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O projeto visa acelerar o processo de decomposição do lixo, de maneira segura e controlada, além de investir 
na coleta seletiva e em educação ambiental. Foi selecionado entre as 100 melhores práticas no ano de 2000 
pelo programa HABITAT da ONU. 
 

 
O PTdoc é um banco de dados virtual de Projetos de Leis, Políticas Públicas e Programas de Governo do PT. 
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Resumo dos Objetivos visados e alcançados pelo Projeto 
 

• Recuperar a área degradada do atual Aterro Sanitário do Aurá e construir novas células para atender a Região Metropolitana 
de Belém – RMB, até o ano de 2020, proporcionando um saneamento ambiental completo, através do monitoramento de 
todos os resíduos sólidos domésticos, públicos, comerciais e especiais, bem como, dos efluentes líquidos e gasosos 
produzidos; 

• Eliminar a situação de risco social e pessoal dos catadores do Aterro Sanitário do Aurá; 
• Oportunizar a formação e organização social dos catadores através de cooperativa, bem como, proporcionar-

lhes outras alternativas de emprego e renda; 
• Erradicação de todo o trabalho infanto-juvenil no Aterro Sanitário, garantindo-lhe o ingresso, a permanência e 

o sucesso escolar; 
• Inserir crianças e adolescente em atividades sócio-educativas, para contribuir no desenvolvimento da 

capacidade de expressão, criatividade, auto-estima, solidariedade, valores éticos e morais, relações familiares e 
vontade de transformar a própria vida; 

• Proporcionar a educação profissional aos adolescentes filhos de catadores; 
• Garantir o acesso das crianças, adolescentes e seus familiares às políticas públicas de saúde, assistência social, 

cultural, dentre outras.  
 

Datas-Chaves para o desenvolvimento do projeto 
 

( 01 / 02 / 1998) - Programa Bolsa-Escola às famílias de catadores; 
( 06 / 10 / 1999) - Inserção dos catadores através do recolhimento de material reciclável em eventos da cidade e nos 
shopping; 
( 20 / 03 / 2000) - Construção das Células de Aterramento do lixo e compra de maquinário para a operação do aterro.; 
 
ESTÁGIO:  Construção da Central de Tratamento de Chorume, Organização interinstitucional para operação do novo 
modelo de tratamento do lixo/organização dos catadores, com a construção da Central de Triagem, Nova licitação para a 
operação de maquinários pesados no Aurá. 
 
Situação anterior à implantação do Projeto 
 
Há dez anos deposita-se o lixo da RMB no Aterro do Aurá de forma descontrolada, levando perigos ao solo, ar, águas  e 
aos mananciais da cidade. 
As famílias dos catadores encontravam-se em situação de exclusão social, sendo que as crianças e adolescentes que 
participavam deste trabalho, conviviam com a prostituição e drogas. 
 
Prioridades 
 
A retirada das crianças e adolescentes do Aterro, erradicando o trabalho infanto-juvenil em ação integrada da assistência social 
(FUNPAPA), educação (SEMEC) e saúde(SESMA), através da Marca de Governo “DAR UM FUTURO AS CRIANÇAS”, destinando 
51 “Bolsas Escola”, garantindo  inserção e permanência na escola e também atividades sócio – educativas complementares; 

 
Efetivação de parcerias com dois “shoppings” e promotores de eventos para recolhimento e comercialização dos 
recicláveis pelos catadores adultos;  
Envolvimento da Biorremediação através da Unidade de Triagem dos Recicláveis a ser instalada no Aurá, para atender 
400 catadores, sendo 100 a cada turno de 6h, estimulando a organização produtiva e social. 
 
Formulação de Objetivos e Estratégias 
 

• Inserção de catadores, pela SESAN, em atividades de seleção de recicláveis em outros locais da cidade, em 
parcerias com “shoppings”;   

• Garantir 51 “Bolsa Escola”, pela Marca “DAR UM FUTURO AS CRIANÇAS”, para manter as crianças fora do 
aterro, com inserção e permanência na escola e em programas sócio – educativos;  

• Construção da Unidade de Triagem de Recicláveis, pela SESAN, que envolverá, através de cooperativa, 
aproximadamente 400 catadores, eliminando a situação de risco social e pessoal, estimulando sua organização 
social. 

