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1. INTRODUÇÃO
Segurança alimentar e nutricional (SAN), 

consiste na realização do direito de todos ao 
acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras da saúde que respeitem a diversidade 
cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 
2007)[1]. Essa é a concepção de Segurança 
alimentar e nutricional (SAN) que está sendo 
adotada no Brasil, e sujeita a diversas 
interpretações.
            Entendemos a segurança alimentar e 
nutricional (SAN) como um direito fundamental 
para afirmar a condição de cidadania, o que, no 
entanto, não reduz a ela mesma, mas diz respeito à 
articulação de diversas políticas: econômica, 
agrícola, ambiental, social, de abastecimento, de 
alimentos e dos setores da vigilância alimentar e 
nutricional, não significa apenas a disponibilidade 
do alimento, mas, sobretudo, a permanência de 
acesso ao alimento de qualidade, ou seja, a 
segurança da relação que o individuo e o coletivo 
tem com o alimento, construída na complexidade 
das relações sociais. 

A partir dos anos setenta, a construção do 
Complexo Industrial Portuário de Suape, 
ocasionou o deslocamento, para a área urbana, de 

uma massa significativa de produtores 
(parceleiros) dos assentamentos rurais ali 
existentes e desapropriados para instalação do 
referido Complexo. 

Atualmente, o Complexo Industrial 
Portuário de SUAPE dispõe de mais de 70 
empresas que estão em operação e representa o 
pólo industrial mais completo do Nordeste do 
Brasil, recebendo, distribuindo e exportando 
matérias primas, insumos básicos e produtos 
finais. Com isto, modificou radicalmente o 
cenário econômico de Pernambuco. Destacando-
se, como um dos principais investimentos 
impulsionador do desenvolvimento da Região.

O elo transdisciplinar do conceito de 
segurança alimentar e nutricional transita nas 
esferas biológica, econômica, social, ambiental e 
cultural (BRASIL, 2007). A partir deste elo e de 
pesquisas exploratórias, de informações obtidas 
em momentos de vivências com a comunidade 
local através de oficinas, encontros e reuniões 
organizadas pela Rede de Educação Cidadã - PE, 
Rede de Defesa Ambiental do Cabo de Santo 
Agostinho-PE, do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável - CMDS do 
Ipojuca-Pe e do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar – COMSEA – Cabo de Santo 
Agostinho-PE, o presente artigo pretende trazer 
uma contextualização do território estratégico de
Suape, uma abordagem sobre agricultura familiar, 
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meio ambiente e segurança alimentar, 
desenvolvimento e sustentabilidade, e concluindo,
apontar as prováveis ameaças à garantia da 
Segurança Alimentar das comunidades, 
destacando as de agricultores familiares que estão 
na área de abrangência direta do Complexo 
Industrial Portuário de Suape – PE (municípios do 
Cabo de Santo Agostinho e do Ipojuca).

MATERIAL E MÉTODOS
A. Contextualização do território estratégico de 
suape

O Território Estratégico de Suape –
Diretrizes para a uma Ocupação Sustentável é 
coordenado pela Agencia Estadual de 
Planejamento e Pesquisa de Pernambuco 
(CONDEPE/FIDEM) o projeto visa estabelecer 
um Plano Estratégico que assegure o crescimento 
econômico e a ocupação sustentável desse novo 
“território político”, diante de investimentos 
estruturadores como a Refinaria Abreu e Lima, o 
Estaleiro Atlântico Sul e o Pólo de Poliéster que
irão provocar uma dinâmica econômica de grande 
impacto na área existente, afetando o seu território 
e alterando a realidade sócio-cultural.

No entanto, esse crescimento aponta 
inúmeras preocupações nos campos ecológicos, 
sociais e econômicos, especificamente, para 
aqueles que necessitam do uso da terra 
(agricultores familiares, pescadores artesanais, 
comunidades quilombolas, etc).

