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RESUMO 

 

Devido à produção em grande escala, a gestão de resíduos sólidos industriais tem se tornado 

uma preocupação e problemática a ser solucionada pelo poder público e pela sociedade. Nessa 

perspectiva o trabalho analisa a gestão pública de resíduos sólidos industriais de um complexo 

industrial e portuário situado no Nordeste do Brasil. A pesquisa, de natureza qualitativa, 

descritiva e exploratória, teve como unidade de análise o Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém (CIPP), localizado entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, região 

metropolitana de Fortaleza, Estado do Ceará. Utilizando-se como ferramenta de avaliação o 

Institutional Analysis and Development (IAD) framework, a pesquisa discute a configuração 

institucional dos atores públicos e os instrumentos de gestão pública de resíduos sólidos 

industriais adotados no Complexo. A coleta de dados desta pesquisa ocorreu por meio de 

entrevistas semiestruturadas com  quinze atores-chave, tendo como instrumento de coleta 

roteiro composto por vinte e duas perguntas, as quais possibilitaram informações acerca das 

condições estruturais da rede de instituições públicas que de alguma forma contribuem com o 

desenvolvimento do CIPP, os atributos dos atores investigados, as regras em uso, bem como 

interações, critérios de avaliação em torno da problemática vivenciada pelos atores e os 

resultados que tem sido obtidos. Também foi realizado levantamento de informações acerca 

de legislação, programas, projetos e ações do poder público relacionadas à gestão de resíduos 

sólidos industriais no CIPP. Os resultados mostraram que a rede pública, necessária ao 

controle e fiscalização da gestão de resíduos sólidos industriais no CIPP é desarticulada. As 

condições biofísicas da região do CIPP são fragilizadas e estão em risco ambiental; os atores 

apresentam uma atuação contida em gestão de resíduos sólidos industriais e no geral agem por 

provocação da sociedade em torno da temática; as normas em gestão de resíduos sólidos 

industriais não apresentam aplicabilidade ampla, com baixo grau de inovação; não existem 

interações no poder público para GRSI; existem barreiras que dificultam os critérios de 

avaliação sobre a problemática e é reduzida a interface entre planos de governo. O poder 

público, por ser pouco mobilizado em torno da problemática, desconhece benefícios de se 

trabalhar com aspectos relacionados à instrumentos que motivem as indústrias a estruturarem 

Parques Eco Industriais e a adotarem a sistemática de Simbiose industrial. 

 

Palavras-chave: Análise Institucional, Poder Público, Gestão de resíduos sólidos industriais, 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém. 



 
 

ABSTRACT 

 

Due to large-scale production, the management of solid industrial waste has become a 

concern and problem to be solved by the public power and society. From this perspective the 

paper analyzes the public management of solid industrial waste from an industrial and port 

complex located in Northeast Brazil. The qualitative, descriptive and exploratory research was 

carried out by the Pecém Industrial and Port Complex (CIPP), located between the 

municipalities of Caucaia and São Gonçalo do Amarante, in the metropolitan region of 

Fortaleza, Ceará State. Using as an evaluation tool the Institutional Analysis and 

Development (IAD) framework, the research discusses the institutional configuration of the 

public actors and the instruments of public management of industrial solid waste adopted in 

the Complex. The data collection of this research was carried out through semi-structured 

interviews with fifteen key actors, with a questionnaire composed of twenty-two questions, 

which provided information about the structural conditions of the network of public 

institutions that somehow contribute the development of the CIPP, the attributes of the actors 

investigated, the rules in use, as well as interactions, evaluation criteria around the 

problematic experienced by the actors and the results that have been obtained. It was also 

carried out a survey of information about legislation, programs, projects and actions of public 

power related to the management of industrial solid waste in the CIPP. The results showed 

that the public network needed to control and supervise the management of solid industrial 

waste in the CIPP is disjointed. The biophysical conditions of the CIPP region are fragile and 

are at environmental risk; the actors present an activity contained in solid industrial waste 

management and, in general, they act by provoking society around the theme; the norms in 

solid industrial waste management do not present wide applicability, with low degree of 

innovation; there are no interactions in public power for GRSI; there are barriers that hamper 

evaluation criteria on the problem and the interface between government plans is reduced. 

The public power, because it is little mobilized around the problem, does not know the 

benefits of working with aspects related to the instruments that motivate the industries to 

structure Eco Industrial Parks and to adopt the system of Industrial Symbiosis. 

 

Keywords: Institutional Analysis, Public Power, Management of industrial solid waste, 

Pecém Industrial and Port Complex.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Institucionalmente, a gestão de resíduos sólidos no Brasil é objeto de Políticas 

Públicas que se encontram estruturadas em preceitos constitucionais e apresentam entre seus 

elementos as responsabilidades do Poder Público, dentro das esferas de Governo Federal, 

Estadual e Municipal, tendo como marcos legais a Política Nacional de Meio Ambiente, 

lançada em 1981, a inclusão de artigo sobre meio ambiente na Constituição Federal em 1988 

e a lei de crimes ambientais criada em 1998.  

O tempo em que as problemáticas ambientais e a gestão de resíduos vêm sendo 

discutidas no Brasil não tem sido fator suficiente para a adoção de soluções definitivas à 

questão. Mesmo com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, grande parte dos 

municípios brasileiros segue sem aterros sanitários ou formas seguras e sustentáveis de 

disposição de resíduos.  

A concentração da indústria em determinadas regiões do país trouxe uma 

preocupação ampliada à sociedade em relação à gestão de resíduos sólidos (CATAPLAN; 

LUNA, 2016). Exemplo clássico mundialmente conhecido é o complexo industrial de 

Cubatão, instalado na década de 1950 no estado de São Paulo, Sul do Brasil, o qual 

desencadeou graves problemas com resíduos sólidos, relacionados às questões ambientais, 

levando ao declínio da Mata atlântica da região (KLUMPP, et. al.1998). 

Para além da geração de problemas, a aglomeração de indústrias fez surgir os 

distritos ou parques industriais que tiveram sua expansão na década de 1990, época em que 

empresas ou companhias, induzidas por tendências globalizantes, passaram a formar sistemas 

regionais cooperativos, desenvolvendo uma governança voltada à prosperidade e melhor 

adaptação diante das intempéries da globalização (PARK; MARKUSEN, 1995). 

Aliada ao processo de expansão das indústrias passou a existir, no início do século 

XXI em países em desenvolvimento como o Brasil, a associação de portos às áreas 

industrializadas. Essa associação trouxe um diferencial à economia mundial, contribuindo 

com a dependência pelos portos, de circulação de insumos e de produtos de determinado tipo 

de indústria, ampliando a atividade industrial (TELES; AMORA, 2016). 

Atualmente os problemas gerados com a instalação de parques ou complexos 

industriais persistem, não mais a exemplo de Cubatão, mas com preocupações ainda 

legitimadas, em especial à disposição de resíduos sólidos industriais, o que pode ser 

observado no objeto de estudo deste trabalho, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém- 

CIPP. 
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O CIPP é um complexo com zona de processamento de exportação, voltado à 

atração de empreendimentos do setor petroquímico e siderúrgico, com objetivo de 

desenvolvimento de cadeia produtiva, aparato tecnológico e mão de obra cada vez mais 

especializada.  

A gestão de resíduos sólidos gerados a partir das indústrias instaladas ou em 

processo de instalação no CIPP tem sido objeto de preocupação, principalmente para as 

comunidades mais próximas ao complexo, uma vez que O CIPP está instalado em uma região 

que comporta áreas de preservação ambiental.  

Existem soluções às problemáticas geradas por parques ou complexos industriais, 

dentre elas, as que são apontadas pela Ecologia Industrial que podem ser consideradas de 

grande viabilidade, uma vez que essa ciência torna possível o desenvolvimento da indústria, 

tomando como modelo os ecossistemas naturais (AYRES; AYRES, 2002). 

No entanto, os instrumentos disponibilizados pela Ecologia Industrial, por si só, 

não garantem a sustentabilidade do funcionamento de Complexos Industriais e da sua área de 

influência. A utilização e aplicabilidade dos instrumentos devem ser motivadas por 

mecanismos como os que são promovidos pelo Poder Público, refletidos nas políticas, na 

legislação e nos meios de atuação, como na fiscalização e controle. 

Iniciativas públicas em solucionar problemas ambientais têm apresentado 

resultados satisfatórios, pois pela própria concepção, baseada na manutenção do equilíbrio das 

condições de vida em sociedade, as sistemáticas adotadas pelo Poder Público em geral são 

organizadas em redes, sendo essas consideradas ferramentas metodológicas importantes de 

aplicação às políticas ambientais (NILES; LUBELL,2012). 

Neste sentido, o trabalho apresentado traz como âmago contribuições acadêmicas, 

de cunho científico, que possam conduzir o Poder Público, no Estado do Ceará, à reflexão 

acerca dos instrumentos que tem utilizado e que podem vir a utilizar para a Gestão de 

Resíduos Sólidos Industriais no CIPP. Desta feita a pesquisa utilizou-se do IAD-framework 

para realização de diagnóstico, e das ferramentas da Ecologia Industrial para que ao final do 

trabalho fosse possível a apresentação de sugestões que possam contribuir com a melhoria da 

aplicabilidade de instrumentos, por parte do Poder Público, na Gestão de Resíduos Sólidos 

Industriais no CIPP.  

 

 

 



11 
 

 
 

1.1 Pergunta de pesquisa 
 

O Poder Público, no Estado do Ceará, tem atuado institucionalmente no sentido de 

promover uma adequada gestão de resíduos sólidos industriais no Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém? 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Avaliar institucionalmente a atuação do poder público em relação à gestão de resíduos sólidos 

industriais no Complexo Industrial e Portuário do Pecém- CIPP 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Apresentar o conjunto de atores do poder público com suas respectivas 

funções, atribuições e responsabilidades na gestão de resíduos sólidos 

industriais do CIPP;  

2. Identificar o nível de controle que o poder público exerce sobre as ações de 

gestão de resíduos sólidos industriais no CIPP; 

3. Apresentar as potencialidades e as fragilidades das ações estabelecidas pelo 

poder público, para a gestão de resíduos sólidos industriais no CIPP;  

4. Identificar barreiras para a implementação das políticas públicas de gestão de 

resíduos sólidos industriais no CIPP. 

 

 

 

1.3 Justificativa 
 

Para promover a alavancagem do desenvolvimento econômico do Estado do 

Ceará, por meio da ampliação de exportações, reestruturação do parque industrial cearense e 

melhor aproveitamento do acesso ao Estado pela via marítima, o Governo do Estado fundou, 

em 2002, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, com área compreendida pelos 

municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante e com 50 Km de distância da capital 

(INESP, 2013). 
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De acordo com o INESP (2013), um dos eixos estratégicos na criação do CIPP foi 

a construção do terminal portuário, com zona de processamento de exportação, voltado a 

atração de empreendimentos do setor petroquímico e siderúrgico, com objetivo de 

desenvolvimento de cadeia produtiva, aparato tecnológico e mão de obra cada vez mais 

especializada. Atualmente, esta Zona é considerada pelo MDIC a mais avançada do país, pois 

de acordo com ZPE (2016) é a única em operação e em processo de expansão. 

Apesar da configuração inicialmente pensada, o CIPP encontra-se estruturado 

com empresas dos ramos de produção de energia eólica, concreto e cimento, máquinas 

utilizadas em saneamento básico, como as siderúrgicas CSP e Silat, indústrias de cimento 

Apodi e Votorantim, empresas de geração de energia como a Termoceará e Coelce (INESP, 

2013). 

Em termos ambientais, o CIPP está instalado em uma região que comporta áreas 

de preservação ambiental. Dentre estas áreas de preservação ambiental, encontra-se a Estação 

Ecológica do Pecém, a Área de Preservação Ambiental (APA) do estuário do rio Ceará, a 

Estação Ecológica e Parque Estadual Botânico do Ceará, recursos naturais com grande 

potencial de institucionalização em Unidades de conservação, como Lagamar do rio Gereraú, 

vertedouro da Lagoa do Banana, lagamar e barra do Cauípe, dentre áreas de mangue e 

recursos hídricos ainda não protegidos por legislação ambiental, presentes no entorno do 

Complexo (INESP, 2014). 

Somada aos problemas relacionados à instalação do CIPP em áreas de 

preservação ambiental, a fragilidade do saneamento básico da área geográfica que 

compreende o CIPP, bem como a proximidade das indústrias com lagoas, rios e praias, 

tornam os ecossistemas daquela região extremamente vulneráveis a potenciais riscos de 

impactos ambientais. Diariamente é gerada grande quantidade de resíduos industriais no 

CIPP, sendo boa parte reaproveitada e outra parcela, disposta nos aterros sanitários que ficam 

sob a jurisdição dos municípios que compartilham a localização do CIPP, Caucaia e São 

Gonçalo do Amarante (INESP, 2014). 

Atualmente não existem dados atualizados e oficialmente publicados acerca da 

quantidade de resíduos gerados apenas no CIPP, pois o último inventário acerca da gestão de 

resíduos no Estado do Ceará é do ano de 2001, e neste ano o CIPP não havia entrado em 

operação (CEARÁ, 2004).  

Dois aterros sanitários são disponibilizados à destinação final de resíduos 

perigosos e não recicláveis gerados com operações das empresas do CIPP. No entanto, a 
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capacidade destes aterros já se encontra comprometida, considerando novos empreendimentos 

a serem instalados no CIPP e a diversidade de resíduos que vem sendo gerados no Complexo 

(INESP, 2014). 

Segundo o IBGE (2011) aterros controlados e sanitários são lugares de destinação 

apropriada para resíduos sólidos, apesar de o segundo apresentar maior rigor tecnológico, com 

maior impermeabilização do solo, sistema de drenagem de líquidos proveniente de lixiviação 

e de gases.  

Das três formas de disposição dos resíduos industriais anteriormente citadas, o 

lixão é a menos viável pelo alto impacto que causa ao meio ambiente. De acordo com o 

Ministério do Meio Ambiente- MMA (2015), ainda existe em média 60% de municípios 

brasileiros com disposição final em lixões ou aterros controlados.  

O percentual informado é preocupante, uma vez que os lixões trazem grande risco 

à saúde da população, pois nesta forma de disposição o lixo é depositado em estado bruto 

sobre um terreno sem nenhum tipo de avaliação prévia ou tratamento, o que possibilita 

contaminação de lençol freático, por meio de percolação do chorume (líquido que escorre da 

montanha de lixo devido à sua decomposição e umidificação), bem como transmissão de 

doenças que tem como vetores roedores, agentes patológicos e decompositores (IBGE 2011). 

No Brasil, a gestão de resíduos sólidos é matéria permanente da agenda do Poder 

Público nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal e neste sentido, buscar soluções apenas 

por meio da adoção de tecnologias torna-se incipiente, uma vez que existem outros fatores 

que embarreiram a adoção de tais soluções, como questões políticas e ou governamentais, 

fazendo-se necessário um estudo mais focado numa ambiência institucional em que seja 

possível a avaliação de fatores como a atuação do Poder Público diante dos problemas em 

gestão de resíduos sólidos industriais.  

O Poder Público, no Brasil, é um conjunto de instituições de estruturas 

complexas, dotadas de naturezas jurídicas diversas, e de diversos níveis organizacionais e em 

termos de controle e de execução de políticas públicas. A diversidade de instituições, de 

poderes e de esferas de governo, torna a ambiência institucional fator de grande influência no 

quadro que se apresenta em termos de qualidade do meio ambiente. 

Para Ostrom (2006) o governo é a entidade dotada de melhores atributos para 

coordenar situações em que os ecossistemas naturais encontram-se ameaçados. Ceglia, Abreu 

e Silva Filho (2016) comungam com a ideia de que os usuários de recursos ou ambientes 
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naturais têm certa dificuldade de controlar-se, pois apresentam uma tendência a procurar por 

segurança e auto direção, o que limita a adoção de processos sustentáveis coletivos.  

Existem ferramentas ou modelos conceituais testados em pesquisas que podem 

auxiliar na avaliação institucional de problemas como este da gestão de resíduos sólidos 

gerados pelas indústrias, em determinada região geográfica, como o IAD framework 

(OSTROM, 2006). O IAD framework é uma ferramenta de valor estratégico em questões 

institucionais, e vem ser utilizada neste trabalho para diagnosticar o quadro institucional da 

gestão de resíduos sólidos industriais no CIPP, lançando luz sobre possíveis soluções aos 

problemas relacionados. 

 Abreu, Mesquita e Silva Filho (2014) utilizaram o IAD framework em 

diagnóstico realizado no modelo de gestão ambiental pública do município de Independência, 

cidade também localizada no Estado do Ceará, no sertão dos Inhamuns, no semiárido 

Nordestino. Os resultados da pesquisa contribuíram com o Poder Público e com a sociedade 

na adoção e priorização de políticas que buscam o fortalecimento da rede pública para atacar 

de fato e de maneira sistematizada os problemas ambientais do município investigado. 

Avaliar então institucionalmente as questões relacionadas à gestão de resíduos 

sólidos industriais no CIPP, a exemplo do que ocorreu com o estudo de Independência, 

também traz contribuição no campo teórico e no campo gerencial. No campo teórico, com a 

ampliação do conhecimento acerca das possibilidades de adoção de ferramentas e 

mecanismos de desenvolvimento sustentável, como os que são sugeridos pela Ecologia 

Industrial: os parques Eco Industriais e os processos de Simbiose Industrial.  

No campo gerencial, a Avaliação Institucional contribui com o tratamento de 

questões técnicas, pois a perspectiva institucional traz à tona, por meio de diagnóstico, o 

quadro situacional das diversas redes ou arenas de atuação do Poder Público ou da sociedade, 

apontando para as possíveis soluções aos problemas apresentados. 
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1.4 Estrutura do Trabalho       
 

O trabalho, para que possa atender aos anseios da temática em discussão, 

encontra-se estruturado em seis seções. A primeira seção aborda a Introdução, na qual estão 

brevemente descritos o papel do governo em relação à sustentabilidade e à promoção de 

processos sustentáveis em parques industriais, os marcos legais da preocupação com a 

sustentabilidade e a gestão de resíduos no Brasil, de que forma a gestão de resíduos vem 

sendo tratada no país e no Estado do Ceará, mais especificamente no Complexo Industrial e 

Portuário do Ceará-CIPP. Nesta seção, apresentamos ainda o problema a ser estudado, bem 

como os objetivos a serem alcançados, a justificativa e a estrutura geral da pesquisa. 

A segunda seção aborda o referencial teórico, dividido em sete subseções: Política 

Ambiental Brasileira e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na qual são discutidos 

instrumentos em políticas ambientais, com apresentação dos marcos legais em política 

ambiental, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a responsabilidade dos entes federados; 

Gestão de resíduos sólidos, que compõe os conceitos em Ecologia Industrial, a Abordagem 

institucional da Ecologia Industrial e Barreiras enfrentadas à implementação de Processos de 

Ecologia Industrial. A última subseção apresenta a ferramenta de avaliação institucional 

utilizada na pesquisa, o IAD Framework Análise institucional e Desenvolvimento, por meio 

do qual se desenhou o atual quadro institucional em gestão de resíduos sólidos industriais no 

CIPP.  

A terceira seção explana a metodologia utilizada na pesquisa. Nessa seção são 

apresentadas as subseções: Caracterização da pesquisa, na qual são descritos a natureza, tipo e 

foco da pesquisa; Caracterização dos Sujeitos da pesquisa; Instrumento de Coleta e as 

Técnicas de análise das informações coletadas.  

A quarta seção ilustra os Resultados da pesquisa, apresentando, para cada 

constructo do framework utilizado, as evidências que caracterizam institucionalmente a 

condição do Poder Público para a promoção da Gestão de Resíduos Sólidos Industriais no 

CIPP.A quinta seção apresenta toda a Discussão em torno dos resultados encontrados, com 

apresentação de quadro resumo e desenho do framework para a situação atual do Poder 

Público em relação ao CIPP. 

Finalizando o escopo do trabalho, são apresentadas as referências bibliográficas 

utilizadas e os apêndices como os roteiros aplicados nas entrevistas e quadros que evidenciam 

preocupações do poder público com o CIPP, por meio de jornais de grande circulação no 

Estado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Políticas Ambientais Brasileiras como instrumentos à Gestão de Resíduos Sólidos 
 

As questões ambientais, desde a Rio 92, com o advento da Agenda 21, têm sido 

sustentadas pelo tripé ambiental, social e econômico. Na atualidade, o tripé ganhou um novo 

pilar, o da governança, que traz consigo um conjunto de instrumentos e políticas públicas, ao 

qual o governo está intimamente ligado por meio do exercício de sua vocação nata, a da 

promoção do bem comum (MOURA, 2016). 

Instrumentos como Agenda 21 têm sido propulsores da discussão acerca das 

problemáticas ambientais, pois apresentam soluções que a curto, médio e longo prazo primam 

pela capacidade de promover o desenvolvimento econômico de forma sustentável. Aliados à 

Agenda 21, outros instrumentos como os econômicos que incluem tributação, incentivos 

fiscais, sistemas de depósito-retorno, bem como financiamentos em condições especiais, têm 

sido criados como parte da solução aos problemas ambientais e como resposta à ineficiência 

da sistemática de comando e controle (ABREU; MESQUITA; SILVA FILHO, 2014). 

As políticas ambientais se apresentam como instrumentos para além do fomento 

das discussões acerca dos problemas ambientais. Por meio de um conteúdo legal-institucional, 

têm capacidade de prever e prevenir dificuldades advindas de ações coletivas ou individuais 

(SECCHI, 2010). 

Dada a gama de possibilidades em soluções às problemáticas ambientais, a 

magnitude e complexidade dos problemas requerem por sua vez um bom desempenho 

institucional, condição que exige ações inovadoras, fator preponderante a facilitação e 

incentivo da ação da coletividade, dos setores específicos da sociedade e em especial do 

governo (OSTROM, 1990). 

Numa perspectiva de governança ambiental, o Estado tem extrapolado suas 

responsabilidades constitucionais, agindo de forma a coordenar e direcionar, por meio de 

políticas, estrategicamente os diversos atores sociais, numa indução que visa produzir 

sinergias e soluções sustentáveis (MOURA, 2016). 

 

2.1.1 Marcos legais em Política Ambiental Brasileira 
 

De acordo com Moura (2016), o marco legal da política ambiental brasileira 

remonta a década de 30, com normativos pioneiros referentes ao Código Florestal, Código de 
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Águas e criação do parque Nacional de Itatiaia. Apesar dos normativos que visavam a 

preservação de setores ambientais específicos, a importância da instituição de políticas 

ambientais no Brasil somente teve visibilidade à partir da década de 60, com a criação de 

departamentos ou instituições como o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF), fundado em 1967, com atribuição de administrar áreas protegidas e fazer cumprir 

legislação ambiental como Código Florestal.  

Ainda segundo Moura (2016), as criações de instituições e de normativos 

relacionados às questões ambientais sucederam-se nas décadas de 70 e de 80, sendo criada a 

nível federal, em 1973, a Secretaria Especial de Meio Ambiente (Sema), responsável pelo 

controle da poluição industrial e urbana. Em 1981 a lei da política nacional de meio ambiente 

criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente e estabeleceu princípios, diretrizes e atribuições 

para os entes federativos em relação à política ambiental do país. 

