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Prêmio CAIXA Melhores Práticas em Gestão Local 1999 /2000 
 
1. Nome da Melhor Prática  
a) Biorremediação do Aterro Sanitário do Aurá 
b) Cidade: Belém - Pará 
 
2. Endereço da Melhor Prática 
Prefeitura Municipal de Belém 
Praça D. Pedro II, Palácio Antônio Lemos S/N - Comércio 
Belém 
Pará     Brasil 
CEP: 66.020-240    Brasil 
Fone: 55 91-242-3344   Fax: 55 91-225-4540 
email: prefeito@cinbesa.com.br   
 
3. Pessoa de Contato 
Edmilson Brito Rodrigues 
Prefeito 
 
4. Tipo de Organização 
Autoridade Local 
 
 
5. Entidade Proponente da Melhor Prática 
Caixa Econômica Federal 
SBS quadra 04 Lotes 3/4 19º andar 
Brasília 
Distrito Federal Brasil 
CEP: 70092-900  Brasil 
Fone: 55.61.414-8397  Fax: 55.61.414-8417 
email: geurb@caixa.gov.br  Web: www.caixa.gov.br 
Contato: Beatriz Loureiro Cerqueira Lima 
 
6. Parceiros 
CAIXA - Caixa Econômica Federal 
Travessa Padre Eutiquio nº 853 - Campinas 
Belém 
Pará     Brasil 
CEP: 66.015-000    Brasil 
Fone: 55 91-213-2005   Fax: 55 91-223-0583 
E-mail: enbelem@caixa.gov.br    Web: http://www.caixa.gov.br 
Contato: Raimundo Bento Belém Brandão Filho 
Tipo de Instituição: Paraestatal 
 
Secretaria Municipal de Saneamento 
Av. Almirante Barroso nº 3110 
Belém 
Pará     Brasil 
CEP: 66.610-830    Brasil 
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Fone: 55 91-276-7321    Fax: 55 91-276-6530 
E-mail:Sesan@interconect.com.br   
Contato: Francisco Eduardo Pasetto 
Tipo de Instituição Parceira: Autoridade Local 
 
Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) 
Av. Gov. José Malcher nº 1.291 
Belém 
Pará     Brasil 
CEP: 66.060-230    Brasil 
Telefone: 55 91-227-5544   Fax: 55 91-267-1444 
E-mail: nusp@interconect.com.br  
Contato: Raimundo Luiz Silva Araújo 
Tipo de Instituição: Autoridade Local 
 
Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA) 
Trav. 14 de Abril nº 1127 São Braz 
Belém 
Pará     Brasil 
CEP: 66.060-460    Brasil 
Telefone: 55 91-229-5340   Fax: 55 91-229-4050 
Contato: Sandra Helena Ribeiro Cruz 
Tipo de Instituição: Outras – Companhia Pública de Administração Indireta 
 
 
7. Tipo de Apoio Prestado pelo Parceiro 
 

CAIXA - Caixa Econômica Federal Financeiro 

Secretaria Municipal de Saneamento Administrativo 
Técnico 

Secretaria Municipal de Educação (SEMEC Administrativo 
Técnico 

 
 
8. Perfil Financeiro 
 

ANO TOTAL 
(U$) 

CAIXA - Caixa 
Econômica Federal 

Prefeitura Municipal 
de Belém 

1998 116,900.55  100% 

1999 1,218,883.71 84% 16% 

2000 2,245,597.75 84% 16% 

2001 187,132.87 84% 16% 

 
Nota:  Entidade A  / Origem dos fundos: CAIXA/FGTS 

Entidade B / Origem dos fundos:  Prefeitura Municipal de 
Belém 
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9. Categoria da Melhor Prática 
Categoria  Subcategoria  
Desenvolvimento econômico  Cooperativas 
Gestão Ambiental  Sustentabilidade ecológica 
Serviços Sociais  Educação 