Nesse contexto de desenvolvimento, não 
se evidencia alternativas para a garantia da 
soberania e segurança alimentar das populações 
dos municípios de abrangência direta, Cabo de 
Santo Agostinho e Ipojuca.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Agricultura familiar, Meio ambiente e 
Segurança alimentar

Na atualidade a Agricultura Familiar diz 
respeito, especificamente, aos rumos do 
desenvolvimento econômico e social em geral, e 
não apenas à agricultura e ao rural. Está 
fortemente relacionada aos parâmetros de 
sustentabilidade nos campos ecológicos, sociais e 
econômicos e, consequentemente, a garantia da 
Segurança Alimentar e Nutricional (DUQUE, 
2002) [2].
         O desenvolvimento da Agricultura familiar é 
estratégico para a soberania e a segurança 
alimentar e nutricional das populações do campo e 
da cidade.   
         A agricultura familiar não é uma categoria 
social recente, nem a ela corresponde uma 
categoria analítica nova na sociologia rural. No 
entanto, sua utilização, com o significado e 
abrangência que lhe tem sido atribuído nos 
últimos anos, no Brasil, assume ares de novidade 
e renovação (WANDERLEY, 2001) [3].

Assim, o meio rural, sempre visto como 
fonte de problemas, hoje aparece também como 
portador de soluções, vinculadas à melhoria do 
emprego e da qualidade de vida (WANDERLEY, 
2001) [3].

Além disso, a agricultura familiar está 
associada à dimensão espacial do 
desenvolvimento, por permitir uma distribuição 
populacional mais equilibrada no território, em 
relação à agricultura patronal, normalmente 
associada à monocultura. Estas idéias devem ser 
contextualizadas no debate sobre os caminhos 
para a construção do desenvolvimento econômico 
e sustentável.
            A desvalorização do agricultor familiar 
rural, urbano e periurbano contribuem para o 
desestímulo dos jovens a permanecerem na 
atividade, reforçando o êxodo rural. Ela se reflete 
no desconhecimento da população de como a 
agricultura familiar é responsável por parte 
significativa do abastecimento dos alimentos 
básicos no Brasil. Desconsidera-se também o 
potencial da agricultura familiar de base ecológica 
nas áreas urbanas e periurbanas para a segurança 
alimentar e nutricional nas cidades e para a 
geração de trabalho e renda. O desenvolvimento 
da Agricultura familiar é estratégico para a 
soberania e a segurança alimentar e nutricional 
das populações do campo e da cidade.   
                A relação entre as questões ambientais e 
SAN devem ultrapassar a perspectiva setorial e 
considerar a sustentabilidade socioambiental 
como base de um projeto que englobe promoção 
de justiça, inclusão social, equidade de gênero e 
de etnias, bem como erradicação da fome e da 
miséria. A intersetorialidade dos serviços e bens 
ambientais faz parte das condições para a 
segurança alimentar e justiça social. O objetivo da 
segurança alimentar implica combinar a) ações 
assistências-compensatórias frente às questões 
emergências como a fome, com políticas de 
caráter estruturante visando assegurar (b) o acesso 
aos alimentos sem comprometer parcela 
substancial da renda familiar, (c) a disponibilidade 
de alimentos de qualidade, originados de formas 
produtivas eficientes, porém , não excludentes e 
sustentáveis e (d) divulgação de informações  ao 
consumidor sobre práticas alimentares saudáveis e 
possíveis riscos à saúde, mediados pelo alimento. 
A relação entre esses objetivos manifesta as 
(a)formas sustentáveis de produção agroalimentar, 
(b) o fortalecimento da agricultura familiar e 
proteção do patrimônio natural, (c) o marco legal 
e regulatório de preservação da biodiversidade, 
(d) e água como alimento essencial e patrimônio 
público (MALUF, MENEZES e VALENTE, 
1996) [4].