Com o avanço dos problemas ambientais e a necessidade premente de proteger 

recursos naturais, Estados e Municípios passaram a criar legislação com foco na preservação 

do meio ambiente. Neste sentido Garcia e Gomes (2016) afirmam que a descentralização das 

questões ambientais, com o alinhamento, distribuição e compartilhamento de competências 

entre os entes federados se deu com o advento da Constituição de 1988 e os desdobramentos 

legislativos advindos dela. O quadro 1 apresenta algumas das principais normas em gestão 

ambiental e políticas públicas em meio ambiente estabelecidas à partir da Constituição 

Federal de 1988: 

 
Quadro 1- Normas em Gestão Ambiental Brasileira  

NORMA ASSUNTO TRATADO 
Lei nº 9.433 de 1997 Política Nacional de Recursos Hídricos 
Lei nº 9985 de 2000 Planos de Manejo de Unidade de Conservação 
Decreto nº 4339 de 2002 Plano de Biodiversidade 
Lei nº 12.187 de 2009 Plano Nacional de Mudanças Climáticas 
Lei nº 12.395 de 2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos 
Lei nº 12.651 de 2012 Novo Código Florestal 

Fonte: Elaborado com dados coletados para a pesquisa (2017) 

 

Dentre os marcos legais apresentados, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

traz como um dos pontos principais a institucionalização da gestão de resíduos sólidos no 

Brasil, apresentando instrumentos e reponsabilidades para os diversos setores da sociedade, 

desde o privado ao público.  
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2.1.2 A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A Política nacional de resíduos sólidos pode ser considerada fruto de toda uma 

discussão que vem sendo retomada no país, ano após ano, acerca das problemáticas 

ambientais. Institucionalmente e legalmente constituída no ano de 2010, é vista como produto 

da demanda de uma sociedade que desperta para questões urgentes e inadiáveis em torno dos 

desequilíbrios ecológicos da atualidade (DOMINGUES; GUARNIERI; STREIT, 2016). 

Com o objetivo de atender aos anseios da sociedade e tentar abarcar problemas da 

atualidade e do futuro, a Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta diretriz fortemente 

focada na não geração de resíduos, dando como alternativa a redução, a reutilização, a 

reciclagem, tratamento e caso haja a necessidade última de disposição final (BRASIL, 2010). 

Até que fosse instituída, a PNRS traçou longa trajetória. Teve origem com a 

tramitação no Congresso Nacional e Câmara dos Deputados em formato de projeto de lei 

desde 1991, tendo como foco os resíduos provenientes dos serviços de saúde. No entanto, foi 

somente em 2004 que o Ministério do Meio Ambiente voltou seus esforços para criação de 

diretrizes gerais aplicáveis à geração de resíduos sólidos no país (MMA, 2016). 

A articulação de diversos órgãos públicos federais foi fator preponderante para 

que a Política Nacional de Resíduos Sólidos se efetivasse. Grande contribuição foi dada pelo 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, Ministério das Cidades, da Saúde, 

FUNASA e Caixa Econômica Federal, que há época promoveram seminários com vários 

segmentos da sociedade civil para o incremento de anteprojetos que seriam encaminhados às 

câmaras legislativas, com o objetivo de se desenhar a política pública de resíduos sólidos para 

o país (MMA, 2106). 

Não obstante todo o tempo de maturação da PNRS, a lei trouxe aspectos 

modernos à gestão de resíduos sólidos no país, apresentando elementos e novas ferramentas 

como a responsabilidade compartilhada entre poder público, os fabricantes, distribuidores, 

comerciantes e consumidores pelo ciclo de vida do produto; bem como adoção de logística 

reversa, sistemas de informação de resíduos sólidos, coleta seletiva e planos de gestão 

resíduos sólidos (MMA, 2016). 

Segundo Konrad e Calderan (2011) a PNRS traz consequências abrangentes, pois 

induz grandes mudanças de costumes e hábitos da sociedade, não apenas por estabelecer as 

responsabilidades do poder público e da sociedade em gerir os resíduos que geram, mas no 

fato de instigar o compartilhamento e apresentar ferramentas associadas às questões 

econômicas e financeiras. 
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Outro aspecto relevante da PNRS é a orientação às demais esferas do poder 

público, no nível também Estadual e municipal, conforme quadro 2. Para além dos princípios, 

objetivos, diretrizes e instrumentos, a PNRS também apresenta elementos direcionadores 

como a vigência de planos em gestão de resíduos e suas condicionantes, elaborados pela 

União, Estados e Municípios. 

 

Quadro 2- Vigência, formas de elaboração e condicionantes para os planos em gestão de 
resíduos 

ELEMENTOS UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS 
 
 
 
Vigência e 
formas de 
elaboração 

Elaboração pelo 
MMA, vigência 
determinada, 
horizonte de 20 
anos e revisão a 
cada 4 anos,  

O plano estadual de resíduos 
sólidos será elaborado para 
vigência por prazo indeterminado, 
abrangendo todo o território do 
Estado, com horizonte de atuação 
de 20 (vinte) anos e revisões a 
cada 4 (quatro) anos, 

Sem prazo de vigência 
especificado pela Lei, pode estar 
inserido no plano de 
saneamento básico e para 
Municípios com menos de 
20.000 (vinte mil) habitantes, o 
plano terá conteúdo 
simplificado, na forma do 
regulamento. 

 
 
 
Principais 
Condicio- 
Nantes 

Deve ser elaborado 
mediante processo 
de mobilização e 
participação social, 
incluindo a 
realização de 
audiências e 
consultas públicas. 

Sua elaboração é condição para os 
Estados terem acesso a recursos 
da União, ou por ela controlados, 
destinados a empreendimentos e 
serviços relacionados à gestão de 
resíduos sólidos, ou para serem 
beneficiados por incentivos ou 
financiamentos de entidades 
federais de crédito ou fomento 
para tal finalidade 

A elaboração do plano é 
condição para os Municípios 
terem acesso a recursos da 
União, ou por ela controlados, 
destinados a empreendimentos e 
serviços relacionados à limpeza 
urbana e ao manejo de resíduos 
sólidos, ou para serem 
beneficiados por incentivos ou 
financiamentos de entidades 
federais de crédito ou fomento 
para tal finalidade. 

Fonte: Elaborado com base na PNRS (BRASIL, 2010) 
 

Para Domingues, Guarnieri e Streit (2016), a PNRS tem sido utilizada como base 

para o desenvolvimento ambiental, social e econômico. Grande marco regulatório para as 

questões relacionadas à gestão de resíduos sólidos, a PNRS tem mudado a percepção que os 

diversos setores da sociedade têm em relação aos resíduos, fazendo-os serem vistos numa 

concepção diferente de “lixo”, tornando-os geradores de novas oportunidades de negócios e 

de riquezas. 

 

2.1.2.1 Princípios da PNRS 
 

Os princípios, objetivos, diretrizes norteadores e legislação correlacionada à 

Política Nacional de Resíduos Sólidos devem ser observados quando da adoção e execução de 

programas, projetos, ações, tecnologias e quaisquer tipos de ferramentas ou instrumentos a 

serem utilizados para a gestão de resíduos (BRASIL, 2010). 
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Em relação à legislação correlacionada, a própria lei 12.305/2010 faz referência a 

outras leis ou normas que também devem ser observadas quando da gestão de resíduos 

sólidos. As Leis nº 9.966 e 9.974, ambas de 2000, dispõe sobre poluição causada por 

lançamento de óleo e de outras substâncias em águas sob jurisdição nacional, também sobre 

pesquisa, experimentação e vários outros processos relacionados à produção de bens de 

consumo, respectivamente (BRASIL, 2010). 

Adicionalmente, a Lei n° 11.445/2007 que dispõe sobre saneamento básico, as 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente- SISNAMA, do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS, do Sistema Unificado de Atenção à 

Sanidade Agropecuária - SUASA e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial – SINMETRO, também compõem a PNRS (BRASIL, 2010). 

São diversos os princícpios que norteiam a PNRS. Estão baseados na adoção de 

práticas e tecnologias sustentáveis para a gestão de resíduos sólidos; visão sistêmica, que 

considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica e de saúde pública; foco na 

ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento de bens e serviços e a 

redução do impacto e do consumo de recursos naturais (BRASIL, 2010). 

Beltrão (2014) destaca que existem princípios incrementadores da PNRS como 

protetor-recebedor, o qual estimula, nos contribuintes de tributos a preservação de áreas 

verdes que sejam de propriedade destes, por meio de compensação financeira no próprio 

tributo. Para o autor, este princípio tem como base uma compensação financeira para todo 

aquele que de forma voluntária decida proteger um recurso ambiental que esteja em seu 

domínio, deixando de explorá-lo, em benefício da comunidade. 

A cooperação entre esferas do poder público e os diversos setores da sociedade, 

com foco numa responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, no respeito às 

diversidades locais e regionais, controle social por meio do direito da sociedade de acesso a 

informações, sempre observando o desenvolvimento sustentável, de forma razoável e 

proporcional, também são princípios norteadores da PNRS (BRASIL, 2010). 

Outro princípio que reforça a PNRS é o poluidor-pagador que está baseado na 

internalização dos custos ambientais produzidos pelos particulares (BARBIERE, 2007; 

SEIFFERT, 2011). Este princípio está previsto na declaração do Rio de Janeiro sobre meio 

ambiente e de acordo com ele, cabe ao Estado, ou poder público, por meio de instrumentos 

econômicos, promover internalização dos custos ambientais por parte das empresas, tendo em 
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vista a sustentabilidade econômica e o interesse público, sem distorções no comércio e nos 

investimentos internacionais (ONU, 2016).  

Por fim, o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável, como um 

bem econômico e de valor social, pode ser considerado o motor propulsor para que a PNRS 

consiga promover importantes mudanças nos hábitos de produção, de consumo e de descarte 

da sociedade. O “lixo” que habitualmente vinha sendo descartado de forma indiscriminada, 

com a PNRS é visto como gerador de trabalho e renda e de promotor de cidadania (BRASIL, 

2010). 

 

2.1.2.2 Objetivos  
 

Alinhados com os princípios, os objetivos da PNRS dão conta de fatores 

associados à questões não somente de gestão de resíduos, mas também ligados à proteção da 

saúde pública e qualidade ambiental; ao desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias 

limpas; estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; 

priorização de bens, serviços e obras que levem em consideração padrões de consumo social e 

sustentável, e de produtos reciclados e recicláveis em aquisições e contratações do governo 

(BRASIL, 2010). 

A tomada de decisão em gestão de resíduos seguindo a ordem de não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada, é 

um objetivo tão importante para a PNRS que encontra-se previsto também entre as diretrizes 

da política. Aliado a este objetivo estão a redução do volume e da periculosidade dos resíduos 

perigosos, o incentivo à indústria de reciclagem, bem como o estímulo à implementação da 

avaliação do ciclo de vida do produto e à rotulagem ambiental (BRASIL, 2010). 

A gestão integrada de resíduos sólidos, por meio de articulação entre as esferas do 

poder público, e destas com o setor empresarial, integrando ainda catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida do produto, aliada à cooperação técnica e financeira, bem como à capacidade 

técnica continuada em gestão de resíduos, são ainda objetivos da PNRS que estão 

visivelmente associados ao objetivo que visa garantir à sociedade o manejo adequado de 

resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a 

recuperação dos custos dos serviços públicos de limpeza urbana prestados, como forma de 

garantir sustentabilidade operacional e financeira a toda a sistemática de gestão de resíduos, 

não obstante a observação da lei de saneamento básico (BRASIL, 2010).  
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2.1.2.3 Diretrizes 
 

Dentre as diretrizes, que assim como os princípios e objetivos também norteiam a 

PNRS, podem ser destacadas a necessidade de que haja compatibilidade entre os entes 

federados, regionais e setoriais, bem como a conjunção destes entes federados para que haja 

organização e manutenção do Sistema Nacional de Resíduos Sólidos. As diretrizes esclarecem 

a incumbência do poder público, as responsabilidades deste e dos diversos geradores com a 

geração de resíduos sólidos, e a forma como devem ser elaborados os planos de gestão de 

resíduos à nível nacional, estadual, municipal e no âmbito privado (BRASIL, 2010). 

De acordo com Beltrão (2014), existiu uma clara preocupação do legislador com a 

sustentabilidade ao conceber a PNRS, o que pode ser visto com a ênfase dada à não geração 

de resíduos sólidos, e a previsão de elementos como instrumentos, proibições e 

estabelecimento de classificação de termos relacionados à resíduos sólidos. 

 

2.1.2.4 Instrumentos 
 

Para Barbieri (2007), de um modo geral os instrumentos de gestão ambiental 

podem ser classificados em três grupos: comando e controle, econômicos e outros tipos mais 

ligados à tecnologia, educação ambiental, criação de unidades de conservação e sistemas de 

informação ao público. 

De acordo com Seiffert (2011) qualquer instrumento de gestão ambiental que dê 

suporte à políticas de gestão ambiental devem estar baseados em princípios relacionados à 

direitos humanos, desenvolvimento sustentável, democracia, prevenção, equilíbrio e ao 

princípio poluidor-pagador.  

Dentre os instrumentos de gestão de resíduos sólidos adotados na PNRS, podemos 

destacar alguns que apresentam características de instrumentos de comando e controle: 

padrões de qualidade ambiental; licenciamento e revisão de atividades potencialmente 

poluidoras; monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; os planos de 

resíduos sólidos; os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; os Sistemas 

Nacionais de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos, Saneamento Básico e Meio 

Ambiente, SINIR, SINISA e SINIMA, respectivamente (BRASIL, 2010). 

Como instrumentos econômicos, a PNRS trouxe os incentivos fiscais, financeiros 

e creditícios, o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico. De acordo com a PNRS, estes instrumentos são dependentes de 



23 
 

 
 

normas que os entes federados poderão instituir dentro do âmbito de suas competências 

(BRASIL, 2010). 

Para além dos instrumentos de gestão de resíduos já mencionados, a PNRS 

instituiu ainda a coleta seletiva; logística reversa; pesquisa científica e tecnológica; educação 

ambiental; acordos setoriais; termos de compromisso e de ajustamento de conduta; consórcios 

entre entes federados, cadastros nacionais de atividades potencialmente poluidoras ou 

utilizadoras de recursos ambientais, de operadores de resíduos perigosos, de atividades e 

instrumentos de defesa ambiental (BRASIL, 2010). 

 

2.1.2.5 Relações entre as Esferas do Poder Público e a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
 

Poder público é o conjunto de autoridades ou de entidades com autoridade para 

realizar trabalho de Estado. Pode ainda ser conceituado como o poder exercido pelo próprio 

Estado e neste sentido, o conceito de Estado é o de entidade soberana, com poder soberano 

para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. 

O Brasil é um país institucionalmente constituído pelo conjunto de espécies de 

entes federados, os quais representam política e administrativamente os Municípios, Estados e 

a União. De acordo com Lenza (2015), a federação é uma forma de governo em que o poder 

político dos entes que formam o Estado encontra-se repartido e as responsabilidades 

administrativas ou institucionais são compartilhadas. Cada ente tem autonomia, para junto do 

povo que encontra-se sob sua jurisdição, tomar decisões legalmente estabelecidas e que não 

firam o texto Constitucional de seu país. Na federação, os entes federados não gozam de 

soberania, nem de possibilidade de solubilidade de vínculo, mesmo tendo autonomia política 

e administrativa. 

 
O exercício do poder do Estado se dá por meio da subdivisão em três poderes, o 

legislativo, o executivo e o judiciário. De acordo com Paulo e Alexandrino (2009), a 

tripartição de poderes do Estado remonta à época de Aristóteles, quando já havia um 

questionamento em torno do exercício de todas as funções do Estado por uma única figura, a 

do Rei. Montesquieu, em contraposição ao absolutismo, tendo seu pensamento consolidado na 

revolução Francesa, propôs de forma mais rigorosa a separação dos poderes. 

A separação dos poderes está associada a forma de Estado. No Brasil, a forma de 

Estado adotada até 1891 era a unitária, monárquica, que passou a ser república federativa a 
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partir deste ano. Na República, os poderes do Estado encontram-se separados, e se 

contrabalançam, por meio de atos de controle entre si (LENZA, 2015).  

Diante da flexibilidade da relação entre os poderes, a ocorrência de 

interpenetração de funções se estabelece. Desta forma, o poder executivo, tendo tipicamente a 

função de administrar os interesses da coletividade, poderá legislar, por meio da edição de 

decretos e regulamentos e ainda julgar, podendo proferir decisões em processos 

administrativos. 

Também as entidades que compõem o poder judiciário e o legislativo, tendo em 

vista a harmonia entre os poderes, exerce a gestão de seus bens, serviços e pessoal, função 

tipicamente administrativa, e o legislativo, que julga autoridades do poder público, em crimes 

de responsabilidade. 

No exercício das funções de Estado, o Poder público, composto e representado 

por entes e entidades, desenvolve atividades necessárias à manutenção do próprio Estado. 

Essas atividades têm como objetivo principal garantir a supremacia do interesse coletivo, em 

detrimento do individual, podendo lançar mão de poderes, não considerados entes, mas 

atributos da função administrativa do Estado, como o poder vincular ou discricionário, 

hierárquico, normativo ou regulamentar, disciplinar e de polícia. 

Tomando-se como base os conceitos e funções do Estado e dos entes federados, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos instituiu incumbências e responsabilidades, ao poder 

público e aos particulares, pela geração e gestão dos resíduos sólidos. Em consonância, toda a 

gestão de resíduos sólidos deve ser conjunta, estando a cargo da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, a organização e manutenção do SINIR- Sistema de Informações 

Nacionais sobre Gestão de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). 

Aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é incumbido o fornecimento de 

informações ao órgão coordenador do SINIR, acerca da gestão de resíduos sólidos, em 

formato e periodicidade estabelecida em regulamento (BRASIL, 2010). 

O Estado deve apoiar e priorizar os consórcios ou ações compartilhadas entre 

Municípios ou Distrito Federal para gestão de resíduos sólidos. Essa gestão integrada dos 

resíduos sólidos, pelo DF ou Municípios deve ocorrer sem prejuízo dos órgãos federais e 

estaduais que fazem parte dos Sistemas SISNAMA, SNVS e SUSA, pelo controle e 

fiscalização, bem como do gerador de resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

Os Estados, de acordo com a PNRS, também são responsáveis pelo controle e 

fiscalização das atividades dos particulares, sujeitas a licenciamento ambiental e pela 
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promoção da integração de processos relacionados a gestão de resíduos em regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões do próprio Estado (BRASL, 2010). 

As responsabilidades diretas pela gestão de resíduos são tratadas na Lei da PNRS 

em capítulo dentro do título das diretrizes aplicáveis à gestão de resíduos sólidos. Apesar do 

enfoque dado ao poder público neste trabalho, as citadas responsabilidades abrangem também 

os geradores particulares, como o setor empresarial e a coletividade, sendo todos estes 

responsáveis pela efetividade das ações que asseguram a observância da PNRS, suas 

diretrizes, princípios e objetivos (BRASIL, 2010). 

Dentre as responsabilidades diretas previstas na PNRS, o poder público adotará 

ações visando ao compartilhamento do ciclo de vida dos produtos por meio de 

reaproveitamento de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis provenientes dos serviços 

públicos de limpeza urbana; estabelecimento do sistema de coleta seletiva; implantação de 

sistema de compostagem; articulação de medidas, junto aos agentes econômicos e sociais, que 

possam possibilitar o retorno de resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis, ao ciclo 

produtivo, priorizando sempre a organização e o funcionamento de cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores (BRASIL, 2010). 

 

2.2 Gestão de Resíduos sólidos industriais, problemáticas e soluções 
 

Segundo Korhonen (2004) a gestão de resíduos é um processo ou tomada de 

decisão a ser tratada de forma integrada, ligada ao contexto espacial, cultural e temporal. Para 

o autor, o que é considerado desperdício em determinada cultura, pode ser visto como matéria 

prima numa outra, por isso resíduos tem diferentes significados em países desenvolvidos e em 

países em desenvolvimento. 

Para Al-Khatib et al.(2010) a gestão de resíduos sólidos tem se tornado um dos 

grandes desafios do século para países em desenvolvimento, onde o crescimento econômico 

acelerou-se nos últimos anos, elevando as taxas de consumo pelo aumento do padrão de vida 

dessas populações. 

De acordo com Allen (2002) se considerarmos economias industrializadas 

avançadas como Alemanha, Áustria, Estados Unidos e Japão, anualmente, entre 40 e 80 

toneladas de materiais usados uma única vez antes de serem descartados, per capta, tornam-se 

resíduos. Para o autor, a grande diluição de materiais passíveis de serem recuperados faz com 

que esse tipo de ação tenha custo elevado, o que inviabiliza economicamente empresas e 

governos. 
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Os problemas associados aos resíduos estão de acordo com as características 

apresentadas por eles. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, “resíduos 

sólidos são os oriundos de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição”, sua periculosidade está associada à apresentação de 

características físicas, químicas ou infectocontagiosas, as quais estão relacionadas com riscos 

inerentes à saúde pública e ao meio ambiente (ABNT, 2004).  

Dependendo da origem e os riscos associados à saúde pública e ao meio ambiente, 

os resíduos podem ser caracterizados como perigosos e não perigosos. Os resíduos perigosos 

são assim classificados, a depender do seu grau de inflamabilidade, reatividade, corrosividade, 

toxicidade e patogenicidade. Os resíduos não perigosos podem ainda ser subdivididos em 

inertes e não inertes, tendo os primeiros características biodegradáveis, combustibilidade e 

solubilidade em água e os últimos estão relacionados com a ausência de solubilidade e 

alteração de concentração quando em contato com água (ABNT 2004). 

Apesar da normatização que existe em torno da caracterização de resíduos, no 

geral, a grande dificuldade em gerenciar parece estar relacionada à falta de informação 

fidedigna sobre a diversidade, origem e quantidade gerada (AL-KHATIB et al.2010). 

Nesse sentido, Allen (2002) considerou que alguns fatores seriam barreiras a 

serem enfrentadas nos próximos anos, por parte de ecologistas industriais e organizações da 

sociedade civil e do governo em relação à gestão de resíduos. Segundo o autor, embora haja 

um sem número de bancos de dados e de fontes de informações acerca de fluxos de resíduos, 

ainda existem lacunas em torno da reutilização, reaproveitamento ou reciclagem, sendo um 

dos pontos mais críticos informações como grau de contaminação e localização destes 

resíduos. 

Allen (2002) chama ainda atenção para o fato de que não apenas a barreira da falta 

de informação, mas também a estrutura, mesmo entre as maiores economias do mundo, é fator 

de fracasso para a gestão eficiente de resíduos. Elementos como falta de infraestrutura, 

limitações tecnológicas e barreiras regulatórias também têm sido entraves ao processo. 

