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Projeto de Educação em Saúde Ambiental  

  

          "Meio Ambiente em foco: Ações de Educação em 
Saúde Ambiental nas comunidades rurais de Floresta do 
Araguaia".  
  

 

GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PARA  

PROMOVER A COLETA SELETIVA E OS 5 R’S (REDUZIR, RECICLAR, REUTILIZAR,  

REPENSAR E RECUSAR) NA ZONA RURAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA  

     
I - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE:   

  

1.1 – Identificação da Entidade Proponente:   
a. Nome: Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia   

b. CNPJ: 01.613.338/0001-81  

c. Endereço completo: Av JK, n° 1.962  

d. Bairro: Centro  

e. Município: Município de Floresta do Araguaia  

f. CEP: 68.658-000   

g. Pará  

h. Número de Telefone com DDD: (94) 98170-2400  

i. Número de Fax com DDD: (94) 98170-2400  

j. Endereço Eletrônico (E-mail): prefeitura@pmflorestadoaraguaia.com.br k. Esfera: Municipal:   

  

1.2 – Identificação do Representante Legal da Entidade 

Proponente:  a. Nome: Adelio dos Santos Sousa 

b. CPF: 281.432.992-87 

c. RG: 1.553.020  
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d. Órgão Expedidor/ SSP/PA  

e. Cargo: Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia/PA 

f. Número de Telefone com DDD: (94) 98170-2400 

Endereço Eletrônico (E-mail) prefeitura@pmflorestadoaraguaia.com.br 

  

1.3 - Caracterização e histórico do Município onde será executado:  
Histórico: Foi projetada no início dos anos 1970 por um padre idoso, mas com idéias jovens, que 

dedicou toda sua vida em prol de praticar o bem e em defesa dos menos favorecidos, dos 

humildes, que sempre esperavam dias melhores em paz.  

Monsenhor Dias de Brito, foi a primeira pessoa a visitar Floresta do Araguaia, quando não  

se pensava ainda na formação do povoado. Celebrou a primeira missa no dia 13 de dezembro de 

1971, época em que na região só morava a família Barbadinho, vivia constantemente ameaçados 

pelos índios. Todos unidos com o Monsenhor Augusto construíram o primeiro campo de pouso 

e a capela para a celebração da santa missa. Após este período, muitas famílias vieram se 

estabelecer atraídas pelas terras férteis e as vastas pastagem naturais ofereciam no campo, 

porem todas com autorização do Monsenhor, pois o mesmo tinha intenção de fazer um campo 

de mediação espiritual.  

Entre outros amigos Dr. Ulisses Vieira, auxiliou grandemente o padre enviando  

documentos ao Governador do Estado Dr. Alacid Nunes, nos quais solicitavam 20 glebas de 900 

alqueires de terra. Tal solicitação (requerimento) foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará 

no 19 de Abril de1973, criando-se a colônia com 17 glebas.  

Em 1988, aportou a região o empresário José Pereira Barbosa, que acreditando na região  

implantou uma grande empresa denominada Mineração Vale das Andorinhas. Essa empresa de 

grande sustentação econômica e emprego à região, inclusive um dos seus maiores e dignos 

feitos, foi a doação da rede elétrica trifásica à Floresta do Araguaia, contribuindo a 

consideravelmente para a arrancada do povoado.  

  

Gentílico: Florestense  

Formação: Administrativa  

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Floresta do 

Araguaia,  

pela Lei Estadual nº 576, de 15/10/1993, desmembramento de Conceição do Araguaia. Sede no 

distrito de Floresta ex-localidade. Constituído do distrito sede. Instalado em 01/01/1997. Em 

divisão territorial datada de 15/10/1997, o município é constituído distrito sede. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2005.  

Descrição do perímetro urbano de Floresta do Araguaia Começa no prolongamento 

da Av. Adolfo Pereira da Silva, à 300 metros de seu cruzamento, com o eixo da Rua 11 – segue 

por um reta de 56 metros, paralela na rua 11, até confrontar com o prolongamento da Av. Castelo 

Branco – Deste ponto, por uma reta de 872 metros, seguindo no sentido geral sul, alcança o 

prolongamento da Rua 05, à 300 metros do eixo da av. Eneida de Moraes,- Daí por uma reta de 

1.100 metros, paralela à Av. Eneida de Moraes, alcança o ponto localizado a 450 metros de 

prolongamento do eixo da rua Santos Dumont- Deste ponto segue por reta de 1.50 metros, 

paralela a rua Santo Dumont- Daí por uma reta de 722 metros, alcança o eixo de prolongamento 

da Rua 02 à 363 metros, do eixo da Av. Magalhães Barata- Daí segue por uma de 1.380 metros, 

paralela a Av. Adolfo Pereira da Silva, onde alcança a confrontação do ponto inicial desta 

descrição – Daí por uma reta 290 metros alcança o eixo do prolongamento da Av. Adolfo Pereira 

da Silva localizada  a 300 metros do seu cruzamento com eixo da Rua 11.  

mailto:prefeitura@pmflorestadoaraguaia.com.br
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Limites Municipais:   

01 – Estado do Tocantins: Começam no Rio Araguaia, confronte a foz 

do Rio Maria segue  

pelo talvegue do Rio Araguaia para montante, acompanhando o limite interestadual até a ponta 

sul da Ilha Grande, esta inclusive.  

02 – Município de Conceição do Araguaia: Começam no Rio Araguaia, 

na ponta sul da Ilha Grande; seguem pelo furo do Pau D’Arco até o Rio Pau D’Arco 

segue pelo talvegue deste para montante até a foz do Córrego Mutum.  

03 – Município de Redenção: Começam na foz do Córrego Mutum no 

Rio Pau D’Arco,  

seguem por esta até confrontar a foz do Rio Pau D’Arquinho, daí por uma reta de 

aproximadamente 28.000 metros no sentido geral Nordeste, alcançam a foz do Ribeirão 

Gameleira, no Rio Salobro.  

04- Município de Rio Maria: Começaram na foz do Ribeirão gameleira no Rio Salobro;  

seguem por uma reta de aproximadamente 35.800 metros no sentido geral norte, até alcançar o 

Córrego Queixada daí segue para jusante acompanhando seu curso até o Rio Maria, continuam 

pelo talvegue deste para jusante até a foz do Rio Araguaia.  

