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C om a chegada acelerada de gran
des empresas, o Complexo Indus
trial e Portuário de Suape estabele

ceu outra prioridade: colocar em prática 
uma política de gestão ambiental. Desde 
a sua criação, há mais de 30 anos, Suape 
destina cerca de 6,5 mil hectares ou mais 
de 40% da sua área total de 13,5 mil hec
tares para a preservação ecológica. Entre 
os projetos do setor está a construção 
de um centro de tecnologia ambiental, 
avaliado em R$ 15 milhões, além de pro
gramas ambientais com investimentos 
de R$ 10 milhões. Empresas que operam 
no porto, como o Estaleiro Atlântico Sul 
(EAS) e a usina Termopernambuco, tam

bém montam seus próprios programas 
de gestão ambiental. 

"A partir do segundo semestre de 
2010, somente na zona preservada, va
mos recuperar 2 mil hectares de vegeta
ção original, típica da Mata Atlântica", 
diz Ricardo Padilha, diretor de engenha
ria e meio ambiente do porto de Suape. 
Segundo o executivo, o complexo preten
de aplicar R$ 10 milhões em pelo menos 
20 projetos ambientais. 

Os recursos vão para a recuperação 
de corredores florestais e mangues, im
plantação de programas de educação 
ambiental e levantamento arqueológi
co. "Estamos fazendo uma varredura na 
área de Suape para detectar vestígios 
arqueológicos", afirma. A Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) e a Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq), da Universidade de São Paulo 
(USP), são parceiras nos projetos. 

Também estão nos planos de Suape 
a criação de acordos com empresas pri
vadas para a construção de um aterro 
sanitário industrial e atividades de mo
nitoramento ambiental. "A ideia é que o 
serviço de monitoramento seja capaz de 
detectar, por meio de amostras da água, 
do solo e do ar, qual empresa residente 
está danificando o meio ambiente." 

Hoje, as principais ações de preservação 
são a manutenção de um viveiro florestal e 
a recuperação de matas ciliares. O viveiro 
florestal de Suape abriga 242 mil mudas 
de 45 tipos de árvores nativas e tem capaci
dade para entregar até 400 mil mudas. Em 
2007, mais de 20 mil mudas de espécies 



nativas da Mata Atlântica foram plantadas 
em viveiros da região. A recuperação da 
mata ciliar é feita em parceria com empre
sas como Coca-Cola, Rexam e Suape Têxtil. 

Outra iniciativa dentro de Suape é 
a construção do Centro de Tecnologia 
Ambiental (CTA) em um terreno de 3,2 
mil metros quadrados e 185 funcioná
rios. Avaliado em R$ 15 milhões, será 
construído na rodovia PE-28, na reserva 
ecológica Mata do Zumbi, área de Mata 
Atlântica preservada. 

0 centro vai pesquisar e desenvolver no
vas políticas ambientais. 0 projeto da sede 
é assinado pelo arquiteto Acácio Borsoi, 
considerado um dos expoentes da arqui
tetura de Pernambuco, falecido em 2009. 
Segue conceitos de sustentabilidade, como 
o uso racional de água e de energia - terá 
isolamento térmico e iluminação natural. 

Dentro da área do CTA, estão previs
tos um prédio administrativo com salas 
multiuso, um auditório para 150 pessoas, 
biblioteca e uma unidade de produção de 
mudas. Um núcleo de capacitação e pesqui
sas em meio ambiente vai oferecer cursos 
de pós-graduação na área. "Vamos trazer a 
academia para dentro de Suape", promete 
Padilha, que finaliza uma tese de mestrado 
sobre corredores ecológicos, no Instituto 
de Tecnologia de Pernambuco (Itep). 

As empresas de Suape terão uma espé
cie de corpo de bombeiros "verde", espe
cializado em evitar e proteger o comple
xo de sinistros ambientais. "O Centro de 
Defesa Ambiental (CDA) vai realizar ati
vidades como monitorar o isolamento de 
contêineres no porto e o vazamento de 
óleo dos navios." Com um investimento 
superior a R$ 30 milhões em equipamen
tos, deve ser financiado pela Petrobras. 
"Para a Refinaria Abreu e Lima funcionar 
em Suape, o CDA deverá estar montado", 
diz Padilha. A refinaria, avaliada em 
US$ 13 bilhões, está na fase final de terra
plenagem e deve ser inaugurada no se
gundo semestre de 2011. 

Em 2007, Suape foi eleito dono da se
gunda melhor gestão ambiental entre os 
portos brasileiros, depois do Porto de Ita-
jaí (SC), em pesquisa realizada pela Agên
cia Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq). O estudo levou em conta critérios 
como a implantação de uma agenda am
biental, a necessidade de contratação de 
profissionais qualificados e a existência 
de planejamento ambiental na atividade 
portuária. Outras empresas em operação 
no terminal anunciam iniciativas de pre
servação do meio ambiente. 

O Estaleiro Atlântico Sul (EAS) se en
quadrou às normas de licenciamento 

ambiental da Agência Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH). 
As regras exigem ações de coleta seletiva, 
destinação de resíduos e tratamento de 
efluentes. Segundo informações do EAS, 
a sucata metálica gerada é vendida para a 
Gerdau, o que evita a poluição no entor
no e produz receita para a empresa. 

As operações da usina termoelétri-
ca Termopernambuco, controlada pela 
holding Neoenergia, também exigem 
monitoramentos de efluentes líquidos, 
resíduos sólidos e emissões atmosféricas. 
Para isso, a usina e a empresa de O&M 
Iberdrola elaboraram um plano de ges
tão socioambiental. Hoje, segundo infor
mações da usina, os resíduos sólidos são 
recolhidos e armazenados. 

A companhia instalou contentores 
para a coleta seletiva de plásticos, pa
péis, vidros, tonners e cartuchos de 
impressoras para ações de reciclagem. 
As emissões originadas do processo de 
combustão das turbinas a gás são anali
sadas por um sistema on-line, que mede 
o teor das concentrações de gases. A Ter
mopernambuco mantém uma estação 
de monitoramento da qualidade do ar, 
que observa a presença de gases como o 
monóxido de carbono e o ozônio, além 
de material particulado. © 
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