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Resumo 

O termo “sustentabilidade” tem alcançado notoriedade na atualidade, diante da possibilidade 

de esgotamento dos recursos naturais, caso o poder público não se conscientize de seu papel 

na conservação do meio ambiente. Em vista disso, realizou-se uma alteração na Lei n.º  

8.666/1993 Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, introduzindo o conceito de 

desenvolvimento sustentável (Lei nº. 12.349/2010). O presente artigo tem como objetivo 

demonstrar a importância dos contratos sustentáveis através do Programa Ecocidadão, da 

Prefeitura Municipal de Curitiba. Para tanto, efetuou-se uma pesquisa bibliográfica acerca dos 

conceitos, utilizando-se a visão de diferentes autores e abordagens sobre o tema, concluindo-

se que a administração pública tem grande importância na efetivação da sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Contrato Sustentável. Cidade Verde. Programa 

Ecocidadão. 

1 Introdução 

Atualmente (2019), o termo sustentabilidade se tornou frequente, pois o mesmo é 

aliado à qualidade de vida. O conceito de sustentabilidade significa a “capacidade de um 

sistema se manter por um longo período através de estratégias e/ou atitudes ecologicamente 

corretas e economicamente viáveis, ou seja, uma atividade sustentável é aquela que consegue 

explorar seus recursos naturais de forma que o mesmo não se esgote” (MIKHAILOVA, 

2004). 

De acordo com o Relatório Brundtland (ONU, 1987), o termo desenvolvimento 

sustentável foi definido como “aquele que atende às necessidades da geração atual sem 

comprometer as necessidades das gerações futuras”. Este conceito foi desenvolvido no final 

da década de 1980, porém só ganhou visibilidade após a Conferência Mundial de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Estado do Rio de Janeiro, em 1992, uma vez 

que houve a necessidade de implementar uma nova estratégia de desenvolvimento econômico, 

pois tanto as empresas privadas quanto a sociedade em geral necessitavam de uma proposta 

que garantisse a produção de bens e serviços para atender as necessidades básicas da 

população, ao mesmo tempo que garantisse a preservação do meio ambiente. Com isto, a 
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atividade econômica, o meio ambiente e o bem-estar social formam o tripé básico do 

Desenvolvimento Sustentável (Figura 1). Porém, este conceito é algo complexo, já que 

envolve a iniciativa privada e o poder público, assim como envolve um consenso 

internacional. Neste contexto, a complexidade se dá pelo fato das diferentes necessidades 

individuais e culturais (NASCIMENTO, 2012). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Portanto, para se ter um desenvolvimento sustentável, algumas medidas devem ser 

tomadas. Limitação do crescimento populacional, preservação dos ecossistemas e 

biodiversidades, diminuição do consumo de energia e o favorecimento as energias renováveis 

são algumas atitudes que podem ser tomadas para favorecer o desenvolvimento sustentável 

(NASCIMENTO, 2012). Para isto, a busca pela qualidade de vida de forma sustentável 

aumenta a preocupação com a gestão urbana nas cidades brasileiras, trazendo para o holofote 

o urbanismo verde.  

As cidades sustentáveis ou cidades verdes proporcionam à população muitas árvores, 

plantas e arbustos que ajuda a melhorar o ar atmosférico e consequentemente traz uma cidade 

mais bonita. Sendo assim, uma cidade verde defende a preservação de grandes áreas verdes, 

habitat para a vida selvagem e jardins comunitários, entre outros (ANDRADE; 

BLUMENSCHEIN, 2013). 

Um dos maiores desafios às cidades sustentáveis é a urbanização acelerada e a relação 

desta com o meio ambiente, uma vez que 80% da população brasileira encontra-se alocada na 

cidade e a urbanização é um empecilho para a preservação das florestas. Portanto, a busca 

pela qualidade de vida deve ser uma iniciativa do governo, pois as prefeituras devem gerir 

melhor as demandas básicas como água, lixo, transporte e áreas verdes urbanas. As cidades 

Figura 1 - Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: NASCIMENTO, 2012. 
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sustentáveis devem ainda fornecer água limpa em quantidade suficiente e sem desperdícios 

e/ou perdas; implementar políticas públicas que evitem a crescente demanda por aterros 

sanitários; viabilizar a locomoção nas grandes cidades, promovendo o fácil acesso aos centros 

urbanos; aumentar as áreas verdes para auxiliar na despoluição atmosférica. Diante disto, a 

cidade sustentável é aquela que possui o contrato sustentável ou a licitação verde, já que o 

maior comprador do município é a prefeitura (BRUNACCI; PHILIPPI JÚNIOR, 2014). 