Informações Geopolíticas:    

O Município está localizado na região Norte do País, no Sul do Pará, na microrregião 

do Araguaia. Com a área de 3.444,25 km². Tendo acesso através da vicinal Bambú-Floresta, PA 

449 que liga Floresta do Araguaia ao Município de Conceição do Araguaia, e via mineradora que 

liga Município de Rio Maria (denominada vicinal do Mamão). Com uma população de 14.964 

habitantes, e aproximadamente 11.000 eleitores inscritos, compareceram as urnas 8.100 

eleitores.   
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População do Município:  

População  Faixa Etária  

  

Gênero: Masculino: 9551 Feminino: 

8217  

0 a 89 anos  

0 a 94 anos  
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Etnia: Branco: 25,9%  

Pardo: 62,8%  

Negros: 8,2%  

Amarelo: 2,07%  

Indígena: 0,17%  

Ñ. Indent: 0, 3,1%  

  

Total da população: 17.768  Fonte: Censo 2008 a 2010 IBGE  

Urbana  Rural  

8.736  9.089  

  

  

  
    

 
 1.1.4- CARACTERISTICAS SOCIO-CULTURAIS    

Taxa de 

Urbanização  

I.D.H  Sistema de 

Saúde  

Assistência 

Social  

Programa  

Bolsa  

Família  

49%  0,673%  72,5%  Não informado  67.6%  

Fonte: IBGE, SIH/SUS  

Festejos e Manifestações Populares:   

Festival do Abacaxi: Acontece no mês de maio.  
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Festa de Nossa Senhora das Dores: Padroeira de 07 a 15 

de Setembro.  

  

Características Sócio-Economicas:   

a) A renda per capita do Município de Floresta do Araguaia: R$ 9.194,23  

b) Sistema de Transporte: Terrestre e Particular  

  

 
    

      

  

Diagnósticos Educacional: Toda mudança gera repercussões, as transformações demográficas do 

município de Floresta do Araguaia veem ocasionando um aumento considerável na procura por 

ingressar no âmbito de jovens e adultos com faixa etária entre 15 aos 70 anos. É possível perceber 

que nos últimos cinco anos essa demanda aumentou consideravelmente, devido algumas 

empresas que se instalaram no município a oferta de trabalho aumentou e com elas a exigência 

da escolaridade; um dos maiores motivos que pode-se perceber que a principal causa da evasão 

desses alunos nos anos anteriores foi devida a baixa renda familiar e a falta de oportunidade de 

emprego, por isso a maioria desses jovens e adultos tinha uma única opção trabalhar nas lavouras 

de abacaxi (principal agricultura da região) em tempo integral, dificultando assim o acesso a 

escola, muitos até iniciam o ano letivo, mas na safra(abril/maio) acontece a evasão. Diante do 

exposto, observa-se a necessidade de investir em uma educação de qualidade na tentativa de 

resgatar cada vez mais os jovens e adultos desse município para o mundo da escolarização.  
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Informações Gerais  

a) Taxa de Analfabetismo: 23,8%   

b) Índice de Desenvolvimento Humano Municipal- Educação 2010: 0,673%  

c) Superintendência Regional de Ensino:15ª URE  

d) Número de Escolas: 41  

e) Número de alunos: 4.461  

f) Número de professores: 235  

  

Informações Especificas:   

MAPEAMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO  

População Estudantil  

Quadro I  

População Estudantil de- 2010  

1.Educação infantil   2.Ensino Fundamental (Fl a fase IV)  

Rende Municipal: 441  

Total: 441  

Rede Municipal: 4461  

Total: 4461  

3.Ensino fundamental (1ª a 4ª)    

 Ensino Fundamental ( 5ª a 8ª série)  4.Ensino Médio  

Rede Municipal: 3714  

Total: 3714  

Rede Estadual: 785  

Total: 785  

5. Educação de Jovens e Adultos    

Rede Municipal: 306    

Total: 306  

TOTAL GERAL DA POPULAÇÃO ESTUDANTIL POR REDE  

Rede Municipal: 4461  

Rede Estadual: 785  

Total:   

Fonte: Secretaria Municipal de, 2010.  

CARACTERÍSTICA DO ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO  

Tabela 1  

Rede Ensino Nível / Modalidade de Ensino, Número de Alunos, Número de Escolas, Turnos de 

Oferta2010, Rede Municipal.  

Meio/  

Área  

Nível/ Modalidade  Nº de  

alunos  

Nº de 

escolas  

TURNOS DE OFERTAS  

 M  V  N  

 

  U  E.I (0 a 3 anos)  63  02  X  X    

 E.I (4 a 5 anos)  313  02  X  X    

 R  E.I ( 0 a 3 anos)  24  02        
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 E.I (4 a 5 anos)  41  02 

       

 Total de Educação   441  04        

Infantil (E.I.)  

 U  E.F(1ª a 4ªanos)  1.183  06  X  X    

 E.F(5ª a 8ª anos)  778  03  X  X    

 R  E.F(1ª a 4ª anos)  1082  33  X  X    

 E.F(5ª a 8ª anos)  671  33  X  X    

 Total Ensino  3.714  42        

 Fundamental (E.F)  

 U  EJA ( 1ª a 4ª)  61  02      X  

 EJA (5ª a 8ª)  138  01      X  

 R  EJA ( 1ª a 4ª)  29  01      X  

 EJA (5ª a 8ª)  78  03      X  

Total de Educação de Jovens e Adultos  306  07       

(EJA)  

 U  Total Educação Básica   2.536          

 R  Total Educação Básica   1.925          

TOTAL GERAL EDUCAÇÃO BÁSICA  4.461  41        

Fonte: Censo Escolar 2010  

Tabela 2  

Rede Ensino Nível/ Modalidade de Ensino, Número de alunos, Número de Escolas, Turnos de 

Oferta2010, Rede Estadual.  