Nesse aspecto a inserção do Poder Público à temática e o conhecimento técnico, 

tecnológico e conceitual por parte deste, torna-se preponderante. Sob a ótica do tratamento 

dado à gestão de resíduos, na esteira das políticas e ações sustentáveis, faz-se necessário que 

princípios fundamentais sejam observados, num sentido em que a execução dessas ações e 

políticas não se percam em seus desdobramentos (EHRENFELD, 2000).  
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Para Trevisan (2013) existe uma ciência que suporta bem esses princípios: a 

Ecologia Industrial. Esta ciência traz elementos que podem ser observados também pelo 

Poder Público, por meio da não pactuação com a insustentabilidade e adoção da escolha de 

sistemas produtivos, por parte do poder público, que tenham como fonte processos 

equilibrados do ponto de vista ambiental, social e econômico. 

 

2.2.1 Ecologia Industrial e a convergência entre uma sociedade saudável e o 

desenvolvimento da Indústria 

 

Muito da degradação ambiental dos dias atuais se iniciou com a expansão da 

indústria, e de acordo com Clift e Druckman (2016) houve um período, na história mundial da 

industrialização, em que se sabia muito pouco acerca de cadeias de suprimentos, e as pessoas 

não compreendiam de que forma seu consumo impactava o meio ambiente. Com o passar do 

tempo, a ampliação de estudos e pesquisas voltadas à busca de soluções de problemas de 

degradação ambiental, produziram novos cenários sociais. 

A constatação de que as organizações não poderiam continuar exclusivamente 

focadas nos sistemas contábeis e econômicos de controle rigoroso de perdas e ganhos 

financeiros, fez com que soluções sustentáveis fossem pensadas para os problemas gerados 

com a expansão da indústria. Com o surgimento dessas soluções, a ciência Ecologia Industrial 

emergiu, tendo como pilares processos industriais sustentáveis; a análise do ciclo de vida do 

produto; o designe ambiental de produtos e serviços; a análise do fluxo de materiais; a análise 

e controle do metabolismo socioeconômico, industrial e urbano; a análise de entradas e de 

saídas, bem como os processos de simbiose industrial (CLIFT; DRUCKMAN, 2016). 

A Ecologia Industrial pode ser vista como uma ciência que analisa o 

desenvolvimento da indústria, tomando como modelo os ecossistemas naturais. Para o campo 

da Ecologia Industrial, a eficácia da reciclagem de recursos nos ecossistemas naturais é vista 

como exemplo perfeito a ser seguido quando se busca a eficiência da reciclagem de materiais 

e de energia na indústria (AYRES; AYRES, 2002).  

No estudo da Ecologia Industrial muitos elementos podem ser considerados. Para 

Ayres e Ayres (2002) a Ecologia Industrial se caracteriza pela própria analogia biológica 

enfatizada nos estudos dos ecossistemas industriais, comparadamente aos ecossistemas 

naturais. O enfoque na perspectiva de sistema, o papel de mudança vertido à tecnologia, o 
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apelo à eco eficiência e a importância do papel das organizações, também são características 

próprias da Ecologia Industrial como ciência. 

Ayres e Ayres (2002) afirmam ainda que, para além dos estudos dos processos 

produtivos da organização, a Ecologia Industrial possibilita também análises em outros níveis 

como entre empresas (figura 4), sendo que neste nível estão os estudos voltados aos parques 

eco industriais; e em níveis regionais e globais, quando se estuda orçamentos e ciclos, bem 

como fluxos de materiais, de energia, processos de desmaterialização e descarbonização a um 

nível global. 

 

                         Figura 1 - Níveis de Operacionalização da Ecologia Industrial 

 
Fonte: Ayres e Ayres (2002) 

 

Para Isenmann (2003), a Ecologia Industrial pode ser entendida como a ciência 

que estuda a interação entre os sistemas industriais, a exemplo dos sistemas naturais. O autor 

afirma que essa ciência traz a perspectiva de equilibrar o desenvolvimento de sistemas 

industriais com as restrições dos ecossistemas naturais. Nesta perspectiva, as companhias 

podem ser vistas como vetores de melhoria ambiental, pois possuem a tecnologia necessária a 

esse processo (AYRES; AYRES, 2002). 

Dada a explanação acerca dos conceitos em EI, existem dois instrumentos 

considerados de suma importância dentro dessa ciência e que dá base à discussão sustentada 

por esta pesquisa: o processo de Simbiose Industrial e de Parques Ecoindustrias. Os dois 

instrumentos serão apresentados nas próximas subseções. 
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2.2.1.1 Simbiose Industrial 
 

Solução viável à gestão de resíduos surgiu ainda na década de 1970, na cidade de 

Kalundborg, na Dinamarca, onde a necessidade de manutenção das atividades industriais e da 

proteção ambiental fez emergir processo de trocas de resíduos ou subprodutos entre empresas 

instaladas numa mesma área geográfica. Os processos de trocas evoluíram ao longo da década 

de 70 e somente em 1980 os parceiros nesses processos puderam reconhecer as implicações 

ambientais positivas geradas (CHERTOW 2000). 

A este processo iniciado em Kalundborg denominou-se Simbiose Industrial. A 

Simbiose Industrial é um dos processos estudados dentro do campo da Ecologia Industrial e 

está relacionado a uma abordagem coletiva de indústrias, na qual imperam os benefícios da 

proximidade geográfica, a colaboração entre organizações envolvidas no processo e o 

intercâmbio de subprodutos, materiais e energia (CHERTOW 2007). 

A expressão simbiose é bastante conhecida das ciências naturais, da biologia e da 

ecologia. De acordo com Pinto-Coelho (2002) o termo significa viver junto, exercendo 

cooperação, numa relação em que há benefício mútuo, sem maus-tratos. Uma das 

características que assemelha a Simbiose Industrial à simbiose ocorrida em ecossistemas 

naturais são os benefícios das propriedades emergentes (CHERTOW; EHRENFELD, 2012). 

Propriedades emergentes em Simbiose Industrial estão associadas às fases de 

auto-organização dos sistemas complexos que ao se desenvolverem, produzem efeitos que 

vão além da soma das características dos indivíduos simbióticos (CHERTOW; 

EHRENFELD, 2012). Estes efeitos são, como consequência para as empresas, o maior 

retorno quando agem em coletividade, diferente do que seria se agissem individualmente 

(TREVISAN et.al., 2016). 

Os efeitos e ganhos da Simbiose Industrial estão na possibilidade de reduzir ou 

minimizar externalidades ambientais negativas, fazendo com que resíduos que 

costumeiramente são descartados no ambiente, retornem para a cadeia produtiva,  

proporcionando a redução da poluição e o consumo de matéria-prima (CHERTOW; 

EHRENFELD, 2012). 

Desde sua origem em Kalundborg, o processo de Simbiose Industrial vem sendo 

testado e desenvolvido em diversos países como na Austrália, área industrial de Kwinana, 

onde há troca de subprodutos e utilidades entre indústrias de manufatura e refinaria (BEERS 

et al., 2007); Em Rotterdam, na Holanda, o processo de Simbiose Industrial tem ocorrido 

entre empresas que trocam água e calor (BAAS, 2011). Veiga e Magrini (2009) relatam a 
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ocorrência de projetos de Simbiose Industrial em países como China, Singapura, Tailândia, 

Coreia do Sul, Índia, Colômbia e Porto Rico. 

De acordo com Trevisan (2013), no Brasil não existem muitas iniciativas de 

sucesso em tratamento de resíduos por meio de Simbiose Industrial e Parques Ecoindustriais. 

Houve intenções de entes públicos e privados em implantar Parques Ecoindustriais em 

Estados como no Rio de Janeiro, que não prosperou (VEIGA; MAGRINI, 2009); o pólo 

petroquímico de Camaçari, na Bahia (TANIMOTO, 2004) e o Programa Brasileiro de 

Simbiose Industrial-PBSI, promovido pela Federação das Indústrias dos Estados de Minas 

Gerais (FIEMG), Alagoas (FIEA) e Rio Grande do Sul (FIERGS), que se encontra ainda em 

fase embrionária e de adaptação. 

 

2.2.1.2 Parques Eco Industriais 
 

De acordo com Park e Markusen (1995) com a integração das economias 

ocidentais, por meio de ligações comerciais e investimentos, o direcionamento do crescimento 

e desenvolvimento urbanos tomaram novos rumos. Em especial a indústria passou a se 

instalar em posição geograficamente mais favorável, acarretando mudança de liderança neste 

setor, não apenas em termos de faturamento, mas também de regiões.  

O fenômeno pode ser identificado em países como Estados Unidos, em que na 

década de 90, houve maior concentração de empregos e industriais na região metropolitana de 

Los Angeles, ultrapassando o Estado de Nova York, e no Brasil o Rio de Janeiro também 

perdeu liderança industrial e política para São Paulo e Brasília, mais ou menos na mesma 

época (MARKUSEN, 1996). 

As tendências globalizantes da década de 90 induziram as indústrias à formação 

de sistemas regionais cooperativos, onde uma governança industrial permite melhor 

prosperidade e adaptação, e isso fez surgir os distritos industriais (PARK; MARKUSEN, 

1995). De acordo com Markusen (1996) as cidades industriais são áreas espacialmente 

distintas, onde são instaladas um conjunto de indústrias orientadas para o comércio que tem o 

poder de desencadear crescimento populacional e de empregos. 

Nessa configuração e disposição industrial, prevaleceram questões como a criação 

e melhoria de redes de relacionamento entre as empresas, concentração e melhor identificação 

das externalidades e alavancagem dos mercados de trabalho (MARKUSEN, 1996). 

No entanto, apesar dos benefícios promovidos pela concentração espacial de 

indústrias, Cataplan e Luna (2016) chamam atenção para problemáticas que este tipo de 
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disposição promove ao meio ambiente, como o aumento do fluxo de veículos pesados na 

região, o nível elevado de consumo de água e energia e o grande volume de resíduos gerados. 

Existe uma tendência de que os parques industriais tornem-se parques eco 

industriais. Este fato corrobora a redução dos impactos sociais, ambientais e econômicos. 

Nestes parques, de acordo com Bacudio et al.(2016), ocorre troca de sinergia entre as 

indústrias que o compõe, na busca de benefícios tanto econômicos quanto ambientais. 

Tal como ocorre nos ecossistemas biológicos, os parques eco industriais tem seu 

funcionamento associado à reincorporação, por parte de um processo, de subprodutos gerados 

de um outro processo. Tal sistemática pode ser observada no ciclo do oxigênio e do dióxido 

de carbono, quando associados à fotossíntese e respiração (TUDOR; ADAM; BATES, 2006). 

A condução de um parque industrial convencional à condição de eco parque 

baseia-se na evolução dos ecossistemas naturais. Neles pode-se observar contínua mudança, 

em termos de evolução, na incorporação cada vez maior de melhores fluxos de recursos ou de 

resíduos (TUDOR; ADAM; BATES, 2006). Apesar da tendência de adoção de parques eco 

industriais e do momento de expansão da consciência ecológica, há ainda um grande número 

de parques industriais nos quais não há interação sustentável de processos.  

 

2.2.2 A abordagem institucional da Ecologia Industrial 
 

A exemplo dos estudos dos ecossistemas naturais, os ecossistemas industriais 

também devem ser analisados não apenas numa perspectiva de ciclagem de matéria, energia, 

análise do ciclo de vida dos produtos, dentre outros processos já citados. Em relação a isso, 

Hoffman (2003) considera que a Ecologia Industrial deve ser vista como ferramenta poderosa 

de ligação entre o mundo natural e de negócios, e que por isso a necessidade de maior 

interação com o ambiente organizacional, o qual permite à Ecologia Industrial executar 

processos e fluxos de materiais e de energia. 

Em geral, os processos vinculados à Ecologia Industrial são tratados de forma 

técnica e Hoffman (2003) afirma que a Ecologia Industrial, como ferramenta de análise, tende 

a omitir fatores sociais e que tal fato perpetua a mentalidade das engenharias que veem os 

problemas ambientais apenas pelo viés técnico, não político, cultural ou institucional. 

Deutz (2009) também comunga com a ideia de que existe uma lacuna a ser 

preenchida com o aprofundamento da visão das perspectivas emergentes da Ecologia 

Industrial, pois de acordo com a autora, para além dos conhecimentos técnicos e tecnológicos 
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pertinentes à Ecologia Industrial, também se faz necessário a compreensão de questões 

institucionais e organizacionais às quais encontram-se vinculadas. 

Com base nestas discussões que permeiam o campo da Ecologia Industrial, 

Hoffman (2003) sugere que os estudos voltados à temática sejam ampliados para que toquem 

não apenas conhecimentos técnicos, mas também sociais. O autor chama atenção para o fato 

de que essa ampliação não ameaça a integridade da Ecologia Industrial, mas inclui elementos 

importantes ao entendimento da execução dos fluxos de materiais e energia, como pessoas, 

organizações e instituições.  

Neste sentido, como sugere Hoffman (2003), a Ecologia Industrial pode ser 

estudada sob a luz da teoria institucional. Estudos realizados e consolidados por Scott (1995) 

mostraram que a teoria institucional dispõe-se à análise dos mais diversos tipos de 

organizações e arranjos institucionais, desde as mais complexas até organizações onde as 

relações e interações são mais simples. Assim sendo, parques ou complexos industriais podem 

ser considerados excelentes objetos de estudo, já que é nestes arranjos institucionais que 

podemos avaliar, por diversos ângulos, os processos de Ecologia Industrial. 

A Teoria institucional teve como um de seus precursores Philip Selznick, o qual 

a caracterizou como uma perspectiva ou abordagem ao entendimento da realidade 

organizacional, como construção social, enfatizando sua relação com o ambiente (FACHIN; 

MENDONÇA; FONSECA, 2003). A teoria ganhou espaço entre as teorias organizacionais 

num momento em que as práticas burocráticas haviam tomado a conotação do enquadramento 

e controle de pessoas e organizações.  

De acordo com Caldas e Bertero (2007) a racionalidade estabelecida pela 

burocratização das corporações e do Estado passou ao patamar institucional, quando as 

organizações passaram a formas mais homogêneas de funcionamento. Fachin e Mendonça 

(2003) afirmam que para Selznick a institucionalização de uma organização é o processo no 

qual esta passa a se distinguir de outras por meio de infusão de valor.  

Para Carvalho, Vieira e Goulart (2005) apesar de atual, a Teoria Institucional 

emergiu ao final do século XIX tendo como base as ciências sociais. Atualmente a Teoria é 

tratada sob duas perspectivas, a do velho e do novo institucionalismo, apresentando três 

vertentes: a política, a econômica e a sociológica. 

A vertente política trata inicialmente acerca de estruturas legais e governança, 

estendendo-se a pressões sociais e políticas nacionais e internacionais, sofridas pelas 

instituições políticas, na década de 70. A vertente econômica, ao longo de sua maturação, 
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revelou direcionamento à análise micro processual e endógena das organizações. Por último, a 

vertente sociológica vem tratar de questões organizacionais e sua relação com o ambiente, 

com ênfase no processo de heterogeneidade e homogeneidade das organizações 

(CARVALHO; VIEIRA; GOULART, 2005). 

O novo institucionalismo permitiu a convergência da Teoria Institucional com os 

mais diversos campos da ciência, o que pode ser visto no campo da Gestão Ambiental. Para 

Trevisan (2013) os mecanismos de pressão institucional com práticas organizacionais 

sustentáveis podem ser vistos como as pressões do governo sobre a padronização do 

comportamento da indústria, por meio da ação das agências de regulação e dos órgãos de 

controle ambiental, à produção mais limpa e  à adoção de certificação ISSO 14.001. 

Ostrom (2005) afirma que a abordagem institucional de problemas que 

envolvem questões ambientais permite a compreensão das origens e motivações que geraram 

esses problemas e como as organizações reagem ao contexto em que se encontram inseridos 

os problemas. Conceitualmente, as instituições são entes formados por indivíduos, com o 

objetivo de organizar interações repetitivas e estruturadas. As interações repetitivas formam o 

que conhecemos por regras e os entes a que se referiu, podem ser governo, igrejas, 

associações, famílias, bairros.  

Tendo em vista as regras e as estruturas em que estão alicerçadas as instituições, 

toda e qualquer ação ou interação ensejará consequências que serão fruto de escolhas feitas 

pelos indivíduos que compõem essas instituições. As regras funcionam como filtros às 

oportunidades, informações, constrangimentos, benefícios, toda e qualquer situação à qual os 

indivíduos que compõem as instituições estão submetidos. A ausência ou existência de regras 

afetam o desenvolvimento institucional, acarretando evolução, retrocesso ou estagnação, o 

que pode ser visto com os sistemas ecológicos e sociais (OSTROM, 2005). 

 

2.2.3 Barreiras institucionais aos processos de Ecologia Industrial 
 

De acordo com Bacudio et al. (2016), existem diversas barreiras enfrentadas à 

implantação de processos de Ecologia Industrial em parques industriais convencionais. 

Segundo os autores, a exemplo de problemas enfrentados, torna-se pertinente citar a falta de 

comunicação entre os atores envolvidos nos processos, a confiança em expor questões de 

confidencialidade e os serviços de apoio. 

Li et al. (2015) também chamam atenção para as diversas barreiras ao 

desenvolvimento de um parque eco industrial. Para os autores as barreiras regulatórias são 
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vistas como grande gargalo ao desenvolvimento de instituições sustentáveis, pois as leis, 

apesar de regularem, muitas vezes acabam dificultando o compartilhamento de informações e 

o acesso à tecnologia, como no caso da propriedade intelectual.  

Numa mesma perspectiva, as barreiras financeiras são obstáculos a processos de 

EI na indústria, pois o custo de adotar cadeias de suprimentos verdes ou processos 

sustentáveis, como troca de resíduos entre as indústrias, pode inviabilizar a adoção de parques 

eco industriais em países ainda em desenvolvimento. 

Além dos obstáculos citados, há barreiras institucionais que emperram ou 

dificultam a condução de parques industriais convencionais para a condição de um parque eco 

industrial. Uma das barreiras citada por Tudor, Adam e Bates (2006) é a complicação, por 

parte do poder público em instituir zonas “sustentáveis”, pois isso envolve questões sociais, 

econômicas, ambientais e os interesses diversos das partes interessadas. 

Para Li et al.(2015) questões políticas e de infraestrutura constituem-se em 

grandes obstáculos à criação de economias sustentáveis. O objeto ou estratégia comum em 

torno de ações em sustentabilidade são de difícil definição ou identificação para decisores 

políticos, e isso se deve, em grande parte, à diversidade de interesses, de valores e de crenças 

das pessoas, mesmo que de um mesmo país. 

Diante das barreiras e dificuldades enfrentadas, a implementação de parques eco 

industriais ou a implantação de processos sustentáveis em parques industriais convencionais 

nem sempre se dá por meio da iniciativa das indústrias envolvidas. Yu, Han e Cui (2015) 

chamam atenção para a importância do papel do poder público, com maior ênfase do governo, 

não apenas na implantação de parques eco industriais, mas também na promoção dos 

processos de Ecologia Industrial, como a implementação de simbiose industrial em parques 

industriais convencionais. 

De acordo com Yu, Han e Cui (2015), na China o governo contribuiu com normas 

ambientais rigorosas, esquemas de utilização ampla e compartilhada de recursos, apoio 

financeiro e orientação de planejamento, por meio da coordenação da implantação ou da 

transformação de parques industriais convencionais em parques Eco Industriais. Toda a 

movimentação do governo Chinês deslanchou no sucesso de implantação de parques eco 

industriais, a exemplo do que ocorreu na cidade de Rizhao. 
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2.3 Aplicabilidade do IAD framework na pesquisa- uso da Ferramenta na Análise 

Institucional da Gestão Pública de Resíduos Sólidos Industriais no CIPP  

 
Numa perspectiva institucional, Niles e Lubell (2012) sugerem ferramentas de 

investigação política que podem ser utilizadas na análise dos fatores que geram os problemas 

ambientais como poluição de recursos hídricos, resíduos. Nesse sentido, Ostrom e Cox (2010) 

chamam atenção para o fato de que problemas ambientais são passíveis de serem 

solucionados por meio de arranjos sociais, como as instituições, pois estas são vistas pela 

sociedade como “entidades que ditam códigos de comportamento”, aspecto que pode 

proporcionar a redução de incertezas e a mitigação de conflitos. 

Com base na proposta do alcance de soluções de problemas ambientais por meio 

de ferramentas não apenas técnicas, mas também políticas, Ostrom e Cox (2010) propõe 

análise com base no IAD-framework (Institutional Analysis and Development), ferramenta de 

avaliação de cenários, arenas, atores e políticas em um contexto onde há uso de recursos 

comuns.  

O IAD-framework foi inicialmente proposto por Elinor Ostrom, na década de 90, 

com base em teoria denominada “tragédia dos comuns”. De acordo com Ostrom et al (1999) a 

“tragédia dos comuns” é uma teoria proposta inicialmente por Garrett Hardin em 1968, na 

qual o pesquisador argumenta que os usuários de um determinado bem, como ecossistemas 

naturais ou construídos, têm uma tendência inevitável de usufruir deste bem, até leva-lo a 

destruição. 

Com base na teoria de Garret Hardin, Ostrom et al (1999) é possível afirmar que a 

dureza da “teoria dos comuns” deu subsídio a decisores políticos de pensarem no papel do 

governo como a melhor solução aos problemas com recursos comuns. Apesar do notório 

direcionamento dado por Garret Hardin, Ostrom et al (1999) sugere que não apenas o 

governo, mas também os particulares ou não governo têm a capacidade de se auto organizar 

para gerenciar recursos de uso de uma coletividade. 

Dentro desta visão mais ampla, Elinor Ostrom sugeriu um quadro conceitual por 

meio do qual é possível diagnosticar problemáticas ambientais vividas por determinadas 

comunidades tendo como elementos básicos as condições biofísicas do objeto estudado, 

regras em uso e atores envolvidos, fossem estes últimos públicos ou privados (OSTROM; 

COX, 2010). 

Nesta perspectiva o IAD-framework é um quadro conceitual ou ferramenta que 

identifica aspectos para o diagnóstico de problemáticas dos Sistemas Ecológicos Sociais 
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(SES). Para Anderies, Janssen e Ostrom (2004) os SES são definidos como sistemas sociais 

ou humanos, onde há interações entre unidades biológicas, biofísicas ou não-humanas, de 

forma interdependente. 

Para Ostrom e Cox (2010) diagnosticar significa identificar a causa ou a natureza 

de algo geralmente indesejado, e neste sentido, nos diagnósticos deve-se levar em 

consideração que causas específicas tem implicações específicas que de forma integrada 

podem levar a tratamentos diferenciados.  

Esses autores explicam que por meio da ferramenta IAD-framework é possível 

identificar elementos como conjuntos de atores envolvidos; posições dos atores no contexto 

da situação; possíveis ações adotadas pelos atores em cada posição; nível de controle que o 

indivíduo ou grupo tem sobre a ação; potenciais resultados associados com a combinação de 

ações; quantidade de informações disponíveis para os atores; custos e benefícios associados às 

possíveis ações e resultados que devem ser implementados para solução dos problemas, a 

depender da perspectiva e grau de profundidade dado ao problema. 

O IAD framework apresenta-se como uma ferramenta de análise em que as 

variáveis do sistema estudado (características biofísicas da região estudada, regras em uso, 

atributos dos atores), se inter-relacionam e interagem com outros elementos, como a situação 

atual do sistema, interações que ocorrem internamente a estes, os resultados e os critérios de 

avaliação de todos estes elementos, conforme figura 3. 

