
 

 

CARTA CREA DESENVOLVE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) sente-

se honrado pela sociedade de Santa Cruz do Capibaribe ter aberto as portas do 

município para o Crea Desenvolve, iniciativa do Conselho que visa o debate e a 

construção de propostas para o desenvolvimento regional. O Crea Desenvolve 

promoveu ao longo dos dias 26 e 27 de outubro de 2021 um importante diálogo com 

os atores regionais, que resultou em contribuições das engenharias, da agronomia e 

das geociências para o desenvolvimento sustentável da região. 

A cidade de Santa Cruz do Capibaribe é a maior produtora de confecções de 

Pernambuco e a segunda no Brasil, sendo o principal ponto de escoação e vendas 

de confecções do Estado, ao lado de Toritama e Caruaru. Os cerca de 100 mil 

habitantes santa-cruzenses estão inseridos no contexto do polo têxtil do Agreste, 

responsável pela geração de cerca de R$ 4,5 bilhões, alcançando a produção de 

236 milhões de peças por ano e garantindo empregabilidade para aproximadamente 

50 mil pessoas. 

Tamanha importância merece um olhar especial de todos os pernambucanos, uma 

vez que a plena evolução de uma atividade integradora de desenvolvimento não se 

faz sozinha. Faz-se necessária visão de futuro e o emprego da ciência, de técnicas, 

decisões políticas, recursos financeiros e empenho, de forma a superar as 

dificuldades, bem como potencializar as oportunidades e vocações da região. 

 

O Crea-PE estimulou a rica troca de ideias durante a programação do Crea 

Desenvolve e a construção de um olhar da cidade para si mesma. E o resultado é 

este documento, que busca apontar caminhos e soluções sustentáveis para o 

desenvolvimento da região. 

 

Dentre os temas debatidos destacaram-se a necessidade de tecnologia nos 

processos de produção da indústria de confecções, o desenvolvimento da indústria 

da construção civil, a produção agrícola, pecuária e florestal sustentável, e a 

fundamental interação harmônica desses setores com o meio ambiente. 

Este documento apresenta relevante contribuição da engenharia, da agronomia e 

das geociências para as ações do poder público, da iniciativa privada, das 

organizações sociais, com vistas ao desenvolvimento sustentável e benefícios a 

toda a sociedade, contemplando inserção social e valorização da cultura regional. 



 

 

Nesse sentido, foram construídas diversas propostas que comungam para o alcance 

do objetivo traçado. As sugestões, elaboradas a partir das discussões formuladas 

em grupos de trabalho, foram reunidas em três eixos temáticos: 

 

EIXO 1 - INDÚSTRIA DA CONFECÇÃO 

1. Promover articulação institucional para resgate e atualização da certificação de 

selo verde para as indústrias sustentáveis. 

2. Articular ações de orientação para as indústrias têxteis quanto ao cumprimento da 

NR 13. 

3. Fomentar estudos e pesquisas para o aproveitamento dos resíduos sólidos 

urbanos não recicláveis como combustíveis para as caldeiras. 

4. Fomentar a edição de material educativo (cartilha) destinado à comunidade do 

polo têxtil com informações referentes às leis e regulamentações aplicadas ao setor 

fabril. 

5. Promover arranjos institucionais para a requalificação dos empreendedores do 

polo têxtil. 

6. Proporcionar o debate sobre a atualização dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) 

com a inserção de novas partes interessadas (empresas, governos e instituições de 

ensino). 

 

EIXO 2 - INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

1. Articular com os municípios banhados pelo rio Capibaribe gestão junto ao 

Governo do Estado, visando a instituição de projeto de recuperação da bacia do rio 

Capibaribe, a partir da sua nascente (Alto Capibaribe). 

2. Promover estudos e pesquisas em articulação com academia, empresas, órgãos 

públicos, indústrias e entidades profissionais, para aplicação de resíduos da 

indústria têxtil como matéria-prima na indústria da construção. 



 

 

3. Fortalecer a fiscalização de todas as atividades envolvidas na indústria da 

construção civil (atividades construtivas, extração mineral etc.). 

4. Articular a constituição de uma Comissão Técnica para promoção de um 

processo educativo visando à sensibilização da sociedade e do poder público 

municipal da região quanto ao desenvolvimento sustentável, conhecimento das 

normas, diretrizes e leis ambientais. 

5. Instalar uma Inspetoria Regional do Crea-PE na cidade de Santa Cruz do 

Capibaribe para apoio ao desenvolvimento da região, proporcionando maior 

participação dos profissionais vinculados ao Sistema Confea/Crea, a ampliação das 

atividades de fiscalização, a melhor prestação de seus serviços e benefícios à 

sociedade. 

6. Articular junto ao poder público municipal a necessidade de quadro técnico 

qualificado para assegurar o desenvolvimento sustentável das atividades 

construtivas e de extração de minério (geólogos e engenheiros). 

7. Promover gestão junto ao Governo do Estado e à Agencia Nacional de Mineração 

(ANM) para o mapeamento geológico dos aluviões da bacia hidrográfica do rio 

Capibaribe, com vistas à identificação de novas áreas de exploração mineral. 

8. Articular junto aos municípios, o debate sobre o mapeamento das infraestruturas 

das cidades, com vistas ao melhor ordenamento do uso e ocupação do solo. 

9. Articular junto aos atores locais o debate, a construção de diretrizes e planos 

municipais de habitação de interesse social. 

10. Articular junto aos atores locais o debate, a construção de diretrizes e planos 

municipais de saneamento. 

11. Articular junto aos atores locais o planejamento urbano integrado a planos de 

transportes. 