O contrato e a licitação sustentáveis visam colaborar com o desenvolvimento 

sustentável, ou seja, o desenvolvimento material e tecnológico sem que o mesmo comprometa 

a existência saudável de gerações futuras e o esgotamento dos recursos naturais. O Tribunal 

de Contas da União defende os contratos e licitações sustentáveis, pois estes defrontam o 

desperdício na Administração Pública. As licitações e contratos sustentáveis proporcionam o 

equilíbrio entre o meio ambiente e o direito fundamental garantindo a supremacia do interesse 

público, dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais (FINGER; QUETES, 2014). 

O presente artigo busca responder a seguinte questão: qual a importância dos contratos 

sustentáveis na administração pública, tendo como parâmetro o Programa EcoCidadão? 

Neste sentido, este trabalho buscou analisar a importância dos contratos sustentáveis 

na administração pública, tendo como referência o Programa Ecocidadão, do município de 

Curitiba no Paraná. Como objetivos específicos, buscou-se apresenta o conceito de 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade; descrever os tratados internacionais sobre o 

tema e analisar as leis que envolvem as licitações nos contratos sustentáveis. 

O artigo está organizado em cinco seções, incluindo esta introdução. A segunda seção 

apresenta os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, destaca a 

importância dos tratados internacionais sobre o meio ambiente ressaltando o Relatório de 

Brundtland, a Rio-92, o Rio +10 e o Rio +20, versa também sobre a Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), além de explicitar as leis que regem as licitações 

ecologicamente sustentáveis no âmbito da Administração Pública demonstrando a 

importância dos contratos sustentáveis e cidades inteligentes exemplificado através do 

Programa Ecocidadão do município de Curitiba (Paraná). A seção seguinte demonstra os 

aspectos metodológicos da presente pesquisa, sendo essa caracterizada como: bibliográfica, 

exploratória, qualitativa e documental. A quarta seção trata dos resultados de tal estudo 
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destacando o quanto a cidade de Curitiba se tornou notável com o planejamento e a 

administração do meio urbano, utilizando-se contratos sustentáveis. Por fim é apresentado a 

conclusão do presente artigo ressaltando a importância do Projeto EcoCidadão para o 

município de Curitiba assim como para as associações e cooperativas.  

2 Referencial Teórico 

Nesta revisão bibliográfica serão abordados os contratos e licitações sustentáveis e sua 

contribuição para preservação do meio ambiente assim como a importância do mesmo para o 

desenvolvimento das cidades sustentáveis. 

2.1 Sustentabilidade e o Desenvolvimento Sustentável  

Segundo o Relatório Brundtland (ONU, 1987), a sustentabilidade é a capacidade que o 

sistema tem de suprir as deficiências sem abalar o meio ambiente e a geração futura. Com 

isso, é necessário reformular o modelo de progresso, evoluindo de forma a manter o 

desenvolvimento dos seres humanos, dos animais, das plantas e de todos os seres que habitam 

o Planeta Terra.   

De acordo com Leff et al. (2001, p.31):  

O princípio de sustentabilidade surge como uma resposta à fratura da razão 

modernizadora e como uma condição para construir uma nova racionalidade 

produtiva, fundada no potencial ecológico e em novos sentidos de civilização a 

partir da diversidade cultural do gênero humano. Trata-se da reapropriação da 

natureza e da invenção do mundo; não só de um mundo no qual caibam muitos 

mundos, mas de um mundo conformado por uma diversidade de mundos, abrindo o 

cerco da ordem econômico-ecológica globalizada.         

