
   

 

 

Formulário Boas Práticas para o Programa Cidades Sustentáveis 

 

Nome da Boa Prática: Troca Solidária  

 

 

 

Descrição: Projeto realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio do 
Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), em parceria com outros 
órgãos e instituições. A Troca Solidária prevê a troca de cerca de 4kg de 
resíduos recicláveis por 1kg de hortifrutigranjeiros ou por livros.  
 

Objetivos:   
Inspirada nos projetos Troca Solidária de Caxias do Sul e Câmbio Verde de 
Curitiba, a iniciativa local visa estimular a correta separação dos resíduos 
recicláveis e orgânicos nas comunidades da Capital e combater o descarte 
irregular de lixo. Em troca, os participantes recebem alimentos 
hortifrutigranjeiros e se responsabilizam pelo cuidado mútuo e limpeza da 
localidade atendida. 
  
Além do estímulo à separação adequada dos resíduos, o projeto tem por base 
a promoção do reforço alimentar em comunidades carentes e a ampliação da 
consciência coletiva de cuidado com os espaços públicos. Pela iniciativa, cria-
se uma rede de solidariedade e responsabilidade ambiental, unindo a 
prefeitura, produtores rurais locais, comunidades beneficiadas e unidades de 
triagem, que receberão a totalidade dos resíduos recicláveis decorrentes do 
processo. 



   

 

 

A troca de livros atende escolas da rede pública municipal e tem por objetivo, 

além dos já citados anteriormente, estimular a leitura nas comunidades 

escolares.  

 

Cronograma: A Troca Solidária de Alimentos tem como meta atender 15 

comunidades em 2015 e a Troca Solidária de Livros, 4 escolas municipais em 

2015. 

 

Resultados:  

Troca Solidária de Alimentos: 

 Fase piloto: 
- Vila Maria da Conceição: recebidos 1.665 quilos de resíduos recicláveis e 
distribuídos 240 quilos de alimentos hortifrutigranjeiros. 
- Restinga: recebidos 520 quilos de resíduos recicláveis e distribuídos 130 
quilos de alimentos hortifrutigranjeiros. 
 

07.03 -  Cohab Cavalhada: 317 quilos de resíduos recicláveis x 115 quilos de 

alimentos. 

 

20.03 - Santa Clara: 373 quilos de resíduos recicláveis x 113 quilos de 

alimentos. 

 

11.04 – Mirim: pouco mais de meia tonelada de resíduos recicláveis x 120 

quilos de alimentos. 

 

16.05 - Vila Castelo: 403 quilos de resíduos recicláveis x 100 quilos de 

alimentos. 

 

09.05 – Bonsucesso: 301 quilos de resíduos recicláveis x 47 quilos de 

alimentos.  

 



   

 

20.03 - Santa Clara: 373 quilos de resíduos recicláveis x 113 quilos de 

alimentos. 

 

23.05 - Vila Maria da Conceição, Realeza e Santa Clara: 328 quilos de 

resíduos recicláveis x 120 quilos de alimentos. 

 

Troca Solidária de Livros: 

09/05: Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Ildo Meneghetti, 

no bairro Rubem Berta: 800 quilos de resíduos recicláveis recolhidos e 557 

livros doados. 

16/05: Escola Municipal de Ensino Fundamental Judith Macedo de Araújo: 305 

quilos de resíduos recicláveis recolhidos e 557 livros doados.  

 

Instituições envolvidas: 

Troca Solidária de Alimentos: criada pelo Departamento Municipal de Limpeza 

Urbana (DMLU), tem o apoio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio 

(Smic) e do Sindicato Rural de Porto Alegre. 

Troca Solidária de Livros: Criada pelo Departamento Municipal de Limpeza 

Urbana (DMLU), com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Smed) e 

da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais (Banco de Livros), vinculada à 

Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), esta é uma iniciativa 

pioneiro no país, pois é a primeira vez que se estimula a troca de resíduos por 

livros.  

Contatos: 

Idealizador do projeto: diretor-geral do DMLU, André Carús: 

carus@dmlu.prefpoa.com.br  

Coordenador do projeto: Nelson Beron, chefe de gabinete: 

nelson.beron@dmlu.prefpoa.com.br 

Comunicação do projeto: Cibele Carneiro, coordenadora da Assessoria de 

Comunicação: cibelecs@dmlu.prefpoa.com.br  
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