também sua 
referência histórica e sua identidade.

Isso se constata claramente quando observamos o recorte de 
fala do Sujeito 4, que diz: “A gente vive sobre a água”. 

Nesse cenário, a tradição ganha um sentido ampliado e sutil, 
pois contempla os modos de vida construídos a partir da experiên-
cia empírica, assim como sentimentos de pertencimento ao lugar 
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onde se vive e se reconhece. O deslocamento compulsório para 
outro lugar implica, necessariamente, em bruscas mudanças no 
modo de vida e perda do sentimento de pertencimento ao lugar 
onde se vive e se identifica:

Ah, eu acho ruim, né. Porque o pessoal que mora aqui ja-
mais vai se adaptar na cidade. O pessoal vive da pesca, aí o 
cara vai morar na cidade já é outro tipo de vida, né, muito 
diferente (Sujeito 2).

Expressa a percepção de que

(...) Eu to muito acostumada aqui, já morei lá fora, mas 
não me acostumei, voltei, vim morar aqui de novo(...) (Su-
jeito 3).

(...) eu amo esse lugar, eu adoro. Aí se for por mim, eu nun-

ca queria sair (Sujeito 5).

As falas revelam um forte vínculo afetivo e simbólico dos pesca-
dores com o lugar em que habitam/habitavam e trabalha/trabalha-
vam, fato que fortalece a construção de uma identidade. Além disso, 
as narrativas demonstram um acúmulo de conhecimento tradicio-
nal, compartilhado coletivamente pelos nativos e locais da ilha, e 
formas próprias de organização e produção da vida local, como po-
demos evidenciar no trecho de fala a seguir:

Porque uma pessoa que vive da agricultura, vive da pesca, 
ainda que compre um terreno, não aqui, em outro lugar, 
não tem condições de construir. (...) Então é uma falta de 
respeito ao povo da ilha e aos pescadores (...) Se for tirado 
isso aqui, a gente vai perder vários pontos localizados de 
área de pesca (Sujeito 5).

Outro aspecto relevante é o relato de quatro dos cinco en-
trevistados, de que a condução do processo de remanejamento 
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involuntário dos ilhéus aconteceu de maneira violenta, sem res-
peitar as políticas públicas de proteção e sem critérios. A quase 
totalidade dos discursos revela a oferta de indenizações que não 
asseguram condições dignas de moradia, expondo as famílias a 
contextos de insegurança e precariedade. Além disso, as indeniza-
ções são ofertadas mediante negociações individuais, com grandes 
flutuações entre as famílias e, por vezes, ameaçadoras:

A oferta maior pra eles até hoje foi quarenta mil reais, eu 
garanto que não compra um terreno pra viver, imagina pra 
construir. (Sujeito 1).

O governo de Estado manda o dinheiro pra tirar o povo da-
qui, agora por aqui ninguem recebe ele não. O que é que a 
pessoa vai fazer com 20 mil, 30 mil lá fora? Vai fazer o que 
lá fora? Pra construir casa, comprar casa e tudo, vai fazer 
o que lá? Nada. Nem ponte, nem viaduto tem mais pra nin-
guem morar (Sujeito 3).

Tem gente aqui que avaliou a casa por 800 reais. E a pessoa 
vai fazer o que com 800 reais? Dizem que vai entrar com 
integração de posse, é para a pessoa intimidar e perder, 
né... que antigamente, antes quando vei esse Estaleiro aí, 
saiu 4 famílias... uma saiu no valor de 5 mil reais, outra de 9 
mil (..) Aí, hoje moram numa favela. A gente quer sair com 
uma casa, num lugar que a gente quer morar(...) É isso que 
a gente pensa aqui, Suape tá daquele jeito, né, num quer 
pagar o certo e começa a mexer os  pauzinho dela, já que 
os pau da gente é mais pequeno, mais curto do que os dela, 
né (Sujeito 4).

Oferecendo mixaria, ameaçando derrubar a casa com tudo 
dentro. Foi. Aí muitos teve medo, assim, né, de perder o 
pouco que tinha né? Foi de repente, foi muito rápido que 
isso aconteceu (Sujeito 5).

As circunstâncias históricas que constituem a ocupação terri-
torial da Ilha de Tatuoca foram desenhadas pela predominância do 
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contrato (verbal) de alienação que, por gerações, submeteu a ilha 
e seus moradores a dois tipos de domínio: o domínio eminente, ou 
direto do dono, e o domínio útil, ou indireto, dos moradores23. 

As narrativas apresentadas até o momento revelam negligên-
cia, abandono, violência e insegurança das ações estatais. Su-
cumbindo à lógica neoliberal, o Estado se desresponsabiliza pe-
las mazelas instauradas na região e o sofrimento provocado nas 
populações locais. Nesse contexto, a possibilidade de ser efetuado 
um processo de reterritorialização dessas famílias limita-se ao 
mero processo de remanejamento espacial. É por esse mecanismo, 
comumente utilizado pela força da reprodução do capital, que se 
intensifica o fomento às desigualdades. Outro produto dessa di-
nâmica discriminatória é a segregação espacial, que isola e con-
centra as populações vulneradas nas periferias dos grandes polos 
urbanos industriais24.

O desfecho desse capítulo penetra no cerne do problema enfo-
cado, quando se debruça na análise das transformações impostas 
no perfil das atividades de subsistência e geração de renda dos mo-
radores da Ilha de Tatuoca. A fala dos entrevistados demonstra a 
magnitude das consequências e do processo de vulneração socio-
ambiental decorrentes da instalação do Estaleiro Promar. 

O processo histórico de construção cultural e ocupação terri-
torial da região de Suape ocorreu através de uma gradativa consoli-
dação da atividade pesqueira como principal fonte de renda, sub-
sistência e identidade das famílias da ilha. O discurso dos sujeitos, 
não somente nesta categoria, como em todas as anteriores, destaca 
o drama social vivido por esta comunidade, decorrente da inviabi-
lização da atividade da pesca artesanal.

Eu vivo da pesca desde os 14 anos. Eu sou nativo daqui, toda 
minha família é  descendente de pescador e até hoje nós vi-
vemos, tiramos nosso sustento da atividade da pesca. Coisa 
que hoje tá praticamente impossível, devido à degradação 
ambiental que foi feita por Suape de forma irresponsáve.
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(...) Legitimamente na cultura da pesca que nós fomos cria-
dos (Sujeito 1).

Aí, já pesquei muito, peguei muito marisco, muito siri, ca-
ranguejo, até peixe mesmo. Agora não tem mais não, mas 
tinha muito, já peguei muito peixe, foi com que criava 
meus filhos aqui dentro (Sujeito 3).

Esse povo sobrevivia aqui pescando, aí pescava e vendia 
aqui, e fazia as compras. Antes sobrevivia de quê? De pe-
gar aratu, pegar caranguejo, pegar siri, pra sobreviver. É a 
semana todinha, de segunda a sexta. Aqui ninguém traba-
lhava em firma não (Sujeito 5).

O discurso dos moradores faz emergir a complexidade dos con-
flitos enfrentados, pois a atividade da pesca, além de ser a fonte basi-
lar de subsistência e geração de renda, também é crença, costume e 
arte. Ramalho25, ao estudar a estética marítima pesqueira, comenta:  

Apesar de se situarem nesse contexto adverso, um fato 
me chamou atenção: os pescadores categorizaram seu 
saber-fazer pesqueiro de belo, reunindo nele atributos 
como resistência, perfeição, aprazível e humanização da 
natureza, enquanto um sentir compartilhado25.

Assim, a pesca artesanal se configura como elemento de força 
na organização social da comunidade e, metaforicamente, no âm-
bito cultural pode ser comparada a uma rede de pesca tecida pelas 
inter-relações dos sujeitos e seus saberes.

Destacamos, então, a relevante característica do prazer mani-
festo no exercício da atividade pesqueira, que deve ser entendido 
como o alcance do prazer através da atividade laboral. O entrevis-
tado 2 exprime: Nas minhas horas vagas eu pesco, mas não profissio-
nalmente, eu pesco por divertimento, né. (Sujeito 2).

Mesmo que, atualmente, a pesca não seja a principal fonte ge-
radora de renda, o ilhéu continua a pescar como via de acesso ao 
prazer e à diversão. Em vista dessa estreita relação com o elemento 
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aquático, no Brasil algumas populações são chamadas de “povos 
das águas”.

Outra qualidade que se sobressai no estudo desses povos, e 
particularmente na comunidade da Ilha de Tatuoca, é a organici-
dade da autonomia presente na geração de renda e subsistência 
por meio da pesca artesanal. Isso é uma mediação social prioritária 
para justificar o trabalho como território da arte e construtor do 
sentimento de homens libertos, opondo-se aos espaços esteriliza-
dores de uma estética da existência que inibem o caráter do aprazí-
vel, do belo e da autonomia irmanados à esfera produtiva25.

A autonomia é vista aqui como a qualidade de homem e mulher 
não cativos do trabalho. Por isso, oferece a potência, aos trabalha-
dores das águas, de virem a ser “homens libertos”, diante do con-
texto global de exploração da força de trabalho e da concentração 
de poder, de renda, de terra, de água. Ramalho25 afirma: “O traba-
lho gerador do aprazível acompanha a vida não cativa do pescador. 
O belo é a satisfação pela arte, que é a própria realização das obje-
tivações concretas que permitem ao pescador reproduzir-se”.

O entrevistado 1 exprime a seguinte indagação: “Eles querem ti-
rar o pescador da pesca pra trabalhar em firma de ajudante, né?”. 

É possível sentir que há, em alguns sujeitos, a percepção de que a 
mudança no perfil da atividade laboral os condena à condição de su-
bordinação e tolhimento do aspecto criador e livre do homem. A fim 
de propiciar uma melhor compreensão sobre a percepção dos ilhéus 
relacionada às oportunidades de emprego no Cips, bem como à qua-
lidade dos vínculos trabalhistas, reúne-se a seguir as ideias centrais, 
referentes à questão abordada pelos 5 sujeitos entrevistados:

Quando você vai fazer três mês pra vencer a experiência 
eles mandam embora. E muitos pescador são analfabeto e 
analfabeto não tem emprego fixo. Muita coisa em Suape é 
ilusão, né? (Sujeito 1).

Muita gente se adapta, entendeu? E muitos não conseguem 
se adaptar, entram, passam um tempo e saem, mas a maio-
ria fica. (Sujeito 2).
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Os que vivem aqui vive trabalhando, logo antes tavam tudo 
trabalhando aqui no estaleiro. Mas foi tempo que cortou 
muita gente aí, aí os meninos saíram. (Sujeito 3).

Essas empresas que tão chegando, dão emprego temporá-
rio, né. Por que muitas empresas, o que? Elas pega termina 
o contrato e contrata gente de fora, só bota os da área pra 
fazer mídia, pra dizer que empregou. Aí depois demite e 
diz que foi um mal funcionário, né e faz o que lá sabe fazer 
melhor. O estaleiro começou a pegar bastante gente e ago-
ra ta demitindo a maioria. (Sujeito 4).

Aí depois que esse estaleiro veio pra cá foi muita melhora, né, 
porque deu muitos emprego de carteira fichada (Sujeito 5).

A quase totalidade dos sujeitos percebe a possibilidade de em-
prego formal como a principal vantagem da chegada das empresas 
e indústrias na região. No entanto, todos os entrevistados são cons-
cientes da instabilidade dos vínculos empregatícios e alguns rela-
tam se sentirem alvo de estratégias midiáticas e mercadológicas, 
contrariando o discurso desenvolvimentista da mídia, que ilude os 
expectadores sociais e satisfaz suas esdrúxulas coalizões.13 Apesar 
das entrevistas não pormenorizarem os mecanismos e estratégias 
de resistência, criados pela comunidade e populações adjacentes, 
parece existir um sentimento de resignação no discurso da comu-
nidade de pescadores frente a situações e realidades de exploração 
e injustiça percebidas na experiência vivida, hipótese fortalecida 
pelo recorte a seguir:

O mundo vive através de quê? de dinheiro, né. Pra con-
trolar tem que ter alguém forte no meio. Mas do jeito que 
tá...a empresa mundial tá no meio: a Petrobrás. E quem é 
que para essa obra? Só Deus pode parar essa obra e mais 
ninguém (Sujeito 4).

É possível observar que os sujeitos entrevistados percebem e 
sentem as fortes alterações territoriais e os consequentes impactos 
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na dinâmica cotidiana da comunidade. Entretanto, não se percebe, 
em seus discursos, uma associação da situação atual do lugar com 
questões de ordem política. O que sugere a necessidade de estudos 
que prossigam com as investigações e denúncias dos conflitos dispa-
rados no tecido social da região. Visto que a percepção macropolíti-
ca dos moradores e os diferentes mecanismos e estratégias de resis-
tência local são fundamentais para o enfrentamento das dinâmicas 
exploratórias globais, fundamentadas na coalizão das estruturas 
estatais com as grandes corporações do mercado internacional.

Considerações Finais

Diante da impossibilidade e do desejo de não esgotar a discus-
são desse problema, nem tampouco finalizar – traçando soluções 
fechadas para sistemas abertos – reafirmaremos aqui a fração de 
conhecimento alcançada por este estudo.

O processo de industrialização global e contemporâneo atinge os 
moradores da Ilha de Tatuoca em variadas esferas de suas vidas: na 
sua cultura, crença, identidade, saúde, moradia, segurança e tam-
bém em seu trabalho e ambiente. Porto5 afirma existirem dois gran-
des grupos responsáveis por situações de injustiças ambientais: o 
primeiro se refere às atividades econômicas exploratórias e seus 
agentes, que sobrecarregam territórios e populações e interferem, 
direta ou indiretamente, em suas dinâmicas e modos de vida. O se-
gundo está associado à atuação ou omissão do Estado, que apresen-
ta debilidade em seus processos regulatórios e também estabelece 
coalizões com grandes corporações do setor econômico produtivo.

Neste contexto, Schramm4 discute o papel da bioética da prote-
ção, necessário para o fortalecimento das resistências locais diante 
dos conflitos de interesses e valores, através dos quais as estruturas 
de poder e dominação se manifestam e produzem situações de vul-
neração. Para o autor4, existe o dever do Estado em assegurar direi-
tos básicos e, por isso mesmo, ele não pode se esquivar de proteger 
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seus cidadãos. Entretanto, a comunidade da Ilha de Tatuoca segue 
enfrentando conflitos de variadas dimensões e, cotidianamente, so-
frendo situações de violência, discriminação, exploração e abando-
no. Uma população que sofre os impactos e os traumas das interven-
ções ambientais decorrentes dos empreendimentos no seu território, 
portanto, uma população vulnerada4, que vivencia um processo de 
desterritorialização imposto por um modelo de desenvolvimento 
que sequer lhes garante emprego, renda e reprodução social.

Conforme assinala Rattner26, esse modelo de desenvolvimento, 
apoiado em uma política liberal orientada para o mercado, não re-
duzirá os níveis de pobreza, exclusão e desespero. Na verdade, é 
um modelo que contribui para o aumento da “...desigualdade de 
distribuição de riqueza, da informação e de acesso a oportunidades 
de educação e emprego”26. 

A perspectiva ampliada da saúde, fundamentada no processo de 
determinação social do processo saúde-doença, considera esse ce-
nário dos grandes processos produtivos austero –, no qual ocorre 
claramente o acúmulo de riscos e danos na história e na saúde das 
populações expostas. Alguns autores13,14,20,27 percebem mudanças 
epidemiológicas e sociais nesses locais de implantação e operação de 
grandes cadeias produtivas, como aumento da violência, incidência 
de doenças, exploração sexual e infantil e sofrimento psicossocial.

Contudo, a estrutura dual e sectarizada que fundamenta as di-
nâmicas no mundo do capital separa a mente do corpo, o homem 
da natureza e o indivíduo do coletivo. Dessa forma, em prol de um 
crescimento irracional e insustentável da economia mundial, po-
dam-se a liberdade e o poder autopoiético das pessoas. Maturana e 
Varela28 explicam a organização do ser vivo a partir do conceito de 
autopoiese, que se define “...como um operar circular fechado de 
produção de componentes que produziam a própria rede de rela-
ções de componentes que os gerava”. Dessa forma, é possível perce-
ber o homem enquanto criador e criação. A natureza autopoiética 
possibilita o devir da realidade e, portanto, o devir dos paradigmas 
opressores e dos seres cativos.
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Pescador da comunidade quilombola 
Engenho Mercês, que resiste vivendo 

em seu território,Complexo Industrial 
Portuário de Suape/Pernambuco.

Foto: Mariana Olívia
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Viver é seguir r-existindo: a luta desigual 
das comunidades camponesas 
e o cavalo de Troia do que hoje é Suape
Mercedes Solá Pérez
Claudio Ubiratan Gonçalves

Iniciando um retrato do que hoje é Suape

Entre os anos de 2012 e 2016 realizamos uma pesquisa que re-
sultou na tese intitulada “R-existências dos camponeses/as do que 
hoje é Suape: justiça territorial, pós-desenvolvimento e descolonia-
lidade pela vida”1. Essa investigação foi sendo construída com base 
em trabalhos de campo, na revisão bibliográfica e na contribuição à 
formação do Fórum Suape – Espaço Socioambiental. Esse caminho 
metodológico que transitamos tem um viés sociopolítico que con-
sideramos fundamental, que é o da construção coletiva do conheci-
mento e da vida, a partir da qual buscamos nos contrapor à imposi-
ção da lógica hierárquica e exploradora do sistema mundo moderno/
colonial capitalista. Isso implica que consideramos todas as formas 
de conhecimento válidas, assim como todas as formas de reprodu-
ção da vida no sentido essencial e não no da acumulação e da explo-
ração do ser humano pelo ser humano e da natureza. Neste sentido, 
valorizamos a diversidade de experiências2 e, por isso, a proposta da 
pesquisa foi a de realizar-se nesta conjugação de experiências.

Neste trabalho, nos propomos mostrar os detalhes de uma foto 
tirada deste período, mas percebendo que nela há marcas históricas 
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também impressas. Assim, nosso objetivo é apresentar um panora-
ma atual sobre os conflitos e r-existências dos camponeses/as do 
que hoje é Suape.

