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RESUMO 

 

Com o aumento da população nos últimos anos (crescimento de 12,33% entre 2000-10), uma 

das ações que se observa no âmbito da cidade de Curitiba é a parceria entre o município e a 

sociedade civil para minimizar os efeitos maléficos do lixo urbano gerado, decorrente do 

progresso econômico local (crescimento do PIB municipal de 6,00% entre 2002-2010, 

segundo dados do IBGE). Este artigo tem como principal objetivo analisar o papel da 

Prefeitura Municipal de Curitiba no que tange a gestão de resíduos sólidos urbanos por meio 

dos programas e os projetos municipais institucionalizados; além de mostrar os atores 

envolvidos e as suas respectivas funções. Alguns desse Programas e Projetos da Prefeitura de 

Curitiba, que já estão em funcionamento ha mais 10 anos e já mostram resultados positivos,  

envolvem toda a sociedade, desde o projeto educação ambiental, onde existe uma atuação 

direta nas escolas municipais, até o projeto Ecocidadão, que melhora a condição de vida dos 

catadores de papel da cidade, além de oferecer um local de trabalho com equipamentos 

adequados para o trabalho. Metodologicamente, caracteriza-se por ser uma pesquisa 

qualitativa e descritiva baseada em um estudo de caso específico, a cidade de Curitiba. Os 

resultados principais mostram que a compreensão da importância dada à biodiversidade e aos 

serviços ecossistêmicos por parte dos atores envolvidos e da sociedade civil na cidade de 

Curitiba tem resultado em ações que minimizam os efeitos nocivos do desenvolvimento 

econômico local e crescimento populacional vivenciados pela cidade nas últimas décadas, 

embora existam muitos desafios econômicos, políticos e sociais a serem superados. 

 

Palavras chave: Gestão Ambiental, Curitiba, Resíduos Sólidos, Meio Ambiente, 

Sustentabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento da população nos últimos anos houve, consequentemente, um 

aumento também na quantidade de lixo urbano gerado. Segundo dados do IBGE (2010) [7], 

entre 2000-10a população cresceu 12,33%, passando de 169 milhões, em 2000, para 190 

milhões, em 2010; de igual maneira, também ocorreu incremento na geração diária do lixo 

urbano de 34,95% para o mesmo período. Em 2000 somava-se 125 mil toneladas de lixo por 

dia, este valor subiu para 281 mil toneladas/ dia, em 2010. A partir deste contexto, uma das 

ações que se observa no âmbito na cidade de Curitiba é a parceria entre o município e a 

sociedade civil para minimizar os efeitos maléficos desse lixo gerado, decorrente do progresso 

econômico local. 

Os governos locais são atores indispensáveis para a implementação de decisões e 

acordos ambientais internacionais, tendo em vista que a implementação de tais acordos 

frequentemente se dá no âmbito das cidades, e a forma como as cidades são planejadas e 

governadas influencia, significativamente, a dimensão dos impactos diretos e indiretos sobre a 

biodiversidade (PUPPIM DE OLIVEIRA et al., 2011) [17]. 

Verificou-se que a Prefeitura de Curitiba possui vários programas e projetos 

relacionados à área ambiental, como o programa Biocidade, que teve início em 2007. Além 

desse, existem outros programas como o Lixo que não é Lixo, Câmbio Verde, o Programa de 

Educação Ambiental nas escolas municipais, além do projeto Ecocidadão. 

Este artigo tem como principal objetivo, analisar o papel da Prefeitura Municipal 

de Curitiba no que tange a gestão de resíduos sólidos urbanos por meio das políticas, dos 

programas e dos projetos municipais institucionalizados; além de apresentar o papel dos 

principais atores envolvidos. Para tanto este artigo está dividido em cinco partes.  Além desta 

introdução, na segunda parte, discutem-se os conceitos de biodiversidade, desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade. Na terceira parte, apresenta-se o papel dos municípios na 

gestão dos resíduos sólidos, para em seguida analisar a preocupação ambiental da Cidade de 

Curitiba sob a ótica da gestão pública e de suas políticas municipais. Ainda nesta parte, 

descreve-se os aspectos metodológicos, a gestão do projeto Biocidade Resíduos Sólidos, que 

constitui um dos seis projetos do programa Biocidade; e as ações dos principais atores 

envolvidos com tais atividades. Na quinta e última parte são apresentadas as considerações 

finais. 
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2. BIODIVERSIDADE, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Conforme Gross et al. (2006) [6], a diversidade biológica ou biodiversidade é a 

variedade de vida na Terra. Ela é constituída pelas variedades interespecíficas entre espécies e 

de ecossistemas. A biodiversidade também se refere às relações complexas entre seres vivos e 

entre seres vivos e seu meio ambiente. Portanto, biodiversidade é o conjunto de toda a vida no 

planeta Terra, incluindo todas as diferentes espécies de plantas, animais e micro-organismos 

(estimados em mais de 10 milhões de espécies), toda a variabilidade genética dentro das 

espécies (estimada em 10 a 100 mil genes por espécie) e toda a diversidade de ecossistemas 

formados por diferentes combinações de espécies. Também inclui os serviços ambientais 

responsáveis pela manutenção da vida na Terra, pela interação entre os seres vivos e pela 

oferta dos bens e serviços que sustentam as sociedades humanas e suas economias.  