        O “desenvolvimento sustentável” surgiu através dos estudos da Organização das Nações 

Unidas referente às transformações climáticas, como solução para a humanidade diante de 

uma crise social e ambiental que o mundo está atravessando desde a segunda metade do 

século XX. Apesar de ser um conceito controverso por não definir as verdadeiras 

necessidades do presente e as do futuro, o relatório de Brundtland alerta sobre a maneira de 

encontrar novas formas de desenvolvimento econômico, sem diminuir os recursos naturais e 

sem causar prejuízo ao meio ambiente (BARBOSA, 2008).  
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Segundo Mikhailova (2004, p.27): 

 O desenvolvimento sustentável procura a melhoria da qualidade de vida de todos os 

habitantes do mundo sem aumentar o uso de recursos naturais além da capacidade 

da Terra. Enquanto o desenvolvimento sustentável pode requerer ações distintas em 

cada região do mundo, os esforços para construir um modo de vida verdadeiramente 

sustentável requerem a integração de ações em três áreas: Crescimento e Equidade 

Econômica; Conservação de Recursos Naturais e do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Social (MIKHAILOVA, 2004, p.27). 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, ocorrida em 

Estocolmo, em 1972, ressaltou-se que as questões ambientais haviam se tornado cada vez 

mais objeto de políticas socioeconômicas, em nível nacional ou internacional. Em 1987, a 

World Commission on Environment and Development (WCED1), criou a definição de 

desenvolvimento sustentável que se tornaria clássica (ONU, 1987, p. 46): “Desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende as necessidades da geração atual sem comprometer a 

habilidade das gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades.” 

Foi aprovada em 1989, pela Assembleia das Nações Unidas, a convocação da 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), a 

Rio 92. Foi criada também a Convenção da Biodiversidade e das Mudanças Climáticas que 

resultou no Protocolo de Kyoto, a Declaração do Rio 92 e Agenda 21. Mais tarde, na Cúpula 

da Terra, conhecida como ECO 92, foi criado um acordo assinado por quase todos os países 

do mundo, no qual estes se comprometiam com a estabilização da concentração dos gases 

responsáveis pelo efeito estufa, porém não foram definidas metas de redução específicas para 

cada grupo resultante do encontro (COLAÇO, 2010). 

Portanto, na busca pelo desenvolvimento sustentável pode-se perceber que grandes são 

as preocupações que envolvem a degradação do meio ambiente e, para que os programas 

sejam efetivados com sucesso, é necessário que o poder público, privado e população atuem 

unidos em prol de um país sustentavelmente digno. No entanto, como muitas questões 

ambientais são de natureza global ou regional, os países não conseguem alcançar os 

resultados desejados isoladamente, sendo necessário acordos ambientais internacionais que 

permitam um trabalho conjunto, como será visto a seguir.  
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2.2 Tratados Internacionais Sobre o Meio Ambiente 

A sustentabilidade tem sido assunto de destaque há algumas décadas e em diversos 

discursos políticos e conferências mundiais. Em vista disso, a ONU apresentou o Relatório 

Brundtland, em 1987, examinando as questões críticas de meio ambiente e desenvolvimento, 

sugerindo propostas concretas e realistas para lidar com elas e propondo mudanças na 

implementação das propostas nos níveis nacional e internacional (BARBOSA, 2008). 

O relatório, no que se refere à questões urbanas, destacou o quanto é imprescindível 

à descentralização das aplicações dos recursos financeiros e humanos, além da necessidade de 

o poder político favorecer as cidades em sua escala local. No que tange aos recursos naturais, 

analisou a capacidade da biosfera de absorver os efeitos gerados pela atividade humana. 

Outro evento que obteve notório reconhecimento foi a Rio-92, ou ECO-92, realizada 

na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1992. Nela, foram analisados problemas existentes 

relacionados ao meio ambiente, assim como os avanços alcançados no que se refere ao 

desenvolvimento aliado a sustentabilidade (JORNAL DO SENADO, 2018).  

O evento destacou-se também pelo comparecimento de inúmeros chefes de Estado, o 

que denota a importância da questão ambiental no início dos anos 90. Contou também com a 

presença de um grande número de Organizações Não Governamentais, sendo assim 

realizadas, de maneira paralela, o Fórum Global e a Cúpula da Terra, no qual foi elaborado a 

“A Carta da Terra”, na qual são explicitadas importantes ressalvas sobre o meio ambiente 

sendo retificada pela Unesco e aprovada pela ONU em 2002: 

Além da Carta da Terra, outro documento importante assinado foi a Agenda 21, que 

se define como instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em 

diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e 

eficiência econômica. No Brasil, foi criada a Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 21 (CPDS), visando administrar o processo de concepção e efetivação 

da Agenda 21 Brasileira, tendo como base os seguintes temas: Gestão dos Recursos Naturais, 

Agricultura Sustentável, Cidades Sustentáveis (objeto de estudo do presente trabalho), 