Meio/  

Área  

Nível/ Modalidade  Nº de alunos  Nº de escolas  TURNOS DE OFERTAS Matutino 

 Vespertino Noturno  

 
 U  Ensino Médio  495  01  X  X  X  

 R  Ensino Médio  290  06      X  

 Total Ensino Médio  785  07        

Fonte: Censo Escolar 2010  

Tabela 5  

Número de alunos, em diferentes Redes e Instituições, 2010.  

INSTITUIÇÕES  NUMERO DE CURSOS  NÚMERO DE ALUNOS  

REDE FEDERAL  -    
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REDE ESTADUAL -  REDE MUNICIPAL 03 4461  

SESC  -    

SESI  -    

SENAI  -    

OUTROS  -  TOTAL 03 4461  

Fonte: Censo Escolar 2010  

Tabela 6  

Número de alunos concluintes do Ensino fundamental, das diferentes Redes de Ensino em 2010, 

possível demanda para a Educação Profissional.  

 REDE  NÚMERO DE ALUNOS  

ESTADUAL  143  

MUNICIPAL  252  

PARTICULAR  -  

TOTAL  395  

Fonte: Censo Escolar 2010  

  

Saneamento Ambiental:   

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário: O uso de mananciais em FLORESTA DO 

ARAGUAIA não é regulamentado ou disciplinado. Segundo informações locais, já existem cursos 

d’água no município que passaram da condição de perenes para intermitentes, devido ao 

desmatamento. Suas águas são usadas para serviços de lavagem e manutenção de veículos 

recebendo os resíduos resultantes dessas atividades.  

As residências, por sua vez, não possuem rede de abastecimento de água nem de esgoto  

sanitário. O abastecimento de água da população é feito, na maioria das residências, por meio 

de poço do tipo “Amazonas”. O esgotamento sanitário é feito com o uso de fossas (negra ou 

séptica) ou por valas a céu aberto, que por extravasamentos ou carreadas pelas águas das chuvas 

se depositam nos cursos d’água.  

  

Drenagem Pluvial: No município não existe rede de drenagem pluvial.  

  

Limpeza Pública e Resíduos Sólidos: Não há um programa de aproveitamento/reciclagem de 

materiais ou de aproveitamento de resíduos orgânicos. A cidade de FLORESTA DO ARAGUAIA 

dispõe de lixeiras públicas distribuídas nas principais ruas, mas a população parece colaborar 

muito pouco. Nos bairros da periferia pode ser observado lixo abandonado ao longo das ruas.  

A serragem originada do desdobro da cultura do abacaxi acumula-se em grandes  

quantidades, a céu aberto, nos pátios das serrarias ou, simplesmente, é despejada como entulho 

em áreas públicas, aguardando destino. Nessas áreas, freqüentemente próximas a cursos d’água, 

o acúmulo de serragem, se não removido, passa a representar uma ameaça a mais para o 

assoreamento e consequente degradação de mananciais e de suas áreas de preservação 

permanente.  

A serragem não pode, devido à legislação ambiental, ser eliminada pela queima pura e  
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simples. Mas pode ser aproveitada como fonte 

energética para caldeiras e fornos, no entanto a oferta supera em muito a demanda local. É 

necessária a criação de um programa/atividade de aproveitamento desse tipo de resíduo que 

proporcione uma diminuição dos excedentes e ao mesmo tempo gere renda.  

  

1.4 – Infraestrutura Física:   

No Município de Floresta do Araguaia possui Auditórios, Salão Paroquial, 
Salão Comunitário e Escolas nas Comunidades para realização das Ações do Projeto 
de Educação em Saúde Ambiental  
  

1.5 – Comunidades existentes no Município:  
(  ) Comunidade ribeirinha;  

(  ) Remanescentes de quilombos;  

(  ) Reservas extrativistas;  

(X) Assentamento da reforma agrária;  

  

1.6 – Há cooperativas e Associações de Catadores de Materiais Recicláveis?  
(X) Não  

(  ) Sim, Quais? :  

  

1.7 – O município foi contemplado com recursos da Funasa em Saneamento?  
(  ) Não  

(X) Sim, Citar quais os números TC e CV já existentes com o município.  

  

1.8 – O município possui área de Educação em Saúde estruturada?  
(X) Não  

(  ) Sim  

  

1.9 – O município possui Programas de Atenção Básica a Saúde estruturada?  
(  ) Não  

(X) Sim, Assinale qual(is)? :  

(X) PACS  

(X) ESF  

  

1.10 – O município apresenta situação de riscos à desastres naturais:   
(X) Não  

(  ) Sim, Descrever a última ocorrência: ______________________________  

  

II - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SANEAMENTO 

AMBIENTAL:   
  

2.1 – Identificação do Projeto:   
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a. Nome do Projeto: Meio Ambiente em foco: 

ações de educação ambiental nas comunidades rurais de Floresta do Araguaia.  

  

b. Caracterização do Local da Execução do Projeto: Com o aumento constante da 

população e cada vez mais em foco a importância da agricultura no município de Floresta do 

Araguaia, as dificuldades em relação ao manejo e destinação final dos resíduos da zona rural 

do município, há a necessidade de um trabalho de educação para minimizar esses efeitos e 

propor soluções de melhoria do manejo do mesmo e minimização de possíveis vetores 

endêmicos na qual os mesmos estão susceptíveis pela dificuldade de coleta e 

armazenamento dos mesmos, trazendo desta forma a degradação da água, do solo, do 

subsolo e do ar.  

Com essa visão um suporte de educação em saneamento ambiental vem a contribuir para  

facilitar a ação e organização deste fator preponderante e que se tornou cultural perante a nossa 

sociedade.  

  

c. Duração do projeto: 12 meses  

  

d. Componente do projeto:  

(X) Sustentabilidade das comunidades  

(X) Inclusão social  

(X) Metodologias participativas  

(X) Controle social   

(X) Fortalecimento da promoção da saúde  

(X) Respeito ao saber, cultura e práticas locais  

(X) Mobilização comunitária  

(X) Território de produção de saúde  

(X) Comunicação de risco  

  

e. Comunidade(s) ou grupo(s) populacional(is) beneficiado(s) com projeto:  

 (    ) Reservas extrativistas;  

 ( X ) Comunidade residente na região do semiárido brasileiro;  

 (    ) Comunidade residente em áreas de riscos ocasionados por desastres naturais;  

 ( X ) População residente em municípios beneficiados com ações e projetos da FUNASA.  