Saúde e assistência Social 
 
10. Escala da Atividade 
Metropolitano 
 
11. Ecossistema 
Tropical/Subtropical 
 
12. Sumário 
 
Nos empreendimentos em que a Caixa Econômica Federal atua como 
financiadora ou repassadora de recursos na área de habitação e saneamento, 
tem como orientação ao Agente Executor a importância da participação das 
famílias, na condição de parceiros, para o sucesso dos investimentos sociais e 
para tornar os empreendimentos sustentáveis, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida das comunidades. Dessa forma, a prática representa um 
projeto integrado que visa a recuperação física da área degradada do Aterro 
Sanitário do Aurá e a construção de novas células que irão atender a região 
Metropolitana de Belém, até o ano de 2020, proporcionando um saneamento 
ambiental completo, por meio do monitoramento de todos os resíduos 
domésticos, públicos, comerciais e especiais, bem como dos efluentes líquidos 
e gasosos produzidos. Representa, ainda, a oferta de uma alternativa às 
populações que viviam do lixo e a recuperação e integração social das 
crianças, contribuindo para a eliminação do trabalho infantil e para a melhoria 
das condições sócio-econômicas de uma população extremamente vulnerável 
aos riscos ambientais. O meio de viabilizar tal projeto dar-se-á através da 
formação e organização social dos catadores em cooperativas; inserção das 
crianças e adolescentes em atividades sócio-educativas, contribuindo para seu 
desenvolvimento, criatividade, auto-estima, solidariedade, valores éticos e 
morais, relações familiares e vontade de transformar a própria vida. Ao 
proporcionar a educação profissional aos adolescentes filhos de catadores e 
garantir o acesso das crianças à escola, garantiu-se a inclusão destes e seus 
familiares às políticas públicas de saúde, assistência social, cultural, dentre 
outras. 
 
13. Datas-Chave 
 
Data-Chave   Descrição  
01/02/1998 Programa Bolsa-Escola às famílias de catadores 
06/10/1999 Inserção dos catadores por meio do recolhimento de 

material reciclável em eventos da cidade e nos 
shoppings 

30/05/2000 Criação da Cooperativa 
20/06/2000 Início da construção de células de Aterramento do lixo 

e compra de maquinário para a operação do aterro 
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21/08/2000 Conclusão da construção da Escola Ambiental dentro 
do Aterro Sanitário do Aurá 

 
14. Descrição 
 
a) Situação anterior ao início da experiência 
Aurá tem servido à Região Metropolitana de Belém há doze anos como destino 
para os resíduos sólidos urbanos de forma descontrolada gerando um grande 
impacto ambiental. 
Os catadores encontravam-se em situação de exclusão social, situação esta 
que levou as famílias a induzirem as crianças e adolescentes também a 
trabalharem. 
 
b) Estabelecimento de prioridades 
Foram estabelecidas como prioridades a retirada das crianças e adolescentes 
do Aterro; a erradicação do trabalho infanto-juvenil; a ação integrada nas áreas 
da assistência social, educação e saúde; a distribuição de Bolsas Escola; 
parcerias com 02 “shoppings” e promotores de eventos para recolhimento e 
comercialização dos recicláveis pelos catadores adultos, cuja comercialização 
dar-se-á por meio de cooperativas e o envolvimento das ações de 
biorremediação por meio da criação da Unidade de Triagem dos Recicláveis a 
ser instalada no Aurá, visando proporcionar geração de renda a 400 catadores, 
sendo 100 a cada turno de 6 horas, estimulando a organização produtiva e 
social. 
 
c) Formulação de objetivos e estratégias 
Objetivos: 
- Recuperar a área degradada do Aterro; 
- Erradicar o trabalho infanto-juvenil; 
- Inserir crianças e adolescentes em atividades sócio-educativas; 
- Proporcionar a educação profissional aos adolescentes filhos de catadores; 
- Garantir o acesso dos catadores e seus familiares às políticas públicas. 
 
Estratégias: 
- Construção de novas células para o Aterramento de lixo; 
- Mobilização de parcerias; 
- Inserção de catadores em atividades de seleção de recicláveis; 
- Criação de cooperativas de trabalho; 
- Garantir Bolsa Escola aos filhos de catadores; 
- Promover atividades sócio-educativas complementares; 
- Cursos de capacitação para os adolescentes. 
 
d) Mobilização de recursos 
O Projeto de Biorremediação prevê um custo total de US$ 3,768,515.15, para 
24 meses, sendo financiados com recursos do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, através do Programa Pró-Saneamento, sendo Agente Promotor a 
Prefeitura Municipal de Belém. Desse total, existe um investimento de US$ 
84,269.66, para a construção da Unidade de Triagem de Recicláveis e de US$ 
57,303.37, para a construção da Escola Ambiental para as famílias dos 
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catadores, sendo a Caixa Econômica Federal responsável por 84% e a 
Prefeitura por 16% desses recursos.  
Os gastos da Prefeitura Municipal de Belém para com as crianças e 
adolescentes no Projeto “Sementes do Amanhã” foram, em 1999, de US$ 
116,900.55, por meio dos recursos do Tesouro Municipal e Convênios. 
Recursos Humanos, esses recursos foram viabilizados por meio da 
formalização de parcerias entre entidades públicas, Oganizações Não 
Governamentais e a população beneficiada. 
 