“Do que hoje é Suape” significa que, antes de haver um “Suape”, 
nesse território havia, e ainda há, vidas que hoje estão sendo nega-
das e que, por isso, não pode naturalizar-se o que atualmente está 
colocado. Suape é como atualmente se chama o Complexo Indus-
trial Portuário Governador Eraldo Gueiros (Cips), instalado desde o 
final da década de 1970 entre os municípios de Cabo de Santo Agos-
tinho e Ipojuca, em Pernambuco (Figura 1).

Esses 13.500 ha. – antes da instalação do Cips – eram terras onde 
viviam 27 comunidades camponesas organizadas espacialmente em 
engenhos que, nas décadas de 1960-1970 tinham se declarado fali-
dos – Engenho Santo Inácio e Salgado. Após a falência dessas usinas, 
as comunidades ficaram nessas terras e reproduziram suas vidas 
através da criação de animais de pequeno porte, da pesca artesanal 
e da mariscagem, do cultivo de frutas e legumes, do corte de cana-
-de-açúcar e outros trabalhos “na rua”, isto é, fora dos seus sítios1. 

A partir da inicialmente lenta instalação do Cips, as comunida-
des camponesas começaram a ser expulsas dos seus sítios, exacer-
bando-se a situação quando políticas públicas de desenvolvimento 
eram promovidas e aplicadas no território. Estes períodos de inten-
sificação aconteceram: a) no início da obra, em 1977; b) na década de 
90, período de renovação da normatização dos portos e, c) nas dé-
cadas de 2000-2010 especificamente, durante o período das obras 
financiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1, 
2007-2011; PAC 2, 2011-2014). Este último período corresponde à si-
tuação atual, auge da instalação de empresas e, consequentemente, 
de expulsão das famílias camponesas dos seus sítios. Isto culminou 
na expulsão de, aproximadamente, 1200 famílias, durante a execu-
ção do PAC 21. Em 2012 havia 25.000 pessoas, porém, após a dester-
ritorialização de várias famílias no Cips, estima-se que atualmente 
há menos de 6.0003. Esta é parte da situação atual do conflito entre 
as comunidades camponesas do que hoje é Suape e o Cips. 
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Figura 1 Localização dos engenhos na área do Complexo Industrial Portuário de Suape.

Fonte iBGE, Consórcio Planave S.A. & Projetec. Org. Solá Pérez, 20161.

Para cumprir nosso objetivo, organizamos o trabalho em quatro 
partes, nas quais: 1) descrevemos a atual área de sobreposição das 
vinte e sete comunidades camponesas e do Cips; 2) identificamos a 
situação de expulsão e violência que atinge as comunidades campo-
nesas do que hoje é Suape, decorrente do conflito de sobreposição; 
3) analisamos as formas de r-existência dessas comunidades; 4) e 
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finalizamos com alguns apontamentos sobre a crise política atual 
no país e a conjuntura geral que inevitavelmente atingem tanto as 
comunidades camponesas como o Cips.

A área do que hoje é Suape

Segundo o Plano de Manejo do Cips – Decreto Nº 37.160/2011 –, 
desde 2011, o território em conflito de sobreposição entre os enge-
nhos das vinte e sete comunidades e o Cips está dividido em seis zonas, 
das quais duas são especialmente de preservação ambiental – Zona 
de Preservação Ecológica e Zona Agrícola Florestal – e quatro são 
de uso industrial e administrativo – Zona Industrial Periférica, 
Zona Central Administrativa, Zona Industrial Portuária e Zona de 
Preservação Cultural (Figura 2).

Figura 2 Zoneamento do Cips segundo o Plano de Manejo, 2011.

Fonte Org. Solá Pérez, 20164.
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Seguindo este zoneamento, as empresas estão instaladas es-
pecialmente na Zona Industrial Portuária e na Zona Industrial 
Periférica. São em torno de cem empresas, especializadas em: 
agrocombustíveis, embalagens, mineração, estaleiros, contêineres, 
transportes, alimentos (Tabela 1). Mas, esta empresa de direito pri-
vado se autopromove como um complexo “provedor de bens e ser-
viços para o setor de petróleo, gás natural, offshore e naval”5. 

Tabela 1 Empresas instaladas no Complexo Industrial Portuário de Suape por setor 
produtivo.

Empresa Setor

Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Agrocombustíveis

Refinaria Abreu e Lima – RnEST

Petrobras

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

Copagaz

Esso

Petroquímica Suape

Tequimar – Terminal Químico de Aratu S.A
IBG – Indústria Brasileira de Gases

Aguaflez

Embalagens

Amcor

Alcan Packagin Beauty

Brasalpa

Citepe

Cristalpet

Emplal Embalagens Plásticas Ltda

Itapoama Mineração

Mineração
Medabil

Mhag Mineração

Pedreiras do Brasil

Estaleiro Atlântico Sul

EstaleirosSTX Promar

Contrução e Montagem Offshore S.A.
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Empresa Setor

Atlântico Terminais S.A.
ContêineresSuata II

Tecon Suape S.A.

Andaluz Logística Transportes

TransportesDecal

DSR Transportes

Arcor

Alimentos

Urbano Agroindustrial

Bunge

Campari

Coca-Cola

Cereser

Kraft Foods

Pepsico
Unilever

Fonte site Cips, 2014. Org. Solá Pérez, 20146

Para a instalação dessas empresas foram suprimidos parte do 
mangue e da restingaI, especialmente das Zonas Industrial, Indus-
trial Periférica e Central Administrativa, conforme pode ser visua-
lizado na Figura 2. Apesar disso, pelo fato de haver outras zonas nas 
quais se mantém parte da vegetação devido à presença das comuni-
dades camponesas até a atualidade, o Cips se define como promotor 
da restauração da Mata Atlântica na Zona de Preservação Ecológica 
em 59% da sua área. Assim, como veremos posteriormente, as ex-
propriações acontecem, seja para instalação das empresas ou para 
a “preservação” da Zona de Preservação Ecológica.

I Inúmeras denúncias foram realizadas contra o Cips, devido ao desmatamento e à 
contaminação da água, do ar e do solo. No ano de 2016 o Ministério Público Federal 
condenou o Complexo Industrial por danos socioambientais. Informações sobre este 
fato em: <http://forumsuape.ning.com/profiles/blogs/suape-condenada-por-danos- 
socioambientais-na-justica-federal> Acesso em: 11 de outubro de 2016
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A infraestrutura do Cips, instalada para atrair as empresas, é 
formada por cinco cais internos, três terminais externos e um píer 
petroleiro com dois terminais de atracação em construção. Os cais 
são divididos em porto externo e porto interno, escoando granéis 
líquidos e contêineres, respectivamente.

Para que todas essas empresas funcionem, além das infraes-
truturas básicas, são usadas atualmente duas hidrelétricas para 
geração de energia – Suape I e Suape II, administradas pela Chesf 
(Companhia Hidrelétrica do São Francisco), a TermopernambucoII, 
cujo combustível é gás natural, uma termelétrica que funciona com 
combustível fóssil e está em construção, uma termelétrica a óleo 
combustível exclusivamente para a Refinaria Abreu e Lima. É ofe-
recendo esta logística que o Cips atrai os empresários para instala-
ção de novas empresas. 

Os acessos rodoviários e as vias internas de Suape são 
duplicados, e o fornecimento de água bruta e tratada, gás 
natural, telefonia e energia elétrica em 69 KW e 13.8 KW ga-
rante o funcionamento e a produção das empresas instala-
das dentro do Complexo7.

Os acessos rodoviários são feitos através de rodovias federais – 
BR 232 e BR 101 – e estaduais – PE 28, PE 60 e PE 009 (via com pedágio 
da Concessionária Rota do Atlântico); uma ferrovia interna – que 
comunica o terminal de granéis sólidos com a Ferrovia Transnor-
destina, e uma via de comunicação marítima – por um canal com 5 
km de extensão, 300 metros de largura e profundidade de 16,5 me-
tros. A malha rodoviária interna possui mais de 40 km de extensão. 
Há também um dutoviário de transporte de butadieno, PET, entre 
outros8. A ferrovia Transnordestina – cujos acionistas são a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional, a Taquari Participações e o BNDES – está 

II A Termopernambuco pertence ao Grupo Neoenergia – cujos acionistas são da Previ, 
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – que controla a empresa 
pública de energia Celpe (Companhia Energética de Pernambuco) no Estado. Para a 
sua construção utilizaram-se US$ 400 milhões de BID e BNDES9.
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sendo construída desde 2006III, e até o momento não foi finaliza-
da (ANTF, 2012)12. O trajeto principal começa em Eliseu Martins-PI, 
atravessa o Estado de Pernambuco no sentido oeste-leste, chegando 
aos portos de Suape – PE e, na altura do município de Salgueiro, ra-
mifica-se no sentido sul-norte em direção a Pecém – CE, perfazendo 
um total de 1.728 Km. O objetivo é transportar ferro e minérios13.

Além dessas vias, está sendo projetado, desde 2004, o Arco Viá-
rio Metropolitano de Recife; mas, em março de 2014 foi suspensa a 
licitação iniciada pelo Governo Federal. O projeto original era do 
Estado de Pernambuco, mas, em 2013, o Governo Federal assumiu 
os gastos das obras14. O RIMA (Relatório de Impacto Ambiental), 
datado de finais de 2012, indica que a concessão para construção 
seria das empresas Odebrecht, Invepar e Queiroz Galvão. Apesar 
da licitação ter sido suspensa, estima-se que o projeto terá conti-
nuidade, uma vez que inclui a comunicação com o Polo Industrial 
de Vitória de Santo Antão – em plena consolidação, com empre-
sas como BR Foods, Mondelez, Metalfrio, Nordeste Tintas – e o 
Polo Ecologístico em Goiana, onde já estão instaladas as empre-
sas Fiat, Jeep e Companhia dos Vidros e o polo fármaco-químico, 
conformado principalmente pelo Hemobrás – Hemoderivados 
e Biotecnologia. O projeto do Arco Viário abrange 77,31 Km, per-
correndo os municípios do Cabo de Santo Agostinho, More-
no, São Lourenço da Mata, Paudalho, Abreu e Lima e Igarassu. 

Isto significa que não é somente o Cips que está criando conflitos 
socioambientais e territoriais, mas o modelo de desenvolvimento 

III Segundo o planejamento da empresa, a conclusão da obra seria em 2008, a 
previsão atual (2014) é para 2016. Contudo, os conflitos territoriais em torno 
da implantação desse projeto já são nítidos. Segundo Coutinho (2014)10, em Per-
nambuco já foram 1952 desapropriações e o gasto dessas indenizações é de R$ 
28.9 milhões. Isso significa aproximadamente R$ 14.805 por cada indenização. 
Ainda serão realizadas 258 desapropriações. De acordo com Camargo (2013)11, 
estimam-se três mil imóveis rurais atingidos, sendo que 88% dos mesmos são 
pequenas propriedades privadas ou posses e 12% são assentamentos da reforma 
agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra – e dos 
institutos estaduais Instituto de Terras de Pernambuco – Iterpe – e Departa-
mento Nacional de Obras Contra as Secas.
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urbano-industrial em si, que promove toda a logística necessária 
para que ele funcione: as rodovias, a ferrovia, as outras indústrias 
instaladas em polos de desenvolvimento.

As empresas foram instaladas e as comunidades camponesas 
foram expulsas para que o Cips tenha uma área de preservação am-
biental. Observamos as casas e os sítios dessas comunidades: em 
sua maioria, as casas são de alvenaria e os sítios estão relativamen-
te próximos. Cada engenho tem a sua associação de moradores. As 
ruas são de terra, as casas têm energia elétrica e a água é de poços 
que eles mesmos constroem em suas terras, sendo que, em alguns 
casos, o Cips viabilizou a instalação de água encanada fornecida 
pelo município. Observamos a diversidade de plantas frutíferas, 
algumas plantações de alimentos e criação de animais de pequeno 
porte, como aves e suínos. 

Os trabalhos que os camponeses/as realizam são a colheita de 
frutas para alimentação, doação e venda, como o coco, o cajá, o caju, 
a banana, a cana-de-açúcar, a macaxeira, o inhame, o feijão, etc.; 
alguns pescam e muitos trabalham na "rua", isto é, fora da comuni-
dade, alguns na construção civil – inclusive contratados pelo Cips -, 
outros na limpeza de domicílios particulares, etc., ou no corte de 
cana-de-açúcar como assalariados temporários, nas usinas próxi-
mas. "A pesca escasseia por causa das dragagens e do óleo dos na-
vios"IV, comenta uma camponesa que costumava catar mariscos nos 
rios próximos15. Outra fonte de renda são os programas do Estado, 
como o Chapéu de Palha e o Bolsa Família.

Acerca dos serviços que os municípios deveriam fornecer, como 
educação e saúdeV, as mulheres informam que alguns engenhos do 
que hoje é Suape têm escolas municipais, mas elas estão deixando de 
funcionar e não há postos de saúde, sendo necessário se deslocar para 
os do centro dos Municípios do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca. 

IV Entrevista realizada no dia 19 de agosto de 2012, no Engenho Tiriri.

V Uma pesquisa realizada no Engenho Tiriri15 indica déficit de serviços básicos e inse-
gurança alimentar [sic]. 
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Além desse deslocamento para grande distância, as mulheres denun-
ciam que, no Cabo de Santo Agostinho, algumas vezes não querem 
atendê-las, as discriminam e as enviam para Ipojuca, argumentando 
que o engenho onde elas moram pertence àquele município.

E, nessa lógica de expansão do Cips, os sítios vão desaparecendo 
e as comunidades camponesas vão sendo expulsas e compelidas a 
mudar seus modos de reproduzir a vida, implicando na sua nega-
ção. A respeito disso, um camponês nos diz: – “Eu nasci nos engenhos, 
nasci no campo e não vou morrer na favela”. 

Durante os anos do PAC 2 (2011-2014), período de maior intensi-
ficação das expropriações, foram expulsas em torno de 1.215 famí-
lias – 284, 173, 526 e 232 famílias por ano, respectivamente.

A seguir, identificamos as diversas formas de violência da admi-
nistração do Cips com as comunidades camponesas, que resultam 
nas expropriações dos seus sítios.

Violência e conflitos entre as comunidades camponesas 
e o Complexo Industrial Portuário de Suape

A instalação do Cips nos territórios das comunidades campone-
sas do que hoje é Suape pode ser caracterizada como um conflito 
ambiental-territorial16. Este tipo de conflito diz respeito à 

(...) sobreposição de reivindicações de diversos segmentos 
sociais, portadores de identidades e lógicas culturais dife-
renciadas, sobre o mesmo recorte espacial – por exemplo, 
área para a implementação de uma hidrelétrica versus ter-
ritorialidades da população afetada16.

Trata-se, portanto, de lógicas diferenciadas de apropriação da 
terra e do território e, inclusive, contraditórias, já que o capital su-
põe intrinsecamente a exploração da natureza, do ser humano e 
da destruição da vida, privilegiando a acumulação e o excedente. 
Assim, o próprio sistema mundo moderno/colonial/capitalista, na 
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sua necessidade de expandir suas fronteiras e reproduzir o circui-
to de produção, consumo e circulação, avassala as comunidades 
camponesas e nega seus modos de vida17.

Verificamos que esses conflitos estão impregnados de diversas 
formas de violência que contribuem para a desistência das comu-
nidades camponesas de permanecerem nos seus sítios, nos seus 
territórios de vida, e aceitar as indenizações ínfimas pagas pelo 
Cips. As práticas de uso da violência fazem parte da base da forma-
ção territorial brasileira e têm se intensificado no século XXI18. Isto 
se confirma nos conflitos e nas práticas de violência do Cips, es-
pecialmente do setor Fundiário e Patrimônio, no que hoje é Suape. 

A partir da análise dos dados dos Cadernos de Conflitos do Cam-
po da Comissão Pastoral da Terra, Feliciano18 destaca como práticas 
de uso da violência: a violência contra o processo de ocupação, para 
o caso de camponeses que lutam pelo acesso à terra, especificamen-
te para as resistências territoriais de luta pela entrada/retomada da 
terra/território (que não é o que estamos apresentando); a violên-
cia contra a pessoa; a violência pela destruição dos bens; a violência 
armada, e a violência silenciosa, pelo uso de agrotóxicos, também 
não analisada neste contexto. Ainda caberia ressaltar a violência 
contra a saúde, devido à exposição a contaminantes, tanto das co-
munidades camponesas como dos trabalhadores das empresas. O 
destaque é para a percepção de que as formas de violência são es-
tratégicas, visando a desestabilização e a desterritorialização das 
comunidades camponesas e a territorialização das empresas.

Neste sentido, as comunidades camponesas do que hoje é Suape 
vêm sofrendo as práticas de violência contra a pessoa, não somen-
te através de ameaças permanentes pelos seguranças da empresa 
contratada pelo Cips – também tratada em outros capítulos deste li-
vro –, mas também pelo fato de que não houve uma consulta prévia, 
livre e informada sobre a instalação das indústrias nos seus terri-
tórios. Durante mais de três décadas, as comunidades camponesas 
do que hoje é Suape vivenciam: a redução nos espaços de circula-
ção e o confinamento pela instalação das empresas; a proibição de 
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cultivar, criar animais, construir ou melhorar suas casas, porque 
serão indenizadas pelo já edificado e não pelo que forem construir 
ou produzir; a desconfiança, entre os próprios moradores e mo-
radoras, criada pelo Cips, seja pelas negociações individuais, pela 
outorga de emprego temporário a uns e não a outros, ou pelo tra-
tamento especial aos integrantes das coordenações das associações 
de moradores.

Ainda a respeito das indenizações, identificamos vários pro-
cedimentos, além das indenizações individuais com valores di-
ferentes, entre R$ 55.000 e R$ 120.000. A comunidade da Ilha de 
Tatuoca, composta por 75 famílias, foi expropriada para a instala-
ção dos estaleiros. Em 2014, essas famílias receberam casas de 48 
m² em um conjunto com 5 ha.19. Vale salientar que as casas foram 
entregues com contrato de uso e não de propriedade. E ainda, até 
o início de 2016, uma das casas era utilizada pelo Cips para man-
ter um segurança privado permanentemente, que foi retirado pela 
pressão exercida pela comunidade. Antes de sair da Ilha de Tatuo-
ca, situada dentro do Cips, os moradores tinham que passar por 
duas cancelas para chegar ao próprio território20. Caso carregas-
sem tijolos ou madeira, eram obrigados a entregar esses materiais 
de construção. 