  

f. Descrição do grupo populacional que será beneficiado com o projeto:   

Nas localidades de: Bela Vista, (Zona Rural) e os Bairros: Vila Nova, Bairro Centro e 

Bairro Bananal (Zona Urbana), são pequenas vilas, sendo a maioria nas margens dos Rios 

Araguaia e Pau D’Arco, vivendo da pesca e agricultura, sendo compostas as áreas em especial por 

áreas de assentamento rural, com a prática em especial do plantio do abacaxi (principal fonte de 

renda do município).  

Nestas vilas não possuem a coleta de resíduos sólidos, por causa da sua distância e  

dificuldade de coleta por parte do município que somente consegue suprir a zona urbana, sendo 

que está na sede municipal durante este ano que está sendo realizada uma gestão e organização 

do mesmo a fim de produzir resultados mais positivos para a sociedade local, mas ainda sem um 

prazo para conseguir buscar melhorias para os moradores das comunidades rurais do município.  
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A rede de abastecimento de água, algumas das 

comunidades possuem abastecimento de  

água instalado, sendo estas nas vilas: Bela Vista, e Bom Jesus I. Com exceção destas, o sistema de 

captação de água são através de poços amazônicos e em poucos casos de poços semi-artesianos.  

O esgotamento sanitário presente no município e em especial nas comunidades citadas,  

são através de fossa séptica ou fossa seca, sendo esta comum em zonas mais afastadas e em 

casas com um menor apoio financeiro. Estes casos poderão ser um problema ao saneamento 

ambiental em especial à possíveis contaminações dos recursos hídricos possibilitando a 

propagação de doenças, dentre estas a barriga d’água, lombriga, entre outros, causando 

problemas para a gestão de saúde local. Serão beneficiados com o projeto os estudantes das 

escolas públicas dos bairros onde o projeto será beneficiado e comunidades onde o projeto será 

realizados, o projeto terá suas atividades realizadas nas escolas dos bairros e das comunidades 

que foram beneficiadas pelo projeto no município de Floresta do Araguaia/PA. Totalizando cerca 

de 1.100 pessoas, alcançadas no projeto.  

  

2.2 – Justificativas:   

A sociedade vive em um mundo consumista possuindo um consumo desenfreado dos  

recursos e dos bens duráveis e não duráveis, contribuindo para liberação dos resíduos sólidos 

desenfreada, sendo que os municípios não possuem uma forma adequada de se destinar. No 

caso da zona rural possui uma dificuldade ainda maior possibilitando a propagação de vetores 

endêmicos.  

Destes resíduos, grande quantidade que é disposta poderia ser reaproveitados,  

possibilitando uma minimização dos impactos socioambientais existentes nas cidades por falta 

de uma gestão dos resíduos sólidos correta, sendo este um trabalho em conjunto com todos os 

setores e que envolve também a participação da sociedade através de diversas ações de 

educação sanitária e ambiental.   

Assim o projeto possui o objetivo de promover ações de educação ambiental para a 

gestão  

dos resíduos sólidos nas comunidades, para a promoção da coleta seletiva e a conscientização do 

princípio dos 5 R’s (Recusar, Repensar, Reduzir, Reciclar e Reutilizar).  

  

2.3 – Objetivos:  

a) Objetivos Geral: Realizar ações de educação ambiental para o público alvo, 

com atividades educativas e preventivas sobre o saneamento ambiental, visita in 

loco e busca para soluções junto a comunidade com possíveis problemas com os 

resíduos sólidos.   
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METAS E ETAPAS 

META ETAPA VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 31 ações realizadas o 

desenvolvimento da 

educação em saúde 

ambiental com foco nas 

temáticas voltadas para o 

Saneamento Básico, 

especificamente na Coleta 

seletiva de Resíduos 

sólidos nas comunidades 

rurais: Bela Vista e nos 

Bairros: Vila Nova, Centro 

e Bananal.         

1.1. 2 procedimentos (infraestrutura, assessoria 

técnica) para garantir o funcionamento do 

Grupo de Trabalho do Controle Social do 

Projeto. 

26.000,00 

1.2.  10 reuniões do Grupo de Trabalho de 

Controle Social realizadas com a participação dos 

membros. 

17.400,00 

1.3. 500 formulários aplicados para 

levantamento de dados para elaborar um 

diagnóstico socioambiental focado no 

saneamento básico na área dos resíduos sólidos. 

20.150,00 

1.4. 5 Mutirões de limpeza extra e intra 

domiciliar realizados nas 2 comunidades e 3 

bairros beneficiadas pelo projeto nas 

comunidades rurais: Bela Vista e ametista e nos 

bairros: Vila Nova, Centro e bananal.    

55.943,54 

1.5. 5 Ações Lúdico- pedagógicas, tais como: 

apresentações Teatral e boneco fantoches, nas 

escolas, abordando temas sobre resíduos sólidos 

junto aos alunos das escolas de ensino 

fundamental. 

18.250,00 

1.6. 5 Oficina de Capacitação para formação de 

multiplicadores em Educação em Saúde 

Ambiental, realizadas junto às lideranças 

comunitárias. 

23.033,00 

1.7. 2 cursos de formação dos catadores de 

materiais recicláveis em associativismo e 

cooperativismo realizadas para a implantação da 

coleta seletiva nas comunidades beneficiadas 

pelo projeto.  

44.017,00 

1.8. 1 workshop para avaliar e apresentar os 

resultados alcançados pelas atividades 

executadas. (CP) 

4.179,46 

VALOR GLOBAL DO PROJETO 208.973,00 
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DETALHES FINANCEIRO DAS ETAPAS 

META ETAPA MATERIAL / 

SERVIÇO 

UND QTD VALOR 

UND 

VALOR TOTAL 

1 1.1. 2 

procedimentos 

(infraestrutura, 

assessoria 

técnica) para 

garantir o 

funcionamento 

do Grupo de 

Trabalho do 

Controle Social 

do Projeto. 