Para Barbieri (2010) [1] há pouco conhecimento sobre a biodiversidade em 

praticamente todos os ecossistemas. No caso do Brasil, por ser um país enorme e possuir toda 

essa riqueza, é de suma importância possuir políticas que visem sua proteção local/regional, 

através de ações estaduais e municipais, que associadas às outras ações de outros estados e 

municípios alcancem um melhor resultado a nível nacional.  

Por isso, é de extrema importância que o ser humano cuide do meio ambiente, não 

somente pelo fato de depender dele, mas porque existem outros serem que vivem no mesmo 

ambiente que o homem e possuem vida própria. Dada a problemática relacionada ao aumento 

do lixo urbano gerado em consequência do aumento da população  nos últimos anos, o termo 

sustentabilidade ficou muito conhecido e vem sido usado com muita frequência, o homem 

passou a ter consciência ambiental, tentando conciliar a população, seus gastos, crescimento e 

o lixo gerado com o meio ambiente. 

Sustentabilidade consiste na garantia da sobrevivência atual e futura e “configura-

se como uma nova forma de pensar e agir das pessoas em sua busca” (SIMÃO et al, 2010, p. 

37) [18]. A sustentabilidade tem um tripé que é o econômico, social e ambiental.  

A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 

capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer as necessidades das 

futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.  

De acordo com Silva (2005) [16], sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

são conceitos distintos, mas complementares, levando a um mesmo objetivo, sendo que a 

sustentabilidade pode ser compreendida como um fim, ou o objetivo maior, e o 
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desenvolvimento sustentável como o meio para alcançá-la. Numa concepção temporal, o 

desenvolvimento está vinculado ao presente, enquanto a sustentabilidade se vincula ao futuro. 

 

3. O PAPEL DOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 30 (BRASIL, 1988, p.54) 

[2] compete aos municípios: 

“I. legislar sobre assuntos de interesse local;(...); VII. prestar, com a 

cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à 

saúde da população; VIII. promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano; (...)”. 

 

Neste caso, os municípios são responsáveis diretos pelos serviços de limpeza 

pública, coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos, pois são serviços 

públicos locais cujos interesses prevalecem sobre os da União ou dos Estados. Então, os 

municípios devem estar comprometidos, por força da lei, a legislar e executar os serviços de 

gestão dos resíduos sólidos urbanos, realizando atividades de saneamento baseadas no 

ordenamento territorial, ainda que com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado. São as prefeituras que têm a competência de estabelecer o uso do solo em seus 

espaços territoriais, concedendo licenças e alvarás assim como se responsabilizar pela limpeza 

pública. Cabe ao município, portanto, o papel central na gestão dos resíduos sólidos urbanos, 

incluindo desde a  coleta, transporte até o destino final. Todo o lixo coletado deve ter destino 

adequado, não podendo ser disposto de forma irregular, pois tem efeitos negativos quando são 

coletados, transportados e disposto de forma incorreta, tais como assoreamento de rios e 

córregos, entupimento de bueiros com consequente aumento de enchentes nas épocas de 

chuva, além da destruição de áreas verdes, mau cheiro, proliferação de moscas, baratas e 

ratos, todos com graves consequências diretas ou indiretas para a saúde pública (REZENDE, 

2006) [15]. 

 O conceito de gestão de resíduos sólidos abrange atividades referentes à 

tomada de decisões estratégicas e à organização do setor para esse fim, envolvendo 

instituições, políticas, instrumentos e meios. Dessa maneira, entende-se Modelo de Gestão de 

Resíduos Sólidos como um "conjunto de referências político-estratégicas, institucionais, 

legais e financeiras capaz de orientar a organização do setor". 
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 Segundo TCHOBANOGLOUS et al. (1993) [19], gerenciamento de resíduos 

sólidos pode ser definido como a disciplina associada ao controle da geração, estocagem, 

coleta, transferência, transporte, processamento e disposição dos resíduos sólidos, de acordo 

com princípios de saúde pública, econômicos, de engenharia, de conservação, estéticos, e de 

proteção ao meio ambiente, sendo também responsável pelas atitudes públicas. 

Neste trabalho, entendemos como políticas públicas o conjunto de atividades 

desenvolvidas pelo Estado, que concebem e implementam  ideias relevantes aos problemas da 

sociedade. E, apesar do Estado ser o responsável por estabelecer as regras e mecanismos de 

punição, em virtude de sua capacidade de universalização, coerção e regulamentação; as 

políticas somente se realizam quando todos os atores sociais (Estado e sociedade civil) 

envolvidos na sua implementação interagem e se integram entre si (SILVA, 2005) [16]. 

No Brasil, em termos de planejamento municipal, as cidades precisam elaborar 

três planos básicos, a saber: o Plano Diretor Municipal (PDM), o Planejamento Estratégico 

Municipal (PEM) e o Plano Plurianual Municipal (PPAM) – (REZENDE, 2006) [15].  