Desde finais de 2013, o setor de comunicação do Cips anuncia a 
criação de um conjunto habitacional no qual serão instaladas 2.620 
famílias das comunidades dos engenhos Massangana, Vila Nazaré, 
Vila Dois Irmãos, Vila Suape, Vila Gaibu, Vila Cepovo. Estas, jun-
to com os conjuntos da Vila Nova Tatuoca e da Vila Nova Claude-
te, formam o Conjunto Habitacional Suape, com 6.800 famílias, 
ao todo21. Mas, a demora na construção dos conjuntos e a dúvida 
das famílias em saber quem receberá casas na negociação e quem 
efetivamente sairá dos engenhos também é um fator de violência. 
Até o momento da finalização desta pesquisa, além de não terem 
sido concluídos os conjuntos habitacionais, as pessoas continuam 
sofrendo permanentemente com a iminência do “remanejamento” 
ou, melhor dizendo, da expulsão. 
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Em 2013, famílias dos engenhos Jurissaca e Ilha receberam ter-
ras para uso no Assentamento Valdir Ximenes de Farias, nos enge-
nhos Roncador e Bobarda, em Barreiros. A condição para receber 
a titulação da propriedade é comprovar que, durante os primeiros 
cinco anos das famílias estarem instaladas, elas devem mostrar que 
efetivamente trabalham na terra22. Este foi o único caso de famílias 
que receberam terra por terra.

A violência pela destruição dos bens se manifesta na ameaça 
“simbólica” das famílias camponesas verem uma retroescavadeira 
no quintal; de serem “convidadas” a sair, por uma equipe de pro-
fissionais de serviço social e psicologia contratada pelo Cips, que 
anunciam os riscos de ficar; de serem proibidas de reformar as ca-
sas, plantar frutas e legumes de ciclo longo e criar animais, imposta 
pelo setor de Gestão Fundiária e Patrimônio – casualmente chefia-
do pelo chamado “coronel”, que foi secretário-chefe da Casa Militar 
de Pernambuco; não tem esse cargo hierárquico militar, mas essa 
designação representa o status de poder que lhe tem sido mal ou-
torgado. Além das ameaças e proibições, muitas famílias campone-
sas presenciaram a destruição parcial ou total de suas casas e das 
suas fruteiras. 

Além disso, a instalação das empresas acarreta, como consequ-
ência “inevitável”, a contaminação da água dos poços, dos rios e do 
mar; do ar e do solo, que resulta na impossibilidade de reproduzir 
a vida das famílias camponesas no que hoje é Suape. Esta forma de 
violência, pela precarização das condições de saúde das comuni-
dades camponesas, é um fator fundamental a se considerar como 
tática de expulsão de suas terras e territórios. A passagem perma-
nente de grandes máquinas e caminhões pelas ruas de terra dos en-
genhos está produzindo rachaduras nas casas e o fato de não poder 
reformá-las intensifica a situação de precariedade de continuar 
vivendo nos engenhos.

Apesar de todas essas formas de violência sofridas, as comu-
nidades camponesas têm r-existido durante mais de três décadas, 
reproduzindo suas vidas da maneira que lhes foi/é possível. Nem 
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sempre a r-existência resulta na permanência nas suas terras/ter-
ritórios, mas, sim, na luta pela dignidade e pela reprodução da vida.

Resistências cotidianas dos camponeses 
e camponesas no que hoje é Suape 

Por definição, o que é resistir? Se, para Porto-Gonçalves23, r-exis-
tir é existir, ir se reconstruindo permanentemente e re-significar a 
própria existência social e culturalmente, desde um lugar próprio 
no território, quando observamos as comunidades identificamos 
as práticas cotidianas dessa resistência – carregada de sentido para 
a reprodução da vida. Resistir é, apesar das ameaças físicas e psico-
lógicas, que já duram cerca de quatro décadas, continuar vivendo 
no mesmo sítio. Embora os camponeses/as sejam abordados nos 
seus sítios por uma equipe de especialistas da assistência social e 
reparação de danos, como serviço social ou psicologia, enviados 
pelo Setor de Gestão Fundiária do Cips, dizendo-lhes que é melhor 
saírem dos seus sítios porque, em caso de permanência, correm 
risco de contaminação, buscando assim convencer os camponeses/
as de que a melhor opção é sair da terra. R-existir é afirmar o sítio 
dos camponeses/as como seu território.

Resistir é, ao amanhecer, ver uma retroescavadeira ao lado 
do seu sítio e não deixar a casa, fazendo plantões, por receio de 
voltar e a mesma ter sido derrubada, garantindo, assim, a sua 
permanência no sítio. É presenciar a chegada dos seguranças pri-
vados que fazem rondas e tiram fotos para confirmar que os cam-
poneses/as estão disciplinados e não estão cultivando ou melho-
rando as suas casas. E, apesar disso e do Cips – ou seja, do Estado 
de Pernambuco –"...arrancar a nossa lavoura na frente, nós vamos 
plantando atrás". É fazer e manter os poços para abastecimento 
de água no sítio. É ter uma policultura diante da monocultura da 
cana-de-açúcar e ainda sofrer pressões para não plantar: a ma-
caxeira, a batata doce, a mandioca, o feijão, o milho, a banana, a 
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manga, o coco, o abacaxi, o maracujá, o caju, a acerola, a mangaba, 
o cajá. A respeito das árvores frutíferas, uma camponesa diz: "Por 
aqui é assim, tem muita fruteira tanto para eu comer como para dar", 
por isso é bom de se viver. Resistir é criar alguns animais, como 
galinhas, cabras, gado, e ainda, se estiver próximo de um rio nesse 
grande estuário, é também pescar sururu, caranguejo, siri, ostra, 
mariscos. 

Resistir significa vender as colheitas da época na beira da estra-
da, arranjar trabalhos fora ou acessar algum tipo de política social – 
que não é mais do que o Estado devolver à sociedade um mínimo 
dos impostos que ela mesma paga. Os trabalhos "na rua" são geral-
mente voltados à construção e não mais à safra da cana-de-açúcar 
que se fazia em seis meses e, durante os outros meses, se cuidava 
da lida da lavoura nos próprios sítios. Hoje, os camponeses/as con-
vivem com a cidade inchada, as indústrias e a especulação imobili-
ária do turismo, mas continuam vivendo nos seus sítios e “se viran-
do” para viver. E ainda um deles comenta que: “Temos necessidade de 
diversificar a agricultura”.

R-existir é demandar aquilo que os camponeses/as conside-
rarem justo diante do autoritarismo, da prática de violência, da 
expropriação do Cips. Porque, primeiramente, os camponeses/as 
teriam que ter o direito de permanecer nas suas terras, mas, além 
disso, não é uma indenização que vai resolver suas vidas, no caso 
de saírem dos seus territórios de vida. “O que esperávamos de Suape 
não era apenas uma indenização, mas a transferência das famílias para 
outra área onde pudéssemos continuar nossa atividade como agricul-
tores. O que vamos fazer na cidade sem trabalho?”24, questiona um 
camponês do Engenho Massangana. Portanto, resistir significa ir 
ao embate direto, seja na administração do Complexo, bloqueando 
a estrada, se reunindo com as outras associações de moradores ou 
buscando parcerias com instituições ou ONGs, que possam mostrar 
o quanto é importante a comunidade estar organizada e ter seus 
direitos de reproduzir a vida de acordo com seus modos específicos, 
nos seus territórios. 
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Sobre as resistências públicas – Ligas Camponesas, Federação dos 
Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de 
Pernambuco e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

Conforme identificamos, as resistências públicas tratam sobre 
ações coletivas, manifestações, greves, mobilizações, ocupações e 
outras formas. Aqui tratamos sobre as relações e participação des-
tes camponeses/as nas Ligas Camponesas, na Federação dos Tra-
balhadores Agricultores de Pernambuco (Fetape) e no Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

A relação que se estabeleceu entre os camponeses e as Ligas 
Camponesas se deve aos fundadores da Cooperativa Tiriri. Eles 
fizeram alusão à dificuldade atual de reunir as pessoas e aponta-
ram a união dos camponeses a partir da criação das Ligas. Um deles 
comentou: "Hoje em dia não se escuta falar em ministério da reforma 
agrária". E foi devido à expressão que tinham as Ligas Camponesas 
que se criou a Cooperativa Agrícola Tiriri. Os camponeses comen-
taram que as Ligas Camponesas tinham muita força na região e que, 
com a luta, conseguiram, além da terra, sementes para plantar e 
ainda tinham trabalho na Cooperativa de corte de cana-de-açúcar, 
que era vendida para a usina Salgado.

Na época, a revolução no campo era considerada um fato a ser 
em breve consumado, e as reuniões feitas para concretizá-la eram 
regadas a hinos e palavras de ordem que mostravam as pautas da 
luta. Este pequeno texto que reproduzimos a seguir foi recitado 
por um dos camponeses fundadores da Cooperativa Tiriri e mem-
bro das então Ligas Camponesas.

Agricultor sem terra
Operário sem pão
Panela vazia é tambor de revolução
Viva a reforma agrária do sul ao norte ao sertão
Viva o agricultor assentado na terra
Plantando milho e feijão
Até o caroço.
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Em nome de Jesus
Viva o agricultor
Assentado na terra plantando mandioca no chão.

As Ligas Camponesas, além de terem fundamental importância 
no litoral sul de Pernambuco, tinham relações estreitas com a ci-
dade, pois essa era a estratégia de tornar o movimento conhecido. 
Além do foco na reforma agrária, foi elaborado um programa de 
reivindicações dos direitos dos trabalhadores, pois, assim como 
as Ligas Camponesas estavam em processo de expansão, também 
proliferavam os movimentos sindicais de trabalhadores rurais25. 
Para Figueiredo26, era a luta pela terra, seja para viver, seja para 
trabalhar. Além das Ligas Camponesas, também atuavam sindica-
tos de trabalhadores rurais, ligados à Igreja Católica ou ao Partido 
Comunista Brasileiro, na luta pela regulamentação das condições 
de trabalho. Nesse contexto, em 1962 foi criada a Fetape, por vezes 
aliada às Ligas Camponesas e em outras se contrapondo a estas e 
liderando as lutas do campo27. 

Na Zona da Mata sul de Pernambuco, na década de 90 a Fetape 
começava a ter preponderância nas lutas e nas ocupações de terra 
na região canavieira "...chegando, em determinados momentos, a 
suplantar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 
que tradicionalmente detinha o monopólio desta reivindicação em 
todo o país"27 (p. 249).

Por sua vez, o MST fez sua primeira ocupação em Pernambu-
co no ano de 1989, nas terras do Cips no Cabo de Santo Agostinho. 
Eram 400 famílias que, no dia 25 de julho de 1989, ocuparam es-
sas terras, por considerarem que o governador Miguel Arraes iria 
apoiá-las, mas foram violentamente reprimidas pela polícia. Esta 
empreitada, segundo foi dito, não teve sucesso porque o MST não 
tinha se aliado aos sindicatos rurais. Contudo, algumas dessas fa-
mílias tiveram a posse da terra concedida por dez anos e a maioria 
foi transferida para o Sertão28. Estima-se que as famílias que fica-
ram são as da Fazenda dos Trabalhadores.
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No dia 3 de fevereiro de 2012 os camponeses, aliados ao MST, fe-
charam a rodovia PE-60 durante três horas, para protestar contra 
os processos de expropriação; elaboraram uma pauta de reivindi-
cações, que versava sobre a "...revisão dos valores das indenizações, 
a criação de uma comissão de negociação dos processos de inde-
nizações, regularização fundiária e entrega dos títulos de posse às 
famílias, além de reivindicar a retirada de milícias armadas de Su-
ape"29, dentre outras. 

Exigiam também – ainda segundo o diálogo com o líder do MST- 
a presença de representantes do Cips, mas ninguém compareceu. 
Outras ações foram feitas, por exemplo, a intervenção do MST no 
momento da derrubada de cinco casas e uma igreja no engenho 
Tiriri, em 2012, e, no mesmo dia, a breve ocupação no Palácio do 
Governo em Recife, o "Palácio Campo das Princesas", para obter es-
clarecimentos sobre a violência que ocorrera e levar a pauta das 
reivindicações dos camponeses. Como vimos, são várias as estraté-
gias das resistências públicas realizadas pelos camponeses/as como 
movimentos sociais ou junto a eles. Alianças entre movimentos do 
campo e da cidade, bloqueios de estradas, ocupações de terras ou 
prédios públicos são parte das formas de luta e de resistir diante do 
megaprojeto Cips.

Resistências em aliança – manifestações de Organizações 
Não Governamentais e outras instituições contra o projeto 
do Complexo Industrial Portuário de Suape

Em 1975, havia resistências frente à instalação do porto de Suape 
e demais indústrias. Um grupo de intelectuais assinou um mani-
festo contra o megaprojeto, posto que estavam preocupados com as 
questões ambientais e econômicas. Este manifesto tratava primei-
ramente da falta de consulta à população, por parte do governo de 
Pernambuco, para a instalação desse grande projeto, e tornava pú-
blico que 
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(...) a ideia de realização do Cips não é aceita pacificamente 
por todos os cidadãos que, além de pagar impostos, se sen-
tem responsáveis pela elucidação de aspectos de interesse 
vital para a vida da população pernambucana30.

Em 1983, na ata da trigésima primeira reunião ordinária da 
primeira sessão legislativa da décima legislatura do Estado de Per-
nambuco, tomou-se conhecimento do estudo realizado por Paulo 
Henrique Martins, que apresentava vários problemas a respeito da 
implantação do Cips e, inclusive, fazia referência ao manifesto já 
citado. A ata, publicada pela Assembleia Legislativa de Pernambu-
co – ALEPE -, deu a conhecer o "problema-Suape", devido às críticas 
pelo superdimensionamento do projeto, ressaltando que:

O próprio governador Roberto Magalhães [1983-1986], 
numa avaliação crítica, nos seus primeiros dias de Gover-
no, referiu-se ao gigantismo da obra, incompatível com os 
parcos recursos econômicos de um Estado pobre como Per-
nambuco.3l (p. 21)  

Diante das consequências sociais e econômicas, ele propôs, na 
época, minimizá-las, reduzindo drasticamente o projeto para um 
único molhe sul com os três píeres já construídos e a instalação de 
um parque de tancagem – armazenamento – da Petrobras e outras 
empresas; e, a respeito do aspecto social, propôs também fazer 
uma reorganização fundiária com a implantação de pequenas pro-
priedades hortifrutigranjeiras. Apesar dessas denúncias e propos-
tas levantadas na Assembleia Legislativa, o Estado de Pernambu-
co não tomou nenhuma atitude no sentido de modificar e nem de 
fazer a população participar do projeto. Assim, os camponeses/as 
continuaram na luta.

Desde 1985, uma das entidades que vem acompanhando espe-
cialmente os conflitos de gênero, mas também os agrários, junto 
aos camponeses/as do que hoje é Suape, é o Centro das Mulhe-
res do Cabo (CMC)32. As áreas de sua atuação têm sido a formação 
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política das mulheres e a mobilização por direitos, e têm um pro-
jeto denominado “Diálogos para o desenvolvimento de Suape”, que 
busca contribuir, através de oficinas, com a promoção da saúde, 
"...reduzir os índices relacionados a problemas de saúde e violência 
(gravidez na adolescência, DST e HIV/AIDS, uso abusivo de álcool 
e outras drogas, violência sexual e de gênero)"32. Esse projeto tem 
mostrado um aumento considerável de casos de gravidez e doenças 
sexualmente transmissíveis, atribuído à chegada de homens para 
trabalhar temporariamente nas obras de construção do Cips.

Outras instituições, como a Federação de Órgãos para Assistên-
cia Social e Educacional (Fase) e a Action Aid, também têm atuação 
direta na área. E, desde 2012, estas, junto a outras entidades, como 
a Both Ends e diversos intelectuais, organizaram o Fórum Suape – 
espaço socioambiental. O Fórum Suape – espaço socioambiental é 
uma entidade sem fins lucrativos que busca denunciar, discutir e 
fortalecer a organização das comunidades de moradores que estão 
sendo avassaladas pelo desenvolvimento do Cips. Entre 2012 e 2014 
foram realizadas diversas ações: acompanhar os casos de violência 
nas expulsões; fazer denúncias em eventos de organizações não 
governamentais e científicos, mediante mídia <forumsuape.ning.
com> e pela Rádio Mulher do CMC e com ofícios à: Promotoria da 
Justiça de PE, Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, Ordem dos 
Advogados do Brasil33; produzir e divulgar os vídeos “Suape: Um 
caminho sinuoso”, da Etna Produções e Both ends (março, 2013) e 
“Tatuoca: uma ilha roubada”, de Gabriela Ferrite e Rafaela Nicola 
(dezembro, 2013)34; visitar alguns engenhos durante as reuniões de 
moradores para mostrar apoio às comunidades atingidas pelo me-
gaprojeto, dentre outras.

Um momento crucial para os camponeses/as do que hoje é Su-
ape foi quando aconteceu a reunião na OAB, em 10 de novembro de 
2014, com o presidente da Seccional de Pernambuco – Pedro Hen-
rique Reynaldo Alves, o presidente da Comissão de Direitos Huma-
nos da OAB – João Olímpio Mendonça, e a presidente da Sub-sec-
cional OAB do Cabo de Santo Agostinho, Geny Lyra. Os camponeses 
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deram depoimentos da violência que vivenciavam no dia-a-dia e 
saíram confiantes de que a Ordem dos Advogados poderia intervir 
a favor deles (OAB-PE, 2014)33. Contudo, até o momento não obti-
veram resultados concretos dessa reunião, propiciada pelo Fórum 
Suape – espaço socioambiental.

Parte desta luta que o Fórum Suape – espaço socioambiental 
tem encampado se deve à persistência do seu Coordenador que, 
além de propiciar diversas ações junto aos outros membros e en-
tidades, tem publicado inúmeras notícias de denúncia em diversas 
mídias, como a revista do Instituto Humanitas Unisinos – "Comple-
xo Suape: 36 anos de uma triste história", "Suape fora da lei", den-
tre outros – e sites ambientalistas como Ecodebate e Consciência. 