 

Figura 2- Elementos constitutivos do IAD framework 

 
Fonte: Ostrom e Cox (2010) 
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O IAD-framework estuda uma arena de ação, na qual a situação atual pode ser 

identificada por meio do conhecimento e entendimento das condições biofísicas, ou seja, 

biológicas e físicas do contexto ou ambiente estudado, suas condições materiais de estrutura e 

organização espacial; dos atributos dos atores estudados, como suas características, seu nível 

de entendimento acerca da situação estudada, sua homogeneicidade, seu tamanho e 

composição; das regras em uso, que são os regulamentos, instruções, preceitos, princípios, 

que podem ser representados por leis, formas de regulação ou ações que direcionam um todo, 

ou a própria arena de ação (ver quadro 3) (OSTROM, 2005). 

 

Quadro 3-Conceitos dos elementos IAD framework 
ELEMENTOS CONCEITOS 

 
 
 
 
Situação Atual 

 
Condições Biofísicas 

Condições biológicas da unidade de análise, caracterização da 
região; condições físicas da arena estudada, como condições 
materiais, estruturais e de organização espacial 

Atributos do atores Características, níveis de entendimento, tamanho, composição 
Regras em uso Regulamentos, instruções, preceitos, princípios, formas de 

atuação 
Interações Interações entre atores 
Critérios de Avaliação Como atores avaliam a situação e que critérios são utilizados 
 
Resultados 

Resultados que tem sido obtidos com a situação atual, ações, 
programas, projetos e proposições para o futuro 

Fonte: Adaptado de Ostrom (2005). 

 

Segundo Ostrom (2005) as interações entres os atores da arena de ação em estudo 

é que irão agir na sistemática da situação atual, podendo levar esta situação a uma 

modificação, o que produzirá resultados. Nesse sistema, os atores, além de interagirem e se 

posicionarem, também estarão avaliando a situação, as próprias interações e o resultados 

obtidos com base em critérios de avaliação. 

De acordo com Ostrom e Cox (2010), três grandes questões podem ser abordadas 

por meio da utilização do IAD-framework:  

 Quais padrões de interação e resultados são possíveis quando da utilização de 

um determinado conjunto de regras, em um ambiente tecnológico, sócio ou 

político; 

 Como diferentes dispositivos de governo se desenvolvem de forma endógena, 

quais seus padrões, fontes de recursos utilizadas e quais resultados são obtidos 

com e sem seus incentivos financeiros ou regras impostas; 

 Qual a robustez e sustentabilidade da governança de um conjunto de usuários 

ou recursos, diante de perturbações internas ou externas. 
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Para Schlager (2007) frameworks são importantes ferramentas ao progresso 

científico, pois por meio de teorias esquematizadas apresentam classes gerais de variáveis que 

se desdobram e podem explicar fenômenos, numa dinâmica progressão de desenvolvimento 

teórico. 

Neste sentido, Ostrom e Cox (2010) esclarecem que o quadro IAD pode ser visto 

como um mapa metateórico, no qual podem ser identificadas interações, resultados e a relação 

entre atores, arenas, regras em uso e condições biofísicas locais. Os autores afirmam ainda 

que o estímulo à formulação do IAD se deu com necessidade de análise de diversas estruturas, 

em particular as públicas, relacionadas aos diagnósticos de problemas gerados em SES. 

Utilizando-se IAD-framework para responder a indagações, dependendo da 

questão política ou empírica a ser investigada, os elementos-chave que o estruturam podem 

ser desdobrados em camadas ou subcamadas, a depender da perspectiva e grau de 

profundidade em que o problemas está sendo investigado. 

Muitos trabalhos tem utilizado o IAD-framework para realização de avaliação em 

torno de problemáticas ambientais. Sathirathai (2003) realizou análise institucional de 

problemas ambientais e de gestão de resíduos industriais, aplicando IAD-framework. A 

análise teve como principais objetivos diagnosticar a situação normativa em relação a 

problemas ambientais de diversas áreas industriais na Tailândia, bem como identificar 

mecanismos adequados para resolução desses problemas, com base em princípios da boa 

governança. 

Utilizando-se do IAD-framework, Pethe (2012) compreendeu situação existente, 

bem como esclareceu as instituições envolvidas, num estudo sobre dificuldades enfrentadas 

em Mumbai, oriundas do déficit de infraestrutura e escassez de terra naquela região. Mehring 

(2011) também realizou estudo na Indonésia, acerca de questões florestais, e neste estudo o 

pesquisador utilizou o IAD-framework para estruturar um conjunto de questões relacionadas 

as regras formais induzidas pelo Estado em comparação as regras adotadas no manejo de 

recursos naturais da região. 

Raheem (2014) estudou como a oferta de água para irrigação vem sendo realizada 

na cidade de Gallinas, Novo México. A investigação se deu por meio dos vários atores 

envolvidos como irrigantes, os quais relataram ter um sentimento de confiança em relação às 

agencias de governo.  

Neste sentido, tendo como base a insurgência dos problemas relacionados à 

disposição de resíduos sólidos industriais que são gerados no Complexo Industrial e Portuário 
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do Pecém- CIPP, o IAD-framework se presta como ferramenta de análise destes problemas. 

Por meio do IAD-framework é possível identificar a lógica institucional adotada pelo poder 

público, no Estado do Ceará, para a promoção da gestão de resíduos sólidos industriais no 

CIPP. 

O diagnóstico das forças institucionais, arenas e atores envolvidos na implantação 

de processos sustentáveis, é imprescindível ao entendimento de como conduzir o 

funcionamento de um parque industrial convencional ao nível de um eco parque. O objetivo 

da realização de tal condução se apresenta pela necessidade não apenas econômica de 

reaproveitamento quase que total de resíduos e de compartilhamento de recursos, mas também 

pela urgência em se tratar de problemas ambientais como os que são gerados pela destinação 

de resíduos sólidos industriais (TUDOR; ADAM; BATES,2006; BACUDIO, 2016).  

De acordo com Hoffman (2003), ecologistas industriais se deparam com muitas 

dificuldades ao tentar implementar mudanças em sistemas industriais, pois se defrontam com 

elementos como valores, cultura, normatização e fiscalização por parte do governo.  

Trevisan et al. (2012) afirmam que entre os elementos contributivos que ilustram 

aspectos institucionais capazes de facilitar ou dificultar os processos de Ecologia Industrial, 

tem destaque o fato do complexo industrial contar com apoio de instituições governamentais, 

por serem estes um dos atores que necessita atender aos anseios da coletividade e garantir o 

equilíbrio do meio ambiente, haja vista poder ser um garantidor da verdadeira harmonia não 

apenas interna, mas entre os sistemas industriais e a própria sociedade. 

 

2.4 Considerações finais  

 

A Gestão de resíduos sólidos ganhou destaque no cenário nacional com a 

publicação da Política Nacional de Resíduos sólidos. A partir dessa política os entes federados 

passaram a contar com instrumentos institucionalizados de gestão ambiental, por meio dos 

quais são capazes de exercer suas atribuições de Poder Público e garantir o ambiente saudável 

e sustentável, conforme preconizado na Constituição Federal de 1988. 

Em se tratando de Parques Industriais, a Ecologia Industrial pode ser considerada 

a ciência que apropriadamente dispõe de ferramentas, como modelos de Parques 

Ecoindustriais e Sistemáticas de Simbiose Industrial, capazes de solucionar problemas há 

muito vivenciados nesses ecossistemas.  
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A figura 4 ilustra a relação entre as ações do Poder Público na condução de 

aspectos relacionados à condução de parques industriais convencionais a parques Eco 

industriais sob a luz da Ecologia Industrial.  

 

Figura 3- Promoção de Complexos Industriais Convencionais a Complexos Eco Industriais 

 
Fonte: Elaborada com base em dados da pesquisa (2017) 

 

Nesse contexto a contribuição que é dada pela Ecologia Industrial, com suas 

ferramentas fundadas em conceitos de sustentabilidade, está sendo utilizada como o 

referencial de adoção de soluções aos problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos 

industriais no CIPP.  

Neste sentido, o IAD framework vem ser utilizado na pesquisa como a ferramenta 

capaz de diagnosticar a situação em que se encontra a rede de governo, vista como a mais 

indicada para intermediar as possíveis ações a serem adotadas no CIPP para que haja real 

sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos industriais. 

Por fim, associada aos elementos centrais da pesquisa como o CIPP, o uso de 

ferramentas da Ecologia Industrial e Avaliação Institucional por meio da aplicabilidade do 

IAD framework, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Poder Público tiveram papel 

preponderante na pesquisa, uma vez que podem ser considerados, institucionalmente, os 

regentes de maior peso no ordenamento de como as questões ambientais estão estruturadas e 

são resolvidas no Brasil. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

A pesquisa proposta neste trabalho é de natureza qualitativa, descritiva, de caráter 

exploratório (COLLIS; HUSSEY, 2005), baseada em estudo de caso do tipo holístico (YIN, 

2010) e avalia a atuação institucional do poder público, no Estado do Ceará, em relação à 

gestão de resíduos sólidos industriais gerados no Complexo Portuário e Industrial do Pecém - 

CIPP. 

O trabalho discute a configuração institucional dos atores e os instrumentos 

adotados na gestão de resíduos gerados pelas empresas do CIPP, analisando a atuação do 

poder público em prol da gestão de resíduos sólidos industriais, tendo como base programas, 

projetos e ações que vem sendo executadas desde a instalação do porto.  

O acesso às informações nos órgãos e instituições do Poder Público teve como 

base a lei nº 10.650 de 2003, a qual dispõe sobre o acesso público aos dados e informações 

existentes, em especial, nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (Sisnama).  

 

3.2 Instrumento de coleta de informações 

 

A coleta de dados teve como meio principal entrevistas semiestruturadas. Ao todo 

foram realizadas quinze entrevistas, perfazendo um total de oito horas, com representantes do 

poder público das três esferas de governo. Bauer (2011) afirma que as pesquisas sociais, em 

sua grande maioria, se baseiam em entrevistas, pois por meio deste instrumento é possível 

identificar como as pessoas ou organizações vivem, se inter relacionam e o que pensam. 

Na fase exploratória foi utilizado roteiro de entrevista com quinze perguntas, 

divididas em três blocos, um com perguntas relacionadas à instituição pesquisada, um 

segundo bloco que indagou a relação da instituição com o CIPP e um terceiro bloco com 

perguntas relacionadas à troca de resíduos entre as empresas do CIPP, conforme Apêndice A. 

O roteiro de entrevista utilizado na fase confirmatória da pesquisa foi composto de 

vinte e duas perguntas, todas vinculadas aos constructos que compõem o instrumento de 

avaliação utilizado, o IAD framework, conforme Quadro 3 e Apêndice B.  

 

 



42 
 

 
 

Quadro 4- Relação entre Elementos IAD framework, instrumentos de coleta de informações e 
questões de pesquisa 

Elementos Instrumentos de coleta  Questões Conteúdo das questões 

 
Situação 
Atual 

Condições 
Biofísicas 

Entrevista, Bases 
secundárias e observação 
in loco 

1-5 

Estrutura organizacional e localização da 
instituição para tratar questões de GPRSI; 
ligação da instituição com locais de 
disposição de RSI 

Atributos 
do atores 

Entrevista e Bases 
secundárias 

6-9 

Atribuições da instituição, características 
jurídicas, administrativas,tamanho e 
competências técnicas das equipes para 
tratar RSI  

Regras em 
uso 

Entrevista e Bases 
secundárias 

10-14 

Tratamento dado a questões legais em 
RSI; Ações de fiscalização e controle; 
inserção de GRSI em instrumentos de 
planejamento do Poder Público; 
Incentivos Públicos dados às indústrias 

Interações Entrevista 15-16 
Existência de instrumentos de integração 
como consórcios, fóruns ou grupos de 
trabalho entre os entes federados 

Critérios de Avaliação Entrevista 17-19 Identificação de dificuldades e barreiras 

Resultados Entrevista 20-22 
Reflexo das ações que tem sido adotadas 
nos instrumentos de planejamento e 
execução de governo 

Fonte: Elaborado com base em dados da pesquisa (2017). 

 
O roteiro de entrevistas objetivou analisar a situação atual da Gestão Pública de 

Resíduos Sólidos Industriais no CIPP, tendo como base as condições físicas e biológicas da 

região do Complexo, as unidades organizacionais do Poder Público, instituídas para o fim da 

GPRSI; os atributos dos atores do Poder Público, como natureza da instituição, finalidade, 

atribuições, tamanho e competências técnicas das equipes de trabalho; as Regras em uso pelas 

instituições públicas, para tratar as questões relacionadas a GRSI; as interações entre os atores 

do Poder Público; os Critérios de Avaliação que vem sendo adotados, como as barreiras 

enfrentadas à GPRSI no CIPP e os Resultados, como o reflexo das ações propostas nos planos 

de governo. 

As entrevistas com os representantes municipais foram realizadas nas cidades de 

Caucaia e São Gonçalo do Amarante, o que justificou cinco visitas realizadas aos municípios. 

Para a confirmação dos resultados da pesquisa, também foi realizada a pesquisa documental e 

de dados secundários, como planos de gestão de resíduos, legislação pertinente, instrumentos 

de planejamento do poder público, websites das instituições pesquisadas, bem como 

observações in loco da região do CIPP.  
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3.3 Sujeitos da Pesquisa 
  

Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos de forma não aleatória, mas 

representando as esferas estudadas de Governo e do Poder Público, considerando os critérios 

de relevância e disponibilidade. O Quadro 4 apresenta os sujeitos da pesquisa. As entrevistas 

da fase exploratória ocorreram em julho de 2016 e as entrevistas da fase confirmatória foram 

realizadas, de setembro de 2016 a março de 2017. Quando autorizado pelos entrevistados, as 

entrevistas foram gravadas. 

 

Quadro 5- Instituições Públicas da região do CIPP 
ESFERA INSTITUIÇÃO CÓDIGO ÁREA 

Federal  ZPE – MDIC I1 
Gerencia de Meio Ambiente e Seg. 

Trabalho 

Estadual 

MPCE I2 
Promoção de Justiça em diversas áreas, 

inclusive Meio Ambiente 
ALCE I3 Conselho de Altos Estudos 
ALCE I4 Comissão Técnica em Meio Ambiente 

SEMACE I5 Fiscalização em licenciamento Ambiental 
SDE I6 Coordenadoria de Políticas Estratégicas 

SEMA I7 Secretaria Titular de Meio Ambiente 

SEMA I8 
Coordenadoria de Desenvolvimento 

Sustentável 

CEARÁPORTOS I9 
Gerencia da Célula em Segurança e Meio 

Ambiente 

Municipal 

MPCE- SGA I10 Promotoria de Justiça em Meio Ambiente 
Câmara dos Vereadores 

SGA 
I11 Comissão em meio ambiente 

Secretaria de Urbanismo e 
Meio Ambiente SGA 

I12 
Secretaria Adjunta de Urbanismo e Meio 

Ambiente 
Secretaria de Patrimônio, 
serviços e transporte de 

Caucaia 
I13 

Secretaria Titular de Patrimônio, serviços 
e transporte 

MPCE-CAUCAIA I14 Promotoria de Justiça em Meio Ambiente 
Secretaria Regional do 

Pecém 
I15 Secretaria Titular da Regional do Pecém 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2017). 

 

Ao todo ocorreram 15 entrevistas, as quais representaram âmbitos de atuação do 

Poder Público: instituições de elaboração de políticas públicas (SEMA, SDE, Secretarias 

Municipais Regional, de Urbanismo, Patrimônio e de Meio Ambiente), de execução de 

políticas públicas (ZPE, SEMACE e CEARAPORTOS) e de controle social (ALCE, Câmara 

de Vereadores e MP).  

Durante a fase exploratória, período em que o instrumento de coleta e de análise 

das informações da pesquisa estava sendo definido, três entrevistas foram realizadas, tendo 

como base os roteiros semiestruturados, conforme Apêndice A. As entrevistas foram iniciadas 
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pela SEMA - Secretaria do Meio Ambiente (I7), onde foi entrevistado o Secretário Titular. 

Esta entrevista durou 38 minutos. A SEMA é responsável por analisar e acompanhar as 

políticas públicas voltadas aos diversos setores da sociedade que trazem algum impacto ao 

meio ambiente.  

A segunda entrevista da fase exploratória da pesquisa ocorreu com o representante 

da SDE- Secretaria de Desenvolvimento Econômico (I6). Esta entrevista teve duração de 33 

minutos e ocorreu com representante da Coordenadoria de Políticas Estratégicas. Esta 

Secretaria tem a finalidade de deliberar acerca de políticas de desenvolvimento econômico e 

está a seu cargo a formulação de diretrizes, definição de prioridades, em termos também de 

investimento na indústria em todo o Estado do Ceará. 

Concluindo a fase exploratória, entrevistou-se um representante da Secretaria 

Regional do Pecém (I15) e esta entrevista teve duração de 29 minutos. Esta secretaria é 

responsável pela garantia de infraestrutura urbana, saneamento, gestão de resíduos, 

abastecimento e transporte, na cidade do Pecém.  

A fase confirmatória da pesquisa também foi realizada por meio de roteiro de 

entrevista semiestruturado, no entanto, diferente do roteiro aplicado na fase exploratória, este 

estava adaptado ao framework utilizado no processo de análise das informações da pesquisa. 

A primeira entrevista desta fase ocorreu com representante da ZPE - Zona de Processamento e 

Exportação (I1) e teve duração de 39 minutos. A ZPE é ligada ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) e tem por atribuição “a atração de 

investimentos, geração de empregos, agregação de valor à produção nacional, aumento das 

exportações e promoção do desenvolvimento econômico e social do País, por meio do 

desenvolvimento regional” (ZPE, 2014, p. 7). 

Contemplando a pesquisa com instituições de controle social no Estado e nos 

Municípios, foram entrevistados os representantes do MPCE-Ministério Público do Ceará (I2) 

na capital, Fortaleza, e MP-SGA- São Gonçalo do Amarante (I10) e de MP-Caucaia(I14). A 

entrevista com o MPCE teve duração de 55 minutos. Na ocasião foram destacados pontos 

relevantes sobre atuação do Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio 

Ambiente, Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural- CA 

– CAOMACE e das representações do MPCE nos Municípios onde está localizado o CIPP. 

As entrevistas das representações do MPCE em SGA e Caucaia tiveram duração 

de 30 e 60 minutos, respectivamente. O objetivo dessas entrevistas era confirmar a atuação do 

MP nesses Municípios em relação à GRSI no CIPP, dado o papel do MP em ser órgão atuante 
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da fiscalização e do cumprimento da lei. Com o representante do MP Caucaia não foi possível 

gravar a entrevista, por não autorização do próprio entrevistado. 

Na Assembleia Legislativa ocorreram duas entrevistas, com representantes do 

Conselho de Altos Estudos (I3) e das Comissões técnicas (I4). Estas entrevistas tiveram 32 e 

22 minutos de duração, respectivamente. O Conselho de Altos Estudos participou da pesquisa 

por ser órgão articulador do Pacto pelo Pecém. As Comissões Técnicas dão suporte à Casa 

Legislativa por meio de estudos e pesquisas fundamentais ao processo legislativo. 

A entrevista realizada com a SEMACE (I5) teve duração de 38 minutos e foi 

realizada com representante do departamento de licenciamento e fiscalização ambiental. A 

SEMACE é órgão do Estado fiscalizador da execução da Política Estadual de Meio Ambiente, 

por meio da promoção de normas Estaduais e Federais de proteção, recuperação e utilização 

racional dos recursos naturais. 

Encerrando a participação das instituições Estaduais na pesquisa, a 

CEARAPORTOS (I9) foi representada pela Célula de Segurança e Meio Ambiente com 

entrevista que teve duração de 16 minutos. A instituição é responsável pela garantia e 

manutenção da estrutura portuária no Estado. 

Afora o MP-Caucaia, entrevistou-se o representante da Secretaria de Patrimônio, 

Serviços e Transporte de Caucaia (I12) e na ocasião não foi autorizada a gravação da 

entrevista, a qual durou 35 minutos. Esta secretaria é responsável pelos serviços de coleta e 

destinação de resíduos sólidos urbanos e fiscaliza também os serviços de transporte no 

Município. 

Em São Gonçalo do Amarante, além do MP-SGA, foi entrevistado representante 

da Câmara de Vereadores (I11). Este representante é integrante das Comissões de Trabalho da 

Casa Legislativa, designadas com frequência à averiguação de denúncias e participação em 

elaboração de propostas de solução à degradação ambiental ocasionada pelas atividades das 

indústrias que operam no CIPP.  

Por fim, foi entrevistado o representante da SEMURB- Secretaria de Urbanismo e 

Meio Ambiente (I12). Esta Secretaria cuida das questões relacionadas à conservação 

ambiental, fiscalização urbana e gestão de resíduos sólidos urbanos. A entrevista teve duração 

de 38 minutos, e com ela foi fechada a fase confirmatória da pesquisa e as entrevistas no 

Município de São Gonçalo do Amarante.  
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3.4 Análise das informações coletadas 
 

Três fontes de informação foram utilizadas na pesquisa: entrevistas, websites e 

documentos oficiais do Poder Público. O material coletado nas entrevistas foi transcrito e 

passou por análise de conteúdo. Segundo Bardin (2014) a análise de conteúdo é um conjunto 

de instrumentos aplicáveis a analisar discursos e diversos tipos de comunicações 

extremamente diversificados.  

Para além da análise de discursos, a técnica de análise de conteúdo também é 

voltada para interpretação de textos, de documentos e várias outras formas de comunicação, 

podendo adotar métodos de extração de significados lexicais, relacionar frequência de 

palavras ou de citação de temas ou ideias, utilizando-se também de palavras-chave ou termos 

específicos como unidades elementares de análise (CHIZZOTI, 2011). 

A análise de conteúdo das informações coletadas passou pelas etapas de pré-

análise, na qual o material a ser categorizado passa por processo de verificação de relevância 

e representatividade para o foco da pesquisa; análise, em que as informações passam por uma 

primeira categorização, agrupamento e reagrupamento de informações; e uma etapa de 

interpretação obtida pela relação estabelecida entre as informações analisadas e quadro 

teórico-conceitual (IAD-framework) adotado na pesquisa (BARDIN, 2014). 

Longe de ser um instrumento ou ferramenta pronta de análise, esse conjunto de 

instrumentos para análise de conteúdo encontra-se em constante aperfeiçoamento, pois está 

sempre adequando-se aos objetivos e domínios pretendidos de cada contexto pesquisado 

(BARDIN, 2014).Mozzato e Grzybovski (2011) afirmam que a cada dia é dada maior 

importância à análise de conteúdo em estudos organizacionais, pois esse tipo de técnica é uma 

forma de garantir rigor científico e profundidade em pesquisas de natureza qualitativa. 

Aliada à técnica de análise de conteúdo utilizada nessa pesquisa, uma ferramenta 

informatizada foi utilizada com objetivo de explorar ao máximo os resultados inferidos e 

garantir maior dinamicidade e rigor científico à pesquisa, o pacote de software Nvivo 10. A 

análise realizada por meio desse software baseia-se na criação de categorias nomeadas por 

nós. Os nós são categorias de análise flexíveis, construídos de acordo com as categorias e o 

contexto da pesquisa, conforme figura 5. 