e) Processo 
Belém, situada no Estado do Pará, apresenta uma população de 1.365.104 
habitantes. A população beneficiada pelo Projeto estende-se por toda a Região 
Metropolitana de Belém. 
Para conhecer a situação sócio-econômica das famílias catadoras, a Prefeitura 
Municipal de Belém e a Secretaria Municipal de Saneamento, realizaram em 
1997 um levantamento que expressou o grau de exclusão social. Foram 
detectadas as seguintes situações: as famílias tinham em média cinco 
dependentes, tendo 40% delas a mulher como chefe. Quanto a escolaridade 
dos responsáveis, 15% são analfabetos, 23% de seus dependentes na faixa 
etária de 7 a 17 anos - estavam fora da escola e 77% de adultos não haviam 
concluído o 1º grau. Em relação ao mercado de trabalho, 90% dos 
responsáveis encontram-se desempregados sobrevivendo da catação do lixo. 
Quanto à moradia, 79% dos catadores residiam em lotes irregulares e em 
condições subumanas, sendo que 98% das famílias não tem acesso a água 
tratada e instalações sanitárias. 
Após o diagnostico a Prefeitura buscou intervir priorizando a intervenção social, 
retirando todas as crianças e adolescentes do trabalho no aterro e erradicando 
o trabalho infanto-juvenil. Foi necessário mobilizar os órgãos de Assistência 
Social, Saúde, Educação e Saneamento, assim como entidades 
governamentais e não governamentais e a comunidade organizada da área, 
para realizarem em conjunto um plano de ação. Com o monitoramento da 
situação, os órgãos integrados destinaram 51 Bolsas Escola como forma de 
garantir a inserção e a permanência com sucesso das crianças e adolescentes 
na escola, assim como, em atividades sócio-educativas complementares, 
atendendo 224 crianças, número ampliado a partir do 2º semestre de 1999, 
para 800 beneficiários. 
Em relação aos catadores adultos a Prefeitura contactou os dois Shoppings 
Centers da cidade para realização de uma parceria a fim de garantir que os 
resíduos recicláveis gerados nestes, possam ser recolhidos e comercializados 
pelos catadores. Foi garantido, também, junto aos promotores de eventos o 
recolhimento e comercialização dos recicláveis gerados. 
O trabalho dos catadores no Aterro Sanitário do Aurá, é uma situação 
provisória em razão das obras da biorremediação estarem em fase inicial. 
Porém, a Prefeitura já vem intervindo na mobilização/organização dos 
catadores, na implementação de atividades como vacinações, 
acompanhamento médico e palestras educativas. Com a implementação do 
Projeto, os catadores terão uma outra perspectiva de vida através da 
implantação da UNIDADE DE TRIAGEM DE RECICLÁVEIS, onde todos 
estarão organizados em cooperativas, apoiada também, pela implantação da 
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ESCOLA AMBIENTAL. Todas essas ações convergem para melhorias 
significativas na vida dessa população. 
 
f) Resultados alcançados 
As ações implementadas pela Prefeitura, junto às crianças e adolescentes do 
Aterro, por meio do projeto Sementes do Amanhã e outros, eliminou totalmente 
o trabalho infantil na área. Essa erradicação foi possível com a inserção de 51 
famílias no Programa “Bolsa Escola”, que tem como premissa a troca do 
trabalho infantil pela permanência na escola. A Bolsa Escola, no valor de US$ 
76,40 mensais concedida durante o ano de 1999, visa dar às famílias 
condições de estruturarem-se com o apoio da Prefeitura, de forma a obter 
melhorias de renda através da formação de cooperativas. A permanência na 
escola atingiu os patamares de 95% das crianças e adolescentes, bem como, 
100% de envolvimento dos mesmos em atividades complementares que 
contribuem no desenvolvimento da capacidade de expressão, criatividade, 
auto-estima, solidariedade, valores éticos e morais, relações familiares e a 
vontade de transformar a própria vida. Ao proporcionar a educação profissional 
aos adolescentes filhos de catadores e garantir o acesso das crianças à escola, 
garantiu-se a inclusão destes e seus familiares às políticas públicas de saúde, 
assistência social, cultural, dentre outras. 
Foi possível também garantir a inserção de 50% dos catadores em programas 
de ocupação profissional e geração de renda, incluindo dezenas deles em 
shoppings e eventos de massa na cidade, por meio da formalização de 
parcerias e a criação da Cooperativa de Coleta de Recicláveis. 
 