Infraestrutura e Integração Regional, Redução das Desigualdades Sociais e Ciência e 

Tecnologia para Desenvolvimento Sustentável (BRASIL, 2018). 
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A Conferência subsequente de grande prestígio que ressalta a importância do 

desenvolvimento sustentável ocorreu em Johanesburgo, na África do Sul, em 2002, ou seja, 

dez anos após a Conferência ECO 92, denominando-se RIO +10. Assim como ocorreu na 

convenção anterior, houve uma verificação dos objetivos planejados na ECO 92; entretanto, a 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável – CMDS (RIO + 10), enfatizou assuntos 

relacionados aos problemas sociais, à proteção da biodiversidade e ao acesso adequado à 

saúde, à água potável e ao saneamento. Eis que, vinte anos após a realização da Conferência 

ECO-92, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, retornou à 

cidade do Rio de Janeiro, em junho de 2012 para a culminância do Rio +20. Tal conferência 

abordou assuntos de grande relevância servindo como base para debates de suma importância; 

reafirmando o compromisso no que se refere ao desenvolvimento sustentável, além de 

destacar a importância de se erradicar a pobreza, as doenças evitáveis e a fome, entre outros 

problemas sociais; assim como salientou-se que a economia verde deve coadjuvar para o 

crescimento econômico sustentável; dessa forma, no dia 22 de junho foi aprovado e assinado 

o documento “O Futuro que Queremos” (JORNAL DO SENADO, 2018). 

Em vista disso, com o passar dos anos, pode-se perceber a preocupação com a 

qualidade de vida da sociedade atual e futura, juntamente à busca de alternativas sustentáveis.  

 

2.3 As Licitações Ecologicamente Sustentáveis no Âmbito da Administração Pública 

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XXI, determina a obrigatoriedade da 

licitação para a Administração Pública (BRASIL, 1988), havendo regras específicas para estes 

procedimentos. Assim, pode-se dizer que licitação é a forma em que a Administração Pública 

celebra contratos jurídicos com particulares. 

O objetivo da licitação é garantir a isonomia entre os concorrentes e obter maior 

vantagem para o ente público que contrata, além de, no caso da licitação ecologicamente 

sustentável, a promoção do meio ambiente. O art. 3
o
 da Lei nº. 8.666/93, “Licitação 

Sustentável” é aquela que se destina a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável (BRASIL, 2010).  
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Nesse sentido, pode-se dizer que as compras públicas sustentáveis são um 

procedimento administrativo formal que contribui para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável, mediante a introdução de parâmetros sociais, ambientais e econômicos 

nas aquisições de bens, contratações de serviços e execução de obras. De maneira geral, 

refere-se da utilização do poder de aquisição do setor público para conceber benefícios 

econômicos e socioambientais (SOUZA; GONÇALVES, 2015). 

Em 2014, o programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), criada pelo 

Ministério do Meio Ambiente completou 15 anos, tendo como principal objetivo a promoção 

e o incentivo para as instituições públicas implantarem e adotarem medidas na área de 

responsabilidade socioambiental. As entidades públicas e seus funcionários são estimulados a 

adotarem ações sustentáveis no meio ambiente com base em cinco eixos: uso racional dos 

recursos naturais e bens públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no 

ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação e licitações sustentáveis. Atualmente, 165 

instituições públicas municipais, estaduais e federais dispõem do termo de adesão do 

programa. Além disso, 545 órgãos encontram-se cadastrados na Rede A3P, no qual podem 

trocar experiências (BRASIL, 2018). 

 

2.3.1 Contratos Sustentáveis e Cidades inteligentes 

As nomenclaturas utilizadas para definir contratações sustentáveis na literatura 

pesquisada são os termos Licitações Sustentáveis (LS) ou Compras Públicas Sustentáveis 

(CPS), porém nos parece mais adequadas à adoção do termo Contratações Públicas 

Sustentáveis, por dois motivos. O primeiro motivo sendo o termo Licitações Sustentáveis 

abrange somente os procedimentos licitatórios de compra e exclui as contratações diretas. O 

segundo motivo sendo o termo Compras Públicas, que remete somente a compra de produtos 

e aquisições de matérias e omite as contratações de obras e serviços públicos que também tem 

a sua parcela na hora de contribuir para uma cidade inteligente (GUIMARÃES, 2017).  