O software Nvivo 10 é uma ferramenta que possibilita suporte a pesquisas 

qualitativas, permitindo sistematizar dados não estruturados ou semiestruturados, como 

entrevistas, surveys, anotações de campo, documentos e artigos. O software permite ao 
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pesquisador uma melhor e maior organização dos dados da pesquisa, possibilitando as mais 

diversas formas de análises aliada a qualquer que seja o método escolhido. 

 

Figura 4- Constructos IAD framework desmembrados nas categorias de análise utilizadas na 
pesquisa  

 
Fonte: Elaborado com dados da pesquisa  (2017). 

 

Para além da categorização do conteúdo das entrevistas, o software Nvivo 10 foi 

utilizado para uma análise mais objetiva das informações documentais. Os documentos 

utilizados na pesquisa passaram por um processo de análise de cluster em que o coeficiente de 
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correlação de Pearson é calculado, criando grupos que formam diagramas hierárquicos, o que 

torna possível a verificação da proximidade ou similaridade entre os documentos. 

Ainda com o apoio do software Nvivo 10 foi possível analisar a frequência com 

que palavras-chave da pesquisa como portuário, resíduo, sólido, industrial e Pecém 

apareceram nos documentos.  

 

3.5 Construção do IAD framework para diagnosticar a Gestão Pública de Resíduos 
Sólidos Industriais no CIPP 

 

Após a fase de coleta e interpretação das informações levantadas na pesquisa, os 

achados significativos e considerados de maior relevância foram confrontados e reagrupados 

conforme a configuração proposta no IAD framework. Desta forma, foi possível a montagem 

gráfica do quadro institucional capaz de apresentar o diagnóstico da situação institucional do 

Poder Público, tendo em conta as condições biofísicas (biológicas, físicas e estruturais) do 

CIPP, aspectos relacionados ao Poder Público, como interações, barreiras e resultados que 

têm sido alcançados em relação à gestão de resíduos sólidos industriais.  
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4 RESULTADOS 
 
4.1 Atores: atributos e responsabilidades 

  

No Estado do Ceará existe toda uma estrutura de órgãos, instituições ou entidades 

públicas que se relacionam, interagem, promovem instrumentos de gestão ambiental de 

comando e controle e econômicos e executam atividades como planejamento, fiscalização, 

normatização, acompanhamento de licenciamentos e execução de ações para que haja o bom 

funcionamento e desenvolvimento dos serviços públicos, bem como o desenvolvimento do 

Estado.  

Algumas instituições, nas três esferas do poder público, mantém um 

relacionamento com o CIPP de forma direta ou indireta. Nessa perspectiva, o CIPP por ser um 

Complexo Industrial instituído, planejado e estruturado pelo poder público para fomentar o 

desenvolvimento econômico do Estado, traz em seu âmago de criação uma necessidade 

iminente por serviços públicos de manutenção, bem como sua melhoria, ampliação, expansão, 

zoneamento. No quadro 6 encontram-se descritas as principais características, níveis de 

atuação, unidades organizacionais e atividades que tem sido desenvolvidas em GRSI no CIPP. 

Representando o âmbito Federal na pesquisa, a Zona de Processamento e 

Exportação- ZPE ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio- MDIC tem 

por atribuição “a atração de investimentos, geração de empregos, agregação de valor à 

produção nacional, aumento das exportações e promoção do desenvolvimento econômico e 

social do País, por meio do desenvolvimento regional” (ZPE, 2014 p. 7). 

Num nível hierárquico mais detalhado, a ZPE é uma entidade ligada a Secretaria 

Executiva do CZPE, a qual é parte integrante da estrutura administrativa do MDIC. O CZPE 

que é presidido pelo Ministro do MDIC e tem como membros os Ministros do MF, MMA, 

MI, MPOG, CC, apresenta dentre suas atribuições analisar propostas de criação de ZPE´s, e 

de instalação de empresas nessas zonas, definir e atribuir as responsabilidades das ZPE´s, bem 

como aprovar a relação de produtos a serem fabricados nessas zonas (BRASIL, 2008). 

Apesar de todas as diretrizes e ações emanadas do governo federal, a ZPE 

encontra-se organizacionalmente vinculada ao governo do Estado do Ceará por meio da SDE, 

instituição que garante toda a estrutura administrativa e pessoal para que a instituição 

funcione.  

 

 

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1268071422.gif
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1268071422.gif
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Quadro 6- Características e nível de atuação das instituições investigadas 

INSTITUIÇÃO 
CARÁTER 
JURÍDICO 

NÍVEL DE 
ATUAÇÃO 

UNIDADE EM POTENCIAL 
A GPRSI 

ATIVIDADES EM 
GPRSI 

ZPE 
Administração 
indireta- 
empresa 

Execução 
Gerencia em Meio ambiente e 
segurança do trabalho 

Interna à instituição, em 
termos de organização 

SEMA 
Administração 
direta 

Elaboração 
de politicas 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento Sustentável 

Atualmente está 
capacitando  municípios 
para implantação de 
aterros sanitários 

SEMACE 
Administração 
indireta- 
autarquia 

Execução 
Diretoria de fiscalização e 
diretoria de controle e proteção 
ambiental 

Acompanhamento das 
atividades das indústrias 
por meio de relatórios 
trimestrais de 
automonitoramento 

MPCE 
MP-SGA 
MP-Caucaia 

Órgão de 
controle 

Garantidor de 
direitos 
difusos, 
como saúde, 
educação e 
meio 
ambiente 

A nível de Estado, tem um 
centro de apoio operacional de 
proteção à Ecologia, Meio 
Ambiente, Urbanismo, 
paisagismo e defesa do 
patrimônio histórico, artístico e 
cultural (CAOMACE). A nível 
municipal, em Caucaia tem 
promotoria em Meio ambiente e 
em SGA não tem 

Atividade voltada  à 
gestão de resíduos 
sólidos industriais não 
identificada. Em SGA 
existe processo em 
tramitação desde 2014 
contra funcionamento de 
aterro 

CEARA 
PORTOS 

Administração 
indireta- 
sociedade de 
economia mista 

Execução 
Célula em Segurança e Meio 
Ambiente 

Controle dos resíduos 
provenientes das 
indústrias na entrada  e 
saída do Estado por 
meio do Porto 

ALCE Legislativo Elaboração 
de legislação 

Conselho de altos Estudos- 
Pacto pelo Pecem e Comissões 
Técnicas 

Afora a legislação que 
vem sendo aprovada, 
PERS e Selo verde, por 
exemplo, inexistem 
ações de iniciativa dessa 
instituição em gestão de 
resíduos sólidos 
industriais  

Secretaria de 
Urbanismo e 
Meio Ambiente 
SGA 

Administração 
Direta 

Elaboração 
de Políticas e 
Execução 

Departamento de Meio 
Ambiente; Departamento de 
Conservação; Departamento de 
Fiscalização; Divisão de 
Limpeza Pública e Manutenção 

Não apresenta atuação 
em gestão de resíduos 
sólidos industriais, 
apenas urbanos 

Secretaria 
Regional do 
Pecém 

Administração 
Direta 

Elaboração 
de Políticas e 
Execução 

Departamento de Obras e 
Manutenção do Pecém 

Não apresenta atuação 
em gestão de resíduos 
sólidos industriais, 
apenas urbanos, mais 
especificamente no 
distrito de Pecém 

Secretaria de 
Patrimônio, 
serviços e 
transportes de 
Caucaia 

Administração 
Direta 

Elaboração 
de Políticas e 
Execução 

Unidade de Limpeza urbana Executa ações em gestão 
de resíduos urbanos, não 
gerenciando ações em 
resíduos sólidos 
industriais 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2017). 

 

Ligada a SDE encontra-se a ADECE, Agência de Desenvolvimento do Estado do 

Ceará que tem dentre suas competências a divulgação do potencial socioeconômico do 

Estado, a garantia de infraestrutura necessária à indústria para ampliação de suas atividades 
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produtivas, bem como o estímulo ao crescimento econômico do Estado, por meio de 

participação no capital social dos sistemas agrícolas, agroindustriais, indústria, comércio e 

serviços (CEARÁ, 2007). 

Sendo a SDE a secretaria que tem a finalidade de deliberar acerca de políticas de 

desenvolvimento econômico, está a seu cargo a formulação de diretrizes, definição de 

prioridades, em termos também de investimento na indústria em todo o Estado do Ceará 

(CEARÁ, 2015). 

A SEMA por ter o papel de analisar e acompanhar as políticas públicas voltadas 

aos diversos setores da sociedade que trazem algum impacto ao meio ambiente (CEARÁ, 

2015), conta com o suporte da SEMACE como órgão executor dessas políticas públicas, 

criada de acordo com a lei nº 11.411 de 1987 (CEARÁ, 1987). 

As instituições SEMA e SEMACE estão diretamente ligadas, sendo a primeira 

uma organização da administração direta e a segunda da administração indireta, uma 

autarquia vinculada. A primeira elabora e a segunda executa as políticas relacionadas às 

questões ambientais no Estado. Para os representantes destas instituições suas atribuições são 

bastante distintas e complementares. 

 

A Secretaria do Meio Ambiente tem 3 grandes funções: ela é responsável pelas 
políticas ambientais, pela gestão de 23 unidades de conservação, e também 
responsável pela educação ambiental no Estado. (I7) 
E a SEMACE tem 3 funções básicas: ela faz o licenciamento dos projetos, faz a 
fiscalização ambiental e faz o monitoramento. (I5) 

 

Em termos de gestão de resíduos, a Coordenadora da Coordenadoria de 

Desenvolvimento Sustentável – SEMA apontou a Secretaria das Cidades, vista de forma 

integrada à SEMA e à SEMACE por meio de suas atribuições, como responsável por políticas 

públicas em destinação final de resíduos. 

 

A SEMA é responsável pela política de planejamento do Estado; a Secretaria das 
Cidades, pela execução da destinação final, aterros sanitários e outros tipos de 
tratamentos; E a SEMACE é a fiscalização e licenciamento (I8). 

 

A Secretaria das Cidades é instituição do poder público Estadual responsável por 

elaborar políticas que promovam o desenvolvimento regional, urbano e local, observada a 

integração das áreas econômica e social, tendo como foco a melhoria da qualidade de vida da 

população, redução da pobreza e desigualdades inter-regionais. Para alcançar seus objetivos, a 

Secretaria apresenta dentre suas atribuições a definição e implementação da política estadual 
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de saneamento ambiental, bem como a coordenação de programas e ações de impacto 

regional, por meio da articulação entre Governo Federal, municípios e entidades da sociedade, 

para a promoção de desenvolvimento sustentável regional e local integrados (CEARÁ, 2007).  

A SEMACE, instituição da administração indireta do tipo autarquia, tem como 

finalidade a execução da política estadual de Meio Ambiente, por meio da promoção de 

normas estaduais e fedrais de proteção, recuperação e utilização racional dos recursos naturais 

(CEARÁ, 2007). 

Ainda a nível estadual a CEARÁPORTOS, órgão da administração indireta, 

sociedade de economia mista, tem sede no CIPP e apresenta dentre seus objetivos o 

desenvolvimento da estrutura portuária do Estado, por meio de construção, reforma, 

ampliação, melhoria e exploração (CEARÁ, 2007). O gerente da Célula em Segurança e Meio 

Ambiente nos esclarece acerca das atribuições do órgão e em relação à gestão de resíduos:  

 

(...) toda a logística portuária é nossa, a entrada e saída de cargas (...) a partir do 
momento em que a carga vai para a indústria não temos mais responsabilidades, 
somos apenas um facilitados (...) Somos ligados à SEINFRA e temos um plano de 
gerenciamento de resíduos nosso, essa interface com CIPP não existe em termo de 
gestão de resíduo. Nós temos o nosso próprio plano de gerenciamento de resíduos e 
administramos os resíduos aqui dentro através de empresas contratadas (I9). 

 
  

A SEINFRA é instituição organizada para a promoção da implantação de infra-

estrutura básica necessária ao desenvolvimento social, econômico, urbano e ambiental do 

Estado do Ceará (CEARÁ, 1999), estando ligada a ela a CEARAPORTOS, empresa pública 

de economia mista, instituída para a construção, reforma, ampliação, melhoria, arrendamento 

e exploração de instalações portuárias do Estado do Ceará (CEARÁ, 1995). 

O Ministério Público do Ceará- MPCE apresenta dentre suas atribuições a defesa 

da ordem juríridica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, fiscaliza o cumprimento de leis, o processo eleitoral de toda ordem, bem como 

defende a saúde, o transporte coletivo, o consumidor, a juventude, a infância, o patrimônio 

público, histórcio, cultural e o meio ambiente. 

O MPCE conta com um centro de apoio operacional de proteção à Ecologia, Meio 

Ambiente, Urbanismo, paisagismo e defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural- CA – 

CAOMACE, dentre as atribuições deste centro estão descritas no quadro 7. 
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Quadro 7- Atribuições gerais do CAOMACE 
ITEM ATRIBUIÇÕES 

I Prevenção de crimes e abusos contra o sistema ecológico, o meio ambiente, paisagismo, 
patrimônio histórico, artístico e cultural por meio do estímulo à integração e intercâmbio de 
áreas governamentais e particulares; 

II Assessoramento técnico-jurídico não vinculativo aos órgãos ligados às atribuições do MPCE; 

III Acesso a elementos técnicos-especializados provenientes de órgãos públicos ou iniciativa privada 
necessários ao desempenho do MPCE frente às questões relativas à ecologia, meio ambiente, 
paisagismo, patrimônio histórico, artístico e cultural; 

IV Exercícios de outras funções não atinentes ou próprias da execução do MPCE, mas compatível com 
suas atribuições 

V Apresentação de relatório de atividades semestral ao Procurador- Geral da Justiça  

Fonte: site MPCE (2017). 

 

As promotorias que encontram-se no interior do Estado são infiltrações do MPCE 

nos municípios, e realizam o papel do MPCE algumas vezes na figura de uma única 

promotoria, como no caso do município de São Gonçalo do Amarante e outras vezes com 

duas ou mais promotorias, como em Caucaia, onde o meio ambiente é tratado por uma 

promotoria especializada. No entanto, nos dois municípios não há tratamento de questões 

relacionados à gestão de resíduos sólidos industriais, afirmando os promotores que não existe 

relação destes com o CIPP, em casos de denúncia, em geral a ação é encaminhada para o 

Ministério Público Federal. 

 

(...) em São Gonçalo do Amarante, o Ministério Público é representado por mim,  e 
o órgão de execução é o promotor de justiça, nós temos uma servidora técnica 
ministerial (...) e temos um servidor cedido pela Prefeitura (...) não é judiciário, 
legislativo ou executivo, e sim pode ser considerado, também, um órgão de controle. 
(...) cuida também da regularidade da legislação ambiental (I10) 

 
A Assembleia Legislativa encontra-se relacionada ao CIPP por meio do Conselho 

de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, o qual conduziu entre os anos de 2012 e 2012 o 

Pacto pelo Pecém. Conta ainda com comissões técnicas que tem por objetivo o suporte à Casa 

Legislativa em assuntos ambientais, de indústria, comércio, e diversas temáticas, 

encontrando-se estabelecidas em número de 18. Em termos gerais, o ALCE tem a tarefa de 

transformar em leis as demandas da sociedade, cobrar aplicação de medidas e fiscalizar a 

aplicação de recursos públicos por parte do Governo do Estado.  

Analisando a estrutura administrativa de São Gonçalo do Amarante, foram 

identificadas algumas instituições que possivelmente estariam ligadas à ações em gestão de 

resíduos sólidos industriais no CIPP. Realizamos entrevista com duas secretarias, a Secretaria 
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de Meio Ambiente e Urbanismo, que se mostrou ativa em tratar questões relacionadas a 

iluminação pública, gestão de resíduo urbano, licenciamento: 

 

(...) aqui nós fazemos licenciamento ambiental, fiscalização ambiental e isso engloba 
enquadramento na legislação ambiental vigente, tanto municipal quanto estadual e 
federal, e também cuidamos da limpeza urbana, né, coleta de lixo e disposição final 
no aterro, mas só lixo urbano e só daqui de São Gonçalo, da limpeza dos distritos, da 
sede, e também iluminação pública (I11.) 

  

Outra secretaria que participou da pesquisa foi a Secretaria Regional do Pecém, 

que tem atribuições ligadas mais especificamente ao distrito de Pecém. Essa secretaria foi 

criada em fevereiro de 2013 pela lei nº 1149, ela tem competências relacionadas a promoção 

de programas, estudos e pesquisas voltados ao desenvolvimento social, da economia e  infra-

estrutura do distrito do Pecém. Apesar da proximidade das indústrias do Complexo, esta 

secretaria não tem desenvolvido atividades relacionadas a gestão dos resíduos sólidos 

industriais provenientes do CIPP:   

 

(...) na verdade a secretaria regional do pecém foi criada para prover a estrutura do 
Pecém, a estrutura da cidade. A questão de pavimentação de rua, reforma de praças, 
está mais ligada a isso (...)a nossa relação com o CIPP, eu te diria que ela ainda não 
existe. Não há uma relação próxima, ainda (I15) 

  

A Câmara dos vereadores do município de São Gonçalo do Amarante, a 

semelhança das casas legislativas do Estado e da União, apresenta em sua estrutura comissões 

técnicas e de trabalho, as quais prestam assessoramento às atividades parlamentares em 

temáticas diversas, de interesse do município: 

 

(...) de dois em dois anos, a câmara escolhe o presidente das comissões. E são três 
membros, é um presidente e dois membros, e a partir daí, com a maioria simples, 
passa ou não pelas comissões, mas são hoje, são quatro comissões e cada comissão 
tem três membros (...) uma das comissões é meio ambiente e empreendedorismo 
(I12) 

  

No município de Caucaia, alguns percalços foram encontrados durante 

levantamento dos dados da pesquisa. O município passou por processo eleitoral recentemente 

e elegeu novo prefeito, o que dificultou a identificação das atribuições dos órgãos e das ações 

realizadas junto ao CIPP. A equipe que integra a prefeitura de Caucaia atualmente está 

totalmente renovada, passando por momento de tomada de conhecimento das ações que o 

município vinha desenvolvendo para, a partir de então, estabelecer quais serão as prioridades 

para os próximos quatro anos de gestão. 
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4.2 Regras em uso 
 

4.2.1 Suporte ou incentivo à elaboração de legislação 
  

Para as três esferas públicas, a legislação vigente em gestão de resíduos sólidos 

industriais contempla o suporte que o Poder Público necessita quando das ações de 

licenciamento e fiscalização, não havendo por isso predisposição em rever leis e normas, mas 

em aplicar a legislação atual, que é basicamente composta pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, a Estadual e a do Município de Caucaia. 

 

(...) a gente não interfere, ela (indústria) vai produzir, ela vai gerar um resíduo e ela 
tem que dar fim nesse resíduo porque a própria lei ambiental exige isso (I6) 

(...) tanto a Política Nacional, quanto a Política Estadual, preconizam que os grandes 
geradores é que são responsáveis pela destinação correta do resíduo, do resíduo 
produzido por eles (I8) 

(...) não é por falta de lei, e sim falta de vontade política na execução, aqui em São 
Gonçalo especificamente, e no Brasil inteiro, o problema não é lei, o problema é 
vontade de aplicação (I10) 

(...) nós não vemos necessidade de elaborar uma legislação sobre resíduos (I5) 

 

Normalmente a legislação vigente deve acompanhar as transformações da 

sociedade e adequar-se para que suas orientações surtam efeito. Os costumes sociais de um 

povo influenciam sua legislação e são influenciados por ela. No entanto, em arranjos sociais 

em que há falhas de aplicabilidade de normas, os indivíduos acabam por não sentir a 

necessidade mudança na legislação, podendo permanecer regidos décadas a fio por normas 

desatualizadas do contexto social em que vivem. 

 

4.2.2 Licenciamento, monitoramento e fiscalização 
  

O CIPP é um empreendimento institucionalizado e implantado pelo governo do 

Estado, tem suas licenças expedidas por instituições Estaduais e Federais, respectivamente 

SEMACE e IBAMA, no entanto, os Municípios, onde o Complexo encontra-se instalado, 

emitem carta de anuência que é a autorização para que a indústria se instale em seus 

territórios, tendo em vista o zoneamento desses Municípios. 

 O Licenciamento é realizado com base em automonitoramento por parte das 

indústrias:  
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(...) automonitoramento da SEMACE recebe essas licenças, que são emitidas para 
atividades com PPD muito alto, geralmente o automonitoramento é de 3 em 3 meses. 
Então eles fazem esse monitoramento, para onde está indo esse resíduo, qual é o 
direcionamento desse resíduo, através de vários documentos que eles tem que enviar. 
Não só os relatórios, mas também a questão dos comprovantes de manifesto, de 
transporte. Porque, geralmente, essas indústrias trabalham com algum produto 
químico, substância química, que são resíduos perigosos. Então, eles tem como 
controlar e eles automonitoram (I8). 

 
As indústrias instaladas no CIPP, após receberem Licença para Operação, passam 

a ser monitoradas com periodicidade que varia de acordo com a atividade industrial. O 

monitoramento é um instrumento do tipo controle, utilizado em gestão ambiental para garantir 

a qualidade do ambiente que está recebendo a atividade poluidora.  

É por meio do instrumento de monitoramento que as Agências de Fiscalização e 

os Órgãos de Controle Ambiental evitam que as indústrias excedam as externalidades 

negativas ao meio ambiente, o impactos ambientais. Para viabilizar o monitoramento, torna-lo 

possível, dadas as condições de equipe reduzida em que as Instituições Públicas operam, 

criou-se a figura do automonitoramento, por meio do qual as indústrias emitem relatório das 

atividades que desempenham e dos graus e níveis de emissão à Agência de Fiscalização, a 

qual realiza visita in loco caso haja identificação de alterações por meio dos relatórios 

emitidos. 

Todas as instituições investigadas durante a pesquisa possuem poder de 

fiscalização, sendo que algumas apresentam inclusive poder de polícia, o que inclui autuação 

e aplicação de multas. Apesar do potencial fiscalizador apresentado pelas instituições, esta 

atividade é exercida de forma programática por parte da SEMACE e caso haja denúncia, o 

que se aplica a organizações como as Secretarias de Meio Ambiente das Esferas Municipais e 

Estaduais, bem como aos órgãos de controle, como Ministério Público e Assembleia 

Legislativa.    

 

 

 

4.2.3 Recolhimento de tributos e incentivos à gestão de resíduos 
  

Dada a jurisdição territorial do Complexo, a arrecadação de tributos se distribui 

entre o Estado e os Municípios em que o CIPP encontra-se instalado. Durante o período de 

instalação, as indústrias recolhem imposto municipal, o Imposto Sobre Serviços (ISS), e ao 
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entrar em operação, o imposto recolhido passa a ser o Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias (ICMS), o qual é redistribuído com os municípios.  

Os impostos arrecadados não são vinculados às despesas, o que permite que sejam 

aplicados em prioridades diversas de governo, o que não facilita disponibilidades financeiras 

para que projetos relacionados à gestão de resíduos sólidos sejam desenvolvidos.  

A ZPE do Estado do Ceará não tem desenvolvido atividade que possa influenciar 

as empresas que encontram-se sob sua área de abrangência, de acordo com a instrução 

normativa nº 952 da Receita Federal do Brasil, de 02 de julho de 2009, os resíduos do 

processo produtivo de indústrias poderão ser exportados, destruídos ou comercializados no 

mercado interno, não estando isento, neste último caso de incidência de impostos. 