g) Sustentabilidade 
Por meio do Planejamento Estratégico Participativo, os envolvidos no projeto 
construíram um plano de trabalho comum para uma intervenção social que 
garantiu a retirada de crianças e adolescentes do trabalho infantil, bem como o 
acompanhamento a essa clientela. 
Reconhecer a situação de gravidade e de risco social, no qual estavam 
inseridos crianças e adolescentes, é uma prioridade de Governo. 
Hoje, têm-se a situação revertida com a erradicação do trabalho infanto–juvenil 
no aterro sanitário e com sua situação de permanência na escola, por meio da 
rede de serviço municipal, tendo como retaguarda principal o Programa Bolsa-
Escola. 
O trabalho feito com as famílias seguiu a lógica da inclusão na rede de serviços 
e políticas públicas, tendo como meta principal, o incentivo a organização  
social e geração de ocupação e renda, mediante a metodologia de 
(re)qualificação massiva com recursos municipais. 
A Biorremediação é concebida pela Prefeitura como um instrumento integrador, 
em que aspectos físicos, sociais e ambientais, possibilitam a superação de 
situações de risco para as famílias catadoras e melhoria da qualidade de vida 
na Região. 
Com a consolidação da cooperativa dos recicladores do Aurá e também com a 
construção da infra-estrutura, o sistema poderá sobreviver apenas com apoio 
administrativo e de maquinário já existente na operação do aterro sanitário. 
Realizando parcerias com instituições não governamentais, empresas privadas, 
empresas potencialmente recicladoras e segmentos da sociedade civil 
organizada, é possível potencializar também o trabalho da cooperativa. 
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h) Lições aprendidas 
A busca da sustentabilidade do Projeto está acontecendo por meio de 
intervenções sociais e técnicas, que visam o resgate da cidadania das famílias 
catadoras e a garantia de um tratamento sustentável ao destino final dos 
resíduos da região Metropolitana de Belém, com isso tem-se asseguradas as 
recomendações da Agenda 21. 
A importância da participação popular na gestão pública tem possibilitado o 
reconhecimento e a construção de estratégias de superação, principalmente, 
dos problemas sociais encontrados, uma vez que envolve e valoriza como 
parceiros os diversos segmentos da cidade. 
O planejamento estratégico, as consultas, as reuniões ampliadas de avaliação 
e os eventos sócio-culturais têm sido utilizados como instrumentos 
metodológicos para priorizar ações, de forma coletiva. 
 
i) Raeplicabilidade 
O Projeto busca uma ação integrada para as populações que vivem do lixo ao 
garantir ações na área de educação, saúde, qualificação profissional e geração 
de renda. A integração dessas diversas iniciativas torna inovadora a 
experiência ao incorporar as seguintes ações: projeto Usinas de Reciclagem, 
localizadas em pontos estratégicos da cidade; programa de Educação 
Ambiental, proporcionando a participação da população no compromisso 
ambiental com a cidade e seus cidadãos; programa Bolsa Escola, renda 
mínima às famílias das crianças e adolescentes dos catadores com acesso e 
permanência na escola; projeto Sementes do Amanhã, estimulando atividades 
de organização e desenvolvimento da capacidade de expressão, criatividade, 
auto-estima, solidariedade, valores éticos e morais das relações familiares e da 
realidade comunitária das crianças e adolescentes filhos dos catadores, 
também estimula processos organizacionais das famílias que trabalham com a 
catação, valorizando-as e transformando-as em Agentes Recicladores; 
programa Saúde para Todos, com a prevenção à saúde dos catadores; projeto 
Mala do Livro, democratizando o acesso à informação através de diversos tipos 
de leitura e o programa de Formação de Profissional e Gestão, que constrói um 
ambiente participativo a formação profissional em diversas atividades e gestão 
de empreendimentos produtivos. 
A experiência, ainda, em fase inicial, já vem recebendo premiações de 
reconhecimento, tais como: o título nacional “Prefeito Criança 1999”, emitido 
pela Fundação Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedo, o 
reconhecimento também do Programa “Bolsa Escola”, com premiação da 
Fundação Getúlio Vargas e o “Programa Criança Cidadã”, com o “Sementes do 
Amanhã, o único com nota máxima para financiamento no Estado. 
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