Os governos têm um enorme poder de compra e há ainda o diferencial para fazer a 

mudança necessária e alterar o curso do esgotamento de recursos, por serem os maiores 

compradores e contratadores de serviços e bens para promover a sustentabilidade a nível 

local, regional e até mesmo nacional e internacional, através do que foi chamado de 
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Contratações Públicas Sustentáveis. A adoção de critérios ambientais na hora de fechar os 

contratos públicos é fundamental para o entendimento de uma cidade inteligente, no entanto 

não há uma definição única e os pontos de vista sobre o assunto são os mais diversos. Em 

1990, esse termo “cidade inteligente” tinha em foco as tecnologias de comunicação e 

informação para definir a cidade como inteligente. Porém, com o passar do tempo, esses 

conceitos foram evoluindo e começou a abranger dimensões para que a cidade fosse circular, 

popular, sustentável e conectada. Existem seis dimensões numa cidade inteligente: economia, 

mobilidade, governança, meio ambiente, convívio e pessoas (FLORES; TEIXEIRA, 2017). 

Para exemplificar todos os conceitos dados até agora, destaca-se o município de 

Curitiba (Paraná). Nessa cidade existe uma rede de 30 parques e reservas florestais, além de 

um sistema de reciclagem chamado de Câmbio Verde onde a população pode trocar seus 

resíduos recicláveis por frutas e verduras frescas. Lá 70% da população utilizam do serviço de 

transporte público devido a sua qualidade, reduzindo a quantidade de automóveis poluindo a 

atmosfera. Além disso, ônibus antigos são transformados em escolas móveis para ensinar a 

sua população a importância da sustentabilidade (KANTER; LITOW, 2009). 

Tendo em vista a ênfase na importância dos contratos sustentáveis, outro grande 

exemplo a ser citado trata-se do Projeto Ecocidadão, que se traduz na preocupação com a 

qualidade de vida dos catadores de material reciclável, assim como com quantidade de 

resíduos recicláveis emitidos no meio ambiente; dessa forma, o município de Curitiba através 

da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por meio da Comissão de Credenciamento/Edital 

nº. 003/2017, publicado em 27/03/2017, tornou público, para ciência dos interessados, o 

credenciamento de Cooperativas e Associações de catadores de materiais recicláveis 

integrantes ao Programa Ecocidadão, em condições de receber, gerir e comercializar, no 

mínimo dez toneladas semanais de resíduos recicláveis, ficando vedado do credenciamento 

quem foi penalizado devido à prática de crime ambiental (PMC, 2017). 

3 Metodologia 

A metodologia aplicada no trabalho foi bibliográfica e exploratória. Segundo Manhães 

et al. (2010), a pesquisa é considerada bibliográfica quando é elaborada a partir de material já 

publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, material 

disponibilizado na internet. Dessa forma, o material da pesquisa foi buscado no Google 
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Acadêmico, utilizando os descritores “contratos sustentáveis”, “desenvolvimento sustentável” 

e “sustentabilidade”, sem limitação de data, tendo sido encontrados 44 resultados, sendo 

utilizados somente aqueles disponíveis gratuitamente na íntegra e em língua portuguesa. 

Também foi realizada pesquisa documental, no período de 13 de março de 2018 a 17 de abril 

de 2019, analisando-se o Edital de Credenciamento nº. 003/2017 - SMMA e inexigibilidade 

nº. 90/2017 – SMMA, obtidos no site da Prefeitura Municipal de Curitiba, além de 

informações relativas ao Programa Ecocidadão, que versa sobre a preocupação com os 

catadores de material reciclado, assim como com a quantidade de resíduos destinados ao meio 

ambiente (PMC, 2017). 

Com o objetivo de complementar as informações obtidas na análise documental, foi 

realizado contato via e-mail, no período de 14 de abril de 2019 a 17 de abril de 2019, com 

Leila Maria Zem, Gerente da Educação Ambiental/Coordenação do Programa Ecocidadão, a 

fim de atualizar informações e dados, bem como esclarecimento de dúvidas quanto ao 

desenvolvimento do programa, sendo sanado questionamentos como: qual a quantidade de 

catadores de material reciclado atuam no programa atualmente? Qual o volume de lixo 

coletado? Quantos barracões são utilizados? Os catadores utilizam adequadamente os EPIs? 

Qual a média da renda dos catadores? A partir das informações fornecidas, foi possível 

realizar as análises e as considerações expostas no presente artigo. 