Também pesquisadores da Fundação Joaquim Nabuco – insti-
tuição pública vinculada ao Ministério de Educação e Cultura do 
Brasil – têm denunciado e realizado pesquisas relativas aos con-
flitos socioambientais que ocorrem entre os camponeses/as do 
que hoje é Suape e o Cips e às consequências ambientais da cons-
trução e ampliação do mesmo. O Laboratório de Saúde, Ambien-
te e Trabalho da Fundação Osvaldo Cruz – Fiocruz – vinculado ao 
Ministério da Saúde do Brasil – tem realizado diversas pesquisas, 
com ênfase especial nos impactos na saúde da cadeia do petróleo, 
e atuado com os camponeses/as e os trabalhadores de Suape no 
sentido de lhes facilitar o acesso às políticas públicas de saúde. Na 
Universidade Federal de Pernambuco também há profissionais da 
comunicação que trabalham com o discurso da mídia em torno do 
Cips e as questões ambientais; no Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, o projeto "Do Rural ao Urbano: 
a conversão do uso da terra na Zona da Mata Sul de Pernambuco"35 
trata das mudanças no uso da terra e nas consequências, para os 
camponeses, nos seus modos de vida. Atualmente, está em anda-
mento um projeto intitulado "Índice de desenvolvimento da gestão 
ambiental das indústrias de Suape, Pernambuco, Brasil: uma pro-
posta de indicador de desempenho". Nos projetos referidos não se 
trabalhou diretamente com a população atingida, mas se realizou 
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uma denúncia do que é invisibilizado no maior megaprojeto do Es-
tado de Pernambuco.

Como essas instituições, existem muitas outras que têm se ocu-
pado de levar ao Estado o lado sempre oculto do desenvolvimento, 
que gera, inerentemente, conflitos sociais e ambientais. Neste caso 
específico, trata-se daqueles gerados em função da instalação e am-
pliação do Cips. Uma instituição fundamental na luta de resistên-
cia dos trabalhadores rurais de modo geral é a Comissão Pastoral da 
Terra – CPT29. Sua atuação, desde a ditadura militar, é pela defesa 
dos direitos humanos dos povos da floresta, atingidos por mega-
projetos, posseiros, sem terra, etc. A CPT regional NE II tem como 
perspectivas: "A conquista da terra e da reforma agrária, o acesso e 
a defesa das águas, a promoção dos direitos da cidadania plena no 
campo" (CPT NE2, 2008), a sustentabilidade, a ecologia e as relações 
de gênero. Quanto à sua atuação com os camponeses do Cips, a CPT 
acompanhou algumas das negociações, alguns dos despejos, e está 
inserida como uma das entidades no Fórum Suape – espaço socio-
ambiental36, em todas as ações de denúncia.

Podemos considerar que as resistências em aliança nem sem-
pre atuam diretamente com os sujeitos atingidos pelo conflito, mas 
levantam questionamentos que, no mínimo, desnaturalizam o que 
está posto como verdade, visibilizam outros aspectos das questões 
que se apresentam e, por vezes, são interlocutores entre os grupos 
envolvidos no conflito. Os camponeses/as do que hoje é Suape atu-
am em diversas frentes, com o intuito de continuar reproduzindo 
suas vidas em seus territórios. Em alguns casos, as pressões são tão 
grandes e os anos de luta são tantos que os camponeses/as prefe-
rem receber o dinheiro ínfimo das indenizações e sair da luta. Con-
tudo, como disse uma das camponesas de Tatuoca: 

A gente não saiu da nossa casa para pedir uma indenização 
lá. Eles chegaram dizendo que a gente tinha que sair por-
que o [estaleiro] Promar estava chegando e que se a gente 
não saísse, a gente ia pra justiça [...] se fosse pela gente, nós 
continuávamos morando lá. 
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Em todos os casos em que perguntamos, em três engenhos dife-
rentes, se eles pudessem escolher entre ficar ou sair, disseram que 
ficariam. As r-existências são, principalmente, pelo direito de con-
tinuar em suas terras, no território onde reproduzem suas vidas 
há décadas. Isso implicaria também o reconhecimento dos campo-
neses/as como comunidades que têm seus próprios modos de viver. 
E é justamente isso que se nega, quando se instalam políticas de 
desenvolvimento nos territórios das comunidades rurais.

E as r-existências dos camponeses e camponesas continuam

Conforme mostramos, no território do que hoje é Suape houve 
grandes mudanças nos usos da terra: da terra para viver à terra 
para acumulação de capital. Nessas mudanças de usos se estabele-
ceram conflitos entre as comunidades camponesas que historica-
mente ocupavam os territórios e a relativamente recente instala-
ção do Cips. Mudanças estas que acarretaram, para os camponeses 
e camponesas do que hoje é Suape, muito sofrimento, há décadas, 
devido aos diversos tipos de violência, de sua desterritorialização 
e de negação de suas vidas. Ainda que seja uma luta desigual, as 
comunidades camponesas a fazem a partir de diversas formas de 
r-existências cotidianas, públicas e em alianças, buscando manter 
as condições de reproduzir suas vidas.

Ao apresentar a questão das transformações nos modos de vida, 
as formas de violência, a prática da expulsão e a gestação do con-
flito, não pretendemos concluir que, antes da chegada do Cips, a 
vida das comunidades camponesas não sofria privações ou passava 
por problemas, senão que o capital vai se reproduzindo a partir de 
diversas formas, ao longo do tempo. O capital sempre privilegia a 
exploração do ser humano e da natureza, intensificando as formas 
de violência e negando e destruindo as comunidades que querem 
viver sua vida no seu território. Diante desta situação, o mínimo 
que se disputa é justiça social, ambiental e territorial, ainda que 
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dentro dos parâmetros da legalidade do Estado. Como horizonte 
de presente/futuro o que colocamos como questão é a urgência de 
deixar de privilegiar a reprodução do sistema mundo moderno/co-
lonial para privilegiar a vida.

Verificamos que, em nenhum momento do processo de cons-
tituição e estabelecimento do Cips, os “experts”, tecnocratas e 
apologistas das políticas de desenvolvimento sinalizaram ou re-
comendaram aos gestores públicos uma resolução negociada para 
as situações de conflitos que foram criadas. Ao contrário, a media-
ção transcorreu através do aparato do Estado, por meio da difusão 
da ideologia do medo e do terror e das interdições projetadas com 
pericia por especialistas, como: psicólogos, assistentes sociais e 
advogados, que se utilizaram da ciência e da técnica como único 
conhecimento válido para alertar sobre o perigo iminente da con-
taminação ou o risco da insegurança social que todo o equipamento 
implantado ou que estava sendo implantado provocaria. E assim 
se sucederam intensivamente as expropriações, até as primeiras 
denúncias de corrupção e mal uso do bem público, por parte das 
empreiteiras Camargo Correia, OAS, Queiroz Galvão. Daí resultou a 
paralização de boa parte das grandes obras, como a Ferrovia Trans-
nordestina, por exemplo, ou a diminuição significativa do ritmo da 
intervenção territorial.

O fato é que a situação de golpe político, que culminou com a 
retirada da Presidente da República do poder central, impediu a 
possibilidade de qualquer tipo de reparação justa sobre os episó-
dios de violência praticados no que hoje é Suape. Se, antes do golpe, 
não estava sendo reconhecido e respeitado o direito territorial das 
comunidades, após o golpe ficou mais difícil ainda, para não dizer 
impossível, por conta de toda a situação de abuso de autoridade e 
artimanhas praticadas, a serviço dos interesses que ascenderam ao 
poder, tanto na escala estadual como na federal.

A crise econômica de reprodução do capital do sistema mun-
do moderno/colonial, no Brasil, está aliada à crise política, mas 
se identifica também na conjuntura de direitização dos países da 
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América Latina. Assim, os governos progressistas que, durante 
mais de uma década, deram continuidade à reprodução do capital, 
ainda que com algumas políticas de cunho social, estão em declí-
nio. Isso porque, em alguma medida, esses governos colocavam em 
questionamento as relações sociais de dominação de classe, gênero, 
étnico-raciais, generacionais, espirituais, da natureza, constituin-
tes do sistema mundo moderno/colonial.

Diante deste panorama, consideramos urgente a necessidade 
de, por um lado, continuar buscando equilibrar o poder dentro do 
Estado, nessa relação de mediação que se estabelece entre o capital 
e o trabalho e, por outro, de visibilizar e fortalecer outras formas 
de sociabilização que privilegiam as existências, as r-existências, a 
reprodução das vidas, para além da reprodução da exploração do 
ser humano pelo ser humano e da natureza própria da reprodução 
do capital.
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Da (in)justiça ambiental e das resistências 
que brotam da vulnerabilização: o caso das 
comunidades impactadas pela implantação 
do Complexo Industrial Portuário de Suape 
Luísa Duque Belfort de Oliveira
Mariana Vidal Maia Monteiro
Fórum Suape Espaço Socioambiental

A região costeira do Estado de Pernambuco abriga uma rica di-
versidade de paisagens, com ecossistemas de recifes, manguezais, 
estuários, restingas e Mata Atlântica. A região é historicamente 
ocupada por comunidades tradicionais, incluindo pescadores, mu-
lheres coletoras de mariscos e pequenos agricultores familiares. 
As belezas naturais das praias e inúmeras possibilidades de lazer 
atraem turistas de todas as partes do mundo e movimentam uma 
importante parcela da economia do Estado.

Nas últimas décadas, contudo, essa região vem sofrendo pro-
fundas transformações, em decorrência da instalação do Complexo 
Portuário e Industrial Governador Eraldo Gueiros (Cips) socieda-
de de economia mista administrada pelo Estado de Pernambuco. O 
projeto de implementação do megaempreendimento no litoral sul 
pernambucano surgiu na década de 70 e se insere no bojo das políti-
cas públicas adotadas pelo Brasil, numa época em que as economias 
periféricas buscavam a inserção no circuito econômico mundial, 
por meio da modernização de seus meios de produção e pelo de-
senvolvimentismo, que se iniciou no pós-Segunda Guerra Mundial1. 
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No desenvolvimentismo, os Estados Nacionais assumiam o pa-
pel de indutores do crescimento econômico2, visando a reprodução 
do capital por meio da modernização dos diversos setores, como 
forma para que o mercado interno passasse a ser o motor do cresci-
mento, em lugar da demanda externa por produtos primários. Esse 
modelo pressupunha a intervenção do Estado no planejamento, na 
indução e no financiamento das atividades, para que o processo de 
industrialização se efetivasse2. 

O apelo ao crédito externo contribuiu para o início da crise da 
dívida externa. Na tentativa de pagar os juros e empréstimos, a ex-
portação de capitais passou a ser o foco da política econômica, o 
que levou ao retraimento do Estado enquanto provedor dos meios 
de atendimento às necessidades sociais dos trabalhadores2.

Nos anos 2000, os Estados Nacionais periféricos latino-ameri-
canos voltam a protagonizar as suas respectivas políticas econômi-
cas internas, dessa vez por meio de governos de centro-esquerda. 
Esses governos, para combater a crise do neoliberalismo, embar-
cam no social-liberalismo e no neodesenvolvimentismo2 

O Estado volta a ser o indutor, não só do crescimento econô-
mico, mas da ampliação de emprego, a partir de uma fórmula, na 
suposição de que: 1) o enfrentamento da crise deve se dar com o 
crescimento econômico mediado e conduzido pelo Estado; 2) é o 
crescimento econômico que levará, inevitavelmente, ao desenvol-
vimento social2. Nesse sentido:

Propõe-se, em quase toda a América Latina, a apropriação 
da renda proveniente da exploração destes recursos natu-
rais para financiar o Estado e seus programas sociais, a fim 
de legitimar a produção destrutiva da natureza através de 
discursos que a justificam sob os argumentos da criação de 
postos de trabalho e do combate à pobreza2. 

Essa política, contudo, se de um lado diminuiu o índice de po-
breza e dinamizou as formas de enfrentamento a ela, com políticas 
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de inclusão e de transferência de renda, por outro, manteve intac-
tos o abismo da desigualdade social e a degradação ambiental. 

Suape se insere em todas essas dinâmicas. Elevada à priorida-
de do Estado de Pernambuco, sua implementação se intensificou 
na década de 90 e tomou proporções gigantescas a partir do ano 
2000, com a modernização e ampliação do Porto de Suape. Todos 
os impactos negativos ao meio ambiente e à vida das comunidades 
nativas da região eram legitimados pela promessa de progresso e 
geração de emprego e renda. 

As consequências desse modelo têm se mostrado bem contradi-
tórias: ao passo que permite ao Estado saltos econômicos na sua ba-
lança comercial, acarreta sérios problemas socioambientais, como 
o êxodo rural e a devastação do meio ambiente. 

À margem desse processo encontram-se as comunidades agri-
cultoras e pescadoras que lutam pelo acesso e pela permanência na 
terra. É nesse processo de resistência para continuar existindo e de 
existência para continuar resistindo que essas famílias têm reivin-
dicado seu lugar no tão propagandeado desenvolvimento. 

O objetivo deste capítulo é apresentar as dinâmicas atualmente 
presentes no território das comunidades atingidas pela implemen-
tação e posterior expansão do Cips. As dinâmicas consistem tanto 
no conflito como nos movimentos de resistência. Portanto, não se 
pretende apenas trazer uma descrição do conflito que se instalou 
na região, mas também jogar luzes no processo de resistência que 
se desenha nas trincheiras populares.

Para isso, propõe-se fazer uma breve apresentação do Cips, um 
panorama das comunidades locais, uma descrição e análise do 
conflito que se instalou na região e, por fim, mostrar os processos 
de re(existência) encampados pelas populações vulnerabilizadas, 
com o apoio da sociedade civil.

A metodologia de pesquisa utilizada para a elaboração deste ca-
pítulo baseou-se em pesquisa bibliográfica, com ênfase no estudo 
de trabalhos científicos que abordam temas relacionados ao Com-
plexo Industrial e Portuário de Suape. Contribuiu para o resultado 
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deste trabalho a experiência das autoras na advocacia popular jun-
to ao Fórum Suape – Espaço Socioambiental. Assim, neste capítulo 
estão incluídas as impressões geradas a partir dos encontros com 
as comunidades rurais residentes no território impactado, que 
lhes forneceram a compreensão acerca de seus direitos territoriais 
violados e da necessidade de luta pela efetivação de tais direitos. 
Quanto ao método empregado, utilizou-se o dedutivo, que consiste 
no estudo genérico sobre o assunto, com o objetivo de encontrar 
uma resposta específica. 

O Complexo Industrial e Portuário de Suape 

Desde a década de 60, o Governo de Pernambuco vinha estudan-
do a possibilidade de instalação de um superporto que integrasse 
também um polo industrial. A implementação do empreendimento 
ocorreu em 1974 e, em 1977, tiveram início os primeiros serviços e a 
desapropriação de cerca de 13,5 mil hectares de terras. Após essa fase, 
foram iniciadas as obras de infraestrutura portuária, sistema viário 
interno, abastecimento de água, energia elétrica e telecomunicações. 
Em 1978, o Complexo Industrial Portuário de Suape foi criado, atra-
vés da Lei Estadual n.º 7.760/1978, e começou a operar efetivamente 
em 1983, ano em que a Petrobrás começou a operar na área1. 

Em 1986, em virtude do incêndio de um navio de combustível 
no Porto de Recife, o então Governador do Estado, Roberto Maga-
lhães, ordenou que as empresas de combustíveis que estavam ins-
taladas naquele local, como a BR Distribuidora, a Shell, a Texaco 
e a Esso, se deslocassem para Suape. A ida dessas empresas para 
o Complexo acelerou o processo de consolidação do megaprojeto3. 
Foi nesse ritmo que o Cips passou a ser considerado, em 1991, um 
dos 11 portos prioritários do país3. 

Em 2001, foi iniciada a construção da segunda etapa do por-
to interno, incluído no projeto de ampliação e modernização do 
Complexo Industrial Portuário. Como parte dessa ampliação foi 
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inaugurado, em 2008, o Estaleiro Atlântico Sul e instaladas as zo-
nas industriais. Em 2013, foi inaugurado o Estaleiro Vard Promar. 

Entre 2004 e 2014 ocorreu um imenso volume de ações de rein-
tegração de posse, ajuizadas pela empresa, contra os posseiros. Em 
um levantamento processual realizado pelo Fórum Suape foram 
encontradas 1.016 ações dessa naturezaI.

Atualmente, o Cips possui um conjunto de megaempreendi-
mentos portuários e industriais. Segundo o site oficial, o complexo 
conta com mais de 100 empresas instaladas, 

(...)entre elas, indústrias de produtos químicos, metal-
-mecânica, naval e logística, que vão fortalecer os polos de 
geração de energia, granéis líquidos e gases, alimentos e 
energia eólica, além de abrir espaços para outros segmen-
tos, como grãos e logística. Tudo isso, somado, supera os 40 
bilhões de reais em investimentos4. 

O Porto de Suape é considerado um dos principais polos de 
investimentos do país e tem localização estratégica em relação às 
principais rotas marítimas de navegação, estando conectado a mais 
de 160 portos, em todos os continentes, com linhas diretas para a 
Europa, América do Norte e África. O site oficial ressalta a rápida 
expansão do Cips. O resultado se deve, sobretudo, ao aumento na 
movimentação de graneis líquidos: gasolina, diesel, gás liquefeito 
de petróleo, óleo combustível, entre outros.

O crescimento do Cips foi incrementado por políticas públicas 
de desenvolvimento promovidas desde o início de sua implemen-
tação até os dias atuais, principalmente o Programa de Aceleração 
do Crescimento.

I O levantamento foi feito a partir do sistema de consulta do sítio eletrônico do Tribu-
nal de Justiça de Pernambuco. Como a busca é feita nominalmente ou pelo CNPJ e ten-
do em vista que não há muito rigor no cadastramento dos dados das partes processu-
ais, nos deparamos com diferentes cadastros se referindo ao Cips no sistema – Suape, 
Complexo Industrial Portuário – Suape, Complexo Industrial Portuário Governador 
Eraldo Gueiros etc. –, a ocorrência de cadastros pelo CNPJ também não é padrão. Por 
esse motivo, há a possibilidade de existirem mais de 1.014 processos ajuizados entre 
os anos de 2004 e 2014.
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Com recursos de R$ 1.4 milhão do PAC I, o Cips realizou, por 
exemplo, a dragagem do canal interno do porto (68% da obra foi 
realizada no período de 2007-2010), a dragagem externa (iniciada 
em 2010, com continuidade no PAC II) e o acesso rodoferroviário à 
Ilha de Tatuoca (não finalizado no período do PAC I, continuando 
suas obras após 2010)1. 