• Garantir o acesso dos catadores às políticas públicas de saúde, educação, assistência social e saneamento, pela 
PMB; 
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Estas atividades foram estabelecidas em planejamento participativo situacional, envolvendo órgãos da PMB e ONG’s. 

 
Mobilização de  Recursos 
 
O Projeto de Biorremediação prevê um custo total de 6.499.874,00, para 24 meses, sendo financiados com recursos do FGTS, através do 
Programa Pró-Saneamento, sendo Agente Promotor a SESAN. Dentro deste projeto existe ainda um investimento de R$ 150.000,00, 
para a construção de Unidade para Triagem de Recicláveis, possui, ainda, recursos para construção da Escola Ambiental para as famílias 
dos catadores no valor de R$ 102.000,00. 
Os Gastos da PMB com as crianças e adolescentes no projeto “Sementes do Amanhã”,  premiado, em conjunto com 
outros, pela FUNDAÇÃO ABRINQ dando ao Prefeito o título “PREFEITO CRIANÇA 99”, foi até hoje de R$ 210.420,00, 
sendo divididos entre as seguintes instituições: SESAN, SEMEC,SESMA, FUNPAPA e FUMBEL, através de recursos do 
Tesouro Municipal e Convênios, como “Brasil Criança Cidadã” e SUS. Além dos mesmos órgãos contribuírem com 
recursos técnicos e humanos. 
 
Processo 
 
Para conhecer a situação sócio-econômica das famílias catadoras a PMB/SESAN realizou em 1997 um levantamento que expressou o 
grau de exclusão social.  
Citamos algumas situações detectadas:  
Famílias com média de  cinco dependentes, tendo 40% a mulher como chefe.  
Quanto à escolaridade dos responsáveis, constatou-se 15%  analfabetos, 23% de seus dependentes na faixa etária de 7-17 anos  fora da 
escola e 77% não haviam concluído o 1º grau. 
Em relação ao mercado de trabalho, 90% dos responsáveis encontravam-se desempregados, sobrevivendo da catação do lixo em 
condições subumanas.  
Quanto à moradia, 79% dos catadores residiam em lotes irregulares, 48% das casas em madeira, 23% em madeirite ou lonas, 10% de 
enchimento e apenas 19% de alvenaria e o mais grave que se observou que 98% das famílias não tinham acesso a água tratada e nem 
instalações sanitárias.  
Através deste diagnóstico, no mesmo ano, a PMB interveio concretamente nesta situação, retirando todas as crianças e 
adolescentes do aterro, erradicando o trabalho infanto-juvenil. Para tal mobilizou seus órgão de assistência social 
(FUNPAPA), da saúde(SESMA), da educação (SEMEC) e do saneamento (SESAN), assim como, entidades não 
governamentais, Pastoral da Criança, ASCAMBEL(Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Belém) e 
comunidade organizada da área para realizar em conjunto um plano de ação.  
Com o monitoramento da situação, os órgãos integrados através da Marca de Governo “DAR UM FUTURO AS 
CRIANÇAS” destinaram 51 Bolsas  Escola como forma de garantir a inserção e permanência com sucesso de crianças e 
adolescentes na escola, assim como, atividades sócio-educativas complementares. 
Em relação aos catadores adultos a PMB contatou os dois SHOPPING´s da cidade para uma parceria a fim de garantir que os resíduos 
recicláveis gerados nestes, viessem a ser recolhidos e comercializados pelos catadores. Foi garantido, também, junto aos promotores de 
eventos (micaretas, círio, shows ..)  para que os catadores fizessem o recolhimento e  comercialização dos recicláveis gerados. 
O trabalho de aproveitamento de recicláveis no Aurá pelos catadores ainda é um trabalho insalubre, apesar dos esforços 
que a PMB vem implementando (vacinações, acompanhamento médico e palestras educativas). Porém com o Projeto de 
Biorremediação do Aurá, os catadores  terão uma outra perspectiva de vida com a implantação da Unidade de Triagem de 
Recicláveis, onde todos estarão organizados em uma cooperativa, apoiada também, pela implantação da Escola Ambiental 
que será um espaço de aprendizagem. 
Algumas das situações, só terão reversibilidade através do incentivo a organização social como mecanismo da reconstrução da sua 
cidadania. 
 