1.1.1. Assessoria 

Técnica NS. 

(planejamento, 

mobilização, 

articulação, 

moderação e 

relatoria das 

reuniões do GT (1 

téc = 20 hs/mês x 10 

meses = 200 x 

40,00). 

H/Aula 200 40,00           8.000,00  

1.1.2. Serviços de 

Locação de veiculo 

basico para apoio na 

coordenação do 

projeto (8 

diárias/mês x 10 

meses = 80). 

DIA 80 160,00         12.800,00  

1.1.3. Combustível 

gasolina para o 

veiculo locado. (10 

lts dia x80 dias = 800 

lt x 6,50). 

lt 800 6,50           5.200,00  

                    26.000,00 

1 1.2.  10 

reuniões do 

Grupo de 

Trabalho  de 

Controle Social 

realizadas com 

a participação 

dos membros. 

1.2.1. Assessoria 

Técnica NS. 

(planejamento, 

mobilização, 

articulação, 

moderação e 

relatoria das 

reuniões do GT (1 

téc = 20 hs/reu x 10 

reu = 200 x 40,00). 

H/Aula 200 40,00           8.000,00  

1.2.2.   Lanche para 

os participantes das 

reuniões. (1 reun = 

20 partic x 10 

reun=200 lanches x 

12,00). 

und 200 12,00           2.400,00  
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1.2.3. Serviço de 

Locação de kit de 

equipamentos de 

tecnologia da 

informação (1 

dataswol, 1 note 

bock, 1 tela de 

projeção) . ( 1reun = 

2 dias x 10 reun= 20 

DIAS x 350,00) 

DIA 20 350,00 7.000,00 

             17.400,00 

1 1.3. 500 

formulários 

aplicados para 

levantamento 

de dados para 

elaborar um 

diagnóstico 

socioambiental 

focado no 

saneamento 

básico na área 

dos resíduos 

sólidos. 

1.3.1. Hora aula 

para aplicação de 

formulários para a  

coleta de dados do 

diagnóstico 

socioambiental. (1 

téc = 100 

formularios x 5 téc = 

500 hs x 20,00) 

H/T 500 20,00 10.000,00 

1.3.2. Serviços de 

reprografia dos 

formulários de 

coleta de dados 

(xerox pb e color). 

(500 unds). 

und 500 1,50 750,00 

1.3.3. Hora técnica 

NS (planejamento, 

coordenação, 

acompanhamento e 

elaboração de 

relatório técnico dos 

dados). (1 tec = 80 

hsmes x 2 meses). 

H/T 160 40,00 6.400,00 

1.3.4. Serviço de 

fornecimento de 

alimentação para os 

técnicos que farão a 

coleta de dados. (10 

técnicos x 5 dias x 2 

(almoço e jantar ) = 

100. 

und 100 30,00 3.000,00 

             20.150,00 
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1 1.4. 5 Mutirões 

de limpeza 

extra e intra 

domiciliar 

realizados nas 

2 comunidades 

e 3 bairros 

beneficiadas 

pelo projeto  

nas 

comunidades 

rurais: Bela 

Vista e 

ametista e nos 

bairros: Vila 

Nova, Centro e 

bananal.    

1.4.1. Hora técnica 

Nível Superior 

(planejamento, 

mobilização 

coordenação e 

elaboração dos 

relatórios das 

ações). (1mut =  40 

hs x 5). 

H/T 200 40,00 8.000,00 

1.4.2. Lanche para 

os voluntários dos 

mutirões. (1 muti x 

50 volunt x 5 muti = 

250 x 15,00). 

und 250 15,00           3.750,00  

1.4.3. Serviços de 

Locação de trator 

concha basculhante 

para apoio na 

retirada de residuos 

(4 diárias por muti x 

5 muti = 20 diárias x 

700,00). 

diária 20 739,65         14.793,00  

2.1.4. Serviços de 

Locação de veiculo 

caçamba 

basculhante para 

apoio na retirada de 

residuos (4 diárias 

por muti x 5 muti = 

20 diárias x 700,00). 

diária 20 700,00         14.000,00  

1.4.5. Combustível 

óleo diesel para o 

veiculo locado. (30 

lts dia x 40 dias x 1 

veic = 1.200 lt x 

4,50). 

lt 1.200,12 4,50           5.400,54  

1.4.6. Camisas de 

meia fio 30 com 

informações 

educativas para os 

participantes.(1 

muti =50 particip x 5 

= 250 unds). 

und 250 40,00 10.000,00 

             55.943,54 
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  1.5. 5 Ações 

Ludico- 

pedagógicas, 

tais como: 

apresentações 

Teatral  e 

boneco 

fantoches, na 

escolas, 

abordando 

temas sobre 

resíduos 

sólidos junto 

aos alunos das 

esclas de 

ensino 

findamental. 

1.5.1. Hora técnica 

Nível Superior 

(planejamento,  

moderação e 

relatoria das 

atividades). (1 ativid 

= 10 hs x 5 

atividades). 

H/T 50 40,00 2.000,00 

1.5.2. Serviços de 

artesão para a 

produção de 

Cenários para 

apresentação teatral 

de fantoche. (1 

cenário = 10 hs x 10 

cenarios = 5 unds). 

H/T 50 30,00 1.500,00 

1.5.3. Serviços de 

artesão para a 

confecção de 

Bonecos para 

apresentação 

Teatral de fantoche. 

(1 boneco = 10 hs x 

10 bonecos = 100 

hs.). 

H/T 100 30,00 3.000,00 

1.5.4. Lanche para 

os voluntários dos 

mutirões. (1 ativid = 

50 x 5 ações = 250 x 

15,00). 

und 250 15,00           3.750,00  

1.5.5. Camisas 

personalizadas de 

meia fio 30 com 

informações 

educativas para os 

participantes.(1 

atividade = 40 

particip x 5 = 200 

unds). 

und 200 40,00 8.000,00 

    
    

18.250,00 

  1.6. 5 Oficina 

de Capacitação 

para formação 

de 

1.6.1. Hora técnica 

Nível Superior 

(planejamento, 

mobilização,  

H/T 200 40,00 8.000,00 
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multiplicadores 

em Educação 

em Saúde 

Ambiental, 

realizadas 

junto às 

lideranças 

comunitárias. 

moderação e 

relatoria das 

Oficinas). (1 ofic = 

40 hs x 5 

atividades). 