As Comunidades Tradicionais Nativas

Referido pelas autoridades governamentais como a “locomotiva 
do Estado”, o “Eldorado”, a “Joia da Coroa”, o Cips reivindica uma 
área vasta de 13.500 hectares, que era habitada, até 2009, por apro-
ximadamente 25.000 pessoas, cerca de 6.800 famílias5, distribuí-
das em regiões denominadas “engenhos”. 

O litoral-sul de Pernambuco, assim como boa parte da Zona da 
Mata, teve sua organização espacial historicamente determinada 
pela dinâmica da produção de cana-de-açúcar.

Os engenhos de cana-de-açúcar correspondem não apenas 
à forma como a estrutura fundiária e as relações de traba-
lho estão organizadas em Pernambuco desde há séculos, 
mas acabaram também […] por vir a constituir a forma de 
povoamento mais generalizada nesta região do Nordeste 
brasileiro6.(p.8) 

Muitos desses trabalhadores permaneceram na terra, mesmo 
após o fim das atividades dos engenhos, estabelecendo laços comu-
nitários entre si e uma identidade cultural naquele território. As 
comunidades que se encontravam mais próximas ao mangue, ao 
rio e ao mar dedicavam-se à pesca artesanal e à mariscagem, como 
era o caso da comunidade de Tatuoca, que há duzentos anos vivia 
na ilha de mesmo nome7. 

Trata-se de comunidades que viviam, e (algumas ainda) vivem, 
em estreita relação de interdependência com o meio ambiente, 
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tendo desenvolvido relações de economias locais particulares, de 
troca e colaboração. Por diversas gerações, guardam/guardavam 
seus costumes e culturas, conservando e fazendo uso racional dos 
bens naturais das matas nativas de forma coletiva, vivendo da pes-
ca, coleta de frutos nativos e da agricultura de subsistência.

Na região de influência direta do empreendimento há, ao todo, 
cerca de 27 comunidades, com lotes familiares de aproximadamen-
te 10 hectares cada, destinados ao cultivo e à moradia. 

Há também camponeses que chegaram mais recentemente às 
terras, mais especificamente nos idos de 1960, dentro do contexto 
de luta das Ligas Camponesas8. Esses novos camponeses se junta-
ram aos moradores mais antigos e absorveram as práticas tradicio-
nais das comunidades que ali já se encontravam formadas. 

Algumas dessas comunidades formaram a Cooperativa Tiriri, 
que chegou a conquistar, junto ao Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária – Incra a desapropriação da terra para fins 
de reforma agrária e regularização fundiária dos posseiros, por 
meio do Decreto Presidencial n.º 62.168, de janeiro de 1968. Outras 
obtiveram a regularização por meio do órgão estadual de terras 
(atual Iterpe), no Governo Arraes, na década de 90II.

Apesar da conquista, a partir da década de 70 ocorre uma super-
posição de territórios1, por conta do Decreto Estadual que desapro-
priou toda a área ocupada pelas comunidades, para fins de criação 
do Complexo Industrial Portuário de Suape. Os conflitos passaram 
a se intensificar na década de 90, em virtude da efetivação das ex-
propriaçõesIII, que coincidem com o processo de modernização do 

II Informação constante no ICP n.º 1.26.000.002375/2014-56, instaurado pelo Ministério 
Público Federal em 2014, cujo objetivo é acompanhar a atuação da Superintendência 
de Patrimônio da União em Pernambuco na resolução do problema fundiário no En-
genho Ilha, município de Cabo de Santo Agostinho/PE. Ainda está em tramitação.

III Apesar de tecnicamente incorreto, usa-se o termo “expropriação” ao invés de “desa-
propriação” politicamente para denunciar a forma como se deu a retirada das famí-
lias de suas terras, que consistiu em indenizações irrisórias e não condizentes com 
o tamanho da terra e o número de benfeitorias. Há relatos, inclusive, de pessoas que 
foram expulsas sem qualquer indenização. 
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porto e, a partir de 2000, com a ampliação do empreendimento in-
centivada pelo PAC. 

Os conflitos

As expulsões 

Desde a implementação do Porto de Suape e das empresas do 
complexo industrial, essas comunidades vêm experimentando 
uma sistemática violação de direitos. Somente na área onde está lo-
calizado o Complexo, nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e 
Ipojuca, vivem cerca de 25.000 pessoas, que foram despejadas para 
dar lugar à expansão dos empreendimentos. 

Uma dessas comunidades, Tatuoca, foi desterritorializada em 
2009-2010, para dar lugar à instalação do estaleiro Promar. Ape-
nas anos depois, em março de 2014, as 75 famílias foram alocadas 
no Habitacional Vila Nova Tatuoca, construído nos moldes do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal. Além 
de terem sido retiradas do território tradicional, as famílias foram 
colocadas em um ambiente urbano, em total desconformidade com 
as normas da Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), e, até o momento, sequer receberam o título de pos-
se das unidades habitacionais.

As comunidades tradicionais da região também têm sido expul-
sas de seus territórios para a implementação das chamadas Zonas 
de Preservação Ecológica (ZPECs), áreas instituídas pela própria em-
presa9 para dar lugar à compensação de uma parte do seu imenso 
passivo ambiental. Essas áreas de reflorestamento e preservação 
ambiental possuem um regime restritivo à permanência e ao aces-
so das comunidades tradicionais que há gerações vêm mantendo e 
explorando, de forma sustentável, aquela região estuarina. Ou seja, 
ao lado do discurso do progresso, o discurso ambientalista tem 
sido utilizado como mais um meio de legitimar a expulsão dessas 
famílias. 
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A exemplo de Tatuoca, Suape pretende alocar as demais famí-
lias em um outro conjunto habitacional (Nova Vila Claudete), a 
quase 15 quilômetros do território pesqueiro e sem áreas agricul-
táveis próximas. Ademais, a construção do habitacional sequer foi 
finalizada, sendo uma promessa que se arrasta desde 201410.

Também se denuncia a forma como as reintegrações de posse 
têm sido executadas. Segundo relatos dos moradores, verdadeiras 
operações de guerra são montadas pela Polícia Militar, em parceria 
com os seguranças de Suape, para retirar posseiros desarmados e 
indefesos, entre eles muitas vezes idosos e crianças. As consequên-
cias desse tipo de intervenção são trágicos casos de traumas psico-
lógicos, suicídios e depressão.  

Um desses casos é o de Luís Abílio da Silva, o “seu Abílio”, na 
época com 83 anos, e de sua esposa, dona Maria Luiza da Silva, 5 
anos mais velha, que tiveram a casa derrubada no seu sítio, no En-
genho Tiriri, em 22 de maio de 2013. Pouco tempo após ser retirado 
à força de seu território, “seu Abílio” entrou em um quadro de de-
pressão profunda, que o fez definhar até vir a falecer, em dezembro 
de 201611.

Outro caso ocorreu no dia 4 de abril de 2016, em que Severino 
Cassiano da Silva, 52 anos, conhecido como Biu, olhou pela última 
vez da janela de sua casa para as águas do rio Massangana. Na ma-
nhã daquele dia, o último morador da Ilha de Tatuoca foi forçado a 
assistir a demolição de sua casa, seu bar e de tudo o que era seu. Há 
relatos de que, na ação de expropriação havia dezenas de homens 
armados, com metralhadoras à mostra, carros e tratores, obrigan-
do “seu Biu” a deixar sua casa. Enfrentando a mesma infeliz sina de 
“seu Abílio”, “seu Biu”, pouco tempo após a expulsão sofreu um AVC 
e, desde então, passou um tempo entre a vida a morte numa cama 
de hospital, até vir a falecer, no dia 6 de fevereiro de 201712. 

Em uma de nossas visitas ao território, que até pouco tempo 
formava a comunidade de Porto do Açúcar, uma das comunida-
des pesqueiras completamente desterritorializadas, pudemos en-
contrar, dentre os escombros das casas demolidas, fogões, sofás, 
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brinquedos, geladeiras e uma série de objetos pessoais que perten-
ciam aos moradores, espalhados próximos de onde existiam as ca-
sas. Ao entrevistá-los, foi possível compreender a razão:  não lhes 
foi dado tempo hábil para resgatar todos os seus pertences quando 
a retroescavadeira chegou para cumprir a ordem de despejo.

Figura 1 Escombros na comunidade de Porto do Açúcar.

Fonte Acervo do Fórum Suape – Espaço Socioambiental.

As violências praticadas pelas chamadas “milícias de Suape”

O Brasil é reconhecido como um dos países com mais casos 
de violências e assassinatos de defensores de direitos humanos 
e ambientais. Segundo a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos da OEA, nos últimos anos têm aumentado substancial-
mente os assassinatos de defensores de direitos humanos no país, 
o que coloca o Brasil à frente de países historicamente violentos, 
como Colômbia e México. Dados da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT, p. 144)13 mostram que, no ano de 2015, foram registradas 50 
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mortes, 144 pessoas ameaçadas e 59 tentativas de homicídios por 
conflitos de terra. 

A situação em Suape parece corroborar esses dados. São re-
correntes os relatos dos posseiros de que o Cips adota uma tática 
violenta e arbitrária, que consiste em tornar o ambiente inóspito, 
insuportável para a manutenção dos modos de vida das famílias e 
comunidades tradicionais, forçando-as a uma saída aparentemen-
te voluntária ou, então, coagindo as famílias a aceitar indenizações 
de valores irrisórios, não condizentes com o tamanho da terra e o 
número de benfeitorias realizadas. Há inúmeros casos, inclusive, 
em que as benfeitorias, como plantações, currais, casas, foram des-
truídas pela segurança (milícia armada) do Cips, aparentemente 
para forjar uma subcontabilização no momento de arbitramento 
da indenização.

Os relatos, prestados em audiências públicasIV ou no registro 
de Boletins de Ocorrência na Polícia Civil, também dão conta de 
que a empresa tem organizado ou, ao menos, tem se omitido em 
reprimir um esquema de “segurança” que atua como uma milícia 
armada: um grupo de funcionários ligados à empresa faz amea-
ças à população local, invade quintais de casas em grupos arma-
dos, para coagir os moradores a deixar suas moradias, e ainda faz 
vigilância ostensiva e desproporcional aos riscos apresentados à 
propriedade da empresa, além de passar pelas casas dos posseiros 
com motos, para destruir pequenos cultivos ou pequenas reformas 
empreendidas pelos moradores. Esse esquema de “segurança”, da 
forma como vem sendo denunciado, tem se mostrado, em verdade, 
como já afirmado anteriormente, como uma maneira de coagir os 

IV Foram realizadas, em 9 de agosto de 2015 e 1º de dezembro de 2015, duas audiências 
públicas sobre os conflitos em Suape, sendo o objeto de uma delas a atuação de mi-
lícias na região. As duas foram convocadas pela Comissão de Cidadania, Direitos 
Humanos e Participação Popular da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Sobre o 
assunto, mais informações podem ser encontradas nos Diários Oficiais do Estado de 
Pernambuco nº 212, de 25/11/2015, e nº 217, de 02/12/2015.
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moradores a aceitar acordos de indenização de valores irrisórios 
para deixar a terraV.  

No caso das populações pesqueiras, a sistemática das violações 
envolve também a privação do acesso aos territórios pesqueiros, 
bem como o roubo de materiais e de produtos da pesca. A proibição 
de acesso tem sido feita pela milícia motorizada da empresa, sem 
qualquer respaldo legal. 

Moradores e organizações de apoio têm reportado tais ocorrên-
cias para as autoridades locais e os organismos governamentais. 
São diversos os Boletins de Ocorrência em delegacias dos municí-
pios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho e denúncias no site do 
Fórum Suape (www.forumsuape.ning.com). Ainda assim, nenhu-
ma providência efetiva foi tomada. As agressões e violências, que 
ocorrem em plena luz do dia, demonstram a certeza da impunidade. 

V A questão encontra-se amplamente veiculada na mídia. Vide: “Moradores do en-
torno de Suape denunciam sofrer ameaças de morte” (G1) http://g1.globo.com/per-
nambuco/noticia/2015/12/moradores-do-entorno-de-suape-denunciam-sofrer-a-
meacas-de-morte.html [Acesso em 09 de março de 2017]; “Agricultores e pescadores 
denunciam presença de milícias armadas e privadas em Suape” (Comissão Pastoral 
da Terra – Regional II) http://www.cptne2.org.br/index.php/publicacoes/noticias/
noticias/55-pe/4319-agricultores-e-pescadores-denunciam-presen%C3%A7a-de-

-mil%C3%ADcias-em-suape.html [Acesso em 09 de março de 2017]; “Alepe apura 
violência de Suape na expulsão de posseiros” (Correio do Grande Recife) http://cor-
reiodogranderecife.com.br/destaque/alepe-apura-violencia-de-suape-na-expulsao-

-de-posseiros (Acesso em 09 de março de 2017); “Denúncia de milícias no Complexo 
de Suape é tema de audiência pública na Alepe” (CBN) http://www.cbnrecife.com/
noticia/denuncia-de-milicias-no-complexo-de-suape-e-tema-de-audiencia-publi-
ca-na-alepe [Acesso em 09 de março de 2017]; “Situação dos posseiros de Suape é 
debatida em audiência da Comissão de Cidadania no Cabo de Santo Agostinho” (Ale-
pe) http://www.alepe.pe.gov.br/2015/09/09/situacao-dos-posseiros-de-suape-e-de-
batida-em-audiencia-publica-da-comissao-de-cidadania-no-cabo-de-santo-agosti-
nho/ [Acesso em 09 de março de 2017]; “Crescimento e conflito no Porto de Suape”. 
05 de maio de 2012. (Jornal do Commercio). http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/
economia/noticia/2012/05/05/crescimento-e-conflito-no-porto-de-suape-41167.php 
[Acesso em 09 de março de 2017]; “Demolição ilegal das casas em SUAPE no programa 
Cardinot”. 2013. (Vídeo de um programa de Cardinot). https://www.youtube.com/
watch?v=B6JG_PwMZ2w [Acesso em 09 de março de 2017]"As demolições ilegais de 
casas : A erosão de um sistema”. 2014. (Vídeo de um programa de Cardinot) https://
www.youtube.com/watch?v=jjTb0tsUatc [Acesso em 09 de março de 2017].
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Impactos ambientais e repercussão para 
as atividades tradicionais e sustentabilidade 

Os impactos ambientais também são inúmeros e de proporções 
grandiosas, pois a implantação do porto e da infraestrutura para 
o complexo industrial em uma área de estuários de quatro gran-
des rios (Massangana, Tatuoca, Ipojuca e Merepe) acarretou a su-
pressão de uma vasta extensão de vegetação nativa (mangue, Mata 
Atlântica e restinga), além de obras de aterros, dragagens e repre-
samentos. Tais obras acarretaram uma alteração drástica na hidro-
dinâmica da região, na medida em que praticamente eliminaram a 
ligação natural entre os rios e o contato desses (principalmente os 
rios Merepe e Ipojuca) com o mar. 

Os manguezais, bioma mais afetado pela construção do comple-
xo industrial portuário, são áreas de grande riqueza em biodiver-
sidade, verdadeiros berçários naturais para inúmeras espécies de 
água doce e salgada. Em função de sua enorme importância eco-
lógica, são consideradas como Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), protegidas por lei, sendo a sua supressão permitida somen-
te mediante lei autorizativa (para os casos considerados como de 
Utilidade Pública e Interesse Social), e também mediante a devida 
compensação ambiental.

Desde a década de 80 existem registros científicos que mencio-
nam o processo de degradação acentuado do manguezal, que acom-
panhou a implantação do Porto14. Em decorrência de aterros, draga-
gens e represamentos, cerca de 600 hectares de área de manguezal 
foram devastados, sem qualquer estudo profundo de impacto am-
biental que contemplasse medidas compensatórias15. 

A ampliação e a modernização do Cips, iniciada na década de 90 
e intensificada a partir dos anos 2000, trouxeram consigo a conti-
nuação do processo de degradação ambiental na região, que contou 
com amplo respaldo estatal, não apenas por parte da seara adminis-
trativa, por meio do órgão ambiental estadual, como também por 
parte do legislativo. De 1997 a 2010 foram aprovadas e sancionadas 
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oito leis estaduaisVI autorizando a supressão de APPs, dentre res-
tingas, manguezais e Mata Atlântica, para dar lugar ao Complexo 
Industrial. O quantitativo de supressão autorizado somou 912,3431 
hectares; desses, 554,3561 hectares são de mangue15. 

Parte dos manguezais aterrados e dragados para dar lugar à 
construção de novos cais, estaleiros e indústrias, abrigava comu-
nidades tradicionais de pescadoras e pescadores artesanais que fo-
ram expulsas e/ou tiveram sua atividade de pesca e coleta de maris-
co profundamente afetada pelas obras do megaempreendimento, a 
exemplo do que aconteceu com a comunidade da Ilha de Tatuoca, e 
a comunidade de Mercês. 

A preocupação em realizar a compensação ambiental veio ape-
nas após o ajuizamento, em 2010, de uma Ação Civil Pública, pelo 
Ministério Público Federal em parceria com o Ministério Público de 
Pernambuco, que resultou em um termo de compromisso no qual 
o Cips se comprometeu a quitar seu passivo ambiental mediante 
a viabilização de implementação de unidades de conservação e de 
áreas de reflorestamento (que viriam a ser as futuras Zonas de Pre-
servação Ecológica – ZPECs)VII. 

Além da devastação da vegetação de preservação permanente 
para a ampliação do polo naval de Suape, foram executadas ati-
vidades de dragagem, derrocagem (explosão do assoalho oceâni-
co) e descarte de sedimentos para o aprofundamento do canal de 
acesso e da bacia de manobra do porto e do canal de acesso e bacia 
de evolução do estaleiro Promar. Mais de 1 milhão de m³ de areia 
foram dragados e descartados em áreas oceânicas. Tais atividades 

VI Leis Estaduais nº 13.637/2008, nº 13.557/2008, nº 11.517/ 1997, nº 12.508/2003, nº 
13.285/2007, nº 14.046/2010, nº 15.574/2015, nº 15.685/2015.