Resultados alcançados 

 
Erradicação total (100%) do trabalho infantil no Aterro Sanitário do Aurá, garantindo através do projeto “Sementes do Amanhã”, em 
conjunto com outros, ao Prefeito de Belém, o título nacional “Prefeito Criança 1999” emitido pela Fundação ABRINQ. Outro 
reconhecimento ao “Sementes do Amanhã”, se deu através do Programa “Brasil Criança Cidadã”, sendo o único com nota máxima para 
financiamento no Estado.  
Esta erradicação total, foi realizada com a inserção de 51 famílias no programa Bolsa Escola, que neste caso, possui como uma de suas 
diretrizes, a troca do trabalho infantil pela permanência na escola. Conjuntamente com o acompanhamento da FUNPAPA, atingiu-se os 
patamares de permanência na escola de 95% das crianças e adolescentes, bem como, 100% do envolvimento dos mesmos em atividades 
complementares às escolares. 
Inserção em 50% dos catadores em programas de ocupação profissional e geração de renda. 
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Criação da Cooperativa de Coleta de Recicláveis, inserindo dezenas de catadores, em shoppings e eventos de massa na 
cidade.  
Inserção da educação em saúde às famílias do projeto “Sementes do Amanhã”, ocorrendo divulgações e informações dos serviços 
existentes nesta área e em outros encaminhamentos, quando necessário.  
 
Sustentabilidade 
 
Através do Planejamento Estratégico Participativo, os envolvidos no projeto construíram um plano de trabalho comum para uma 
intervenção social que garantiu a retirada, assim como, o acompanhamento de crianças e adolescentes. 
Neste contexto o projeto “SEMENTES DO AMANHÃ” é definido como prioridade de governo dentro da marca de 
governo “DAR UM FUTURO AS CRIANÇAS” por reconhecer a situação de gravidade e de risco social, o qual estavam 
inseridos. Hoje têm-se a situação revertida em 100% de crianças e adolescentes fora do aterro e em situação de 
permanência na 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. 
A Biorremediação é concebida pela PMB como um instrumento integrador, em que aspectos físicos, sociais e ambientais supracitados, 
possibilitarão a superação de situações de riscos para as famílias catadoras e melhoria da qualidade de vida na Região Metropolitana de 
Belém. 
Com a consolidação da cooperativa dos recicladores do Aurá e também quando construída a 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. 
Contribuição destas ações com outro projeto interligado a este e financiado pelo FGTS/PRO-SANEAMENTO chamado de 
Usinas de reciclagem e Educação Ambiental no valor de R$ 1.470.000,00 que prevê ações de apoio na formação da 
cooperativa, compra de prensas e caminhões. 
 
Lições aprendidas 
 
A busca da sustentabilidade do sistema, está se dando através 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 sólidos da 
Região Metropolitana de Belém, com isso temos asseguradas às 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.  
Tem sido utilizado como instrumento metodológico para priorizar ações, de forma coletiva, o planejamento estratégico, 
as consultas, as reuniões ampliadas de avaliação e os eventos sócio-culturais. 
A inversão de prioridades se apresenta como  instrumento para a efetivação da  inclusão social, descentralização e 
universalização, metas principais da gestão democrática e popular  de Belém, que  com isso ampliam as perspectivas de 
qualidade de vida e a auto-estima da população. 
 