4 Resultados e Discussões  

           Curitiba se destaca por ter aproximadamente 64m de área verde por habitante, o que 

propicia uma excelente qualidade de ar. Outro projeto implantado é o Programa EcoCidadão, 

que oferece melhores condições de trabalho para os catadores de materiais recicláveis, além 

de prevenir a proliferação de doenças e acumulação domiciliar de lixo (material reciclável). 

Por meio do processo nº. 01-088.948/2017, firmou-se o contrato com Associação de 

Catadores e Reciclagem de Curitiba e região metropolitana – D.J.E.S – ASSOCIAR, 

obedecendo as condições do Edital de Credenciamento nº 003/2017 - SMMA, fundamentado 

no art. 25 da Lei nº. 8.666/93, inexigibilidade nº. 090/2017 e decreto municipal nº. 2.038/2017 

(PMC, 2017). No dia 11 de abril de 2018, realizou-se a assinatura de 29 contratos. 

 O município de Curitiba, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

(SMMA), credencia Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais Recicláveis e 
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Reutilizáveis a receberem, gerirem, triarem e comercializarem todos os resíduos recebidos 

através da coleta seletiva feita no município de Curitiba. A prefeitura dispõe, para cada 

unidade de triagem, no mínimo 10 (dez) toneladas. O credenciamento elaborado em conjunto 

com a prefeitura possuí a vigência de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado de acordo com o regime jurídico aplicável. A contratada é 

responsável pela gestão de pessoal, administrativa e das instalações. Assim como promover 

ações de Educação Ambiental e Segurança do Trabalho e temas relacionados à melhoria da 

autogestão dos catadores. Já o contratante, ficará responsável pela fiscalização do serviço de 

recebimento, triagem, comercialização de Cooperativas e Associações de Catadores de 

Materiais Recicláveis. Essa fiscalização e acompanhamento dos serviços é feito pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por meio da Gerência de Educação Ambiental/ 

Coordenação do Programa Ecocidadão (PMC, 2017). 

Segundo a Gerente da Educação Ambiental/Coordenação do Programa Ecocidadão 

Leila Maria Zem, o programa tem se desenvolvido de acordo com o planejado, além de 

atender as especificidades no que se refere à contratos sustentáveis, demonstrando grande 

importância para a administração pública, oferecendo capacitação para os integrantes do 

programa, bem como equipamento de proteção individual (EPIs), o programa possui 

atualmente em média de 900 - 1000 cidadãos com renda média de R$ 1.500,00/mês 

(começando em R$ 200,00 para catadores menos assíduos do programa, até R$ 3.000,00 para 

os que atuam de segunda-feira à sábado durante todo o dia). Os resíduos recolhidos pelos 

catadores são distribuídos em 40 Parques de Recepção de Recicláveis (barracões), que são 

devidamente documentados e licenciados pelos órgãos competentes. Nesses barracões, são 

processadas cerca de 1.550 toneladas de lixo/mês, entretanto, apesar da expectativa de que 

esses números aumentassem, no momento, em função da existência de muitos catadores 

autônomos recolhendo recicláveis nas ruas, a quantidade desse material coletado pelo 

Município e enviada para as associações tem diminuído consideravelmente, o que faz com 

que o número de catadores nas associações não tenha incentivo para aumento. 

Junto às respostas encaminhadas pela coordenadora do projeto, Leila Maria Zem, 

foram enviados depoimentos de alguns associados, como M. O., de 43 anos, que relata que 

trabalha nas ruas há mais de 30 anos, catando o que encontrava pelas calçadas. Porém, há 
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aproximadamente dois anos, passou a se unir à cooperativa, onde se tornou presidente. Ela 

destaca que hoje, na cooperativa, não se sente mais como uma “lixeira” e deseja que os que 

ainda permanecem trabalhando fora das associações possuam o mesmo sentimento, 

afirmando: “me lembro que vendia o papel a um centavo o quilo. Eu não ia para rua pelo 

material reciclável, mas sim para ganhar uma cesta básica, para alguém me dar uma roupa”.  

M. T., outra associada, criou 15 filhos dentro do lixão, onde morou por anos, e hoje se 

sente uma mulher incrível por estar trabalhando em uma associação: “tenho muito orgulho do 

meu serviço e agradeço a Deus todos os dias”. 