O Plano Diretor Municipal (PDM) é também denominado de Plano Diretor da 

Cidade ou de Planejamento Urbano. Os princípios que norteiam este plano estão contidos no 

Estatuto da Cidade, no qual esse plano está definido como instrumento básico para orientar a 

política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município 

(ESTATUTO DA CIDADE, 2002) [5]. Já o Planejamento Estratégico Municipal é um plano 

macro para tratar dos problemas estratégicos do município, incluindo diversas temáticas. Ele 

se caracteriza por ser um processo dinâmico e interativo para determinação dos objetivos, 

estratégias e ações do município. É elaborado por meio de diferentes técnicas administrativas 

com o total envolvimento dos atores sociais, ou seja, munícipes, gestores locais e demais 

interessados na cidade. Ele é formalizado para articular políticas federais, estaduais e 

municipais visando produzir resultados no município e gerar qualidade de vida adequada aos 

seus munícipes. Neste trabalho vamos focar no Plano Plurianual Municipal (PPAM) para 

levantar as principais políticas municipais relacionadas à biodiversidade e seus respectivos 

orçamentos. 

O PPAM é um instrumento do planejamento municipal, que estabelece os 

objetivos, as estratégias e as ações da administração municipal para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes, bem como, para as despesas relativas aos programas de duração 

continuada. Ele é exigido pela Constituição Federal (Artigo 165), que estabelece o sistema 

orçamentário federal regulado por três leis: a Lei do Plano Plurianual (PPA); a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) (ESTATUTO DA 
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CIDADE, 2002) [5]; e tem periodicidade quadrienal, avançando um ano no próximo governo. 

Neste caso, nele se estabelecem as metas prioritárias municipais bem como suas ações, 

organizadas em programas, projetos, atividades e operações especiais para o alcance dos 

resultados esperados, que são produtos e/ou serviços a fim de atender as demandas da 

sociedade. Deste plano derivam a LDO e LOA.  

 

4. O PAPEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA NA GESTÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

4.1 Aspectos Metodológicos 

Essa é uma pesquisa qualitativa e descritiva. É qualitativa porque procura-se 

compreender o papel da cidade de Curitiba na gestão ambiental, particularmente sobre a 

gestão de resíduos sólidos urbanos. Por outro lado, é descritiva porque descreve as políticas e 

programas municipais instituídos para a gestão de resíduos sólidos a fim de amenizar os 

efeitos maléficos do desenvolvimento econômico. A partir do estudo de caso da cidade de 

Curitiba, que é descrito por meio de fontes bibliográficas e documentais (leitura e análise dos 

PPAs e Contratos de Gestão de 2009-11); como também a partir de entrevista feita com um 

dos responsáveis pela gestão ambiental, o responsável pela Programa de Educação Ambiental 

da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA). As pesquisas bibliográfica, documental e 

de campo foram realizadas nos anos de 2011-12.  

 A cidade de Curitiba é capital do Estado do Paraná, possui 1.751.907 

habitantes e 435 Km
2 

de área geográfica (IBGE, 2010) [7]. É composta por nove 

administrações regionais, 26 municípios e 75 bairros. 

 

4.2 Gestão Ambiental na Cidade de Curitiba: Compromisso de Gestão Pública, Políticas 

e Programas 

Analisando o compromisso de gestão da Prefeitura de Curitiba no que tange à 

gestão ambiental e biodiversidade, podemos observar que é histórico a preocupação dos 

gestores municipais por meio de suas participações em importantes eventos internacionais e 

comprometimentos políticos. Em 2006, a cidade de Curitiba sediou a Conferência das Partes 

(COP 8), que é o órgão máximo decisório no âmbito da Convenção de Diversidade Biológica 

(CDB) e é constituída por todas as Partes integrantes da Convenção e reúnem-se 

ordinariamente a cada dois anos.  E, os temas prioritários em discussão foram o acesso e 

repartição de benefícios, biodiversidade em ilhas e uma abordagem preparatória sobre o tema 
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espécies exóticas, que foi o assunto da COP 9.  Um ano depois, em março de 2007, na cidade 

de Curitiba, aconteceu o primeiro encontro sobre cidades e biodiversidade. Deste encontro 

saiu a Declaração de Curitiba sobre Cidades e Biodiversidade, que reconhecia a importância 

do envolvimento das autoridades locais nos esforços globais voltados para a proteção e uso 

sustentável da biodiversidade. Na época, o prefeito da cidade, teve três participações diretas 

nos debates da COP 9, em Bonn, na Alemanha. Dentre estas, ele participou do evento 

promovido pelo secretário executivo da COP 9, Ahmed Djoghlaf.  

Outra reunião sobre Cidades e Biodiversidade aconteceu em janeiro 2010, em 

Curitiba. Este evento foi um preparatório para a Conferência das Partes sobre Diversidade 

Biológica (COP 10), em Nagoya, no Japão, em outubro de 2010; e teve como objetivos 

elaborar um documento-base para a adoção de um Plano de Ação sobre Biodiversidade dentro 

do Contexto Urbano; e discutir a metodologia da criação de um Índice de Biodiversidade 

Urbana. Neste evento, o prefeito apresentou o Programa Meio Ambiente – Biocidade, que 

fora instituído, em 2007, pela cidade de Curitiba,como um programa de biodiversidade 

urbana, que consiste em um  sistema de gestão que reúne esforços de diferentes áreas da 

administração municipal para combater as perdas da biodiversidade no meio ambiente urbano, 

compatibilizando o desenvolvimento da cidade com a conservação da natureza. Com esse 

programa a cidade foi premiada como a cidade mais sustentável do mundo, pelo Globe 

Fórum, com o prêmio GlobeAwardSustainable City. 