Transferência 
 
Como este governo prioriza a participação popular, o saneamento e a assistência a crianças e adolescentes como Marca de 
Governo, a experiência da intervenção social junto aos catadores foi construída a partir dessa base.  
Esta Administração vem adquirindo experiências de outras cidades do Brasil, com similaridade pública participativa, 
adequando-as de acordo com as nossas diversidades e peculiaridades regionais. 
Assim foi concebido o Projeto da Biorremediação de forma integrada, com ênfase nas questões sociais, sobretudo às 
crianças e adolescentes que sobreviviam no e do lixo, resultando soluções transformadoras com inversão de prioridades, 
trazendo ao Governo Municipal premiações de reconhecimento, tais como: Fundação ABRINQ, dando ao Prefeito o título 
“PREFEITO CRIANÇA 1999”, Programa “Bolsa Escola”, com premiação da Fundação Getúlio Vargas e o “Programa 
Brasil Criança Cidadã”, com o “SEMENTES DO AMANHÃ”, o único com nota máxima no concurso para financiamento 
no Estado, que erradicou o trabalho infanto-juvenil no Aterro sanitário do Aurá. 
O projeto “SEMENTE DO AMANHÃ” garante a inclusão social com cidadania, das crianças e adolescentes, estimulando 
sua organização e despertar de uma consciência crítica, através de várias atividades que contribuem no desenvolvimento 
da capacidade de expressão, criatividade, auto-estima, solidariedade, valores éticos e morais das relações familiares, e da 
vontade de aprender a transformar a própria vida e da sua realidade comunitária. Também estimula processos 
organizacionais dessas famílias que trabalham com a catação, valorizando-as e transformando-as em Agentes 
Recicladores, num contexto de relações interpessoais mais justas e com segurança social. 
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A Biorremediação tem como atores envolvidos os catadores, ONG’s, instituições de ensino e pesquisa, Secretarias do Governo 
Municipal, e as empresas de coleta 
Estas experiências estarão a disposição, em um Banco de Dados, da PMB, como ação de disseminação da prática 
democratizante da gestão pública que já vem assegurando no processo a inversão de prioridades com inclusão social. 