VII Justiça Federal. 35ª Vara da subseção do Cabo de Santo Agostinho. Ação Civil Públi-
ca nº 0010033-53.2010.4.05.8300. Ministério Público Federal e Ministério Público 
de Pernambuco vs. CPRH, Governo do Estado de Pernambuco, Complexo Industrial 
Portuário de Suape, Ibama. Instaurada em 23 de julho de 2010. Mais informações: 
http://www.jfpe.jus.br/index.php/2016-04-12-17-32-27/2016-04-12-17-33-21/304-j-
fpe-compatibiliza-desenvolvimento-economico-com-respeito-ao-meio-ambiente.
html. Acesso em: 10 de março 2017.
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incidiram sobre pontos de grande biodiversidade e relevância para 
a pesca artesanal e sobre o habitat de espécies em extinção, como o 
Peixe Mero e o Boto Cinza.

Essas atividades de dragagem e derrocagem liberam produtos 
tóxicos advindos das atividades industriais, que foram sendo depo-
sitados no fundo marinho. Tais produtos químicos nocivos vão para 
o ambiente estuarino e costeiro e adentram as cadeias alimentares, 
contaminam diversas espécies aquáticas marinhas, inclusive espé-
cies utilizadas na alimentação humana e como modo de sustento de 
moradores locais (moluscos, mariscos, crustáceos e peixes). 

Outro impacto é o empobrecimento dos ecossistemas marinhos, 
com o aumento da turbidez da água e a redução da penetração da 
luz, diminuindo assim a capacidade fotossintética das algas e, con-
sequentemente, os teores de oxigênio dissolvido. 

Os locais escolhidos para o depósito dos sedimentos (“bota-fora”) 
coincidem com pontos de pesca largamente utilizados pela comu-
nidade pesqueira e reconhecidos em cartas náuticas oficiais. Com 
essa ação, o Cips soterrou áreas de reprodução de lagostas e outras 
espécies que garantiam o sustento de centenas de famílias de pes-
cadores tradicionais. 

O uso de cargas explosivas contribuiu para o empobrecimento 
dos ecossistemas costeiros e marinhos, com a destruição de recifes 
rochosos e alteração nas correntes marinhas.

As alterações nos ecossistemas marinhos e costeiros, provoca-
das pelas intervenções do Cips, resultaram numa queda signifi-
cativa da produtividade pesqueira em alto mar, equivalente a, no 
mínimo, 50% de redução, segundo os pescadores.

Contudo, os impactos não se restringem apenas ao aspecto fi-
nanceiro: atingem, sobretudo, o modo de vida dessas comunidades 
tradicionais, o que inclui, dentre outros aspectos, a saúde das mu-
lheres marisqueiras que, pelo tipo específico de pesca que geral-
mente exercem – coleta de mariscos –, ficam diretamente expostas 
à água contaminada pelos efluentes e sedimentos.
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Ademais, as populações remanescentes de pescadores artesa-
nais têm sido obrigadas a percorrer longas distâncias para conse-
guir pescado, uma vez que, conforme relatam, estão impedidas de 
acesso aos territórios pesqueiros tradicionais, pelos funcionários 
da empresa, que chegam, inclusive, a roubar seus equipamentos e 
produtos de pesca.

Agravam esse cenário a rápida instalação de empresas no local 
e a falta de estudos compreensivos e integrados sobre os impac-
tos cumulativos ocasionados pela ação destas empresas. A presen-
ça destes vários empreendimentos no mesmo local intensifica a 
demanda hídrica, acarretando novas pressões sobre os recursos 
aquáticos. Ainda, os dejetos e efluentes industriais são despeja-
dos no ambiente, contaminando cursos de água, solo, e colocando 
em risco as populações tradicionais, bem como a fauna e a flora 
remanescentes. 

Consequências das violações para os povos tradicionais

Os danos ambientais causados pelo Cips repercutiram gra-
vemente nos modos de vida e no trabalho das comunidades, que 
faziam da sua relação harmoniosa com a natureza a sua forma de 
sustento e de reprodução cultural. 

As violações sofridas pelas comunidades trazem à tona o fla-
grante desprezo pelas legislações nacionais e internacionais refe-
rentes a direitos humanos, que incluem: o direito à soberania ali-
mentar, o direito à alimentação, o direito à moradia adequada, à 
informação, à transparência e à participação direta dos atingidos 
nos processos de expulsão e de adoção de medidas compensatórias 
e mitigadoras dos danos socioambientais. Assevera-se, ainda, que 
a maioria das famílias violentadas pela atuação do Cips e do Estado 
caracterizam-se como comunidades tradicionais, o que impõe a ob-
servância das normas constantes na Convenção 169 da OIT, promul-
gada pelo Brasil, por meio do Decreto nº 5.051/2004, em especial no 
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que concerne à proibição dos despejos forçados, à obrigatoriedade 
de aplicação do instituto da consulta prévia e ao respeito aos modos 
de vida tradicional. 

Ainda, o Decreto nº 8.750/2016 coloca expressamente pescado-
res artesanais como povos tradicionais. A destruição dos pontos de 
pesca e a proibição de acesso aos territórios pesqueiros demons-
tram uma postura de desprezo e desconsideração do Cips com as 
normativas que salvaguardam essas comunidades tradicionais.

Muitas das famílias que já foram expulsas amargam uma vida 
de penúria, de fome e de pobreza, nas periferias do município do 
Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca. Outras, como mencionado 
anteriormente, sofrem com problemas psicológicos decorrentes 
do processo de expulsão e desterritorialização.

Em grande parte dos casos de expulsão, não houve reassenta-
mento em locais onde as condições pudessem ser iguais ou melho-
res que aquelas em que se encontravam. Os poucos reassentamen-
tos em lotes rurais ocorreram em áreas de difícil acesso, distantes 
dos locais originais de moradia e em solos de difícil manejo, dificul-
tando o plantio e, consequentemente, a sobrevivência. Na maioria 
dos outros casos, a compensação oferecida para esses povos tradi-
cionais que viviam da terra e da pesca consistiu na realocação para 
casas de 39 m² de tamanho, no meio urbano, longe do mar e de áre-
as para plantio, o que inviabilizou por completo a perpetuação dos 
modos de vida dessas populações.

Movimentos de resistência 

O papel da sociedade civil organizada

A sociedade civil há muito tempo vem denunciando as violações 
socioambientais que ocorrem na região do que hoje é o Complexo 
Industrial Portuário Suape. Em 1975, o semanário recifense Jornal 
da Cidade9, hoje extinto, trouxe como manchete de capa: “Cientistas 
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lançam manifesto contra Complexo de Suape”. O Manifesto foi re-
digido por professores universitários da UFPE e da UFRPE, ligados 
às várias áreas do conhecimento, e denunciava o modelo de desen-
volvimento que guiava a implantação do Cips16,17.

A partir dos anos 2000, com o projeto de modernização do 
Porto de Suape, a velocidade de implementação do Complexo foi 
elevada ao máximo. Com isso, intensificaram-se também os pro-
cessos de expulsão e de violência contra as comunidades nativas, 
bem como o avanço da devastação do meio ambiente. Ademais, na 
década de 2010, o Cips passou a ser um grande canteiro de obras, 
no qual dezenas de indústrias começaram a ser instaladas, utili-
zando, como mão-de-obra, milhares de trabalhadores de todas as 
partes do país. Vivia seu momento de maior aquecimento, era o 
Eldorado do Brasil.

Foi nesse contexto que várias entidades sociais e ambientais 
passaram, de forma isolada, a atuar na região. Eram movimentos e 
organizações ligadas à proteção dos direitos das mulheres (que tra-
balhavam com a questão do aumento da violência contra as mulhe-
res, gerado a partir do crescimento abrupto da população mascu-
lina dos municípios diretamente impactados). Organizações estas 
de cunho diverso: ambientalistas, preocupadas com a estrondosa 
degradação ambiental, organizações de defesa do trabalhador, pre-
ocupadas com a inadimplência das obrigações trabalhistas e com 
as condições de trabalho e de vida dos milhares de trabalhadores 
migrantes; organizações preocupadas com as violências e as expul-
sões das comunidades nativas etc. 

Todas essas organizações, entidades e pessoas interessadas na 
defesa dos direitos humanos, nos seus variados vieses, bem como 
lideranças das comunidades diretamente afetadas, propuseram e 
criaram um espaço para a discussão dos impactos ocasionados pela 
implementação do Complexo de Suape. Foi do encontro de mais de 
20 entidades e organizações que surgiu, em 2012, um Fórum Per-
manente, para discutir as questões/situações que estavam sendo 
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vivenciadas pelos moradores do entorno do Complexo, dar visibi-
lidade aos problemas enfrentados por aquelas populações e traçar 
estratégias comuns de atuação. Esse Fórum Permanente passou a 
ser chamado de Fórum Suape – Espaço Socioambiental.

Oficialmente lançado em março de 2013, o Fórum Suape – Espa-
ço Socioambiental tem como objetivos: incentivar a organização e 
mobilização popular, a organização e promoção de debates sobre 
questões envolvendo a situação no Cips, a atuação midiática, jurí-
dica e política frente às injustiças sociais e ambientais cometidas 
naquele território e a articulação com outros movimentos e orga-
nizações de abrangência local, nacional e internacional, afetos à 
temática socioambiental. Neste sentido, o Fórum busca conscienti-
zar os diferentes setores da sociedade sobre a importância de se ter 
outra forma de desenvolvimento, que leve realmente em conta as 
necessidades básicas das pessoas e a preservação ambiental. 

As comunidades e o protagonismo no processo de resistência

Por meio da educação popular, tem-se procurado trabalhar, 
com as comunidades tradicionais da região, as chamadas “situa-
ções-limites” em que se encontram, no conflito com o Cips. Situ-
ações-limites não são o limite entre o ser e o nada, “...mas a fron-
teira entre o ser e o ser mais”18. São, segundo Freire18,“...dimensões 
concretas e históricas de uma dada realidade. Dimensões desa-
fiadoras dos homens [...]”. Por isso mesmo, não seriam barreiras 
intransponíveis. 

O Fórum Suape tem trabalhado junto a essas comunidades, na 
tradução dessas situações-limites, buscando desnaturalizar essas 
situações, inserindo-as em um processo de construção histórica 
para, posteriormente, incentivar o despertar da esperança e da con-
fiança em sua capacidade de superar essas realidades construídas, 
através do que Vieira Pinto chama de “atos-limites”10. “Atos-limites 
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seriam aquelas ações que se dirigem à superação e à negação do 
dado, em lugar de aceitá-lo passiva e docilmente”18. É dessa forma 
que essas pessoas têm se constituído como agentes transforma-
dores da realidade objetiva, criando história e fazendo-se seres 
histórico-sociais18. 

Através de formações, visitas de campo e rodas de diálogos com 
lideranças e pessoas atuantes das comunidades, foi-se semeando 
não apenas um sentimento de união e solidariedade entre as várias 
comunidades afetadas, mas também a justa indignação e a vonta-
de de se organizar. A mudança de postura ao longo dos encontros 
mostrou-se um resultado importante desse processo. 

Se, antes, as falas sinalizavam para uma aceitação passiva das 
investidas violentas dos funcionários da empresa, das baixíssimas 
indenizações e da submissão à ordem abusiva da empresa de obri-
gar os moradores a pedir autorização para plantar e construir nas 
posses antigas, hoje é possível escutar agricultoras e agricultores, 
pescadoras e pescadores falando com altivez do seu direito ao ter-
ritório e aos seus modos tradicionais de vida. 

Se, antes, as falas sinalizavam para uma aceitação passiva das 
investidas violentas dos funcionários da empresa, das baixíssimas 
indenizações e da submissão à ordem abusiva da empresa de obri-
gar os moradores a pedir autorização para plantar e construir nas 
posses antigas, hoje é possível escutar agricultoras e agricultores, 
pescadoras e pescadores falando com altivez do seu direito ao ter-
ritório e aos seus modos tradicionais de vida. 

Outro resultado importante desse processo diz respeito à ini-
ciativa e participação das comunidades nos diálogos com o Estado. 
Espaços institucionais que, muitas vezes, intimidavam essas pes-
soas, hoje são reivindicados por elas. São eles: a Polícia Civil, o Mi-
nistério Público Estadual e Federal, o Poder Judiciário, o Palácio do 
Governo, Secretarias Municipais, Estaduais e Federais, Assembleia 
Legislativa Estadual, Câmara Municipal, Conselho Estadual de Di-
reitos Humanos etc. 
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Figura 2 Roda de diálogo entre o Fórum Suape e lideranças comunitárias e pessoas 
atuantes das comunidades.

Fonte acervo do Fórum Suape – Espaço Socioambiental.

Em 2011, a mobilização das comunidades pesqueiras artesanais 
da região impactada pelas atividades de dragagem, com o apoio 
do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), foi fundamental para 
pressionar o Ministério Público Federal a ingressar com uma Ação 
Civil Pública contra o Cips e o órgão estadual ambiental (CPRH). A 
mobilização, que perdurou por todo o processo, contando também 
com a parceria do Fórum Suape, resultou numa condenação im-
portante e inédita. A Justiça Federal, em primeira instância, reco-
nheceu os impactos negativos ao meio ambiente e às comunidades 
pesqueiras provocados pelas atividades de dragagens, e conde-
nou a empresa à execução de uma série de medidas mitigadoras e 
compensatóriasVIII. 

VIII Justiça Federal. 35ª Vara da subseção do Cabo de Santo Agostinho. Ação Civil Pública 
nº 0005552-13.2011.4.05.8300. Ministério Público Federal vs. CPRH e Complexo In-
dustrial Portuário de Suape. Instaurada em 11 de abril de 2011. 
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Em 2015, essas mesmas comunidades, em parceria com o Fó-
rum Suape e o Conselho Pastoral dos Pescadores, deram mais 
um passo na visibilização de sua luta, ao ingressarem com uma 
denúncia internacional ao Ponto de Contato Nacional para pro-
moção das Diretrizes da OCDEIX, instância de resolução mediada 
das questões levantadas pelas alegações de inobservâncias dessas 
diretrizes. 

Os anos 2015 e 2016 foram marcados por muita movimentação 
popular nos espaços institucionais. Nesse período, foram realiza-
das duas audiências públicas, para denunciar as violações de di-
reitos que vêm ocorrendo naquela área. As audiências, convocadas 
pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de 
Pernambuco, contaram com a presença de várias autoridades e 
só ocorreram graças à mobilização popular das comunidades e da 
sociedade civil organizada. As falas contundentes das lideranças 
comunitárias ecoaram pela mídia e foram fundamentais para dar 
visibilidade à questão, inclusive para pressionar o Ministério Pú-
blico Estadual a instaurar um Inquérito Civil para apurar a atuação 
de milícias na área da empresa. 

No ano de 2016 também foi organizada, em Recife, uma grande 
marcha até o Palácio do Governo, para cobrar a abertura de diálogo 
com o Governador acerca dessas violações de direitos. Se, por um 
lado, o Governador resiste em escutar as falas das comunidades, de 
outro, essa movimentação junto às demais entidades tem alcança-
do a opinião pública e forçado a empresa a recuar quanto às ações 
mais violentas.

IX O Ponto de Contato rejeitou a parte da denúncia concernente ao Cips porque a ins-
tância só trata de relações envolvendo multinacionais. Os outros denunciados foram 
a Van Oord, empresa holandesa contratada pelo CIPS para a realização das dragagens, 
e a Atradius Dutch State Business, agência de crédito à exportação do governo dos Pa-
íses Baixos que forneceu crédito à Van Oord. Informações sobre as denúncias podem 
ser encontradas nos endereços: http://www.oecdwatch.org/cases/Case_367 e http://
www.oecdwatch.org/cases/Case_365 [Acesso em: 10 de março de 2017].
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Figura 3 Ato público ocorrido no dia 26 de outubro de 2016 em frente ao Palácio do 
Governo, no Recife.

Fonte Acervo do Fórum Suape – Espaço Socioambiental, 2016. 
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Figura 4 Audiência Pública ocorrida no dia 09 de agosto de 2015 na Câmara Municipal 
do Cabo de Santo Agostinho.

Fonte Mariana Santos, 2015.

Considerações Finais

Expansão sem planejamento, crescimento econômico baseado 
em um modelo predatório e não inclusivo, devastação ambiental 
com indústrias sujas (indústria do petróleo e gás, termoelétrica a 
combustíveis fósseis, estaleiros): essas continuam sendo a marca 
do Cips sobre o imenso território natural que ali existia e as comu-
nidades que nele residem/residiam. Graves impactos ambientais e 
expulsões em massa da população nativa têm sido os subprodutos 
do chamado “progresso e desenvolvimento”, encabeçado pela so-
ciedade de economia mista aqui em comento, que, por sua vez, re-
presenta os interesses do próprio Governo Estadual de Pernambuco. 
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Os resultados desse modelo civilizatório imposto é o extermínio 
da diversidade cultural que marcava aquele território e o esface-
lamento dos laços comunitários que uniam os indivíduos. Nesse 
sentido, imprescindível se faz a tomada de consciência, por parte 
desses atores políticos, acerca dos processos e discursos que inten-
tam a sua invisibilização e subalternização, para que, em um mo-
vimento contra-hegemônico e transformador, reafirmem os seus 
direitos territoriais: o direito à terra, à soberania alimentar, ao tra-
balho livremente escolhido, à perpetuação dos modos de vida tra-
dicionais etc., e adotem um protagonismo na luta pela efetivação 
de tais direitos.

Organizações da sociedade civil, como o Fórum Suape – Espaço 
Socioambiental, têm o importante papel de auxiliar e fortalecer a 
luta desses protagonistas, prestando-lhes uma assessoria popular, 
a partir de uma prática pedagógica que incentive a organização 
coletiva e o empoderamento dos sujeitos sociais. É uma assessoria, 
portanto, que se propõe transformadora, que quer produzir esse 
saldo político de organização coletiva e empoderamento das comu-
nidades, atuando em conjunto com os movimentos e grupos sociais 
rurais marginalizados, na luta pelo seu território.