O Programa Meio ambiente – Biocidade é um programa prioritário da atual gestão 

municipal dentre os 26 programas formalizados no PPAM da cidade de Curitiba para o 

período de 2009-2013. Em cada programa, são definidos o objetivo, as ações do governo, as 

metas, os produtos e quantidades; como também seus respectivos orçamentos dentro dos 

padrões legais exigidos. A preocupação com o desenvolvimento ambiental constitui o terceiro 

vértice do plano de trabalho do atual governo da cidade de Curitiba. 

O Programa Biocidade foi criado em 2007 como uma das ações estratégicas 

sustentáveis da cidade de Curitiba para promover o controle e a proteção do meio ambiente 

urbano. Dados os crescimentos: populacional e econômico; recentes locais e seus respectivos 

efeitos sobre a diversidade biológica (biodiversidade), que afeta a qualidade de vida da 

população; a intenção do governo, com este programa, é garantir que haja, ao mesmo tempo, 

o desenvolvimento urbano com a preservação dos ecossistemas locais. Este programa 

objetiva, portanto, reduzir os efeitos maléficos do desenvolvimento socioeconômico da cidade 

sobre as áreas naturais. Particularmente, com esta intenção busca-se reduzir as perdas de 

biodiversidade criando inovações de preservação do ambiente urbano com a preservação da 
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biodiversidade; por meio da identificação de espécies da flora nativa para produção e uso 

paisagístico de parques, praças, jardins públicos e privados; e da revitalização dos rios e 

adoção de alternativas sustentáveis de mobilidade urbana. Este programa tem orçamento 

estimado de R$719.066.000,00, para o período entre 2009-13, sendo 83,14% desse montante 

destinado a gastos correntes e o restante para gastos com capital; e reúne cinco indicadores e 

seis projetos (ver Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Principais Indicadores e Projetos do Programa Meio Ambiente- Biocidade 

Indicadores Projetos 

área verde/ habitante, número de dias do ano 

com qualidade do ar adequada, relação % do lixo 

reciclável sobre o lixo total coletado, pessoas 

participantes por ano em atividades de educação 

ambiental nos diferentes projetos e m2 de unidades 

de conservação 

Biocidade – Sociedade 

Sustentável 

Biocidade Belém Vivo 

Biocidade Resíduos Sólidos 

Biocidade Viva Atuba 

Biocidade Viva Barigui 

Biocidade Viva Iguaçu 

Fonte: SMMA (2009,2010, 2011, 2012) 

 

Especificamente, sobre o projeto Biocidade Resíduos Sólidos, ele foi concebido e 

está sendo operacionalizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e tem 

como objetivo “promover a coleta, transporte e o tratamento adequado dos resíduos sólidos, 

tendo como premissa o seu máximo aproveitamento, reduzindo a destinação em aterro 

sanitário” (SMMA, 2010). No seu planejamento foram instituídos três indicadores e diversos 

produtos para auxiliar a avaliação do programa. A Tabela 2 seguinte apresenta estes 

indicadores e os produtos projetados para o período de 2009-12, publicados nos contratos de 

gestão. 

 

Tabela 2 – Indicadores e Produtos do Projeto Biocidade Resíduos Sólidos para o 

período de 2009-12 

  

Indicadores 

2008 2009 2010 2011 2012 

Situação 

Inicial Meta Meta Meta Meta 

Pessoas envolvidas em atividades de educação ambiental 

ligadas a resíduos sólidos 29000 31900 36685 44022 55027 

Catadores envolvidos no projeto Eco Cidadão 150 450 1000 1000 500 
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Abrangência dos serviços de limpeza pública (em %) 100 - 100 100 100 

Produtos 

2008 2009 2010 2011 2012 

 Meta Meta Meta Meta 

Sistema integrado de processamento e aproveitamento 
de resíduos (SIPAR) - DP 16.66 30 40 

Parques de Recuperação de Recicláveis "Projeto Eco-
Cidadão" - 4 7 5 5 

Campanha permanente para estimular a redução e a 
separação de recicláveis - 1 1 - - 

Coleta domiciliar e serviços de limpeza pública 
executados - - 1 - - 

Coleta seletiva no município executada - - 100 - - 

Troca de recicláveis por hortifrutigranjeiros nos pontos 
do Câmbio Verde - - 88 - - 

Coleta de resíduos vegetais - - 100 - - 

Coleta de resíduos tóxicos nos terminais de transporte 
urbano  - - 24 - - 

Fonte: SMMA (2009, 2010, 2011, 2012) 

Nota: A sigla DP refere-se ao termo desenvolvimento do produto. O ano de 2009 foi destinado para o 

desenvolvimento de novas etapas do projeto; sobre as metas do SIPAR, para os anos de 2009 e 2010 refere-se ao 

nível de implementação e para os demais anos ao % da licitação da obra. 

