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Resumo 

Devido ao aumento da população nos últimos anos, conseqüentemente houve um aumento 
muito grande na quantidade de lixo gerado. Dessa forma todos passaram a ter maior 
preocupação com esse lixo, e com o meio ambiente de forma geral. 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 do lixo gerado, decorrente 
do progresso econômico local. Este artigo tem como principal objetivo, mostrar os 
programas e os projetos da Prefeitura de Curitiba e a importância dos mesmos para a área 
ambiental, em específico os resíduos sólidos. É fundamental compreender os mecanismos 
de governança e governabilidade das cidades, bem como os atores, papéis e relações 
existentes no que se refere à capacidade de propor, implementar e gerir políticas voltadas 
às questões ambientais e de manutenção da biodiversidade. Essa é uma pesquisa 
exploratória e aplicada, porque busca compreender melhor a questão ambiental na Cidade 
de Curitiba e de qual forma esta política funciona efetivamente. Foram analisados 
documentos de forma exploratória, literatura documental, além de entrevista pessoal com 
um responsável da área ambiental, no âmbito público. Como resultados verificou-se que a 
Prefeitura possui vários programas e projetos relacionados à área ambiental, como o 
programa Biocidade, que teve inicio em 2007 e possui vários projetos como o Ecocidadão, 
além de existir outros programas como o Lixo que não é Lixo, Câmbio Verde e o Programa 
de Educação Ambiental nas escolas municipais. Pois esses programas e projetos são muito 
importantes na Cidade de Curitiba. Também foi analisado quais os atores envolvidos em 
cada programa e projeto, bem como as suas funções. Estes atores podem ser classificados 
de diferentes maneiras. Podem ser governamentais e não governamentais; sociedade, 
empresas, grupos da sociedade civil; dentre outros. Também foi analisada as relações 
existentes entre esses atores. Conclui-se que a compreensão da importância dada à 
biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos por parte dos atores envolvidos (governo 
local, sociedade e outros) 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. Portanto, esses programas e projetos têm efeitos 
positivos, pois conscientizaram grande parte da população a respeito do lixo gerado. O 
compromisso com a preservação ambiental depende de atitudes e comportamentos 
favoráveis que se consolidam com ações contínuas. 
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