 
O que é o Projeto 
 
A Prefeitura de Belém está investindo R$ 6,5 milhões, parte financiados pela Caixa Econômica Federal através do Fundo de Garantia 
dos Trabalhadores (FGTS), para transformar o “Aterro do Aurá” em aterro celular com a biorremediação do lixo. O projeto tem como 
objetivo evitar a poluição ambiental, através de engenharia de controle e descontaminação do solo, equipamentos de queima dos gases e 
contenção e tratamento de chorume, ou seja, acelerar a degradação do lixo, sem a contaminação direta do solo, da água e do ar. Para se 
ter uma idéia, o lixo demora 40 anos para se degradar; com a biorremediação, serão necessários dois anos. Com um detalhe: esse 
material resultante do lixo poderá ser usado como fertilizante para recuperação de áreas degradadas. 
O projeto possui três fases: o tratamento primário, o secundário e terciário.  
No tratamento primário serão executadas a construção da célula, a implantação do sistema de drenagem de chorume, gases, águas 
pluviais e a execução da cobertura final com a proteção superficial da célula. 
No secundário, serão implantados os poços piezômetros, os sistemas de lixiviação e instalados os queimadores provisórios de gases, as 
bombas de lixiviação e as mangueiras de condução de efluentes. 
No terciário, envolverá a instalação do sistema de segregação e abertura das células e disposição final dos rejeitos. 
Após as contratações devidas, a Prefeitura executa a Biorremediação em sua primeira fase e vem se empenhando em acelerar as ações de 
tratamento primário nas células de lixo. Está prevista também a implantação do sistema de contenção e tratamento do chorume, após o 
tratamento primário. 
Nesta primeira etapa, a Prefeitura executa ações que consistem de mudanças simples, porém de grande efeito no saneamento da área, 
como o aterramento de resíduos, pelo método de rampa. Os resíduos, após descarga, são fortemente compactados contra o talude, em 
sentido ascendente. Esse procedimento favorece o adensamento da massa, reduz a migração de chorume e de gases, minimiza a 
proliferação de vetores, diminui o risco de desabamento do maciço de resíduos e a influência dos recalques diferenciados. 
O projeto não prevê lagoas porque esse método é indicado ao tratamento de esgotos, não sendo eficiente no tratamento de chorume. Na 
Biorremediação, o chorume recebe tratamento físico ou químico, em uma estação de tratamento, através de processos de neutralização, 
coagulação, filtração direta e ascendente  e remoção de lodos,  com o objetivo de efetuar a emissão dos efluentes das células, dentro dos 
padrões internacionais de controle ambiental. 
A Prefeitura também  vem encaminhando a construção de novas células com o tratamento do solo, evitando a contaminação, como 
também, o controle de gases. Este tratamento não desconsiderará a antiga massa de lixo que foi depositada indevidamente, ao longo de 
vários anos, por administrações anteriores. O projeto prevê a contenção de todo o chorume, gases e sólidos, assegurando o total controle 
da poluição do lixo. 
A Biorremediação é feita no antigo maciço de lixo e nas células novas com área de 120 por 230 metros onde há a contenção dos sólidos, 
dos líquidos e dos gases e ocorrendo o processo de degradação do lixo, através de microorganismos.  
Para construir as novas células, a prefeitura comprou 43 hectares de área ao lado do antigo do aterro. Também foram comprados 
equipamentos e veículos e contratada consultoria da L. M. Tratamento de Resíduos que tem a frente o Prof. Dr. Luiz Mário Queiroz, 
uma das maiores autoridades do Mundo no tratamento de Resíduos Sólidos e com vários livros editados no Brasil.  
A antiga massa de lixo depositada há 10 anos no aterro, juntamente com o lixo novo - diariamente entram 1.200 toneladas - está 
passando gradativamente pela biorremediação. A capacidade do aterro é de receber até 1.500 toneladas diárias de lixo, o que torna 
possível atender a Região Metropolitana de Belém nos próximos 20 anos 
Várias cidades do Brasil, incluindo grandes capitais, como Recife, Belo Horizonte e Manaus estão implantando a Biorremediação, que 
vem se estabelecendo como uma tecnologia eficiente e de baixo custo, existindo na internet milhares de pesquisas no Brasil e no mundo, 
efetivando tal tecnologia. 
 
Premiações 
 
Por contemplar o lado social, aspecto que o distingue dos demais implantados pelo Brasil, o projeto foi incluído entre as dez melhores 
práticas de saneamento no país. Também foi escolhido, pela Conferência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos- Habitat, em 
Dubai, nos Emirados Árabes, como um dos 37 melhores projetos de saneamento do mundo. Entre os projetos selecionados apenas cinco 
eram brasileiros, dos quais, dois inscritos pela Caixa Econômica Federal: o da Biorremediação, Belém-Pa, e o Favela Bairro de 
Teresina-Pi.  
Uma primeira seleção foi feita na cidade de Fhenyamg, na China, que distinguiu 100 projetos entre os 691 inscritos, dos quais 53 eram 
do Brasil. Os selecionados na cidade chinesa, incluindo o projeto da prefeitura, fazem parte de um banco de dados da ONU  
 
 
 