 

4.3 O Projeto Biocidade Resíduos Sólidos 

O Projeto Biocidade Resíduos Sólidos abrange uma série de ações, dentre elas o 

projeto Ecocidadão, além de programas como Coleta do Lixo Tóxico, Lixo que não é Lixo, 

Lixo que não é Lixo para condomínios, Câmbio Verde e o Educação Ambiental.  

O Projeto Biocidade Resíduos Sólidos constitui um dos seis projetos do Programa 

Biocidade, que abordam as questões urbanas e diversas soluções inovadoras para a área de 

gestão ambiental. Ele foi implantado, em 2007, com a finalidade central de “promover a 

coleta, o transporte e o tratamento adequado dos resíduos sólidos, tendo como premissa o seu 

máximo aproveitamento, reduzindo a destinação do aterro sanitário” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURITIBA, 2010) [12]. 

Para atender essa crescente demanda de lixo urbano, a cidade de Curitiba possui 

diversas ações para coletar e tratar o lixo conforme o seu tipo. O lixo domiciliar é coletado e 

destinado ao aterro sanitário. Já para os resíduos dos serviços de saúde há um contrato 

específico da empresa responsável ou hospital. Os resíduos vegetais servem para o 

aproveitamento de biomassa e os resíduos tóxicos são enviados para a Central de Tratamento 

de Resíduos Industriais (CTRI). Os resíduos recicláveis são enviados para a Unidade de 
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Valorização de Resíduos e depósitos particulares ou para os Parques do Ecocidadão. Para o 

resíduo tóxico, há um programa específico que foi lançado em 1998, o “Programa de Coleta 

do Lixo Tóxico Domiciliar”, que é realizado nos diversos terminais de ônibus de Curitiba, de 

acordo com um calendário previamente estabelecido. Tal programa consiste na coleta de 

resíduos manuseados rotineiramente nas residências e que merecem cuidados especiais quanto 

à sua disposição, tais como pilhas, medicamentos vencidos, embalagens de inseticidas, 

baterias, lâmpadas fluorescentes, restos de tintas e solventes. Deste modo, o descarte correto 

destes resíduos evita problemas à saúde humana e à poluição ambiental. 

Em relação aos resíduos recicláveis, Curitiba possui duas iniciativas públicas para 

coletar este material, a saber: o Lixo que Não é Lixo e o Câmbio Verde. O Programa “O Lixo 

que não é lixo” foi implantado, em 1989, com o objetivo de realizar a coleta seletiva 

domiciliar do lixo reciclável. A coleta é feita pelas ruas da cidade, nos dias e horários 

predeterminados sob a responsabilidade da empresa terceirizada pela Prefeitura Municipal de 

Curitiba, a Cavo. Nesse programa, o lixo orgânico é separado do lixo reciclável, através de 

um caminhão que passa recolhendo somente o lixo reciclável de acordo com a sua escala. 

Já o programa Câmbio Verde foi implantado em 1991. Este programa substituiu o 

programa Compra do Lixo da SMMA, implementado em 1989. Naquela época, era efetuada a 

troca de lixo orgânico por vales-transportes, mas desde que ocorreu uma supersafra de 

repolho na Região Metropolitana de Curitiba, em 1991, percebeu-se que a troca do vale 

transporte poderia ser substituída por alimentos com a inclusão do lixo reciclável na permuta, 

constituindo uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Abastecimento (SMAB) e 

SMMA, o que originou o Programa Câmbio Verde.  Este programa consiste na troca de 

materiais recicláveis por produtos hortifrutigranjeiros, através de 95 pontos de troca 

espalhados por Curitiba. A prefeitura fornece caçambas em regiões de difícil acesso aos 

caminhões de coleta da limpeza pública e os moradores dessas regiões são responsáveis por 

depositar os resíduos nas caçambas. Cada saco de lixo com aproximadamente 8kg a 10kg é 

trocado por uma cesta de alimentos. Além disso, a prefeitura repassa à associação de 

moradores cerca de 10% do valor correspondente ao total de sacos de lixo coletados. A troca 

do lixo reciclável por hortigranjeiros destina-se à famílias com renda de até 3,5 salários 

mínimos. Cada quatro quilos de lixo vale um quilo de frutas e verduras. Pode ser trocado 

também o óleo vegetal e animal. Neste caso, para cada 2 litros de óleo vale 1 kg de alimento. 

A troca é efetuada quinzenalmente em pontos de atendimento implantados na cidade de 

Curitiba, de acordo com calendário anual estabelecido pelas SMMA e SMAB. O valor 

convertido deve ser usado para melhorias na região. De acordo com a SMMA, em 2011, 
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foram arrecadadas 2.799,1 toneladas de resíduos trocados por 700 toneladas de alimentos. 

Estas iniciativas de reciclagem de resíduos sólidos projetaram a cidade de Curitiba como a 

cidade que possui o maior índice de reciclagem dentre as cidades brasileiras, com 21% de 

índice de reciclagem. 