  
B. Segurança alimentar, Desenvolvimento e 
Sustentabilidade
                 A Segurança alimentar e nutricional 
constitui objetivo estratégico para o 
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desenvolvimento com abrangência intersetorial, 
que se orienta pelos princípios do Direito Humano 
à Alimentação Adequada e Saudável (DHAA) e 
da Soberania Alimentar (CONSEA, 2004). Nos 
últimos anos no Brasil, foi ampliada a visão de 
que há um grande problema alimentar, cujo foi 
determinado pelo atual modelo de 
desenvolvimento implantado. O Brasil, ainda, 
ostenta um quadro preocupante de insegurança 
alimentar, onde milhões de pessoas passam fome 
e parte significativa da população carece de uma 
alimentação quantitativa e qualitativamente 
adequada. Diante, desse quadro é fundamental 
afirmar o acesso à alimentação como um direito 
em si mesmo. Outro elemento que devemos 
considerar é a disponibilidade de alimentos, e a 
sustentabilidade do sistema alimentar. Ela esta 
garantida quando a satisfação das necessidades 
alimentares no curto prazo não se dá através do 
sacrifício dos recursos naturais renováveis e não 
renováveis, tornando possível a preservação das 
condições que garantem uma disponibilidade de 
alimentos no longo prazo. Hoje, no Brasil, esta 
sustentabilidade está seriamente comprometida.
(MALUF, MENEZES e VALENTE, 1996).
            O modelo de desenvolvimento implantado 
no país é o grande responsável por ter 
desencadeado processos de concentração da renda 
e da riqueza, com exclusão social, gerando 
desigualdade e pobreza. E o incremento na 
produção agrícola e no desenvolvimento industrial 
nos últimos anos se fez acompanhar pela 
destruição do meio ambiente e a exclusão de 
parcelas consideráveis da população rural, 
colocando em risco a possibilidade de 
continuidade do desenvolvimento agrícola para as 
futuras gerações (MALUF, MENEZES e 
VALENTE, 1996).

C. Conclusão
Durante as oficinas com as comunidades 

de agricultores familiares sobre Segurança 
Alimentar, uma das principais análises é que as 
intervenções antrópicas ocorridas nos municípios 
de abrangência direta do Complexo Industrial 
Portuário de Suape - PE vêm colocando em risco 
a integridade do patrimônio ambiental e social dos 
municípios. Problemas como poluição industrial, 
degradação dos recursos hídricos, desmatamentos, 
aterramento de manguezais, erosão do solo, 
precarização do trabalho rural, urbanização 
desordenada, êxodo rural entre outros, são fatores 
que contribuem para degradação do ambiente 
natural e social, consequentemente para a 
insegurança alimentar e nutricional, colocando em 
risco a soberania alimentar dos agricultores 
familiares.

As reflexões desses grupos apontam
também, preocupações quanto ao modelo de 
desenvolvimento que está sendo implantado, pois 
é notório a falta de consenso sobre a necessidade 
de construir políticas publicas voltadas para a 
segurança alimentar e a agricultura familiar que
considere os aspectos sociais e ambientais, além 
dos aspectos econômicos, e sobre a importância 
da participação dos agricultores familiares na 
construção desse novo modelo.

Outra preocupação identificada é 
ausência da participação ativa dos segmentos da 
sociedade civil de base nos espaços 
institucionalizados para discussão do 
desenvolvimento. Segundo, Barros (2009, p.138)
[5].     No caso do Plano Estratégico de Suape, se 
observa a criação de fóruns de discussão restritos 
a agentes estatais altamente especializados 
(preponderância tecnocrata) e as organizações do 
segmento empresarial, com uma ausência notada 
dos segmentos sociais, especialmente daqueles 
que vêm sofrendo ao logo do processo de 
implantação do Complexo Industrial Portuário de 
Suape a exclusão política e ambiental na gestão do 
território e uso da terra (agricultores familiares, 
pescadores artesanais, comunidades quilombolas, 
etc).
             Concluindo, este artigo é fruto das 
inúmeras reflexões quanto as possíveis ameaças 
advindas do processo de industrialização trazidas 
pela implantação do Complexo Industrial 
Portuário de Suape – PE para a segurança 
alimentar e nutricional das comunidades, 
especialmente de agricultores familiares, o 
presente artigo é uma provocação para novas 
reflexões, sem esgotar as possibilidades de novas 
pesquisas referentes ao tema.
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