1.6.2. Serviços de 

fornecimento de 

lanche para os 

participantes. (1 Ofic 

= 30 particip x 5 x 

15,00) 

und 150 15,00 2.250,00 

1.6.3. Serviços 

gráficos de 

impressão de folder 

educativo sobre 

residuos sólidos.(1 

oficina = 100 folder 

x 5 oficinas). 

und 500 3,00 1.500,00 

1.6.4. Serviços 

gráficos de 

impressão de 

Cartilha educativa 

alusiva a educação 

ambiental em 

residuos sólidos. (1 

oficina = 100 

cartilhas x 5 

oficinas). 

und 500 9,00 4.500,00 

1.6.5. Camisas 

personalizadas de 

meia fio 30 com 

informações 

educativas para os 

participantes.(1 ofic 

= 30 particip x 5 = 

150 unds). 

und 150 40,00 6.000,00 

1.6.6. Kit de 

material didático 

para os 

participantes das 

oficinas ( 1 kit: pasta 

c/ elástico, aba, 

transparente, 17mm 

+ 1 caneta 

und 150 5,22 783,00 
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esferográfica + 1 

lápis + 1 borracha + 

1 bloco p/ borrão). 

(1 ofic = 30 particip 

x 5). 

    
    

23.033,00 

  1.7. 2 cursos 

de formação 

dos catadores 

de materiais 

recicláveis em 

associativismo 

e 

cooperativismo 

realizadas para 

a implantação 

da coleta 

seletiva nas 

comunidades 

beneficiadas 

pelo projeto.  

1.7.1. Hora técnica 

Nível Superior 

(Assessoria Técnica 

aos catadores, 

mediação e relatoria 

dos cursos). (1 tec = 

80 hs/curso x 2 = 

160 hs). 

H/T 160 40,00           6.400,00  

1.7.2. Serviços de 

fornecimento de 

lanche para os 

participantes. (1 

curso = 30 particip x 

2 turnos=60 x 2 

cursos = 120). 

und 120 15,00 1.800,00 

1.7.3. Camisas 

personalizadas de 

meia fio 30 com 

identificação do 

projeto, manga 

longa para os 

catadores.(1 curso = 

30 particip x 2 = 60 

unds). 

und 60 60,00 3.600,00 

1.7.4. Serviço de 

metalurgia para 

produção de Ponto 

de Entrega 

Voluntária de 

Resíduos Recicláves 

(PEVs). (1 mt x x2,5 

mt x 1,5 mt/alt). 

und 20 800,00 16.000,00 

1.7.5. Calça 

cumprida de sarja, 

com cintura elástica 

e bolso Tam p, m e g 

para os catadores, 

com fitas luminosas. 

und 50 130,00 6.500,00 
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1.7.6. bota de 

segurança com bico 

em PU cor preta, 

diversos números de 

tamanho para os 

catadores. 

par 50 120,00 6.000,00 

1.7.7. Boné 

personalizado com 

identificação do 

projeto, com aba 

traseira abaixo do 

pescoço, em tecido 

para apoio aos 

catadores.  

und 50 40,00 2.000,00 

1.7.8. Saco Big Bag 

para apoio na coleta 

seletiva e 

armazenamento de 

materiais recicláveis 

em nylon. 

und 100             

17,17  

          1.717,00  

    
    

44.017,00 

  1.8. 1 

workshop para 

avaliar e 

apresentar os 

resultados 

alcançados 

pelas 

atividades 

executadas. 

(CP) 

1.8.1. Hora técnica 

Nível Médio 

(Planejar, mobilizar, 

mediar e relatoria 

do evento). (1 tec = 

80 hs/curso). 

H/T 100 31,79           3.179,00  

1.8.2. Serviços de 

fornecimento de 

lanche para os 

participantes. (1 

evento = 40 

particip). 

und 40 15,00 600,00 

1.8.3. serviços de 

locação de 

equipamentos 

multimidia para 

utilização no 

eventos coletivos do 

projeto. (tela de 

projeção multi mídia 

- tela 1,20"=2,30 m x 

1,80m).  

DIA 1 200,23              200,23  
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1.8.4. Locação de 

equipamentos de 

informática para 

utilização nos 

eventos coletivos do 

projeto (Notebook, 

4GB, ITB 15,6, 

Windows 10 + 

projetor de imagem 

multi mídia).   

DIA 1 200,23              200,23  

      
4.179,46 

       

 

PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO 

 

Hora Técnica Nível Superior para 

planejar, moderar, mobilizar, 

elaborar relatórios das reuniões, 

oficinas, cursos E demais 

procedimentos. (Etapas: 1.1.1, 

1.2.1, 1,3.3, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 

1.7.1). 

  H/T 1.170 40,00 46.800,00   

1.8.1. Hora técnica Nível Médio 

(Planejar, mobilizar, mediar e 

relatoria do workshop). (etapa: 

1.8.1). (CP). 

  H/T 100 31,79   3.179,00 

Hora aula para aplicação de 

formulários para a  coleta de dados 

do diagnóstico socioambiental. 

(etapa: 1.3.1). 

  H/T 500 20,00 10.000,00   

Serviço de fornecimento de lanche 

para participantes das atividades 

coletivas: reuniões, oficinas, cursos. 

(Etapas: 1.2.2, 1.4.2, 1.5.4, 1.6.2, 

1.7.2). 

  und 970 15,00      

13.950,00  

  

Serviço de fornecimento de lanche 

para participantes da atividade 

coletiva workshop. (Etapas: 1.8.2). 

(CP) 

  und 40 15,00   600,00 

Serviços de reprografia dos 

formulários de coleta de dados 

(xerox pb e color). (etapa: 1.3.2). 

  und 500 1.50          

750,00  
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Serviços de Locação de veiculo 

basico para apoio na coordenação 

do projeto. Etapa: 1.1.2 

  diária 80 160,00      

12.800,00  

  

Serviços de Locação de trator 

concha basculhante para apoio na 

retirada de residuos (etapa: 1.4.3). 

  diária 20 739,65      

14.793,00  

  

Serviços de Locação de veiculo 

caçamba basculhante para apoio na 

retirada de residuos. (etapa: 1.4.2). 

  diária 20 700,00      

14.000,00  

  

Combustível gasolina para o veiculo 

locado. (etapa: 1.1.3). 

