NOTA À SOCIEDADE PERNAMBUCANA EM DEFESA DO
ESPAÇO CIÊNCIA

A Academia Pernambucana de Ciências (APC), a Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência - SBPC Nacional, a Secretaria Regional da SBPC em Pernambuco (SBPC-PE) e a
Associação dos Amigos do Espaço Ciência manifestam sua posição totalmente contrária à
manutenção da Lei 17.940/2022 do Governo do Estado de Pernambuco. Esta lei autoriza a
ocupação por uma empresa privada de uma área de 8200 m2 do Espaço Ciência, um dos maiores
museus a céu aberto do Brasil, que recebe anualmente, e de forma gratuita, mais de 100 mil
visitantes. O empreendimento seria para instalação de um Data Center conectado a cabos
submarinos de fibra ótica.
A direção do Espaço Ciência já destacou que não é contra abrigar a landing station para receber
os cabos submarinos, que irão proporcionar incremento significativo na velocidade da internet no
Estado. Tal instalação poderia, inclusive, ser incorporada como mais uma atração para divulgação
científica. No entanto, o Data Center da empresa privada pode ser construído em outro local, sem
prejuízo ao projeto museológico.
A Lei foi aprovada, em regime de urgência, sem diálogo com a população e sem ouvir os
principais impactados pela medida. O Espaço Ciência ressalta ainda que a proposta do governo
de ceder outro terreno, no lado Sul do Parque, implicaria em modificar totalmente o Museu,
pensado a partir de projeto original de Burle Marx. Não se trata de trocar um terreno por outro,
mas de interferir em um projeto com uma história de 28 anos de investimentos, em equipamentos,
edificações, arborização.
As entidades científicas que assinam esta nota discordam da decisão do governo e questionam
por qual motivo não constroem o Data Center na área para onde pretendem transferir os
equipamentos de Espaço Ciência. Ou até mesmo na fábrica da Tacaruna ou no Instituto
Tecnológico de Pernambuco (ITEP). A mudança resultaria no aumento da distância dos cabos o que não é problema, pois esses cabos vêm de Nova York. A insistência em construir o Data
Center de uma empresa privada dentro de um Museu de Ciências é uma decisão injustificável.
Desta forma, repudiamos a decisão do governo e solicitamos que revogue a Lei 17940/2022, para
que seja mantida a integridade do Espaço Ciência - uma instituição pública elogiada no país e no
exterior pelos serviços prestados na divulgação científica. Ao mesmo tempo, convocamos toda a
sociedade pernambucana a se mobilizar em defesa do Museu.
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