12. Promover articulação regional para gestão junto à Agência Nacional de 

Mineração (ANM) objetivando agilizar os processos de desoneração das áreas 

inativas de extração mineral. 

13. Fomentar a articulação entre o Governo do Estado, empresas e academia para 

promoção de estudos e pesquisas para reuso dos resíduos da construção civil. 



 

 

14. Promover articulação regional junto aos poderes públicos municipal e estadual 

para implementar incentivos fiscais aos empreendimentos da indústria da 

construção civil que utilizem agregados recicláveis em suas atividades. 

15. Promover articulação regional junto ao Governo do Estado, academia e 

empresas públicas e privadas, visando diagnosticar o potencial de extração de areia 

no açude de Poço Fundo, para fornecimento de matéria-prima à indústria da 

construção civil e consequente ampliação de sua capacidade de armazenamento. 

16. Promover articulação regional para gestão junto à Secretaria de Recursos 

Hídricos de Pernambuco e à Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) 

para o monitoramento da disponibilidade e qualidade da água dos poços 

construídos nos aluviões do rio Capibaribe. 

 

EIXO 3 - PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA E FLORESTAL 

1. Promover o debate e a articulação junto às prefeituras municipais com vistas à 

implantação de um abatedouro regional de caprinos e ovinos. 

2. Fazer gestão junto ao Instituto de Pesquisa Agropecuária (IPA) e outras 

instituições para promover o debate e a difusão de estudos de potencialidades 

agrícolas, pecuárias e florestais da região, visando apoio ao desenvolvimento das 

cadeias produtivas locais. 

3. Promover articulação entre as instituições de pesquisa, de extensão rural e 

academia para desenvolvimento de programa que vise à ampliação do cultivo de 

palma forrageira utilizando sementes de cultivares resistentes às doenças e pragas. 

4. Promover articulação regional para gestão junto ao Governo Estadual objetivando 

estabelecer um programa de distribuição de sementes de sorgo forrageiro para 

alimentação dos rebanhos de caprinos, ovinos e bovino de corte e leite. 

5. Promover articulação regional para gestão junto ao Governo do Estado com 

vistas à implantação de programa de pesquisa e difusão de alternativas de 

alimentação para a atividade pecuária (mandioca, macaxeira, capim açum, atriplex 

etc.). 



 

 

6. Fazer gestão junto ao Instituto de Pesquisa Agropecuária (IPA) e outras 

instituições objetivando o debate entre os produtores agropecuários voltado à 

criação de uma cooperativa regional de lacticínios. 

7. Promover articulação regional e gestão junto ao Governo do Estado para ampliar 

e modernizar a estrutura dos serviços de assistência técnica, extensão rural e 

pesquisa agropecuária. 

8. Promover articulação regional para integrar a atividade da indústria da confecção 

com a atividade agrícola por meio de seus resíduos, à exemplo do uso do lodo têxtil 

das lavanderias na fertilização dos solos. 

9. Promover articulação regional com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado 

de Pernambuco e com a Agência Pernambucana de Águas e Clima para 

constituição de apoio técnico multidisciplinar, com vistas ao gerenciamento dos 

recursos hídricos da região Agreste. 

10. Promover articulação com a academia e empresas de pesquisas visando 

difundir a concepção de unidade de planejamento em bacia hidrográfica para as 

atividades agrícolas, pecuárias e florestal. 

11. Promover articulação regional e gestão junto ao Governo do Estado para o 

desenvolvimento de rota de turismo rural, ecológico e de aventura entre os 

municípios da região, à exemplo da Serra do Ponto, Estrago e Prata no município 

de Brejo da Madre de Deus; da Rota do Café em Taquaritinga do Norte; do Turismo 

Ecológico, de Aventura e Cultural em Vertentes; da Serra do Pará em Santa Cruz do 

Capibaribe e do Parque Ecológico Vasconcelos Sobrinho, em Caruaru. 

12. Fazer gestão junto ao Governo do Estado visando a promoção de incentivos 

para a agricultura familiar e orgânica na região. 

13. Promover articulação regional e gestão junto ao poder público municipal para 

fortalecer ou instalar feiras de agricultura familiar. 

14. Fazer gestão junto ao Instituto de Pesquisa Agropecuária (IPA) e outras 

instituições objetivando um diagnóstico do sistema de produção agrícola e pecuária 

adequado ao ecossistema de cada município da região: caprino, ovino, galinha 

capoeira, codorna, coelho, mel de abelha, fruticultura, entre outros. 

15. Promover a sensibilização de relações de cooperativismo e de associativismo da 

agricultura familiar nos municípios da região. 



 

 

16. Diagnosticar as condições das infraestruturas necessárias ao desenvolvimento 

das atividades agropecuárias, com vistas à elaboração de planos de estruturação 

rodoviária, de captação de água, entre outros. 

17. Constituir um fórum de gestores da região com a integração dos diversos 

segmentos, visando fomentar o desenvolvimento das atividades agropecuárias em 

benefício da sociedade. 

Após o esforço de formular e aprovar sugestões de intervenções contextualizadas 

na realidade local, a Carta Crea Desenvolve de Santa Cruz do Capibaribe segue 

adiante, agora com o desafio de ganhar vida e se transformar em uma articulação 

conjunta entre profissionais e empresas da iniciativa privada e do poder público. 

Transformar essa compilação de propostas em ações concretas e ganho para toda 

a sociedade será a maior contribuição que esse importante encontro, realizado nos 

dias 26 e 27 de outubro, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, poderá oferecer 

para o desenvolvimento da região e melhoria da vida de todos os cidadãos. O 

desafio é de todos.  

 

Santa Cruz do Capibaribe-PE, 27 de outubro de 2021. 


