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O Município de Ivoti está localizado na região Metropolitana de Porto

Alegre no estado do Rio Grande do Sul, apresenta população

estimada de 22.012 habitantes. Em setembro de 2011 foi

implementado o Centro de Educação Ambiental do Município de Ivoti

– CEAMI. O presente artigo tem como objetivo apresentar uma das

práticas de Educação Ambiental desenvolvidas no CEAMI, o Projeto

Escambo, bem como mostrar seu funcionamento e benefícios

socioambientais. Considerando que o Município não possui um

sistema de coleta seletiva implantado, verificou-se a necessidade de

sensibilizar a comunidade na separação dos resíduos recicláveis. O

Projeto Escambo visa incentivar a população do Município a separar

os resíduos sólidos recicláveis de origem doméstica e efetuar a troca

consciente por plantas para estimular a criação de hortas urbanas e

alimentação orgânica e saudável, plantio de árvores nativas e uso de

fitoterápicos na prevenção e tratamento de enfermidades.

Em 2014 e 2015 o Projeto distribuiu 1833 mudas, considerando as

que foram produzidas no CEAMI, além de centenas de mudas de

hortaliças. Houve de 2014 para 2015 um incremento de 80,65% na

participação da comunidade nas trocas do projeto e foram

coletados nesse período, 2665 litros de óleo de cozinha usado

(incluindo a coleta nas Escolas do Município) e 871 peças de

eletrônicos (incluindo a entrega voluntária). A participação

voluntária surge como resultado da educação ambiental da

comunidade, multiplicando-se nela. Segundo Gadotti (2003), a

educação para a sustentabilidade é uma alternativa para os

problemas ambientais e está ligada as nossas relações individuais,

com os outros e com a natureza.

O projeto está em andamento e a

participação da comunidade tem

aumentado. Partindo do princípio de que,

em educação ambiental, precisa-se

trabalhar com envolvimento e

sensibilização constantes e que, conforme

Capra (2006), pequenas ações podem

causar profundas alterações nos hábitos de

consumo e de vida. O projeto que começou

com a separação do lixo está promovendo

mudanças no cotidiano das famílias, que

aos poucos, estão produzindo alimento e

saúde no quintal de sua casa.

O Projeto está beneficiando a comunidade participante com ações

que contribuem para melhores hábitos de vida e consumo

consciente por meio da separação correta do lixo, e a valorização

do centro ambiental, por meio da visitação, produção de mudas e

orientações, como um espaço essencial para a promoção de

Educação Ambiental.

Material de Troca Quantidade Flores 
Plantas 

Medicinais Árvores 

Plástico Reciclável

10 Unid. Vasos 5 
Mudas

3 
Mudas

1 
Muda

20 Unid. Garrafas 
PET

10 Unid.  Bandejas 
de Mudas

Plástico Reciclável 5 kg

Jornal Velho 10 kg

Óleo de Cozinha 
Usado 4 Litros

O Projeto Escambo realiza a troca de material reciclável separado

pela comunidade, no espaço do CEAMI, por mudas diversas. O

morador traz o material e realiza cadastro no CEAMI, contendo a

quantidade de material para troca e a quantidade de mudas levadas.

Aceita-se para troca materiais como: resíduos eletrônicos, plásticos,

papel, papelão, vidro e óleo de cozinha usado. As mudas de

hortaliças são disponibilizadas por meio de parceria com produtor

local. As demais mudas são produzidas pelos funcionários e alunos

das escolas que participam das atividades de Educação Ambiental. O

resíduo reciclável coletado é destinado para a Cooperativa de

Catadores que realiza a triagem do Município; os resíduos especiais,

como eletrônicos e óleo de cozinha, são destinados para empresas

licenciadas.
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Figura 2: Tabela de troca. Fonte: Os autores.

Figura 1: Estufa de Produção de Mudas. Fonte: Os autores.

Figura 3: Gráfico de Resultados. Fonte: Os autores.

Figura 4: Horta Permacultural. Fonte: Os
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