  L 800 6,50       

5.200,00  

  

Combustível óleo diesel para 

atender os veiculos locados: trator 

e caçamba. (etapa 1.4.5).  

  L 1.200,12 4,50       

5.400,54  

  

Serviço de Locação de kit de 

equipamentos de tecnologia da 

informação (1 dataswol, 1 note 

bock, 1 tela de projeção).(etapa: 

1.2.3). 

  DIA 20 350 7.000,00   

serviços de locação de 

equipamentos multimidia para 

utilização no eventos coletivos do 

projeto. (tela de projeção multi 

mídia - tela 1,20"=2,30 m x 1,80m). 

(etapa: 1.8.3). (CP). 

  DIA 1 200,23   200,23 

Locação de equipamentos de 

informática para utilização nos 

eventos coletivos do projeto 

(Notebook, 4GB, ITB 15,6, Windows 

10 + projetor de imagem multi 

mídia). (etapa: 1.8.4). 

  DIA 1 200,23   200,23 

Serviço de fornecimento de 

alimentação para os técnicos que 

farão a aplicação dos formulários 

para coleta de dados. (etapa 1.3.4) 

  und 100 30,00 3.000,00   

Camisas de meia fio 30 com 

informações educativas para os 

participantes das oficinas, cursos, 

capacitações e reuniões. (Etapas:  

1.4.6, 1.5.5, 1.6.5). 

  und 600 40,00 24.000,00   

Camisas personalizadas de meia fio 

30 com identificação do projeto, 

manga longa para os 

catadores.(etapa 1.7.4) 

  und 60 60,00 3.600,00   
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Boné personalizado com 

identificação do projeto, com aba 

traseira abaixo do pescoço, em 

tecido para apoio aos catadores. 

(etapa 1.7.8). 

  und 50            

40,00  

      

2.000,00  

  

Serviços de artesão para a produção 

de Cenários para apresentação 

teatral de fantoche. (etapa 1.5.2). 

  H/T 50 30,00 1.500,00   

Serviços de artesão para a 

confecção de Bonecos para 

apresentação Teatral de fantoche. 

(etapa 1.5.3). 

  H/T 100 30,00 3.000,00   

Serviços gráficos de impressão 

defolder educativo sobre residuos 

sólidos. (etapa 1.6.3).  

  und 500 3,00 1.500,00   

Serviços gráficos de impressão de 

Cartilha educativa alusiva a 

educação ambiental em residuos 

sólidos. (etapa: 1.6.4).  

  und 500 9,00 4.500,00   

Kit de material didático para os 

participantes das oficinas ( 1 kit: 

pasta c/ elástico, aba, transparente, 

17mm + 1 caneta esferográfica + 1 

lápis + 1 borracha + 1 bloco p/ 

borrão). (etapa: 1.6.6). 

  und 150 5,22 783,00   

Serviço de metalurgia para 

produção de Ponto de Entrega 

Voluntária de Resíduos Recicláves 

(PEVs). (1 mt x x2,5 mt x 1,5 mt/alt). 

(etapa 1.7.5). 

  und 20 800,00 16.000,00   

Calça cumprida de sarja, com 

cintura elástica e bolso Tam p, m e g 

para os catadores. (etapa: 1.7.6). 

  und 50 130,00 6.500,00   

bota de segurança com bico em PU 

cor preta, diversos números de 

tamanho para os catadores. (etapa: 

1.7.7). 

  par 50 120,00 6.000,00   

Saco Big Bag para apoio na coleta 

seletiva e armazenamento de 

materiais recicláveis em nylon. 

(etapa: 1.7.9). 

  und 100            

17,17  

      

1.717,00  

  

             

204.793,54  

4.179,46 

C/P 
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3.4. Cronograma de Desembolso 

Identificação Parcela 1 Parcela 2 Meta 

associada 

Etapa associada 

Convenente 204.793,54  01 Todas as etapas 

referentes. 

Contrapartida  4.179,46 01 1.8 

 

Valor Global    208.973,00 

 

 

2.4 – Metodologia:   

Serão utilizados os seguintes instrumentos, realização de visitas periódicas com 

aplicação de entrevistas e questionários e cadastro das famílias, serão realizados 

seminários nas escolas locais, divulgar e convocar o maior nº de pessoas a participar 

das atividades educativas, investigação das áreas mais degradadas da comunidade e 

identificar os principais impactos ambientais. Realizar ciclos de palestras e seminários 

sobre saneamento básico e preservação do meio ambiente. Serão feitas visitas 

domiciliares, para acompanhamento e avaliação, Para obtermos o objetivo desejado 

será realizado palestra sobre coleta seletiva, oficina sobre gestão de resíduos sólidos, 

atividades práticas com ações lúdicas e oficinas sobre reciclagem e reutilização de 

resíduos sólidos.  

 As ações de educação ambiental serão realizadas nas localidades rurais e nessa 

ocasião serão realizados ciclos de palestras sobre as consequências dos impactos e 

propondo mudança de atividades nos participantes, com realização de oficinas de 

reciclagem de papel, óleo de cozinha e confecção de peças artesanais decorativas 

com lixo reciclável. E  na oportunidade serão realizadas atividades educativas com 

apresentações teatrais e de coral com o tema das alternativas para um ambiente 

mais saudável e sustentável, implantando a coleta seletiva nas escolas e comunidade, 

desenvolvendo atividades  orientativas   de   como fazer a separação correta do lixo 

e enviar para reciclagem,  promovendo um mutirão de limpeza, com atividades de 

coleta de lixo na beira dos rios(se houver) das localidades que serão beneficiada com 

o projeto com separação dos resíduos que podem ser reciclado e reutilizados .  