De acordo com o representante da SEMA, a Secretaria da Fazenda do Estado do 

Ceará- SEFAZ, juntamente com SEMA e SEMACE instituíram programa Selo Verde, por 

meio do decreto nº 15.086 de 28 de Dezembro de 2011, o qual certifica produtos elaborados 

por materiais reciclados.  

 

(...) SEFAZ aprovou junto com a SEMA e a SEMACE um decreto do produto Selo 

Verde, para a reciclagem. Com esse decreto, as indústrias recicladoras tiveram um 

benefício de diminuição do imposto, do ICMS. É uma política mais fiscal, por isso a 

SEFAZ está envolvida nessa área de resíduos também (I8)  

 

O programa traz como benefício a redução do Imposto sobre circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS, de 17% para 7%, o que proporciona redução de 58,82% do 

preço de produtos elaborados com materiais recicláveis. 

 

4.2.4 Legislação vigente em gestão de resíduos sólidos industriais 
  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Isso diz respeito ao conjunto de ações que 

devem ser desempenhadas por fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores, bem como titulares de instituições públicas que desempenhem atividade de 

limpeza urbana ou de manejo de resíduos sólidos, para que haja minimização de geração de 

resíduos e redução de impactos ambientais, incluída a saúde humana e a qualidade do meio 

ambiente (BRASIL, 2010). 

Na conjuntura dada pela PNRS, o Estado encontra-se incumbido de apoiar e 

priorizar iniciativas dos Municípios em soluções consorciadas ou compartilhadas em gestão 
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de resíduos (BRASIL, 2010), no entanto, as instituições investigadas não tem exercido esse 

papel de compartilhamento de ações em termos de gestão de resíduos sólidos no CIPP, 

estando os municípios investigados mais focados no resíduo urbano. 

 

“(...) nós não temos gerência sobre o resíduo industrial do CIPP, então eu posso falar 

como se relaciona a resíduo sólido urbano aqui da cidade (...) (I12). 

 

De acordo com a PNRS, os entes federados, União, Estados e Municípios deverão 

instituir planos de gestão de resíduos sólidos a partir dos quais será possível captação de 

recursos e implementação de ações em manejo e gestão (BRASIL, 2010). No entanto, apesar 

da disponibilidade financeira e o incentivo à adoção de instrumentos em gestão de resíduos 

sólidos como consórcios, os municípios que integram a região do CIPP apresentam 

infraestrutura deficitária, de espaços ou tecnologias destinadas à gestão de resíduos sólidos 

industriais. 

As normas usadas como norteadoras em gestão de resíduos sólidos no Estado do 

Ceará e nos municípios são a PNRS, a PERS, a legislação complementar municipal e outras 

normas estabelecidas por órgãos competentes como os Conselhos de Meio Ambiente. O 

quadro 8 apresenta os principais elementos, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, das 

Políticas e Normas de gestão de resíduos sólidos. 

 
Quadro 8- Itens estruturantes das Políticas Nacional, Estadual e Municipal sobre Resíduos 
Sólidos 

ITENS N E M LEGENDA 
Estabelecimento de diretrizes à gestão integrada e gerenciamento x x  

N- Política Nacional de 
Resíduos sólidos (Lei 
Nº 12.305 de 2010) 

 
E- Política Estadual de 
Resíduos Sólidos (Lei 

Nº 16.032 de 2016) 
 

M- Normas para 
produtores em grande 

quantidade (Lei Nº 
2.483 de 2013) 

Municipal- Caucaia 

Definição de público alvo x x x 
Estabelece as exceções (rejeitos radioativos) x x  
Esclarece outras normas a serem observadas x x  
Apresenta definições x x x 
Especifica tipos de resíduos x x x 
Apresenta princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes x x  
Apresenta direcionamento para planos de gerenciamento e gestão x x  
Apresenta responsabilidades   x 
Orienta o transporte de resíduos   x 
Esclarece obrigatoriedade de tratamento a alguns tipos de 
resíduos 

  x 

Estabelece Fiscalização x x x 
Esclarece sobre lavratura de auto e punição por infração   x 
Responsabilidades do Poder Público com a gestão de resíduos 
sólidos industriais 

x x  

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa (2017). 
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Como pode ser observado no quadro, a Política Estadual de Resíduos Sólidos tem 

uma tendência a espelhar a Política Nacional e os municípios complementam essas políticas, 

apresentando foco mais operacional. 

  

4.2.5 Estrutura da disposição de resíduos sólidos industriais 
  

Os municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia dispõem de aterros 

sanitários para o recebimento de resíduos sólidos. No entanto, o primeiro opera apenas com o 

recebimento de resíduos urbanos e o segundo recebe uma parte do resíduo sólido que é gerado 

pelas indústrias instaladas no CIPP.  

O aterro de São Gonçalo do Amarante foi instalado desde 2006, e de acordo com 

INESP (2013), foi projetado para receber uma média de 740 toneladas de resíduos por mês, o 

que possibilita uma vida útil de vinte anos, no entanto, sua capacidade não tem sido 

aproveitada para a gestão de resíduos sólidos provenientes do CIPP, pois até os dias atuais o 

equipamento funciona sem licenciamento pois enfrenta problemas com localização e 

operacionalização adequada ao tipo de resíduo recebido.  

Em contrapartida, o aterro instalado no município de Caucaia desde que entrou 

em operação, vem passando por diversas melhorias, apresentando hoje tecnologia de captura e 

tratamento de biogás. Esse aterro recebe resíduos sólidos industriais não perigosos e não 

recicláveis provenientes do CIPP. 

Para a gestão de parte dos resíduos, as industriais do Complexo contratam 

empresas como a BRASLIMP, que faz recolhimento de resíduo como o de construção civil e 

perigoso, ficando o poder público aquém dessa relação ou atividade. 

 

4.3 Condições estruturais, físicas e biológicas do CIPP 
 

O CIPP é inserido numa área de 335 km2 considerada de utilidade pública, por 

meio do Decreto n0. 24.032, de 06 de março de 1996. O Complexo em si apresenta 13.137 

hectares de área, dos quais 7.101,63 (53,25%) pertencem ao município de Caucaia e 6.235,37 

(46,75%) ao de São Gonçalo do Amarante. Limita-se ao norte com terrenos particulares e 

com a zona de amortecimento da Estação Ecológica do Pecém; ao sul com a rodovia BR-222; 

a leste com a CE-348 e a oeste com a CE-156, tendo como principais vias de acesso a CE-085 

e CE-155, as quais cortam o Complexo no sentido norte-sul, interligando-o aos municípios 

adjacentes e ao Porto respectivamente. 
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A área que compreende o Complexo, de aproximadamente 13 mil hectares, 

encontra-se subdividida em quatro setores (ver figura 6), retratados no Plano Diretor da região 

do Complexo, o qual prevê instalação de indústrias-âncora com forte interdependência técnica 

e formação de cadeias produtivas.  

Os setores do CIPP foram planejados para destinação e ocupação específicas, 

sendo setor I destinado à CSP, usinas termelétricas, Jardim Botânico, despacho aduaneiro da 

ZPE e área de utilidade pública da CAGECE; setor II foi reservado à refinaria, polo 

petroquímico e reservatórios de água; setor III destinado às indústrias em geral e setor IV à 

comercialização de serviços e área institucional. 

Das instituições do Poder Público presentes no Estado do Ceará e que se 

relacionam direta ou indiretamente com o CIPP, apenas quatro estão fisicamente presentes 

dentro da área do Complexo. No perímetro do CIPP existem Instituições Públicas como 

CEARÁPORTOS, ZPE, SEFAZ e ANVISA, sendo que dos órgãos citados, nenhum é da 

esfera municipal. 

Todas as instituições citadas apresentam departamento ou unidade organizacional 

dotada de equipe e responsabilidades em tratar questões ambientais, como Gerência de Meio 

Ambiente e Segurança do Trabalho na ZPE e Gerência de Meio Ambiente na 

CEARÁPORTOS. Apesar disso, as unidades organizacionais citadas não apresentaram 

atividade especificamente voltada ao incentivo das indústrias do Complexo em adotar 

soluções mais modernas em gestão de resíduos sólidos.   

As questões ambientais relacionadas ao CIPP são tratadas pelas instituições 

públicas de forma generalizada. As câmaras legislativas que participaram da pesquisa 

apresentam comissões para o fim de tratar questões ambientais, no entanto, questões 

relacionadas a Gestão de Resíduos Sólidos não tem tido atenção maior que as demais. 
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           Figura 5- Mapa Setorial do CIPP 

 
               Fonte: Plano Diretor do CIPP 

 

Atualmente encontram-se treze empresas de manufatura de produtos instaladas e 

seis em processo de instalação no CIPP (ver quadro 9). Existem ainda quatro empresas de 

prestação de serviço operando no CIPP e cinco em implantação (ver quadro 10). Apesar do 

número considerável de empresas implantadas ou em processo de implantação no CIPP, o 
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Governo do Estado tem perseguido a ideia de atração de indústria petroquímica para o 

Complexo, o que tem oportunizado negociações com países como China e Coreia do Sul. 

  

Quadro 9- Empresas do CIPP de processo de manufatura de produtos 
SEQ. INDÚSTRIAS MUNICÍPIO ATIVIDADE STATUS 

1 Wobben Windpower industria 
e comércio Ltda 

Caucaia Fábrica de aerogeradores e 
componentes 

Operando 

2 Votorantim cimentos Norte e 
Nordeste S/A 

Caucaia Produtora de cimentos e argamassa Operando 

3 Companhia Industrial de 
Cimento Apodi 

Caucaia Fabricação de cimento Operando 

4 Aerys Energy S/A Caucaia Fabricação de pás de rotadores para 
produção de energia eólica 

Operando 

5 Termoceará Ltda (Petrobrás)  Caucaia Geração de energia elétrica Operando 
6 Cearapi- Apicultura e 

produtos orgânicos 
Caucaia Indústria de mel Operando 

7 Companhia Sul-americana de 
cerâmica S/A 

Caucaia Fabricação de materiais sanitários 
de cerâmica 

Operando 

8 Hydrostec Tubos e 
Equipamentos Ltda 

Caucaia Fabricação de tubos de aço, 
carbono, estacas tubulares, 
equipamentos e peças mecânicas 

Operando 

9 Siderúrgica 
Latinoamericana—SILAT 
(añon laminadora) 

Caucaia Produção de lâminas de aço Operando 

10 Bom Cearense Caucaia Industrialização e Beneficiamento 
de produtos alimentícios 

Em 
implantação 

11 Maré Cimento LTDA Caucaia Fábrica de cimento e argamassa Em 
implantação 

12 Energia Pecém São Gonçalo 
do Amarante 

Geração de energia elétrica a base 
de carvão mineral 

Operando 

13 Jota Dois NE Ltda São Gonçalo 
do Amarante 

Pré-moldados e concreto Operando 

14 Tortuga Companhia 
Zootécnica Agrária  

São Gonçalo 
do Amarante 

Suplemento mineral para 
alimentação animal 

Operando 

15 CSP-Companhia Siderúrgica 
do Pecém 

São Gonçalo 
do Amarante 

Siderurgia Operando 

16 EMY Log. logística  São Gonçalo 
do Amarante 

Transporte e Distribuição Em 
implantação 

17 Vale Pecém S/A São Gonçalo 
do Amarante 

Beneficiamento de Minério de Ferro Em 
implantação 

18 White Martins Pecem Gases 
Industriais 

São Gonçalo 
do Amarante 

Separação de Gases para uso da 
CSP 

Em 
implantação 

19 Bahia Distribuidora de Gás 
LTDA 

São Gonçalo 
do Amarante 

Fornecimento de gás LP Em 
implantação 

Fonte: Adece (2017) 
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Quadro 10- Empresas de prestação de serviços no CIPP  
SEQ. EMPRESAS MUNICÍPIO ATIVIDADE STATUS 
1 Daniel Transportes LTDA Caucaia Depósito de Mercadoria para Terceiros 

e Terminal de Conteiners 
Operando 

2 Terminal Retroportuário de 
Container - TRC 

Caucaia Terminal de Cargas Operando 

3 Posto Rota do Posto LTDA Caucaia Abastecimento de combustível Operando 
4 TERMACO Caucaia Terminal retroportuário de conteiners, 

carga em geral e granéis; cozinha 
industrial 

Em 
implantação 

5 TB transportes LTDA Caucaia Beneficiamento e armazenagem de 
coque mineral 

Em 
implantação 

6 Expansão Caucaia Implantação de pólo de serviços como 
estacionamento, cozinha industrial, 
locação de veículos, restaurante, 
lanchonete, áreas de lazer, caixa 
eletrônico, farmácia, correio, lotérica, 
posto médico e odontológico 

Intenção 
protocolada 

7 Ourofértil Nordeste LTDA São Gonçalo 
do Amarante 

Armazenagem Operando 

8 Fornecedora de máquinas e 
equipamentos 

São Gonçalo 
do Amarante 

Fornecedora de máquinas e 
equipamentos 

Em 
iplantação 

9 Metaneide LTDA São Gonçalo 
do Amarante 

Condomínio Empresarial e Logístico Em 
implantação 

Fonte: Adece (2017) 

 

Em termos de condições físicas, o CIPP encontra-se instalado numa região de 

diferentes tipos de solo, desde o cristalino, dunas, de aluvião e de mangue. O ambiente se 

diversifica entre depressão sertaneja e tabuleiro pré-litorâneo. Os principais aquíferos da 

região são formados pelo rio Cauípe; riachos Guaribas, Matões, Ipioca e Córrego dos Feios; 

lagoas das Balsas e Sumidouro (INESP, 2013). 

O clima da região é o tropical chuvoso, com uma estação seca caracterizada por 

altas temperaturas, em torno de 27°, e ventos fortes; e uma estação chuvosa, com índice 

pluviométrico em torno de 350 milímetros e duração média de quatro meses (INESP, 2013). 

A região do CIPP é dotada de belas paisagens naturais, composta de vegetação de 

caatinga do tipo arbustiva e arbórea, carnaúba, vegetação de cobertura de dunas e manguezais. 

A fauna é composta por pássaros como bem-te-vi, anum-preto, tetéu, rolinha e carcará, bem 

como mamíferos do tipo gato-do-mato, jaguatirica e jacú. Também podem ser encontrados na 

região animais como lagartos, cobras, anfíbios, mamíferos e aves de maior porte. Em 

ecossistemas aquáticos da região predominam peixes como muçum, cará, piaba, traira, tilápia, 

tucunaré, cangati e cascudo (INESP, 2013). 

Dada a diversidade ecossistêmica da região do CIPP, algumas áreas são 

legalmente protegidas. Na área de influência indireta foram instituídas quatro unidades de 

conservação: (I) Estação Ecológica do Pecém; (II) Parque Natural Municipal de São Gonçalo 
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do Amarante; (III) Área de Proteção Ambiental do Pecém e (IV) Área de Proteção Ambiental 

do Lagamar Cauípe. No entorno do Complexo existem ainda áreas de proteção ambiental, 

como a APA do estuário do Rio Ceará, Parque Botânico do Ceará, APA das dunas de 

Paracuru e APA do estuário do Rio Curu (INESP, 2013).  

 

4.4 Interações 
 

4.4.1 Pacto pelo Pecém 
  

O Pacto pelo Pecem é um instrumento de integração entre stakeholders do CIPP. 

Lançado em 2011, teve como objetivo reunir poder público, empresas e sociedade para tratar 

questões relacionadas ao Complexo. O Pacto ocorreu por meio da realização de um conjunto 

de eventos, seminários, oficinas e reuniões de trabalho, que findou em 2014 e gerou dois 

produtos: (i)documento intitulado “Cenário Atual do CIPP”, no qual são relatados problemas 

vivenciados pelo Complexo e soluções a serem adotadas; (ii) Agenda Estratégica para o CIPP, 

composta por sete desafios ou macro ações a serem executadas pelas instituições e 

organizações participantes do Pacto e sociedade. 

Vale ressaltar que apesar da fraca participação das instituições municipais no 

Pacto, os municípios consideram boa sua integração com as esferas Estadual e Federal: 

 

(...)existe uma simbiose perfeita. Graças a Deus a gente tem esse, eu diria, 
privilégio, essa vantagem. Porque a gente tem uma parceria boa com o 
Governo do Estado (I15);  

(...) assim como também tem lá nos ministérios, principalmente o ministério 
da cidade (...) uma parceria perfeita com o ministro (...) eu vi e fiquei morto 
de feliz. Ele não tem dificuldade; ele tem um trânsito livre. Tanto aqui no 
Governo do Estado, eu te diria também, como lá em Brasília. Está muito bom 
isso, essa relação está muito boa (I15).  

 

Representantes do Governo do Estado consideram que o Pacto tem alto nível de 

integração, no entanto, as impressões de entidades públicas municipais, das cidades onde 

encontra-se instalado o CIPP, são as de que os movimentos que originaram o Pacto tinham 

como objetivo o tratamento de questões relacionadas ao Complexo em si, não extrapolando 

questões relacionadas aos municípios que o abrangem, o que resultou em fraca 

representatividade desses municípios no Pacto.  
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4.4.2 Consórcios e Parcerias 
  

Algumas ações têm sido realizadas em termos de gestão de resíduos sólidos 

industriais no CIPP. No entanto, a pro-atividade nesse âmbito restringe-se às indústrias 

instaladas no Complexo. O poder público tem procurado instituir consórcios entre os 

municípios do entorno e da região do CIPP, mas considera complexa esta ação por alguns 

motivos: (i) as sucessões em gestão municipal são grande entrave, pois com frequência causa 

descontinuidade de ações, havendo para esse fato contribuição de ideologias políticas ou 

partidárias; (ii) existem distintos interesses e capacidades por parte dos municípios 

envolvidos. 

Os Consórcios intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos são instrumentos 

muito incentivados pela Esfera Estadual. O Estado do Ceará, na figura da SEMA, tem 

instigado os municípios de forma geral a adotarem esses consórcios, no entanto não tem 

obtido êxito, pois atualmente alguns municípios nem mesmo dispõem de Secretaria de Meio 

Ambiente. 

Em termos de parcerias, a AECIPP tem sido citada como parceira do poder 

público em termos de articulação de ações no CIPP. Dos representantes do poder público 

entrevistados, 50% se referiu à associação como potencial articulador nas questões 

relacionadas à gestão integrada de resíduos sólidos por parte das indústrias do CIPP.   

 

4.5 Critérios de avaliação: Valorização do CIPP e barreiras à gestão de resíduos sólidos 
industriais no Complexo 

  

O Governo do Estado admite que o CIPP é um empreendimento de grande valor 

estratégico para o desenvolvimento do Estado. Para o ente federado, o CIPP, por ser associado 

a um porto, tem amplo potencial de crescimento e atualmente está em processo de expansão 

por meio de parcerias entre o Governo do Estado do Ceará e empresas Holandesas. 

 

(...) o CIPP, ele existe, há uma série de indústrias nele, mas ele é algo que vai 
crescer muito mais no futuro (...) por isso que nós estamos agora preocupados em 
organizar as próximas décadas para a gestão do CIPP (I7) 

 

O Governo avalia que no momento atual o reaproveitamento da água tem maior 

importância e emergência em ser resolvido, dadas as alterações climáticas e a aridez vivida 

pela região. Levantamento realizado em dois jornais de maior circulação dentro do Estado 
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mostrou que o governo tem investido tempo, recurso e buscado parcerias para a ampliação do 

porto, prospecção de empresas e gestão da água (ver apêndices B e C). 

Em termos de barreiras enfrentadas pelo poder público na implementação de 

ações ou políticas que possam orientar as empresas do CIPP em processos de 

reaproveitamento de resíduos, alguns pontos foram suscitados, conforme quadro 11: 

 

Quadro 11- Barreiras à Gestão de Resíduos Sólidos Industriais no CIPP 
BARREIRA DESCRIÇÃO CITAÇÃO 

Regulatória 

Para os órgãos do Poder Público que 
elaboram políticas públicas e que 
fiscalizam, a legislação em gestão de 
resíduos tem sido atendida pelas 
empresas, esta situação não tem 
demandado a adoção de novas ações. 

(...) seria ingênuo da minha parte dizer “ah, eles 
não poluem”, eles poluem sim, mas eles estão 
dentro dos padrões que a legislação permite, não 
quer dizer que essa poluição seja benéfica, 
nenhuma poluição é benéfica, mas como eles 
cumprem a rigor a legislação, as nossas 
preocupações aqui, a nossa atuação relacionada a 
isso é pontual (I12) 

Geográfica 

Alguns órgãos públicos consideram de 
grande dimensão a área de abrangência, 
a diversidade e a quantidade de 
indústrias instaladas no Complexo, o que 
dificultaria uma ação integrada. 

(...) quando fica um ambiente macro, digamos 
assim, para realmente integrar o CIPP, aí a gente 
já tem mais dificuldade (I1) 

 

Técnica 

As instituições do poder público, 
responsáveis por controle social, têm 
equipes pequenas e com reduzido 
conhecimento técnico em torno da 
temática gestão de resíduos sólidos 
industriais; 

(...)  não temos estrutura de servidores, não temos 
orçamento para ter setores técnicos (engenheiros, 
psicólogos, assistentes sociais) um setor técnico 
próprio para que não ficasse dependente de outros 
órgãos públicos (I10)  

Tecnológica 

As informações acerca de resíduos 
gerados pela indústria, em todo o 
Estado, não se encontram 
eletronicamente sistematizadas, o que 
dificulta às instituições montarem 
programas e proporem políticas de 
reaproveitamento de resíduos sólidos. 

(...)para resíduos industriais, tem uma perspectiva 
de ter um sistema declaratório anual de resíduos 
industriais para os órgãos ambientais. Então, as 
indústrias teriam que informar aos órgãos 
ambientais o quanto de resíduo e quais os resíduos 
que estão descartando. Isso não está sendo feito 
ainda (I8) 

Institucional 

Para as instituições de controle social, 
como a Câmara legislativa e o 
Ministério Público, a atuação em torno 
da gestão de resíduos sólidos industriais 
ocorre mediante provocação da 
sociedade 

(...) a câmara infelizmente, ela fica esperando 
muito ser provocada, ela não provoca, 
infelizmente (I11) 
(...) você não presume a ilegalidade e sim a 
legalidade, nós vamos com base em notícias e 
denúncias fundamentadas (I10) 

Liderança 

A falta de uma liderança foi considerada 
barreira para a implantação de ações 
sustentáveis em gestão de resíduos 
sólidos industriais no CIPP 

(...) falta alguém que lidere, porque tem muita boa 
vontade, falta alguém dizer “vamos criar um 
conselho de gestão de resíduos do CIPP”, essas 
reuniões que estamos indo na AECIPP são 
justamente para isso, para fomentar esse 
documento e fazer algo bacana (I9) 

Fonte: elaborado com dados da pesquisa (2017) 

 

Além das barreiras enfrentadas para a promoção, por parte do poder público, da 

gestão de resíduos sólidos industriais no CIPP, a adoção de novas metodologias, de 
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instrumentos de análise e avaliação de instalação de empreendimentos e de tecnologias tem 

encontrado dificuldade. O representante da SEMACE que participou da pesquisa relatou 

dificuldade enfrentada em adotar o instrumento “Análise Ambiental Estratégica” em 

detrimento do EIA/RIMA na avaliação de instalação de indústrias numa região como a do 

CIPP. 