Cooperativa 
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Por conta desse aspecto, mulheres, homens, jovens e velhos que sobrevivem catando lixo, agora deslumbram uma saída para conquistar 
uma vida digna - distante da sujeira, do mau cheiro, dos riscos à saúde e da pouquíssima rentabilidade do que fazem hoje. 
Catadores do aterro de lixo do Aurá formaram uma cooperativa para prestação de serviços profissionais. Os membros foram empossados 
no dia 4 de julho deste ano, sendo quatro membros da Diretoria Executiva e seis do Conselho Fiscal, entre efetivos e suplentes. A 
Cooperativa já conta com 183 sócios fundadores.  
Com a Cooperativa, em vez de pegar no chamado lixo sujo, esses catadores terão maiores oportunidades, por exemplo, na coleta de 
material reciclável ou jardinagem. O Centro de Triagem funcionará em quatro turnos de seis horas cada. As turmas obedecerão a um 
rodízio semanal, onde uma equipe trabalhará a descarga do material, outra a triagem, a terceira ficará responsável pela limpeza do 
equipamento e do material selecionado e a quarta, pela comercialização. Parte do material triado será destinado à reciclagem agregando-
lhe um maior valor econômico e reinserindo no processo produtivo. 
A criação e a efetivação da cooperativa está sendo incentivada pela Prefeitura  de Belém para evitar que os catadores fiquem sem fonte 
de renda. A Prefeitura cadastrou 512 catadores. Desse total, apenas 183 catadores possuem a documentação exigida por Lei para se 
associar à Cooperativa. Para garantir a inserção dos demais, a Prefeitura vai realizar uma ação  chamada “Viva Belém” com o intuito de 
emitir documentação a esses catadores de forma rápida e sem burocracia. 
 A  entidade vai poder participar de licitações e prestar serviços a empresas, sem vínculo direto com a Prefeitura, que vai, contudo, 
garantir as instalações e treinamento. Uma das atividades previstas, para os futuros ex-catadores, é a coleta domiciliar de lixo reciclável - 
paralela à coleta convencional. Outras atividades também poderão ser desenvolvidas, como floricultura e paisagismo. 
Por ser uma cooperativa de trabalho, além de trabalhar a questão de reciclagem e compostagem, a entidade abre um leque de opções 
para que possa ser trabalhada a categoria profissional do associado, de forma a inserí-lo no mercado de trabalho, através da prestação de 
serviços a órgãos públicos e privados. 
Com a Cooperativa, a tendência é que os ex-catadores aumentem a sua renda. Eles deverão receber um pro-labore e não salários, a 
exemplo do que já ocorre em Porto Alegre. Para tal, é de fundamental importância a eliminação da figura do atravessador que reduz os 
ganhos dos catadores. 
Alguns catadores  que já atuavam na coleta de latinhas de alumínio nos shoppings de Belém e em grandes eventos de rua, como as 
micaretas, carnaval e Círio de Nazaré, também foram inseridos nesse processo organizativo da Cooperativa.  
A Cooperativa de Trabalho dos Profissionais do Aurá (COOTPA) está em fase de legalização, inicialmente, na Junta Comercial do 
Estado do Pará (Jucepa)  e, posteriormente, na Receita Federal, para a aquisição do CNPJ e dessa forma ser juridicamente reconhecida. 
A Prefeitura de Belém, através da Secretaria de Economia, mantém um convênio com a Jucepa para a redução em 80% no custo total de 
legalização de empresas cooperativas. 
É um processo que se concretiza depois de um longo período de discussão dos princípios cooperativistas e do próprio Estatuto da 
Cooperativa, uma vez que se trata, não só de uma mudança estrutural, mas também de uma mudança comportamental por parte dos 
catadores,  em razão do acirrado processo competitivo que se dava entre os mesmos. 
Os que não são catadores poderão ter uma capacitação profissional, de forma a conseguir uma fonte de renda. Para isso, será realizado 
um módulo do Laboratório Organizacional de Terreno (LOT) no Aurá, experiência desenvolvida com êxito pela Secretaria Municipal de 
Economia (Secon), para a formação de grandes públicos com características de exclusão social. 
O cenário no aterro começou a mudar  há  mais de três anos, com a erradicação do trabalho infantil no aterro, graças à implementação de 
projetos sociais articulados, a Bolsa-Escola e o “Sementes do Amanhã”. A bolsa de um salário mínimo mensal às famílias com criança 
em idade escolar, garantiu a saída das crianças do aterro, que passaram a freqüentar a escola e a participar de atividades extra-escolares 
de arte-educação, esporte, lazer e cultura. Com isso, 158 crianças e adolescentes foram retirados do trabalho no aterro.  Inicialmente, 
foram atendidas 60 famílias, mas hoje são 83 pais e mães que recebem o salário mínimo, na área do Aurá.  
 