Esta luta pelo território (entendido como fonte de vida e de base 
para a efetivação dos demais direitos e para a reprodução cultural 
do modo de vida camponês) deve ser compreendida como uma luta 
pela efetivação da própria dignidade humana e passa necessaria-
mente pela organização desses povos do campo.
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Ciberativismo, saúde e ambiente: 
Movimentos sociais no Brasil e na Espanha*
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O ciberativismo socioambiental

Nas últimas duas décadas, é inquestionável a emergência das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), principalmente 
com o advento da internet e a sua incorporação nas atividades di-
árias, o que tem levado a movimentos profundos de construção e 
reconstrução das relações sociais e políticas nos níveis local e glo-
bal. Diferentes autores reconhecem o esboço de novas estruturas 
no âmbito da cidadania digital e das redes sociais, redes de redes, 
capazes de conferir dimensões ampliadas e inovadoras ao exercício 
da cidadania, a partir da criação de plataformas de interação em 
tempo real entre utilizadores das TICs, em todo o mundo1–4. 

A inserção no universo do chamado ciberespaço está ajudando a 
configurar novas sociabilidades, relacionamentos e valores cultu-
rais. Apesar do rápido aumento do número de pessoas conectadas 

* Adaptado do artigo publicado originalmente na Revista ClimaCom em 2016. Santos 
MOS et al Ciberativismo, saúde e ambiente: movimentos sociais no Brasil e na Espa-
nha ClimaCom Cultura Científica - pesquisa, jornalismo e arte. 2016, 03 (2).
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à rede mundial, nos últimos 20 anos, o acesso à internet ainda não 
é democrático, e o alto custo da conexão e dos computadores resul-
ta em exclusão digital para uma parcela significativa da população 
mundial, principalmente nos países em desenvolvimento4. 

A colonização do ciberespaço por interesses corporativos e es-
tatais e a tendência à superficialidade da informação disponibili-
zada, provocada principalmente pela tríade velocidade, qualidade 
e quantidade, representam outros aspectos negativos da web. Por 
outro lado, a popularização dos celulares e smartphones, com menor 
custo e alta capacidade de processamento e conexão, tem revertido 
um pouco esse quadro de baixa acessibilidade e distanciamento 
das TICs, possilitando a democratização da produção comunicativa 
de forma mais direta.

É importante considerar a potência da cibercultura na difusão 
das visões de mundo, sem favorecer um pensamento dominante. 
Em virtude do seu caráter distributivo e interativo, configurado 
em rede, oferece abertura para a veiculação direta de informação e 
participação ativa de diferentes sujeitos na construção coletiva do 
conhecimento. 

O ciberativismo está baseado em três vias: discurso, ferramen-
tas e visibilidade. O discurso compreende uma forma de “hacking 
social”, que parte da possibilidade de mudança do mundo e do em-
poderamento das pessoas, criando uma identidade que permite a 
união de desconhecidos. Em relação às ferramentas, o ciberativis-
mo traz consigo o legado da cultura hacker do “faça você mesmo” 
e está ligado ao desenvolvimento de instrumentos que permitam 
as ações. Por último, a visibilidade é apontada enquanto o fim do 
ciberativismo, significando reconhecimento entre os ciberativistas 
e também visibilidade do coletivo na sociedade5.

Dessa forma, todo elemento inserido na rede acessa qualquer 
outro, configurando um sistema com possibilidades generalizadas 
de comunicação, direta e de forma horizontal6.

As convenções sobre o meio ambiente, surgidas a partir do sé-
culo 20, como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Am-
biente Humano, de 1972, consideram importante a contribuição do 
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campo da comunicação para o alcance efetivo e a melhoria de vida 
dos povos, sendo esta a estratégica para a realização das ações de 
saúde e diálogo com a populaçãoI.

Mais recentemente, nos anos 1990, com o avanço tecnológico e 
o surgimento da internet, modificou-se drasticamente a forma de 
interação social, influenciando novas dinâmicas no campo político, 
econômico e simbólico, levando a movimentos profundos de cons-
trução e reconstrução das relações sociais e políticas, local e global-
mente. Lévy2 e Rego1 reconhecem o esboço de novas estruturas no 
âmbito da cidadania digital e das redes sociais, capazes de confe-
rir dimensões ampliadas e inovadoras ao exercício da cidadania, a 
partir da criação de plataformas de interação em tempo real entre 
utilizadores das TICs, em todo o mundo.

No âmbito político, as tecnologias interativas se consolidam 
como elementos favoráveis à regulação popular de políticas públi-
cas, elaboradas e executadas por meio de decisões tomadas pelos 
representantes políticos eleitos. Tal fato aproxima a sociedade civil 
das ações de gestão e aumenta significativamente seu protagonis-
mo no processo de construção social participativa8.

Atualmente, as tecnologias interativas, a exemplo de mídias so-
ciais como Facebook, Youtube, Vimeo, Instagram, Whatsapp, dentre 
outras, se configuram como plataformas de construção política, na 
qual reverberam vozes dissonantes, em escala global, uma vez que 
não são mediadas pelos veículos tradicionais de comunicação9. O 
universo da web democracia ou democracia digital pode albergar 
outras possibilidades de intervenção ativista, tais como a blogos-
fera (conjunto de logs) e a web participativa. O ativismo midiático, 
em seu caráter descentralizado, elege múltiplas subjetividades e 
sua luta é marcada pela multiplicação dos pontos de vista, fortale-
cendo, dessa forma, um movimento de contracultura10.

I A Agenda 21 apresenta diversas estratégias de comunicação para contribuir para a di-
minuição dos impactos ambientais que vem afetando todo o planeta7, mas que na prá-
tica não têm sido efetivadas, provavelmente devido aos conflitos de interesses econô-
micos das grandes corporações, que estão por trás dos conglomerados midiáticos.
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Nesse contexto, emergem movimentos socioambientais que se 
organizam e utilizam a internet para ampliar o debate, num ce-
nário de desenvolvimento desenfreado e crescimento econômico 
a qualquer custo. Tais movimentos têm o intuito de conquistar a 
adesão e a participação de mais ativistas nos níveis local e global, 
buscando uma legitimidade, uma maior agregação de sujeitos e o 
aumento da sua capacidade de agir sobre fontes de poder, apresen-
tando suas necessidades e reivindicações através de uma perspec-
tiva coletiva3II. Buscam-se estratégias nas quais a tecnologia possa 
contribuir para uma democracia direta, permitindo, assim, que o 
cidadão possa cobrar, fiscalizar e propor soluções para a melhoria 
de suas condições de vida13. 

Para as pessoas tomarem consciência dos perigos mais eviden-
tes que ameaçam o meio ambiente natural das sociedades, é neces-
sário um novo modelo de visão e organização de mundo, que leve 
em conta a inter-relação fundamental existente entre as esferas 
natural, social e subjetiva, e que envolve, portanto, uma maior visi-
bilidade e amplitude de discussão dos problemas ambientais, tanto 
nos espaços institucionais, como na grande mídia14. Tal pensamen-
to encontra ressonância nas considerações de Porto15: 

[...] As populações impactadas por certos projetos econô-
micos de desenvolvimento e concepções de mundo redu-
zem a sua vulnerabilidade à medida que se constituem e 
passam a protagonizar o seu papel enquanto sujeitos co-
letivos, permitindo a expressão pública e política de vozes 
sistematicamente ausentes dos processos decisórios que 
definem os principais projetos de desenvolvimento nos 
territórios. 

II Como exemplo, podemos citar a Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), que se de-
dica à luta pela superação de dinâmicas discriminatórias que oprimem grupos popu-
lacionais específicos em proveito da expansão do modelo neoliberal e do crescimento 
econômico industrial no Brasil11,12. A RBJA se constitui como um movimento formado 
por ampla diversidade de atores sociais em todo Brasil, como acadêmicos, movimento 
sindical, organizações não governamentais, pesquisadores, intelectuais e sociedade 
civil. E ainda o Greenpeace, que tem uma atuação internacional, dentre tantos outros 
movimentos seja em escala local ou global. Disponível em: <www.greanpeace.org>



cA
pÍ

TU
LO

 1
5

319

Os movimentos nascidos no campo da ecologia popular encon-
tram os elementos fundadores de sua ação política nas práticas de 
autonomia e participação. Esse tipo de movimento parte da ideia 
de democracia da diversidade, que exclui formas hegemônicas de 
poder e se organiza horizontalmente em rede. Busca-se alcançar a 
justiça ambiental enquanto um conjunto de princípios e práticas 
sociais que asseguram a proteção dos direitos em face das conse-
quências negativas de ações de finalidade econômica, procurando 
assegurar o acesso justo e equitativo aos recursos ambientais e às 
informações ao conjunto da sociedade e grupos vulnerabilizados16.

Em 2012, o Brasil presenciou uma mobilização global de cará-
ter popular e comunitário, ocorrida de forma paralela à Cúpula 
dos Povos, espaço em que integrantes de movimentos sociais, or-
ganizações não governamentais e outros setores da sociedade civil 
buscaram debater as causas estruturais da crise ambiental e apre-
sentar caminhos para as soluções. Outro exemplo significativo fo-
ram os protestos que aconteceram em diversas capitais brasileiras, 
em junho de 2013, cujos manifestantes reivindicaram melhorias 
inicialmente no setor de transporte público, mas que foram am-
pliadas para outros setores prioritários, como educação e saúde. As 
manifestações de 2013 tiveram sua maior mobilização pelas mídias 
sociais na internet, com destaque para grupos organizados, como o 
Movimento do Passe Livre e a Mídia Ninja, à semelhança de outros 
movimentos de protesto em outras partes do mundo, como a ocu-
pação de Wall Street, nos Estados Unidos, e a Primavera Árabe, no 
Oriente Médio e Norte da África, provocados pela crise econômica 
e por governos não democráticos17.

A internet vem desenvolvendo a democratização da comunica-
ção e os movimentos sociais – como os dois casos que apresentare-
mos a seguir – têm buscado esse espaço eletrônico para expressar 
suas ideias e valores através do ciberativismo, que pode ser defi-
nido como um conjunto de práticas sociais e comunicacionais que 
superam a mediação dos mass media, utilizando combinações múl-
tiplas de tecnologias digitais no ciberespaço sem hierarquia18.
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Neste capítulo, evidenciaremos o universo dos movimentos so-
cioambientais relacionado à resistência popular frente às nocivi-
dades ambientais e sociais decorrentes da construção de refinarias 
de petróleo e sua busca por espaço e legitimação institucional no 
ciberespaço (internet). Foram eleitos dois movimentos, em contex-
tos sociocultural e econômico distintos: (1) a Plataforma Ciudada-
na “Refinería No”, da região de Extremadura, Espanha, por ser um 
movimento que conseguiu impedir a construção de uma refinaria 
neste território; e (2) o Fórum Suape: Espaço Socioambiental, em Per-
nambuco, Brasil, que se estruturou após o início da construção da 
refinaria RNEST, com a finalidade de buscar soluções para as injus-
tiças socioambientais presentes no território. 

Foram utilizadas algumas das categorias propostas por Araújo, 
Penteado e Santos8 para a construção do Índice de Participação Po-
lítica e Influência (IPPI), que procura identificar o grau de influên-
cia exercido pelas organizações da sociedade civil sobre o ciclo de 
políticas públicas e as experiências de ciberativismo. Foram eleitas 
três categorias: (1) Atores e Capital Social, para a identificação e 
classificação dos atores envolvidos quanto ao seu capital social para 
a mobilização de recursos financeiros e mobilização de pessoas; (2) 
Estratégias de Mobilização, para verificar se, após a realização de 
uma ação ou mobilização, houve um desdobramento político: pro-
posta de uma política pública ou influência na formação da agenda; 
e (3) Uso dos Recursos da internet, para a identificação e avaliação 
dos dispositivos comunicacionais que o grupo/coletivo utiliza(ou) 
em suas ações ativistas.

O ciberativismo de movimentos socioambientais 
no Brasil e na Espanha

O Fórum Suape: Espaço Socioambiental é uma organização da 
sociedade civil articulada em um fórum permanente, instituído 
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em 2013, que tem como objetivo discutir questões que estão sendo 
vivenciadas pelos povos residentes no entorno do Complexo In-
dustrial Portuário de Suape (Cips) e seus reflexos para as gerações 
futuras. 

Em 2005, através do PAC, o Cips foi ampliado, com a constru-
ção de novos processos produtivos e industriais, como a Refinaria 
Abreu e Lima (RNEST), o Estaleiro Atlântico Sul e a Petroquímica, 
da Petrobrás. Esses investimentos culminaram na ampliação e di-
namização da infraestrutura, transformando aqueles municípios 
em verdadeiros canteiros de obras, nas quais os problemas econô-
micos, políticos e socioambientais gerados estão sendo distribuí-
dos desigualmente nas comunidades localizadas na área do Cips, 
que sofrem prejuízos de ordem econômica e material, cultural e 
simbólica, ambiental sanitária, em virtude dos impactos negati-
vos profundos sobre o território de abrangência direta e indireta 
do polo industrial.

Figura 1 Localização do Complexo Industrial Portuário de Suape nos municípios do 
Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca/Pernambuco/Brasil.

Fonte Os autores.
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Diante das iniquidades decorrentes da instalação do Cips, o Fó-
rum Suape instituiu, como missão:

(...) incentivar e promover processos de equidade social, 
direitos humanos e justiça ambiental na região afetada pe-
las rápidas transformações territoriais, sociais e ambien-
tais decorrentes dos empreendimentos19.

Para embasamento de sua luta, o Fórum resgatou um manifesto 
publicado em 1975, no semanário Jornal da Cidade, por professores e 
ativistas ambientais. Sob o título “A propósito de Suape”, denunciava 
a preocupação com os impactos do então novo empreendimento:

Tem-se firmado como tradição do estilo recente de promo-
ver o desenvolvimento econômico – que se entende como 
aumento da renda per capita, o lançamento pelo governo 
de grandes projetos de sua iniciativa, que as autoridades 
presumem consultar o interesse público e julgam satisfa-
zer as aspirações da população, sem que uma consulta à 
última seja efetivamente realizada. Esta é uma regra quase 
universalmente seguida, cuja validade não tem sido – a não 
ser em casos excepcionais – posta em dúvida. Isto não im-
pede, todavia, que pessoas interessadas e grupos de indiví-
duos manifestem sua opinião a respeito de tais projetos e 
empreendimentos, reagindo contra a pretensão de trans-
formar em verdade indiscutível a tradição autocrática de 
não fazer a confecção de grandes projetos ser precedida de 
consulta às aspirações da coletividade19.

Naquela época, em plena ditadura, receberam respostas coerci-
tivas do governo pelos jornais impressos, não sendo possível cons-
tituir um movimento de luta. Quando da criação do Fórum Suape, 
esse documento foi tomado como referência para a sua constitui-
ção. No manifesto do Fórum, lançado em 2013, evidencia-se a im-
portância da apropriação de uma comunicação democrática:
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Realizar e interagir de forma propositiva com as iniciati-
vas que estão sendo implementadas nas diferentes regi-
ões do país no que se relaciona com a justiça socioambien-
tal. Os impactos nas suas diferentes formas são evidentes, 
e queremos levar aos diferentes setores da sociedade que 
é possível outra forma de desenvolvimento que leve re-
almente em conta as necessidades básicas das pessoas e 
a preservação ambiental. Denunciaremos as mazelas que 
estão ocorrendo, em particular as(sic) pessoas pobres, 
desprovidas de meios midiáticos, invisíveis a(sic) so-
ciedade. Mas também apontaremos as alternativas para 
construirmos uma nova sociedade mais justa, fraterna e 
solidária19.

A Plataforma Ciudadana Refinería No (PCRN), por sua vez, come-
çou a se instituir como um movimento ambiental, em 2005, por 
iniciativa dos moradores de Extremadura, região autônoma da Es-
panha, fronteira com Portugal, cuja população gira em torno de um 
milhão de habitantes.

A Plataforma se formou após o Conselho de Extremadura apro-
var a instalação de uma refinaria de petróleo em seu território – Re-
finaria Balboa, sem discussão democrática com os moradores20. De-
vido à falta de socialização da informação sobre os efeitos negativos 
decorrentes da instalação de uma refinaria, o movimento teve como 
primeira diretriz o lema: “Para opinar tem que estar adequadamen-
te informado”, e centrou sua atuação nos seguintes objetivos: (1) 
dar aos cidadãos uma informação objetiva e contrastada para que 
possam decidir o que querem para sua terra; (2) exigir dos partidos 
políticos o cumprimento de seus programas eleitorais que apoiem 
os municípios no combate às alterações climáticas, na promoção 
de iniciativas públicas e privadas para a redução das emissões de 
gases de efeito estufa e no desenvolvimento de fontes de energia re-
nováveis. O movimento passou a exigir que toda declaração acerca 
da refinaria fosse respaldada em informações técnicas e científicas, 
através do diálogo democrático com a sociedade da região. 
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Figura 2 Localização da Refinaria Balboa entre as províncias de Cáceres e Badajós, Co-
munidade Autônoma de Extremadura/Espanha.

Fonte Plataforma ciudadana Refineria No, 201320.

A PCRN tem sua luta central na crítica ao modelo de desenvol-
vimento econômico imposto ao território, defendendo que a cons-
trução de uma refinaria é incompatível com a preservação da vida 
e do planeta, devido aos danos que seriam produzidos. O manifesto 
norteador do movimento apresenta dez argumentos para impedir 
o projeto de construção da refinaria de petróleo em Extremadura. 
Foi embasado nesses argumentos que o grupo construiu seu dis-
curso nas diversas ações de mobilização, conforme trecho abaixo:

Estas industrias son extremadamente contaminantes, ya 
que siempre desprenden residuos que afectan muy nega-
tivamente a la salud, provocando enfermedades cancerí-
genas, bronquiales y dermatológicas, cebándose principal-
mente en la población infantil y en la tercera edad, amén 
del pésimo aspecto de suciedad que dan a nuestro entorno. 
Todos estos efectos se multiplican en el caso de las refinerí-
as de interior, aun de última generación como ésta21.



cA
pÍ

TU
LO

 1
5

325

Destaca-se a defesa dos produtos agropecuários produzidos em 
seu território, alerta sobre os problemas de saúde, defende a eco-
nomia estabelecida, como o turismo, a agricultura e o desejo de um 
futuro com indústrias limpas e sustentáveis valorizando a cultura 
tradicional da região.