 
(...) na primeira vez que eles foram licenciar o CIPP, fizeram pela análise ambiental 
estratégica, mas o MP não aceitou por não ser um instrumento legal (I5) 

 

A Análise Ambiental Estratégica é um instrumento utilizado para verificar a 

viabilidade, não apenas ambiental, mas também econômica para a instalação de 

empreendimento em determinada região. De acordo com o representante da SEMACE, o 

instrumento lança luz sob indagações como a implantação de um complexo industrial ou 

construção de casas populares, ou desenvolvimento de determinada região para o turismo. 

   

4.6 Resultados: Reflexo das ações em gestão de resíduos sólidos industriais em Planos, 
Programas e ações de Governo. 

 

4.6.1 Representatividade de ações de GRSI em Instrumentos de planejamento do Poder 

Público 

 

As intencionalidades, bem como os acordos e obrigatoriedades dos entes 

federados tomam corpo e transparência em instrumentos de planejamento como os Planos 

Plurianuais (PPA´s). O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento de médio prazo, 

institucionalizado na Constituição Federal de 1988 e que tornou-se, a partir de então, 

obrigatório para o poder público brasileiro (BRASIL, 1988).  

O Plano, por ser um instrumento de gestão do governo, apresenta diretrizes e 

contempla programas e ações, metas e indicadores a serem respectivamente executados e 

alcançados no período de quatro anos. De acordo com Giacomoni (2012) esse Plano é uma 

síntese dos esforços de planejamento de toda a administração pública, o que orienta inclusive 

a elaboração dos demais planos, programas e orçamento anual de governo. 

Analisando os PPA´s do governo Federal, Estadual e dos Municípios de São 

Gonçalo do Amarante e Caucaia, identificou-se, por meio da análise de clusters, tendo como 

referência o coeficiente de correlação de Pearson, certo descolamento das iniciativas do 

Governo Federal em relação ao Governo do Estado do Ceará e dos Municípios estudados, 
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conforme figura 7. Maior similaridade pode ser vista entre os PPA´s do Governo do Estado e 

de São Gonçalo do Amarante, estando o de Caucaia em cluster separado. 

 
Figura 6- Análise de cluster dos PPA´s Federal, Estadual, Caucaia e São Gonçalo do 
Amarante 

 
Fonte: Elaborada com dados da pesquisa (2017). 

 

A análise da frequência de palavras, contidas nos instrumentos de planejamento 

avaliados, evidenciou que existem temas de grande relevância para os governos, como 

desenvolvimento social, saúde, educação, tecnologias. No entanto, a gestão de resíduos 

sólidos industriais apareceu nos PPA´s com uma frequência baixa de palavras, conforme 

Tabela 1.  
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Tabela 1- Frequência das principais palavras constantes nos PPA´s 
SEQ. PALAVRAS FREQUÊNCIA % SEQ. PALAVRAS FREQUÊNCIA % 

1 desenvolvimento 2036 0,07 25 Inovação 401 0,01 
2 social 1576 0,05 26 Energia 372 0,01 
3 políticas 1534 0,05 27 transporte 369 0,01 
4 Saúde 1464 0,05 28 Fiscal 367 0,01 
5 educação 1437 0,05 29 Indústria 321 0,01 
6 serviços 1386 0,05 30 capacitação 314 0,01 
7 gestão 1370 0,04 31 ambiental 304 0,01 
8 ampliação 1330 0,04 32 mulheres 304 0,01 
9 Região 1319 0,04 33 investimentos 296 0,01 

10 Ações 1265 0,04 34 saneamento 293 0,01 
11 programas 1195 0,04 35 indígenas 292 0,01 
12 litoral 1028 0,03 36 cultural 283 0,01 
13 tecnologia 933 0,03 37 seguridade 280 0,01 
14 Água 807 0,03 38 agropecuária 272 0,01 
15 segurança 703 0,02 39 economia 264 0,01 
16 profissional 698 0,02 40 empresas 255 0,01 
17 sustentável 673 0,02 41 jovens 240 0,01 
18 trabalho 656 0,02 42 alunos 239 0,01 
19 qualificação 550 0,02 43 comércio 226 0,01 
20 infraestrutura 530 0,02 44 empreendimentos 205 0,01 
21 pessoas 471 0,02 45 portuário 147 0,00 
22 escola 450 0,01 46 resíduos 100 0,00 
23 alimentar 425 0,01 47 sólidos 96 0,00 
24 assistência 414 0,01 48 pecém 70 0,00 

Fonte: Elaborada com dados da pesquisa (2017). 

  

A Tabela 1 demonstra a baixa relevância dada pelos governos Federal, Estadual e 

Municipais às questões pertinentes à gestão de resíduos sólidos gerados pelas indústrias. 

Analisando com mais detalhes os PPA´s, foi possível identificar ações voltadas à gestão de 

resíduos sólidos urbanos, conforme o Quadro12. O quadro detalha os programas, as ações e 

os valores a serem gastos ao longo de 04 anos. 
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Quadro 12- Detalhamento de Programas e Ações  à gestão de resíduos pelo Governo Federal, 
Estadual e Prefeituras de São Gonçalo do Amarante e Caucaia 

ESFERA PROGRAMAS AÇÕES 

Federal 
Qualidade 
Ambiental 

Implantação do Programa de Conformidade de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos 
Consolidação do funcionamento do Setor de Gestão Ambiental nos Portos 
Revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
Apoio à elaboração e revisão dos Planos de Resíduos Sólidos 
Aprimoramento do Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos 
Implantação do Sistema de Registro de Emissões e Transferência de Poluentes 
- RETP 
Implantação de sistemas de logística reversa para cadeias de produtos ou 
embalagens 
Capacitação de técnicos e gestores municipais para a elaboração de Planos 
Simplificados de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Educação à 
Distância) 
Implementação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental e 
Comunicação Social na Gestão de Resíduos Sólidos 
Implementação de plano de ação de formação e capacitação de educadores 
ambientais, gestores e demais públicos envolvidos com a gestão de resíduos 
sólidos. 
Implementação das ações integradas para fomento e fortalecimento de 
associações, cooperativas e redes de cooperação de catadores de materiais 
recicláveis 
Capacitação de agentes públicos para a implantação do Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos 

Estadual 
Resíduos 
Sólidos 

Apoio à ampliação do mercado de recicláveis 
Apoio à implementação a coleta seletiva nos Municípios 
Promoção de ações voltadas à recuperação de áreas degradadas por lixões a 
céu aberto 
Implementação da gestão integrada da política de resíduos sólidos 
Promoção de ações da destinação adequada de resíduos sólidos 
Apoio à pesquisa e ao desenvolvimento na área de resíduos sólidos 

Municipal 
SGA 

Promoção da 
Coleta Seletiva 

Capacitação de catadores 
Construção de galpão de triagem de material 
Construção de novo aterro sanitário 

Municipal 
Caucaia 

Saneamento 
Ambiental 

Elaboração e implantação do plano municipal de gestão das águas, 
saneamento básico e resíduos sólidos 
Construção e manutenção de galpão de reciclagem 

Fonte: Elaborado com dados do PPA 2014-2017 de São Gonçalo do Amarante e Caucaia e PPA 2016-2019 do 
Governo do Estado do Ceará e Governo Federal (2017). 

 

No nível Estadual existe uma preocupação em apoiar os Municípios na 

recuperação de suas áreas degradadas por lixões, implantação da coleta seletiva e destinação 

adequada de resíduos. 

No nível federal, o PPA norteia as ações em gestão de resíduos sólidos que devem 

ser desenvolvidas pelos Estados e municípios, em especial os detentores de áreas portuárias. 

Neste sentido, o governo federal tem lançado ênfase em melhoria do desempenho ambiental 

dos portos, por meio da implantação de programa de Conformidade de gerenciamento de 

Resíduos sólidos. 
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Para além das ações, o Governo Federal tem metas como elevar para 85 o índice 

de Desempenho Ambiental de 25% dos Portos Brasileiros organizados e institucionalizados; 

elevar de 1,8% em 2013, para 3,6% em 2019 a taxa de recuperação de materiais recicláveis; 

elevar de 37% em 2013 para 70% em 2019 o patamar da população brasileira beneficiada por 

Planos Municipais de Resíduos Sólidos; fomentar e fortalecer mil cooperativas, associações e 

redes de cooperação de catadores de materiais recicláveis para atuação na coleta seletiva e 

cadeia produtiva da reciclagem. 

 
4.6.2 Agenda Estratégica para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP 
 

O documento “Agenda Estratégica para o Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém – CIPP” representa um dos produtos dos encontros ou eventos realizados durante a 

construção do “Pacto pelo Pecém”. A Agenda é um conjunto de estratégias, programas e 

ações indicados, com base em diagnóstico intitulado “Cenário Atual do CIPP”, proposta com 

objetivo de superar desafios identificados no CIPP. Os desafios detalhados na Agenda são 

como eixos em número de 7 dispostos da seguinte forma:  

a) elaboração e implantação de plano de gestão ambiental integrado e 

participativo, o qual assegure a sustentabilidade do CIPP e do entorno; 

b) adequação das políticas sociais à dinâmica populacional do entorno do CIPP; 

c) garantia da infraestrutura básica para a região; 

d) desenvolvimento de políticas de atração, fixação e fortalecimento de cadeias 

produtivas sustentáveis para o CIPP; 

e) manutenção do equilíbrio entre demanda e oferta de mão de obra, bens e 

serviços; 

f) integração do Planejamento dos municípios de São Gonçalo do Amarante, 

Caucaia e do CIPP; 

g) implementação de sistemática de gestão compartilhada de bens, serviços e 

insumos entre as indústrias do CIPP (simbiose industrial) 

A GRSI recebe destaque na Agenda dentro do desafio 3, garantia da infraestrutura 

básica para a região. Compondo esse desafio, ações relacionadas à GRSI estão ligadas ao 

“Aproveitamento de biogás de resíduos e de esgotos” e “Implantação do aterro sanitário 

industrial num Plano integrado de gerenciamento de resíduos sólidos e saneamento 

ambiental”. 
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5 DISCUSSÃO 
 

A pesquisa com o Poder Público, no Estado do Ceará, mostrou que  as instituições 

da arena pública não tem tido adequada atuação institucional  em relação à gestão de resíduos 

sólidos produzidos nas empresas instaladas no CIPP. O Governo do Estado do Ceará tem 

empenhado esforços para expandir o número de empresas no Complexo, sem, no entanto, dar 

atenção a questões urgentes como a destinação sustentável dos resíduos produzidos. 

A constatação foi possível a partir da avaliação do quadro institucional da gestão 

pública de resíduos sólidos industriais no CIPP com base na identificação dos elementos do 

IAD framework, conforme figura 8 e quadro 13.  

O IAD-framework aponta para um Complexo Industrial em expansão, com 

disposição de resíduos sólidos industriais em aterro sanitário, localizado numa área com 

condições biofísicas fragilizadas e em risco. As regras em uso para a GRSI no CIPP 

apresentam normas sem aplicabilidade ampla e com baixo grau de inovação, os atores 

públicos tem atuação contida ou provocada por demanda social. Não há interações para tratar 

RSI no CIPP; existem barreiras que precisam ser ultrapassadas, pois dificultam uma melhor 

avaliação do quadro e os instrumentos de planejamento e de execução de ação do poder 

público tem interface reduzida e baixo grau de inovação. 

 

Figura 7 – IAD-framework para Gestão Pública de Resíduos Sólidos Industriais  no CIPP 

 
Fonte: elaborado com dados da pesquisa (2017). 
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Quadro 13- Detalhamento dos elementos que constituem o IAD-framework para gestão de 
resíduos sólidos industriais no CIPP 

ELEMENTOS 
IAD 

FRAMEWORK 
RESULTADOS ENCONTRADOS 

Situação Atual 
 Complexo em expansão, com destinação de resíduo em aterro sanitário com vida útil 

limitada a dezessete anos 

Condições 
Biofísicas 
fragilizadas  
e em risco 

 Complexo instalado bem próximo da faixa litorânea e de áreas de preservação 
importantes à conservação da biodiversidade da região; 

 Região com infraestrutura deficitária  
 Complexo em  processo de expansão com grande potencial de geração de resíduo; 
 Região com problemas de disponibilidade hídrica; 
 Poder público com pouca representatividade de instituições dentro da área que abrange o 

Complexo 

Atributos dos 
atores: atuação 
contida ou por 
provocação 
social 

 Atores públicos da administração direta mais voltados à elaboração de políticas; 
 Execução concentrada em poucos, atores voltados à fiscalização ; 
 Atores da esfera municipal com fraca ou nenhuma atuação no Complexo; 
 Orgãos de controle social, como legislativo e Ministério Público atuando apenas por meio 

de denúncias; 
 Carência de corpo funcional  e com conhecimento técnico para atuarem numa rede 

institucionalizada de gestão de resíduo sólidos industriais 

Regras em Uso: 
Normas sem 
aplicabilidade 
ampla e com 
baixo grau de 
inovação 

 Instituições pesquisadas não considera  relevante uma inovação em normas de gestão de 
resíduos sólidos, nem  mesmo as casas legislativas; 

 O Licenciamento e a fiscalização são operacionalizados pelas instituições Estaduais e 
Federais, com participação mínima dos municípios; 

 A maioria das instituições considera a legislação em  resíduos sólidos bastante completa e 
reconhece a falta de aplicabilidade das normas; 

 Iniciativas em redução de tributos para ações sustentáveis pouco abrangentes e divulgadas  
 Instrumentos de integração vigentes na normas pouco utilizados e difundidos  

Ausência de 
interações para 
GRSI 

 O Pacto pelo Pecém é considerado o instrumento de maior representatividade em termos 
de interações no CIPP, apesar da fraca participação dos municípios pesquisados; 

 A AECIPP é considerada por alguns entrevistados uma importante representação  para 
questões relacionadas à gestão de resíduos sólidos gerados na indústria do CIPP 

 Os Consórcios e parcerias entre municípios para a gestão de resíduos sólidos, apesar de 
incentivados pelo Poder Público Estadual, não têm sido adotados  

Critérios de 
Avaliação 
dificultados por 
existência de  
barreiras a serem 
ultrapassadas 

 Barreiras regulamentares: as indústrias buscam atender o mínimo estabelecido pela 
legislação; 

 Barreira geográfica: CIPP apresenta grande espaço geográfico e diversidade de indústrias; 
 Barreira técnica: as equipes de trabalho do Poder Público são reduzidas e sem 

conhecimento técnico especializado acerca de gestão de resíduos sólidos industriais; 
 Barreira tecnológica: carência de informações sistematizadas acerca de resíduos sólidos 

industriais; 
 Barreira institucional: Poder Público encontra-se desarticulado para coordenar políticas 

proativas em gestão de resíduos sólidos industriais; 
 Barreira em liderança: Falta liderança entre as instituições públicas para promover o 

debate e implantar soluções em gestão de resíduos sólidos industriais 

Resultados: 
Reflexo das 
ações Planos, 
Programas e 
ações de 
Governo 

 Falta reflexo de ações propostas no PPA entre Governo Federal, Estado do Ceará e os 
Municípios estudados; 

 Os Municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante estão intencionados em ampliar 
aterros sanitários como forma de solucionar problemas em Gestão de Resíduos Sólidos; 

 O Governo do Estado do Ceará tem ênfase em ações de combate aos lixões e estruturação 
da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos; 

 O Pacto pelo Pecém gerou Agenda Estratégica que trata de forma quase irrelevante a 
Gestão dos Resíduos Sólidos gerados pelas indústrias no CIPP. 

 
Fonte: elaborado com dados da pesquisa (2017). 
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O Governo do Estado do Ceará tem se empenhado em atrair novos 

empreendimentos para o CIPP, o que culmina com o enfoque dado pelo Governo Federal em 

ampliar e equipar a ZPE do Pecém e agilizar concessões de portos em todo o país, no entanto, 

os resíduos gerados pelas indústrias atraídas não tem sido pauta de discussão. 

A situação atual do CIPP é preocupante, dadas as condições em que o Complexo 

vem se desenvolvendo e a ausência de atuação do poder público em relação à GRSI. O 

Governo Federal tem incentivado os Estados e Municípios a adotarem soluções em gestão de 

resíduos sólidos industriais que visem à minimização de disposição em aterro, no entanto, os 

PPA´s do Governo do Estado do Ceará e dos Municípios estudados e instrumentos como 

“Agenda Estratégica para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém”, sugerem sempre a 

implantação de aterros sanitários ou controlados. 

O aterro sanitário que encontra-se em operação atualmente, para onde boa parte 

das empresas do CIPP encaminham seus resíduos, é o ASMOC. Este aterro recebe 

diariamente cinco mil toneladas de resíduo, o que inclui não somente resíduos provenientes 

das indústrias do CIPP, mas também do município de Fortaleza e de Caucaia.  

O ASMOC encontra-se hoje com capacidade de recebimento de resíduos 

comprometida, mas está em processo de expansão que o levará a ter vida útil de dezessete 

anos. O aterro conta hoje com uma usina de captação do gás produzido no próprio aterro, o 

qual é processado e vendido para indústria, que o utiliza como combustível. O projeto é 

financiado pela Prefeitura de Fortaleza, em parceria com empresas. 

Em termos de condições físicas e biológicas da região do CIPP, estas se 

encontram em risco e fragilizadas, pois o Complexo é instalado desde a faixa litorânea da 

praia do Pecém, até os limites de áreas de preservação importantes à conservação da 

biodiversidade da região. A instalação do CIPP e das indústrias que o constituem torna as 

condições ambientais ainda mais ameaçadas, dadas as condições hídricas do Estado e  a 

natureza das atividade das indústrias instaladas, como cimenteiras, siderúrgicas, e produtoras 

de energia elétrica por meio de carvão mineral. 

Em relação às condições físicas e estruturais do Poder Público, foram 

identificadas algumas instituições fisicamente instaladas dentro da área de abrangência do 

Complexo como CEARAPORTOS. Tanto os municípios de Caucaia, quanto de São Gonçalo 

do Amarante apresentam em sua estrutura organizacional instituições voltadas ao 

desenvolvimento de atividades relacionadas à gestão ambiental e de resíduos sólidos, mas 

nada relacionado diretamente ao CIPP.  
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Similarmente no Governo do Estado e no Governo Federal, as instituições 

voltadas a meio ambiente e gestão de resíduos sólidos não apresentaram unidades 

organizacionais com foco voltado ao CIPP, com exceção da ZPE que cuida da prospecção de 

indústrias exportadoras, mas que também não lida com questões de resíduos sólidos 

industriais. 

Os atores do Poder Público têm atributos institucionalmente consolidados, dado o 

ambiente regido por regras em que se encontram. Esses atributos, com frequência engessam 

sua forma de atuação, como identificado na pesquisa, em que os atores públicos da 

administração direta, voltados à elaboração de políticas públicas tem menor atuação em 

execução de ações e maior poder de orientação das ações. Logo, como identificado na 

pesquisa, as ações de execução ficam a cargo das instituições da administração indireta, como 

SEMACE, ZPE e CEARAPORTOS, o que aponta para uma fraca atuação por parte dos 

Municípios envolvidos, pela pequena parcela de entidades com tal perfil. 

Ostrom (2007) afirma que os atributos dos atores afetam a estrutura das situações, 

pois são a revelação de características, valores, comportamentos, níveis de entendimento, 

compreensão e conhecimento, tendo em vista as regras em que está pautado o contexto desses 

atores. 

O apanhado de regras em uso pelo Poder Público para a Gestão de Resíduos 

Sólidos Industriais no CIPP demonstrou que os atores públicos são pouco conhecedores da 

regras e normas que norteiam a gestão de resíduos,  e as atividades desempenhadas são 

sempre prejudicadas por equipes de trabalho reduzidas, falha no conhecimento técnico e falta 

de participação do ente Municipal nos processos de licenciamento e fiscalização do CIPP.  

Para Ostrom (1986) resultados alcançados por uma sociedade têm sempre como 

base regras implícitas ou explícitas, propostas por conjunto de indivíduos que visam o alcance 

da ordem e da previsibilidade. Essa previsibilidade pode ser identificada nos instrumentos de 

Gestão Ambiental que vem sendo utilizados para processos de licenciamento, fiscalização e 

monitoramento adotados com base na Política Nacional de Meio Ambiente, norma vigente 

desde 1981. 

Apesar da afirmação de Ostrom (1986) de que a imposição de regras exige a 

tomadas de ações ou o alcance de resultados, para o Poder Público, e essa condição não é 

exclusiva dos entes investigados nesta pesquisa, as regras ou normas que têm sido adotadas 

para a gestão de resíduos sólidos industriais, pelo menos no CIPP, não tem sido instrumento 

de transformação da realidade do Complexo. 
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Dentre os instrumentos de interação entre as organizações estudadas, receberam 

enfoque durante a pesquisa, o Pacto pelo Pecém e a AECIPP. O Pacto foi firmado e as ações a 

serem executadas a partir dele geraram uma Agenda para empresas, Poder Público e 

sociedade. As interações geradas pelo Pacto não tiveram continuidade devido à falta de 

instrumentos que pudessem cobrar a execução do que foi acordado, dentro dos prazos 

estabelecidos. 

O Pacto não gerou sinergia entre os entes federados para tratar as questões 

relacionadas ao CIPP, e a pauta de resíduos sólidos industriais recebeu, durante o Pacto, o 

olhar conservador da destinação final em aterro sanitário.  

A AECIPP que também foi considerada ponto focal de interação entre empresas e 

Poder Público durante a pesquisa, tem tido uma fraca ou nenhuma atuação em termos de 

gestão de resíduos sólidos industriais e não se disponibilizou em participar das entrevistas. 

A falta de observação das regras estabelecidas, não necessariamente por força de 

lei, mas pelos acordos firmados como no caso do Pacto e da instituição de uma associação que 

representa o próprio Complexo, pode ser considerado elemento determinante para que as 

interações não ocorram ou não se perpetuem ao longo do tempo entre os indivíduos e as 

organizações (OSTROM, 2005). 

Existem barreiras que o Poder Público, para seguir com a gestão de resíduos 

sólidos industriais no CIPP, deve ultrapassar. Li et al.(2015) descreveu bem essas barreiras e 

durante a pesquisa foi possível identificar a existência delas para a  adoção de soluções à 

problemática da gestão de resíduos sólidos industriais no CIPP.  

A regulação, não em termos de falta ou excesso, mas de inadequação permite o 

não direcionamento das indústrias para tratar seus resíduos sólidos industriais de maneira 

mais sustentável, com menos externalidades ao meio ambiente. A pesquisa mostrou que 

existem novas iniciativas do Poder Público em lidar com licenciamento, fiscalização 

ambiental e incentivo fiscal, mas que ainda não se reverteram em vantagem real para as 

indústrias da região do CIPP.  