Após a coleta do lixo seletivo, através destes dois programas, há dois possíveis 

destinos: a Unidade de Valorização de Resíduos Sólidos Recicláveis (UVR) e os parques do 

Ecocidadão. A UVR está localizada no município de Campo Magro e é administrada pelo 

Instituto Pró-Cidadania de Curitiba (IPCC), através de um convênio firmado com o 

município.  

Já o projeto Ecocidadão, teve seu início em 2007 com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida dos trabalhadores informais, que vivem da coleta seletiva de lixo e 

contribuir com o meio ambiente, reduzindo os gastos de energia e aumentando a vida útil dos 

aterros sanitários. No ano de 2008 o projeto contava com 150 catadores envolvidos já no ano 

de 2013 conta com 380 catadores.  No ano de 2010 já havia 10 parques de reciclagem e no 

ano de 2013 há 15 parques de reciclagem distribuídos em vários bairros da cidade. O 

programa é desenvolvido pela SMMA em parceria com a Fundação de Ação Social (FAS), e 

administrado pela Aliança Empreendedora com apoio da Fundação AVINA, estas últimas 

organizações não governamentais (ONGs), as quais têm convênio com a Prefeitura de 

Curitiba. Além disso, o Ecocidadão conta com a parceria do Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). Operacionalmente o projeto consiste em 

oferecer ao catador de lixo, que se organiza por meio de associações ou cooperativas, um 

espaço para ele coletar, separar, beneficiar e comercializar o lixo reciclável, de forma coletiva, 

nos barracões denominados Parques de Reciclagens. Estes parques têm entre 600 a 800 mil 

m
2
, podem comportar até 100 catadores e são equipados com prensa, balança, empilhadeira e 

bancadas de separação de materiais, enfim equipamentos necessários para a atividade de 

coleta seletiva, que são do patrimônio municipal, mas de uso dos catadores de lixo. Além dos 

equipamentos, o espaço conta com cozinha, banheiros e área para carrinhos. No barracão da 

associação, eles têm ainda a oportunidade de participar de cursos diversos, oferecidos pela 

prefeitura, além de desenvolverem outras atividades, como o artesanato. Eles possuem infra 

estrutura física, administrativa e gerencial necessárias à sua operacionalização. A compra de 

equipamentos, o aluguel dos barracões e a gestão da atividade produtiva são atividades 

realizadas pelos gestores e técnicos da ONG. O trabalho dos catadores feito por meio de 

associação, formaliza a sua atividade junto aos órgãos locais e certifica o destino dado ao 

resíduo separado, que são exigências legais recentes (Lei Nacional de Gestão de Resíduos 
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Sólidos, em vigor desde 2012). Até 2011 o projeto Ecocidadão tinha aberto 13 parques 

espalhados por Curitiba e, para o ano de 2012 a meta é abrir os restantes 12 novos parques 

para atingir o objetivo do projeto. Segundo a SMMA, em 2011, foram comercializadas 

4.758,64 toneladas de materiais recicláveis. Uma das vantagens do projeto EcoCidadão é 

propiciar aos trabalhadores de reciclagem um espaço para eles manusearem o lixo coletado, 

sem a necessidade de levar esse material para casa. Nos parques do Ecocidadão, os catadores 

associados podem vender os materiais recicláveis diretamente para a empresa processadora, 

aumentando, dessa forma, a margem de lucro. A renda média destes catadores de lixo 

associados aos Parques de Reciclagem é de R$ 1.200,00. 

Por outro lado, foi desenvolvido um projeto para a coleta dos resíduos sólidos de 

Curitiba e algumas cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) em 20 municípios, 

denominado Sistema Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos (SIPAR). 

Este projeto não propõe a operação de um aterro, mas sim uma indústria, na qual o lixo é a 

matéria-prima para adubo e material energético. Ele prevê ainda a instalação em um terreno 

em Mandirituba, na RMC. Esta alternativa visa aproveitar ao máximo a reciclagem do lixo 

sólido urbano e mínima dependência do aterro sanitário como destino do lixo sólido urbano. 

Segundo estudo feito pelo IAP (2012), a composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

urbanos da cidade de Curitiba, para o ano de 2006, é composta, principalmente por matéria 

orgânica (38,11%), seguida de papel (13,84%) e plástico filme (12,81%). A partir desta 

constatação, o potencial de aproveitamento destes resíduos seriam: 851,70 toneladas/dia 

(equivalente a 38,11% do total do lixo) de matéria orgânica para compostagem; 709,35 

toneladas/dia (31,74% do total de lixo) para ser reciclado; e 673,8 toneladas/dia (30,75%) de 

materiais não recicláveis e não compostáveis, sendo que parte deste com potencial para 

aproveitamento energético. Este empreendimento propõe, portanto, aproveitar ao máximo o 

lixo reciclável, parcela da matéria orgânica, aproveitamento energético como também 

tratamento e disposição adequada dos rejeitos. Esta proposta é relevante considerando o 

problema recente da localização de um novo aterra sanitário para a destinação do lixo sólido 

urbano de Curitiba. Entre o período de 1989-2010 foram destinadas 12 milhões de resíduos no 

aterro sanitário da Caximba. Atualmente, a prefeitura de Curitiba destina este tipo de lixo para 

o aterro da Fazenda Rio Grande, com previsão de uso até dezembro de 2012. Em 2001, a 

cidade de Curitiba coletou 471.228 toneladas de lixo (SMMA, 2012). 