El desarrollo turístico de Extremadura potenciado recien-
temente por la Vía de la Plata quedaría fulminantemente 
arrasado con una refinería a nuestros pies. […] conside-
ramos un gravísimo error de gestión del territorio y una 
forma de violencia contra nuestro modo de vida la implan-
tación de una refinería de petróleo por los efectos extrema-
damente perniciosos que tendrían en la calidad de nues-
tros productos agropecuarios21.

O último item do manifesto do movimento é crucial, por de-
monstrar a consciência ecológica do movimento e a sua necessida-
de de ser ativo nos processos decisórios de forma democrática. A 
ideia de bem-viver aparece associada ao pertencimento ao terri-
tório e à consciência do direito de ter postos de trabalho que não 
causem adoecimento:

Somos ciudadanos independientes y queremos, enfin, ser 
activos, protagonistas de nuestro presente y celosos de 
nuestro futuro. Queremos disponer de un buen medio na-
tural y cultural, no por capricho, sino porque es fundamen-
tal para vivir bien y no terminar siendo unos ignorantes 
que vendieron su futuro bajo el señuelo de unos cuantos 
puestos de trabajo. Y pediremos cuentas a los responsables 
políticos y económicos que degraden, manipulen o hipote-
quen nuestro patrimonio natural y cultural21. 

Ambos os movimentos emergem pautados na ideologia do de-
senvolvimento sustentável, defendendo que o modelo econômico 
relacionado à construção de indústrias petrolíferas é incompatí-
vel com a preservação da vida e do planeta, pois os impactos não 
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operam de forma linear, atingindo as pessoas de modo desigual e 
produzindo muitos danos irreversíveis.

A escolha desses movimentos sociais ocorreu por serem identi-
ficados em suas práticas de ciberativismo, que mantêm a tematiza-
ção da saúde e do ambiente no contexto de implantação de refina-
rias de petróleo, sendo um tomado como de referência do contexto 
europeu, com experiência em passivos e problemáticas ambientais 
consistentes (Espanha) e outro, recente, em contexto de ausência 
de passivo ambiental relativo à planta de refinarias, no Estado de 
Pernambuco (Brasil).

Atores e Capital Social

Para Materleto22, uma rede social representa “...um conjunto de 
participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de va-
lores e interesses compartilhados”. Já para Fontes23 as redes sociais 
formam um complexo sistema social que estrutura as relações en-
tre atores no interior de grupos e organizações específicas ao movi-
mento e suas relações político-institucionais. Ao descrevê-las, tor-
na-se possível apreender como elas influenciam o comportamento 
social e conseguem produzir mudança. Nesse sentido, tanto o Fó-
rum Suape quanto o PCRN constituem uma ampla rede de atores 
sociais, conforme descreveremos a seguir.

O Fórum Suape é composto por pessoas físicas e instituições. 
Participam pesquisadores de diversos campos do conhecimento: 
Associação dos Geógrafos Brasileiros, Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), Federação de Órgãos para Assistência Social 
e Educacional (Fase), Fundação Oswaldo Cruz Pernambuco (Fio-
cruz); lideranças de comunidades tradicionais (Conselho Pastoral 
dos Pescadores NE II, associações de pescadores e moradores), li-
deranças de organizações não governamentais (ONGs) envolvidas 
em temáticas específicas, tais como: gênero, direitos humanos, 
meio ambiente, questões fundiárias (Centro das Mulheres do 
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Cabo, Associação Brasileira de Agroecologia, Action Aid, Comis-
são Pastoral da Terra – CPT, Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra – MST).

Além das redes locais, o Fórum se articula com redes nacionais, 
como a Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) e instituições 
não governamentais internacionais, como Both ENDSIII, SOMOIV, 
OCDE WatchV, Conectas Direitos HumanosVI, International Service 
for Human Rigth (ISHR)VII, que têm sido importantes na formação 
do capital social, seja através de apoio financeiro aos projetos de 
ação do Fórum, seja na internacionalização da luta por meio de de-
núncias das empresas multinacionais que atuam no Cips. 

Já a PCRN foi composta por atores da sociedade civil, definidos, 
pelo movimento, como cidadãos livres que valorizam a qualidade 
de vida para além de aspectos meramente econômicos, que não 
têm interesses ocultos e são contra as indústrias contaminantes e 
rechaçam o monopólio de indústrias pesadas na região24. Mulheres, 
trabalhadores, jovens, agricultores, pesquisadores, também fazem 
parte deste movimento, que instituiu um coletivo que se reunia 
semanalmente no Colégio Público “José Rodrígues Cruz”, em Villa-
franca de los Barros (Badajoz), para discussões e planejamento de 
suas atividades. À medida que foi se consolidando, aumentaram as 
adesões de grupos populares provenientes de diversos segmentos, 
como atores, músicos, artistas, escritores, donas de casa, crianças, 
jornalistas, radialistas, associação de moradores campesinos, caso 
da Associação de Amigos da Via de la Plata e do Caminho de Santia-
go, e partidos políticos de esquerda.

Nesses dois movimentos sociais de caráter direto e descen-
tralizado, a articulação territorial, através de redes sociais, para 

III http://www.bothends.org

IV http://www.somo.nl

V http://www.oecdwatch.org

VI http://www.conectas.org

VII http://www.ishr.ch
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a busca de caminhos alternativos à submissão imposta pelo mer-
cado mundial, é uma realidade, uma vez que se ampliam as pos-
sibilidades de organização de práticas sociais na construção de 
processos coletivos para o desenho de caminhos alternativos, par-
ticipativos, criativos e emancipatórios que conduzam a luta con-
tra-hegemônica, em favor de uma sociedade democrática, mais 
justa e igualitária.

Estratégias de Mobilização

Além de ações de mobilização articuladas com lideranças comu-
nitárias do território e audiências do Ministério Público, o Fórum 
Suape busca dar visibilidade aos conflitos que estão emergindo e 
oferecer ajuda política e jurídica para resolver alguns dos proble-
mas de desterritorialização de comunidades locais – resultantes 
da chegada das indústrias que necessitam de grandes áreas para 
sua implantação – e processos de injustiça ambiental, como a for-
malização de denúncias extrajudiciais, judiciais e políticas. São 
grandes as dificuldades que o movimento enfrenta na formação 
de agendas e adesão, ou simplesmente no diálogo com instituições 
governamentais e empresas que atuam em Suape, para discussão 
dos principais problemas enfrentados, como a violência da polícia 
e milícias na expulsão de moradores de suas casas, a contaminação 
das águas – das fontes de abastecimento e do mar –, do solo e do ar, 
decorrentes de obras estruturais, como a dragagem para aprofun-
damento do canal do porto. 

A articulação com o Ministério Público e com a Comissão de Di-
reitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernambuco, para a 
realização de reuniões e audiências públicas, tem conseguido supe-
rar a ausência de diálogo e escuta por parte das instituições, porém, 
ainda está longe de conseguir influenciar as políticas públicas me-
diante processos participativos transparentes de acompanhamen-
to e avaliação das ações do Cips e de controle social. A luta desse 
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movimento ainda está em curso, e alcançar a justiça ambiental é 
seu objetivo, a fim de que as comunidades afetadas consigam sair 
de sua condição de vulnerabilizados. Mas, para tal, conforme de-
fendido por Porto16, é necessário tanto o acesso justo e equitativo 
aos recursos ambientais do país, quanto o acesso amplo às informa-
ções que lhes dizem respeito. Isso favorece a constituição de movi-
mentos e sujeitos coletivos na construção de modelos alternativos 
e democráticos de desenvolvimento, o que é confirmado por Araújo, 
Penteado e Santos: “[...] quanto maior o diálogo ou contatos poro-
sos entre Estado e sociedade civil, mais se definem como democrá-
ticas as políticas adotadas ou realizadas”8.

O Movimento PCRN se organizou por meio de diversas estraté-
gias, como passeatas, manifestações, fóruns temáticos, além da ela-
boração de relatórios e estudos sobre o universo do petróleo, meio 
ambiente, mudança climática, energias renováveis e saúde, por 
especialistas de universidades e centros de pesquisa, tanto para 
obter o respaldo científico quanto para compreender a amplitude 
dos problemas que uma refinaria pode causar e, assim, efetivar a 
troca de saberes com os demais moradores, sobre o futuro do seu 
território20.

Segundo o movimento, para compreender as transformações 
que uma refinaria produz em um território seria necessário bus-
car as mais variadas fontes de informação e construir estratégias 
comunicativas que conseguissem mobilizar o maior número de 
pessoas, de modo a pressionar os representantes e investidores do 
projeto – Grupo Gallardo –, e os representantes governamentais, 
para que o projeto não fosse implementado na região.

Conforme relato no primeiro livro do movimento, intitulado La 
salud, la dignidad y la información dan la libertad al ciudadano24, como 
a cobertura das atividades da PCRN pela mídia tradicional era difi-
cultada pela pressão dos grupos favoráveis à refinaria Balboa e pelo 
desconhecimento dos reais problemas que a indústria do petróleo 
causaria na região, eles utilizaram a internet como um espaço para 
realizar ativismo e mobilização da população durante a intensa 
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campanha para o impedimento da construção da refinaria. O ob-
jetivo era conseguir o envolvimento da sociedade civil nas decisões 
do Estado e, para tal, realizaram, durante este período, atividades 
políticas, culturais e educativas, numa gama de formatos e possi-
bilidades: manifestações, concentrações, assembleias, caminhadas, 
concertos musicais, exposições, feiras, protestos em eventos nacio-
nais e internacionais, visita às instituições governamentais e de de-
fesa dos direitos humanos internacionais, informes e comunicados, 
e, sempre que possível, articulando a imprensa para a cobertura 
destas ações coletivas. 

Em julho de 2012, com amplo apoio popular, o movimento con-
seguiu impedir a construção da refinaria Balboa. A Declaração de 
Impacto Ambiental, publicada pelo Ministério de Agricultura, Ali-
mentação e Meio Ambiente espanhol, reconheceu a inviabilidade 
da instalação da refinaria, em razão dos grandes impactos, que afe-
tariam não somente o local do empreendimento, mas toda a região 
do entorno. Esse talvez tenha sido o único movimento popular que 
conseguiu que os desejos da sociedade civil fossem incorporados 
pelo governo de forma tão emblemática e significativa: o cancela-
mento do projeto da refinaria20.

Uso dos Recursos da Internet

A militância no espaço da internet tornou-se uma das grandes 
estratégias dos dois movimentos socioambientais. Uma estratégia 
de luta utilizando diversas formas e frentes de trabalho, na busca 
para conquistar a adesão das pessoas no enfrentamento de propos-
tas que colocam em jogo a sustentabilidade do desenvolvimento 
humano e dos ecossistemas.

O Fórum Suape utiliza o ciberespaço como mais um espaço para 
as lutas sociais, para articulação e divulgação dos problemas em 
Suape, contrapondo-se ao discurso desenvolvimentista neoliberal, 
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que apresenta apenas os desdobramentos benéficos para a popu-
lação e o Estado, e cuja postura totalitária não deveria encontrar 
ressonância em uma democracia. Sua página na internet foi es-
truturada em formato semelhante ao de algumas mídias sociais, 
pois possibilita grande interatividade nas discussões e publicações, 
sendo necessário efetivar um cadastro com a criação de login e se-
nha. Os usuários podem participar de salas virtuais de bate-papo e 
realizar postagens de textos, fotos e vídeos. Esse cadastro também 
possibilita o envio de e-mail para todos os usuários, convidando 
para as atividades do movimento19. A página do FórumVIII possibilita 
ainda o acesso a textos, artigos, dissertações e teses sobre temas 
correlatos à causa, além do registro de denúncias das injustiças e 
da omissão dos órgãos gestores. O espaço virtual ganha, portanto, a 
força de um dispositivo regulador de fácil acesso, configurando-se 
em um espaço ágil de denúncias e mobilização de articulações po-
pulares, tanto virtuais como reais.

O site da Plataforma CiudadanaIX, por sua vez, era utilizado como 
um espaço para reunir os documentos construídos durante todo 
seu período de atuação e também para divulgar as ações e agendas. 
A página virtual foi organizada por subdivisões de temas – saúde, 
legislação, mobilização social, energia e meio ambiente – e seções 
diversas. Em 2015, o site foi retirado do ar.

Cada vez mais as mídias sociais diversas, dentre elas o Facebook, 
vêm sendo utilizadas como espaço comum de discussão e partici-
pação, onde as pessoas podem se agregar, debatendo e promovendo 
ações e ideias. Esse tipo de  espaço funciona de forma complemen-
tar ao espaço-lugar, pois permite a criação de arenas monopoliza-
das anteriormente apenas pelos mass media18. Tanto o Fórum Suape 
como a PCRN criaram perfis no Facebook, para interação e mobiliza-
ção com os atores sociais parceiros e a população em geral, além do 

VIII www.forumsuape.ning.com

IX www.plataformarefineriano.es
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compartilhamento de assuntos de interesse comum, fotos, vídeos, 
e chamadas para eventosX. 

A estratégia do audiovisual também está cada vez mais pre-
sente nos movimentos sociais, tanto pela facilidade tecnológica de 
produção (câmeras fotográficas e smartphones, que possibilitam 
imagens de alta qualidade), como pela facilidade de veiculação e 
circulação na internet, em plataformas como YouTube, Vimeo etc. 
Esse novo contexto incentiva os ativistas a produzir seus próprios 
vídeos. O alcance do YouTube, em 2007, o tornou o maior meio de 
comunicação do mundo, devido ao acesso também pelo celular. A 
produção e o consumo de vídeos se popularizaram, e despertam, 
muitas vezes, maior interesse do que a leitura de textos25. 

O Fórum Suape tem investido cada vez mais nessa estratégia, 
seu canal no YouTube tem mais de 30 vídeos, classificados como pa-
lestras, teasers e depoimentos, todos de produção própria (docu-
mentário Suape, um caminho sinuoso e Suape), pelos moradores das 
comunidades envolvidas no movimento ou por grupos parceiros, 
denunciando os atos de violência cometidos pela polícia na desa-
propriação de suas casas. 

Já o canal do YouTube da PCRN conta com mais de 90 vídeos, entre 
atos políticos, passeatas, shows de música, sendo o mais antigo de se-
tembro de 2008 e o mais atual de abril de 2015. Também foram identi-
ficados no site muitos vídeos postados por outros usuários ligados ao 
movimento social, muitas vezes vídeos simples, em estilo slideshow. 
Merece citação o documentário produzido pelo Canal Extremadura 
TV, em 2013, intitulado El Lince com botas 3.0: Las razones del noXI, que 
mostra toda a luta empreendida no movimento de resistência.

X Em 2015 o perfil da PCRN foi desfeito, provavelmente em razão da desmobilização 
das pessoas após a conquista da causa pela qual lutaram. Mas, neste perfil, havia 
interações com diversas outras pessoas em nível local e internacional. Por meio dele 
pudemos, inclusive, fazer contato com os coordenadores e adquirir o livro El em-
perador estaba desnudo, que conta toda a história do movimento. Ainda hoje há um 
grupo da Plataforma criado no Facebook, mas que não vem sendo atualizado.

XI http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/el-lince-30-las-razones-del- 
no-260513
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As diversas ferramentas da internet podem mobilizar pessoas 
e colaborar na organização de movimentos, na difusão da infor-
mação por intermédio da articulação em rede, de modo descen-
tralizado e colaborativo, uma vez que as pessoas podem interagir 
com movimentos de qualquer parte do mundo, em tempo real. O 
desenvolvimento de redes horizontais de comunicação interativa 
que ligam o local e o global possibilita às pessoas a apropriação de 
novas formas de se comunicar e atuar, como se pode verificar nos 
dois movimentos socioambientais analisados4,18

Considerações finais

Os dois movimentos analisados tecem seus argumentos 
apoiando-se em conceitos de justiça ambiental e de desenvolvi-
mento sustentável, preconizados em documentos internacionais, 
como o Relatório Brundtland e a Agenda 21, ressaltando o pertenci-
mento territorial e cultural de cada contexto. Dessa forma, conse-
guem construir seu espaço-ação na sociedade, utilizando o ciberes-
paço – online – e estratégias de mobilização no território – off-line –, 
o que favorece as ações, movimentos e sujeitos coletivos na cons-
trução de modelos democráticos e alternativos ao desenvolvimento 
da cadeia produtiva do petróleo. 

O movimento espanhol construiu estratégias, defendendo pos-
sibilidades de desenvolvimento sustentável em lugar da construção 
de uma refinaria de petróleo. Surgiu daí a necessidade de criação 
de um espaço onde ele pudesse ser materializado, dada a dificulda-
de de inserção na mídia tradicional. Foi com a mobilização em rede, 
dentro e fora da internet, que o movimento conseguiu visibilidade 
e reconhecimento, rompendo os limites geográficos, conseguindo 
promover o sentimento de coletivização e de pertencimento dos 
envolvidos no processo.

O movimento brasileiro guarda um contexto de enfrentamento 
significativamente distinto. Aqui, alguns dos desafios postos são: 
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conquistar a adesão de novos atores sociais para a luta e estabelecer 
um diálogo participativo e com maior pressão junto ao poder públi-
co, visando a elaboração de políticas justas. 

O ciberespaço amplia as possibilidades de organização de prá-
ticas sociais participativas na construção de processos coletivos e 
efetiva a comunicação em rede, de caráter direto e descentralizado. 

Esses caminhos alternativos possibilitados pelo uso das tec-
nologias de comunicação e informação, participativos, criativos e 
emancipatórios, conduzem à luta contra-hegemônica, em favor de 
uma sociedade democrática, mais justa e igualitária. 

Ambos os movimentos ciberativistas têm conseguido formular 
e pôr em prática estratégias de comunicação alternativas aos meios 
de comunicação tradicionais. Os resultados têm sido positivos, in-
fluenciando políticas públicas, em maior ou menor grau.

Como desafio, os ativistas precisam explorar o potencial das 
TICs, conhecendo melhor suas ferramentas, “...apropriando-a, mo-
dificando-a e experimentando-a”13. O objetivo é buscar, nestas no-
vas possibilidades de comunicação, maior visibilidade, mediante o 
reconhecimento público, visando mobilizar os cidadãos, direta ou 
indiretamente envolvidos com o problema, e que compartilham os 
mesmos objetivos e ideais. Uma forma de suscitar o sentimento de 
coletivização, de forma dialógica, libertadora e educativa, em bus-
ca da preservação do direito humano à comunicação em situações 
de potenciais danos ao ambiente e à saúde.
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