Li et al.(2015) também chama atenção para barreiras institucionais que ficaram 

evidentes durante a pesquisa, comprovada a debilidade que as questões políticas e a falta de 

infraestrutura do governo causam à falta de continuidade ou ao desenvolvimento das ações do 

Poder Público. As barreiras tecnológicas e financeiras também estiveram presentes no estudo 

da condição da gestão de resíduos sólidos industriais no CIPP. 
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O CIPP, apesar de instituído como Complexo Industrial em 2002, não tem sido 

gerenciado como um Complexo. Atividades ou processos nos quais ocorre a participação e o 

inter-relacionamento de duas ou mais empresas ocorrem no Complexo em escala ainda muito 

pequena e por inciativa das próprias empresas.  

Evidências mostram que uma das barreiras enfrentadas pelo Poder Público para a 

promoção da sustentabilidade de Parques Industriais como o CIPP, levando-o ao patamar de 

Parque Eco Industrial, é a falta de conhecimento técnico e especializado acerca da temática. 

Nesse sentido a Ecologia Industrial contribui com tecnologias e formas de atuação viáveis à 

problemática, pois com base em teorias sistêmicas ressignifica sistemas industriais, trazendo-

os a um funcionamento analógico ao de ecossistemas naturais. 

Para o Poder Público do Estado do Ceará, a industrialização de regiões como a do 

CIPP contribui para uma desconcentração populacional dos grandes centros urbanos, 

tomando-se como exemplo a cidade de Fortaleza. No entanto, não há evidências de lideranças 

públicas motivadas em coordenar ações em captação das indústrias, manutenção de 

infraestrutura e adequada solução para disposição de resíduos. 

O governo Federal tem contribuído com o desenvolvimento do CIPP por meio do 

“Programa de Investimento em Logística- PIL”. Lançado em 2012, o programa é executado 

por meio de concessão de rodovias, ferrovias e portos, e tem como objetivo a adequação 

desses equipamentos à grandeza geográfica brasileira e à prestação de serviços de suporte à 

importação, exportação e mercado interno. Dentre os resultados esperados com a implantação 

do programa, está a criação de base para o crescimento sustentável do Brasil nos próximos 50 

anos. 

Fator de grande relevância foi identificado durante a pesquisa: não existem 

informações sistematizadas acerca de resíduos sólidos industriais no Estado do Ceará. A 

SEMACE recebe periodicamente relatórios das indústrias, gerados a partir de 

automonitoramento, no qual são relatados os resultados da atividades industriais para que 

possam manter-se em operação. 

A SEMACE recebe periodicamente os relatórios de automonitoramento, avalia, 

mas não sistematiza as informações, pois não dispõe ainda de sistema para coleta desses 

dados. O ASMOC, também compartilha da mesma falta da SEMACE, pois recebe 

diariamente toneladas de resíduos advindos das indústrias do CIPP, no entanto, não dispõe 

informações sistematizadas acerca dos resíduos recebidos. 
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Ceglia, Abreu e Silva Filho (2017) desenvolveram pesquisa no Pólo Industrial de 

Maracanaú, na qual identificaram fragilidade na possibilidade da conversão do Pólo à 

condição de Parque Eco-Industrial. Dentre as dificuldades apresentadas, os entrevistados da 

pesquisa apontaram a ausência de financiamentos públicos, de instrumentos de incentivo, de 

pressão ou orientação do governo como barreira institucional à adoção de processos como os 

de Simbiose Industrial. 

A pesquisa evidenciou que as organizações pesquisadas carecem de valores como 

confiança, benevolência e universalismo, o que resulta em falta de envolvimento ambiental 

para tratar questões relacionadas à gestão de resíduos sólidos industriais. Os participantes da 

pesquisa ocorrida em Maracanaú mostraram vontade que as questões suscitadas possam ser 

dirimidas por intervenções de um governo que abra caminho para criar uma sociedade mais 

sustentável, com baixo consumo de recursos naturais, o mínimo de contaminação ambiental e 

uma economia mais eficiente, apesar da falta de atuação desse governo do Pólo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As problemáticas relacionadas a resíduos sólidos tem sido evidentes em Fortaleza 

e região metropolitana, dadas as transformações pelas quais essas cidades têm passado com o 

aumento populacional, crescimento do turismo, ampliação da industrialização, ampliação do 

consumo, e a preocupação em se preservar os Ecossistemas Naturais dessas regiões. É na 

região metropolitana da Capital do Estado do Ceará que se concentram dois grandes Pólos 

industriais, Maracanaú e CIPP. Com isso, a sociedade vê no Poder Público a responsabilidade 

em manter o equilíbrio entre o desenvolvimento e o ambiente natural sadio.  

No CIPP, assim como em Maracanaú, o Poder Público não tem se sensibilizado 

ao problema da gestão de resíduos sólidos produzidos pelas indústrias. No entanto, diferente 

de Maracanaú, onde já não há muitas opções ou possibilidades de expansão e 

desenvolvimento da indústria, dadas as questões territoriais e de habitação, o trabalho mostrou 

que o CIPP encontra-se numa fase em que há possibilidades de intervenção, por dentro do rol 

de prioridades de investimento para o governo. 

A melhoria das condições do Complexo, em termos de gestão de resíduos sólidos 

industriais, perpassa pela captação de indústrias que possam facilitar o processo de Simbiose 

Industrial para resíduos sólidos; a implantação de usina de gestão de resíduos industriais, 

equipamento bem mais moderno que o aterro sanitário; implementação de incentivos fiscais 

às indústrias que se agregarem à cadeia de Simbiose Industrial; remodelação dos processos de 

fiscalização e de licenciamento, e desenvolvimento de sistemas de informações. 

Um dos pontos chave da pesquisa foi a ausência de informações sistematizadas, 

atualizadas, disponíveis, acerca dos resíduos sólidos produzidos pelas indústrias do CIPP. Não 

ter informação é um ponto crítico para lidar de forma estratégica acerca de qualquer situação, 

e as indústrias nunca poderão se articular para trocarem seus resíduos se esta falta não estiver 

sanada. Neste aspecto, instituições públicas como a SEMACE têm muito a contribuir, pois 

monitora as empresas do Complexo periodicamente, e dispõe de autoridade suficiente dentro 

deste processo. 

Outro ponto crítico considerado na pesquisa foi a questão política. A pesquisa 

realizou-se entre os meses de setembro de 2016 e março de 2017, período de eleições e de 

transição de administrações municipais. Neste período foram encontradas duas situações 

politicamente distintas para os municípios pesquisados: (i) Em São Gonçalo do Amarante o 

Prefeito havia sido reeleito e boa parte de vereadores também havia sido reeleito ou estava 
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ocupando cargo na própria prefeitura; (ii) No município de Caucaia houve substituição de 

Prefeito e de todo o quadro de comando das Secretarias setoriais. 

A manutenção do atual prefeito de São Gonçalo do Amarante oportunizou 

continuidade da gestão com um quadro de assessores igual ao da gestão 2013-2016. Esse 

aspecto trouxe uma facilidade de acesso aos representantes das instituições. Situação diferente 

ocorreu com o município de Caucaia, em que houve resistência por parte dos representantes 

do poder público em participar da pesquisa e prestar informações acerca do CIPP, 

comportamento motivado pela falta de entrosamento da nova administração com as questões 

do Complexo.  

A mudança de quadros gestores na administração pública, o que pode ocorrer a 

cada quatro anos, pode trazer benefícios ou prejuízos à sociedade, uma vez que com 

frequência causa descontinuidade em parcerias, programas, projetos e atividades do poder 

público. 

Por fim, a percepção ao final deste trabalho é a de que o Poder Público precisa 

olhar para uma de suas questões mais críticas, a da profissionalização. É preciso avançar em 

pesquisa, em reconhecimento da amplitude dos problemas a serem enfrentados e no que há de 

melhor em termos de soluções; na identificação dos processos a serem implementados e 

melhorados; no tamanho real e nas habilidades das equipes de trabalho, das estruturas 

organizacionais das instituições públicas; na delimitação de atribuições e responsabilidades e 

na inter-relação dentro e entre os poderes e as esferas de governo. 

Vale ainda ressaltar que a pesquisa não esgotou a investigação acerca de todas as 

ações que têm sido desenvolvidas pelo Poder Público no Estado do Ceará para a GRSI no 

CIPP. No entanto, as evidências são fortes de que essa questão não tem sido prioridade para o 

Poder Público. Desta feita é necessário lembrar que é compreensível as limitações já citadas 

de falta de conhecimento técnico sobre o tema, equipes reduzidas e todas as desiguais 

condições pelas quais o Estado do Ceará apresenta diante do cenário nacional. Diante disso o 

que se espera é que este trabalho possa contribuir com a reflexão dos órgãos de governo que 

participaram da pesquisa e com as ações que estão por vir para o desenvolvimento do CIPP. 
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6.1 Sugestões para próximos trabalhos 
 

Com base nos resultados obtidos com a pesquisa, foram identificadas 

possibilidades para próximos trabalhos, levando-se sempre em consideração as contribuições 

científicas e gerenciais: 

 Ampliar a base de instituições investigadas, no sentido de que toda a rede pública 

possa sentir-se parte das soluções em gestão de resíduos sólidos industriais; 

 Aplicar o IAD- framework nas diversas arenas, considerando stakeholders empresas, 

comunidade, mídia e instituições de financiamento; 

 Aplicar o IAD- framework para tratar outras questões relacionadas ao CIPP como 

gestão de recursos hídricos; 

 Ampliar o espectro da discussão em torno dos sujeitos da pesquisa, sejam eles atores 

públicos ou privados, no sentido de tentar enxergar as redes que existem no CIPP 

para questões relacionadas a resíduos. 
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APÊNDICE A –  ROTEIRO DE ENTREVISTAS APLICADO AOS 
REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES INVESTIGADAS (FASE 
EXPLORATÓRIA) 
Dados de identificação da pesquisa: 

Nome do entrevistado:____________________________________________ 

Email do entrevistado:____________________________________________ 

Instituição pública:_______________________________________________ 

Site oficial da instituição pública:___________________________________ 

Cargo ou função que ocupa:_______________________________________ 

Atribuições:___________________________________________________ 

Data da entrevista:______________________________________________ 

Local da entrevista:_____________________________________________ 

Entrevistador:__________________________________________________ 

 

Perguntas 

Papel da Secretaria 

1. Qual o papel da Secretaria no CIPP? Quais são as prioridades? Qual o planejamento 

da Secretaria em relação ao CIPP? 

2. Que ações estratégicas de desenvolvimento econômico autossustentável a Secretaria 

tem implementado no CIPP? 

3. Como o Governo/Município está montando a infraestrutura para minimizar os 

impactos ambientais do CIPP? 

4. Existe integração de outras secretarias do governo municipal e estadual no processo de 

desenvolvimento do CIPP? Há participação de stakeholders fora do governo 

estadual/municipal? Quais? Há a intenção de ampliar a participação desses 

stakeholders? Quais? Ex.FIEC, Universidade, etc. 

CIPP Geral 

1. Como a Secretaria avalia a participação atual das empresas no desenvolvimento 

sustentável na região do CIPP? De que maneira o governo contribui/poderia 

contribuir? 

2. A Secretaria tem o conhecimento da criação da AECIPP (Associação das Empresas do 

CIPP), se sim, que análise você faz sobre essa iniciativa? Como ela pode contribuir 

para a interação entre as empresas e o desenvolvimento sustentável no CIPP? 
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3. Qual a preocupação da Secretaria com os impactos ambientais e sociais gerados pelas 

empresas do CIPP na comunidade de São Gonçalo ? 

4. De que forma isso mobiliza vocês a tratarem do assunto? 

5. Você poderia indicar os principais atores, que na sua opinião, tem uma grande 

influência para que haja uma conscientização sustentável na região do CIPP?  

6. Quais são os grandes desafios enfrentados pelo CIPP para que seja possível a 

construção do desenvolvimento sustentável da Região Industrial do Pecém? 

7. Em sua opinião, como os governos Municipal, Estadual e Federal deveriam atuar para 

facilitar o desenvolvimento sustentável do CIPP e das empresas ali instaladas?  

Troca de resíduos 

8. Existe iniciativa ou intenção da Secretaria em incentivar ou promover programa de 

troca de resíduos no CIPP? De que forma? 

9. Como a Secretaria cria condições para que haja essa troca de resíduos entre as 

empresas? 

10. Quais são as atividades necessárias para o gerenciamento de resíduos por parte do 

Governo/município (industriais e comerciais)? 

11. Há incentivos financeiros e/ou fiscais para incentivar programas de gerenciamento de 

resíduos? Se sim, de que forma são concedidos? 

12. Existem diversas leis ambientais. Alguma dessas leis poderia contribuir para essa troca 

de resíduos? Qual o problema de coloca-las em prática? 

13. Quais são as limitações/barreiras da troca de resíduos no CIPP? 

14. Como essas barreiras podem ser superadas?  

15. Existe um programa de treinamento ou capacitação dentro da Secretaria a fim de 

auxiliar as empresas na diminuição dos resíduos ou na facilitação de troca dentro elas? 

Se sim, como? 
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APÊNDICE B- ROTEIRO DE ENTREVISTAS APLICADO AOS 
REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES INVESTIGADAS (FASE 
CONFIRMATÓRIA) 
 

Dados de identificação da pesquisa: 

Nome do entrevistado:____________________________________________ 

Email do entrevistado:____________________________________________ 

Instituição pública:_______________________________________________ 

Site oficial da instituição pública:___________________________________ 

Cargo ou função que ocupa:_______________________________________ 

Atribuições:___________________________________________________ 

Data da entrevista:______________________________________________ 

Local da entrevista:_____________________________________________ 

Entrevistador:__________________________________________________ 

 

Perguntas 

Condições Biofísicas 

1- Qual a estrutura, em termos de organograma da Prefeitura?  

2- Existem órgãos colegiados como conselhos ligados ao CIPP? Se sim, como funciona, 

com que frequência se reunem? Suas ações tem caráter consultivo, deliberativo, 

normativo, recursal ou de assessoramento? (também regras em uso e atributos dos 

atores) 

3- Quais as condições materiais das instituições da Prefeitura? Cada secretaria ou órgão 

tem sede própria, alugada, compartilha prédio? 

4- Todas a instituições estão localizadas dentro da Capital? Existe alguma instituição 

dentro do CIPP? 

5- Existe relação da instituição com aterros sanitários? 

Atributos dos atores 

6- Quais as atribuições de cada uma das instituições que compõem a Prefeitura? Qual das 

instituições tem relação com o CIPP? Quais instituições, dentro da estrutura 

organizacional da Prefeitura estão diretamente relacionadas ou desenvolvem 

atividades relacionadas ao CIPP? 

7- Quais as características jurídicas e administrativas destas instituições? 
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8- Qual o grau de entendimento destas instituições acerca da gestão de resíduos no CIPP? 

Como a Prefeitura se relaciona com o CIPP? grupos de discussão, agenda política 

regular ou contínua para tratar de assuntos relacionados ao complexo? Qual o 

posicionamento da Prefeitura em relação a programas de gerenciamento de resíduos?  

9- Qual o grau de homogeneicidade das instituições? Qual seu tamanho, sua composição, 

quantidade de servidores, qual recebe maior prioridade para o governo do Estado? 

Qual o percentual de recursos recebido  

Regras em uso 

10- Como a prefeitura tem tratado das questões relacionadas à gestão de resíduos na forma 

legal? Existem projetos de lei ou grupos pensando sobre o tema? 

11- Existe legislação relacionada à instituição que trate de gestão de resíduos? 

12- Existe fiscalização por parte da Prefeitura em relação à disposição dos resíduos sólidos 

industriais provenientes das indústrias do CIPP? 

13- Em relação a planejamento, as ações relacionadas ao CIPP estão previstas em 

instrumentos como PPA, LOA e LDO? Existe recorte para o tratamento de resíduos 

sólidos industriais? 

14- Existe investimento de organizações como Bancos em ações relacionadas à gestão de 

resíduos sólidos industriais proveniente do CIPP? 

Interações 

15- Como a instituição se relaciona com o CIPP? 

16- Existe integração ou instrumentos de integração como consórcios, grupos de trabalho 

entre o Município, o Estado e a União, para execução de ações em relação à gestão de 

resíduos sólidos no CIPP?  

Critérios de avaliação 

17- Como você avalia a situação atual do CIPP em termos de gestão de resíduos 

industriais? 

18- Quais dificuldades e barreiras o município pode ou tem enfrentado para a promoção da 

gestão sustentável de resíduos sólidos no CIPP? 

19- Como essas barreiras podem ser superadas? 

Resultados 

20- Qual o posicionamento da instituição em relação a programas de gerenciamento de 

resíduos? Existe plano integrado de Gestão de resíduos coordenado por alguma 

instituição do Estado? Esse plano inclui o CIPP? 
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21- Existem ações relacionadas à gestão de resíduos sólidos, subprodutos dos processos 

industriais do CIPP que estejam em planejamento ou execução por alguma instituição 

pública do Estado? (tecnologias envolvidas, construção de aterros, aquisição de 

equipamentos) 

22- Você pensa num futuro em relação à gestão de resíduos sólidos industriais no CIPP? 

Vocês tem conhecimento sobre funcionamento de parques ecoindustriais, sobre 

processos de simbiose industrial? A instituição já levou em consideração coordenar, 

fomentar ou incentivar uma possível troca de resíduos entre as empresas no CIPP? 
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APÊNDICE C – Notícias veiculadas em jornal de grande circulação no Estado (O Povo), 
entre os  meses março e junho de 2017, acerca do CIPP 

Data Noticia Disponível em 
10/06/2017 Cearáportos comemora 

incremento de 92% 
http://www.opovo.com.br/jornal/colunas/opovoeconomia
/2017/06/a-justica-continua-cega.html 

09/06/2017 Movimentações no Porto do 
Pecém crescem 92% em maio 

http://www.opovo.com.br/busca/?q=pecem 

09/06/2017 Exportações cearenses crescem 
117, 2% em maio 

http://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/06/expo
rtacoes-cearenses-crescem-117-2.html 

08/06/2017 ZPE: 250 milhões em contratos 
operacionais 

http://www.opovo.com.br/jornal/colunas/opovoeconomia
/2017/06/zpe-r-250-milhoes-em-contratos-
operacionais.html 

07/06/2017 CSP recebe licença operacional http://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/06/csp-
recebe-licenca-de-operacao.html 

02/06/2017 Atração de investimentos: 
incentivos sim, privilégios não 

http://www.opovo.com.br/jornal/opiniao/2017/06/editori
al-atracao-de-investimentos-incentivos-sim-privilegios-
nao.html 

01/06/2017 PIB do município de São Gonçalo 
do Amarante cresce 114,48% com 
CSP 

http://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/06/pib-
do-municipio-cresce-114-48-com-a-csp.html 

01/06/2017 Governo quer abastecer Pecém só 
com água de Dunas 

http://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/06/gove
rno-quer-abastecer-pecem-so-com-agua-de-dunas.html 

31/05/2017 1º furo horizontal em duna 
para captação de água é 
feito pelo Governo 

http://www.opovo.com.br/noticias/ceara/caucaia/2017/05
/1-furo-horizontal-em-duna-para-captacao-de-agua-e-
feito-pelo-governo.html 

30/05/2017 Alternativas para o consumo 
d’água nas empresas 

http://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/05/alter
nativa-para-o-consumo-d-agua-nas-empresas.html 

31/05/2017 A disputa pela água http://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/05/a-
disputa-pela-agua.html 

24/05/2017 Começam estudos para reuso de 
água de esgoto 

http://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/05/com
eca-estudo-para-reuso-de-agua-do-esgoto.html 

18/05/2017 Pecém: duas novas termelétricas 
(a base de gás natural) 

http://www.opovo.com.br/jornal/colunas/vertical/2017/0
5/pecem-2-novas-termeletricas.html 

10/05/2017 Geração de empregos: Camilo diz 
que foco é na atração de empresas 

http://www.opovo.com.br/busca/?q=pecem 

09/05/2017 Exportações: cresce siderurgia e 
cai área de frutas 

http://www.opovo.com.br/jornal/colunas/opovoeconomia
/2017/05/exportacoes-cresce-siderurgia-e-cai-area-de-
frutas.html 

02/05/2017 Governo deve anunciar 10 bilhoes 
para PPPs: dentre estas parcerias 
existe uma voltada à gestão de 
resíduos sólidos industriais 

http://www.opovo.com.br/jornal/colunas/opovoeconomia
/2017/05/governo-deve-anunciar-r-10-bi-para-ppps.html 

21/04/2017 Ceará negocia volta de refinaria 
com Petrobrás 

http://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/04/cear
a-negocia-volta-de-refinaria-com-petrobras.html 

18/03/2017 Gestão holandesa no Pecém deve 
começar em um ano 

http://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/03/gest
ao-holandesa-no-pecem-deve-comecar-em-um-ano.html 

22/03/2017 Porto do Pecém nasceu para ser 
via de crescimento do Estado 

http://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/03/port
o-do-pecem-nasceu-para-ser-via-de-crescimento-do-
estado.html 
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APÊNDICE D – Notícias veiculadas em jornal de grande circulação no Estado (Diário 
do Nordeste), entre os  meses março e junho de 2017, acerca do CIPP 

Jornal Diário do Nordeste 
Data Noticia Disponível em 

03/06/2017 Dessalinização: resultado em 
julho 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/neg
ocios/dessalinizacao-resultado-em-julho-1.1765440 

03/06/2017 Egídio Serpa: Pecém e seus 
problemas 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/neg
ocios/coluna/egidio-serpa-1.209/egidio-serpa-pecem-e-
seus-problemas-1.1765424 

03/06/2017 Concessões: três editais lançados 
este mês 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/neg
ocios/concessoes-tres-editais-lancados-neste-mes-
1.1765402 

03/06/2017 Ceará vai lançar novo plano 
estratégico para até 2050 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/neg
ocios/ceara-vai-lancar-novo-plano-estrategico-para-ate-
2050-1.1765400 

01/06/2017 Pecém: movimentação de 
conteiners salta 32% 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/neg
ocios/pecem-movimentacao-de-conteineres-salta-32-
1.1763647 

25/05/2017 Fundo Brasil-China favorece 
projeto de refinaria no Ceará 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/neg
ocios/fundo-brasil-china-favorece-projeto-de-refinaria-
no-ce-1.1759522 

25/05/2017 Água: reuso atenderá o dobro da 
demanda do CIPP 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/neg
ocios/agua-reuso-atendera-ao-dobro-da-demanda-do-
cipp-1.1759538 

24/05/2017 Pecém movimenta 135 pás eólicas http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/neg
ocios/pecem-movimenta-135-pas-eolicas-1.1758964 

23/05/2017 Dinamismo nos portos http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/opi
niao/dinamismo-nos-portos-1.1758389 

18/05/2017 Governo lança edital de 1,3 
milhões para cercar ZPE 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/neg
ocios/governo-lanca-edital-de-r-1-3-mi-para-cercar-zpe-
1.1755549 

05/04/2017 Pecém e Roterdã tem encontro 
marcado 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/neg
ocios/pecem-e-roterda-tem-encontro-marcado-1.1732540 

25/03/2017 Ceará de portas abertas para 
investimentos do mundo 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/neg
ocios/ceara-de-portas-abertas-para-investimentos-do-
mundo-1.1726695 

23/03/2017 Pecém e Roterdã: passo inicial 
para sociedade 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/neg
ocios/pecem-e-roterda-passo-inicial-para-sociedade-
1.1725158 
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