Já o Projeto Educação Ambiental foi concebido pela prefeitura de Curitiba a partir 

do conceito que esta instituição tem sobre a educação ambiental. Ela considera a educação 

ambiental como uma forma de integrar as ações do poder público e da população para juntos 
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construir um ambiente equilibrado de vida. As questões ambientais são tratadas com o 

objetivo de resgatar a história da cidade e manter a identidade dos moradores com o meio em 

que vivem a fim de desenvolver valores relativos à proteção ambiental e à sustentabilidade do 

desenvolvimento local. As ações típicas da prefeitura reúnem a distribuição de cartilhas, 

folhetos, cartazes e vídeos, que tratam da realidade local divulgando conceitos e práticas 

ambientais adequadas. Além destas ações, a prefeitura possui uma Unidade Móvel de 

Educação Ambiental, que é um ônibus equipado com vídeo, aparelho de som, exposição 

fotográfica e maquete da cidade. Este ônibus circula em escolas, parques, praças e eventos 

realizados pela prefeitura. O Projeto Educação Ambiental possui ações voltadas para a 

comunidade e as escolas. Para que desde cedo todos tenham conscientização para conciliar o 

meio ambiente com a vida urbana e suas atividades.  

Demais ações abrangem os plantios comunitários e palestras educativas. No caso 

das ações da educação ambiental voltadas para as escolas, desde 1989, a educação ambiental 

foi incluída no currículo das escolas municipais de forma interdisciplinar. E para ampliar o 

aprendizado de sala de aula, a prefeitura oferece cursos de capacitação aos professores da rede 

de ensino municipal e a realização de visitas orientadas e trilhas em parques e bosques, que 

são feitas pelos alunos. Além disso, a prefeitura também promove atividades nas unidades de 

conservação, tais como, em parques, bosques, Jardim Botânico, museus Botânico e do Capão 

do Imbuia; como também no zoológico municipal; para fazer com que as pessoas (alunos e 

demais membros da comunidade) tenham uma maior compreensão sobre a dinâmica da 

cidade e tenham uma relação mais integrada com o meio em que vivem. Então, ações como 

promoção de visitas orientadas, trilhas perceptivas, exposições sobre os ecossistemas 

brasileiros para alunos e demais membros da comunidade local objetivam desenvolver 

atitudes de conservação da natureza. 

Dentre principais atores envolvidos e as suas respectivas funções nesses 

programas e projetos podem-se destacar: A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), que é o 

órgão público executor das ações municipais. Ela é responsável por diversos projetos e 

programas e deve conciliar o crescimento econômico com os interesses sociais e ambientais, 

mantendo um desenvolvimento sustentável urbano, promovendo o turismo sustentável 

urbano. A SMMA é a principal parceira do PMC por ser a gestora das ações ambientais a 

nível municipal, e deve gerenciar as ações ambientais a nível municipal, com a função de 

promover a preservação, melhorar e recuperação da qualidade ambiental, coordenando e 

integrando as atividades relacionadas à defesa do meio ambiente. É responsável também por 

gerenciar os resíduos sólidos urbanos e pela limpeza pública. A Fundação do Meio Ambiente 
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(FMMA) por sua vez, é responsável por fiscalizar, promover a educação e realizar o 

licenciamento ambiental, em nível municipal. Ademais, ela é responsável pela criação do 

Código Municipal do Meio Ambiente, pela realização de um novo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e pela Lei de Arborização Urbana. A SMAB é um órgão municipal 

cujo objetivo é promover o abastecimento de alimentos, associado à educação alimentar, 

visando a melhoria do padrão nutricional da população de Curitiba, principalmente a que se 

encontra em risco social. Ela contribui para a distribuição dos alimentos no programa Câmbio 

Verde, colaborando também para a programação do calendário de distribuição de alimentos, 

que é feito em parceria com a SMMA. A Fundação de Ação Social (FAS) é o órgão gestor da 

assistência social do município para atender as demandas sociais. Ela atua de forma 

integrada a órgãos governamentais e instituições não governamentais, que compõem a rede 

sócio assistencial do município. Seu objetivo funcional é coordenar e implementar a política 

da assistência social em Curitiba, a fim de proteger as famílias e indivíduos em situação de 

risco e vulnerabilidade social. A associação Aliança Empreendedora é responsável pela gestão 

dos recursos humanos, físicos e financeiros do Projeto Ecocidadão. A Fundação AVINA 

orienta e apoia (faz auditorias contábeis, financeiras e técnicas) a Aliança Empreendedora na 

gestão operacional do Projeto Ecocidadão. O Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis (MNCR) é parceiro do projeto Ecocidadão tendo como papel 

estabelecer as diretrizes de atuação da associação ou cooperativa dos catadores de lixo no 

projeto.  O Instituto Pró-Cidadania de Curitiba (IPCC) é uma associação civil sem fins 

lucrativos, de caráter assistencial, beneficente e cultural. O Instituto atua de forma integrada 

com entidades assistenciais no âmbito da cidade de Curitiba, apoiando programas e projetos, 

de caráter social, voltados a população em vulnerabilidade social. E administra a Unidade de 