Para isto acontecer a Empresa responsável de executar o projeto deverá ter uma 

equipe técnica habilitada e experiente com os seguintes profissionais: 

*Gestor Ambiental de nível superior com comprovação de formação através de diploma e de 

certificados na área solicitada, com experiência comprovada através de atestado de capacidade 

técnica emitida por pessoa física ou jurídica, para gerenciamento do projeto e capacitação das 

oficinas de resíduos sólidos e educação em saúde ambiental. 

*Pedagogo de nível superior com comprovação de formação através de diploma e de certificado 

de qualificação e formação, com experiência comprovada na área através, de atestado de 

capacidade técnica emitida por pessoa Jurídica, para o gerenciamento das oficinas de 

capacitação, instrução em oficinas pedagógicas e cursos de formação e capacitação que envolve 

educação em saúde ambiental. 



                 ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO 

ARAGUAIA  

 

*Engenheiro Ambiental com diploma de nível superior, 

certificado de nível básico, atestado de capacidade técnica comprovando experiência que já 

forneceu estes tipos de trabalhos anteriormente para outras entidades conforme o objeto do 

edital e currículo cadastrado na base Lattes; para fazer visitas técnicas às comunidades 

abrangidas e juntamente com os comunitários fazerem levantamentos dos riscos ambientais das 

localidades que serão beneficiadas pelo projeto, E também um Assistente Social e um Técnico de 

Enfermagem para atividades referente ao projeto como palestras com as comunidades e com 

alunos que serão beneficiado pelo projeto.  

Os profissionais habilitados terão que possuir Registro no CTF/AIDA (Cadastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental) que é o registro obrigatório de pessoas físicas 

ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à 

indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Servindo como documentos de comprovação 

o Certificado de Regularidade (CR) CTF/AIDA e o Comprovante de Inscrição (CI) CTF/AIDA de 

pessoa física. A pessoa jurídica deverá comprovar que possui Registro no CTF/AIDA emitindo o 

Certificado de Regularidade (CR) CTF/AIDA e o Comprovante de Inscrição (CI) CTF/AIDA de pessoa 

jurídica e de pessoa física de seu representante legal responsável pelo CNPJ no cadastro da 

Receita Federal do Brasil. 

 A empresa habilitada deverá estar cadastrada em suas respectivas Secretarias do município 

onde se encontra localiza a Sede ou filial da Empresa, como a Secretaria de Meio Ambiente 

apresentando a (LO) Licença de Operação, Secretaria Municipal de Saúde apresentando Alvará 

de Licença Sanitária ou Declaração de Dispensa Sanitária – Pessoa Jurídica, mostrando assim 

através de sua legalidade sua capacidade e conhecimento nas áreas ao qual o projeto será 

executado no meio ambiente ou na área da saúde. 

A prefeitura municipal de Floresta do Araguaia exige que as interessadas em executar tal projeto 

esteja munido do corpo técnico completo para a execução do mesmo, Engenheiro ambiental, 

Gestor Ambiental, Técnico de Enfermagem, Assistente Social e um pedagogo onde serão 

responsável pelas diversas ações que será realizada no município de acordo com o projeto. 

Também deverá agendar e realizar visitas técnicas nos locais onde os projetos serão realizados, 

para fins de conhecerem os locais da execução e analisar a logística de deslocamento da equipe 

técnica do projeto. 

A empresa habilitada terá de apresentar comprovação de experiência em executar projetos de 

educação ambiental tanto para o tratamento de resíduos sólidos quanto voltados para a área da 

saúde ambiental, com experiência comprovada mediante a apresentação de atestado de 

capacidade técnica pertinente ao projeto apresentado. 

  

  

2.7 – Resultados Esperados:  

Com a execução de tal projeto espera-se que a educação ambiental e de saneamento nas  

escolas e comunidades, consiga trazer uma nova visão e mentalidade aos envolvidos, 

ocasionados pelas diversas formas que serão trabalhadas, com atividades multidisciplinares que 

visão uma melhoria e conscientização ambiental local, buscando transformar a realidade vivida 

sob a questão dos resíduos sólidos  

Também, tem-se a expectativa que as ações educativas promovam a conscientização das  

pessoas a respeito da necessidade da participação de todos para o gerenciamento adequado dos 

resíduos sólidos no município e principalmente a sensibilização da população local da 

importância da ação preventiva da saúde e da preservação do meio ambiente;   
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2.8 – Avaliação do Projeto:   

A avaliação será feita através de pesquisa quantitativas e qualitativa, nas comunidades e  

estudantes da rede pública municipal a fim de analisar o aumento do nível de instrução sobre a 

vertente dos resíduos sólidos e uma avaliação da segregação racional dos resíduos sendo estas 

um fator preponderante na coleta seletiva.   

2.9 – Equipe Técnica Responsável do Projeto:   

- Identificação do Responsável Técnico do Projeto:    

- Airohn Nogueira Pul 

- Assessor Técnico de Convênios 

- Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia/PA 
 

- Equipe Responsável Pelo apoio técnico do Projeto:  

  

Nome Completo  Formação  Função na Equipe  Bairros e Comunidade 

Maria do Carmo Sodré Siqueira  Pedagoga Apoio Técnico Centro 

Laudeni Antônia Rosa ACS  Apoio Técnico Centro 

Jeni Pereira da Silva  Pedagoga  Apoio Técnico Vila Nova 

Robermarques Serafim Freitas ACS  Apoio Técnico  Vila Nova 

Adriana Pereira da Silva  Pedagoga Apoio Técnico  Comunidade Bela Vista 

Maria Cícera Alves da Silva ACS  Apoio Técnico Comunidade Bela Vista 

Raynara Guedes Pedagoga  Apoio Técnico Bairro Bananal 

Cacio Smithe ACS Apoio Técnico Bairro Bananal 

    

    

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DE FLORESTA DO ARAGUAIA  
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Local: Floresta do Araguaia - Pará                                                      Data: 03 de setembro de 2020  

  

 

 

 

 

 

 

                    _________________________________________________ 

 Airohn Nogueira Pul 
Assessor Técnico de Convênios 

Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia/PA 
 

  

 

 

 

 

  

_____________________________________ 

Adelio dos Santos Sousa 

Prefeito Municipal - Representante Legal da Entidade Proponente 