De acordo com Oliveira (2011, p. 27), “a identidade profissional dos catadores é 

marcada pela exclusão social, precárias condições de trabalho, exposição a riscos, 

insalubridade, baixa remuneração e preconceitos”. Observa-se nesses depoimentos que, além 

dos benefícios ambientais, o projeto contribuiu para a inclusão social, proporcionando a 

formação de cooperativas e rendimentos para uma população que convive com a exclusão, 

além de valorizá-los como cidadãos que contribuem para a gestão dos resíduos sólidos.  

 Por outro lado, S. L., coordenadora de um dos Parques de Recepção de Recicláveis, 

explica que a quantidade de materiais utilizáveis entregues pelas associações da Prefeitura 

tem diminuído consideravelmente, destacando que boa parte desse material não pode ser 

reaproveitado. Em sua fala, ressalta que, “de um caminhão com 1500 toneladas de rejeitos, 

600kg aproximadamente são considerados lixo, uma vez que os coletores do caminhão não 

estão se preocupando em selecionar os materiais”. 

Tanto a população quanto os catadores devem ser sensibilizados e mobilizados sobre a 

importância da coleta seletiva, através de ações que possam envolver e motivar para uma 

compreensão do problema, tornando-os participativos e transformadores por entenderem as 

consequências do descarte incorreto dos resíduos e os impactos diretos em suas próprias vidas 

(ARAÚJO, 2011). 

No que se refere à utilização de EPIs, nem sempre a coordenação consegue 

sensibilizar os cooperados para o seu uso. De acordo com Leila Maria Zem, “os catadores 

reclamam que as botas são apertadas e que as luvas atrapalham o trabalho”. Observa-se, 

portanto, a necessidade de ações educativas junto aos cooperados, para que possam se 

proteger adequadamente durante o trabalho, evitando acidentes ocupacionais e doenças. 
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Assim, foi possível observar que o projeto beneficiou a cidade de Curitiba e os seus 

habitantes, que habitam em um ambiente mais limpo, além de desenvolver uma maior 

consciência ambiental em sua população e um sistema de resíduos mais eficiente. Também 

foram beneficiados os catadores de lixo, que foram integrados, por meio do cooperativismo, 

no sistema municipal de gerenciamento dos resíduos, obtendo uma fonte de renda, dignidade 

e maior projeção na comunidade.  

5 Conclusão 

 O desperdício, que acarreta a geração, coleta e descarte de resíduos, é um grande 

desafio global do século XXI, exigindo ferramentas inovadoras de governança. Nesse sentido, 

os municípios, através dos contratos sustentáveis, podem se valer das cooperativas de 

catadores, que constituem uma interessante ferramenta organizacional, capaz de canalizar os 

esforços de ação coletiva de cidadãos e associações como estratégia para melhorar a qualidade 

e a eficiência do gerenciamento de resíduos.  

Por meio da presente pesquisa, foi possível observar que o Projeto EcoCidadão tem 

apresentado resultados positivos tanto para a cidade de Curitiba quanto para os catadores. 

Apesar de ainda se deparar com algumas questões importantes, como uma maior 

conscientização sobre a necessidade e importância da coleta seletiva e utilização de EPIs, 

muito já se avançou desde a sua implementação no município, demonstrando que os contratos 

sustentáveis podem se constituir em excelentes opções para um meio ambiente mais saudável, 

oferecendo melhor qualidade de vida aos cidadãos. 

Também foi considerado um ponto significativamente positivo do projeto a contratação 

de cooperativas, que contribuem para o combate à exclusão social e econômica de grupos 

marginalizados, reduzindo o nível de vulnerabilidade que esses indivíduos enfrentam. 

Assim, entende-se que o objetivo da pesquisa, de demonstrar a importância dos 

contratos sustentáveis através do Programa Ecocidadão, da Prefeitura Municipal de Curitiba, 

foi alcançado. 

           Como proposta para trabalhos futuros sugere-se um acompanhamento do Projeto 

EcoCidadão nos outros 39 municípios do estado do Paraná que também o desenvolvem, a fim 

de verificar se estes vêm apresentando os mesmos resultados positivos de Curitiba, tornando 

possível apresentar as melhores práticas e sugestões de otimização dos mesmos. 
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O presente estudo tem como limitações a impossibilidade de acompanhar in loco as 

atividades da cooperativa e associações de catadores, a fim de analisar de forma mais 

aprofundada as suas características e, com isso, sugerir ações para uma otimização do 

trabalho. 
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