Valorização de Recicláveis (UVR), de Campo Magro, que promove atividades de educação 

ambientais nas UVRs, organiza oficinas de reciclagem de papel e visitação no Museu do 

Lixo. A Federação Paranaense das Associações dos Produtores Rurais (FEPAR) tem parceria 

da SMMA, ela fornece os alimentos excedentes da safra agrícola local para serem cambiados 

por lixo reciclável no Programa Câmbio Verde. A Federação dos Produtores do Paraná 

(FEPAR) intermedeia a negociação da compra de alimentos entre a SMMA e os produtores 

paranaenses associados. E a CAVO, que é uma empresa privada de gestão ambiental 

especializada em resíduos, águas e efluentes, e é líder no segmento de tecnologias para o 

tratamento de resíduos de saúde, atua na gestão de resíduos sólidos. Neste segmento, ela é 

parceira da PMC há mais de 10 anos na gestão do lixo municipal. A Cavo também projetou e 

opera a primeira central de resíduos da indústria siderúrgica. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho era analisar o papel da Prefeitura Municipal de Curitiba 

no tocante à gestão de resíduos sólidos urbanos por meio das políticas, dos programas e dos 

projetos municipais institucionalizados; além de apresentar o papel dos principais atores 

envolvidos. 

Os resultados mostram que, a importância dada à biodiversidade e aos serviços 

ecossistêmicos por parte dos atores envolvidos (governo local, sociedade civil e outros) na 

cidade de Curitiba tem resultado em ações para minimizar os efeitos nocivos do 

desenvolvimento econômico local e crescimento populacional vivenciados pela cidade, nas 

últimas décadas. Dessa forma,os governantes locais tem sido ativos para com as preocupações 

ambientais e participaram efetivamente das reuniões regionais, nacionais e internacionais 

relacionadas às questões ambientais, sendo promotores de importantes iniciativas.  

Em relação aos principais planos de ação, políticas municipais, sistemas de 

indicadores e outros instrumentos relacionados aos aspectos da biodiversidade e o status de 

implementação; constatamos que a cidade de Curitiba, por meio de seus últimos governantes, 

tem se comprometido com as questões ambientais, sendo instituído desde 2007, o programa 

Meio Ambiente – Biocidade como o terceiro vértice do plano de trabalho do atual governo da 

cidade de Curitiba. Este programa, por sua vez, reúne uma série de projetos relacionados 

desde o desenvolvimento econômico local sustentado, preservação de matas nativas e 

revitalização de bacias hidrográficas, até o tratamento adequado dos resíduos sólidos urbanos, 

institucionalizado por meio do Projeto Biocidade Resíduos Sólidos, que conta com a 

educação ambiental (o Projeto Educação Ambiental) e a profissionalização da gestão pública 

como importantes vetores nestas ações. 

No geral, o governo local tem investido em diversos programas e projetos 

ambientais. Particularmente, a gestão dos resíduos sólidos, tem sido foco de análise e 

planejamento por parte dos gestores municipais de Curitiba. Estes desenvolveram inúmeros 

programas específicos, desde a sua coleta, tratamento e destino adequado. A ação dos 

principais atores envolvidos, quer sejam públicos ou privados, nestes programas tem 

contribuído para o desenvolvimento de vários projetos, tais como o SIPAR. E, embora  

prefeitura de Curitiba conte com corpo técnico capacitado em suas secretarias e órgãos, a 

efetividade das ações públicas para os problemas ambientais acabam esbarrando em questões 

políticas, em razão da vontade política e da quebra de programas devido à mudança de gestão. 

Este é o caso do projeto SIPAR, que já foi concebido, tem viabilidade técnica e econômica, 
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mas ainda não foi implantado, por razões políticas e econômicas. Outro problema constatado, 

mas que não é singular da cidade de  Curitiba, mas da gestão pública brasileira como um todo, 

são as ações de governo. No caso das campanhas de educação ambiental para fins de 

conscientização da  reciclagem do lixo, há uma falha em sua continuidade, cuja campanha 

teve fim em 2006. Neste caso, percebe-se que alguns projetos são “quebrados” quando há 

mudança de governo. Devido ao consumo exacerbado da atualidade, bem como da produção 

excessiva de resíduos sólidos, a conscientização ambiental deve ser contínua, partindo das 

escolas e para toda a coletividade. Enfim, ter o comprometimento dos principais gestores 

municipais e contar com pessoal qualificado para desenvolver projetos viáveis tecnicamente e 

economicamente não é suficiente para resolver os problemas ambientais; mas o compromisso 

com a preservação ambiental, juntamente com a ocorrência do desenvolvimento econômico, 

depende de atitudes e comportamentos favoráveis, que se consolidam com ações contínuas de 

todos, inclusive de empresários que se beneficiem economicamente da situação atual e da 

oposição política ao atual governo. 
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