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DIA MUNDIAL DA LIMPEZA:
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM
ATUAÇÃO DA FACULDADE PATOS
DE MINAS
José Onício Rosa da Silva, Lourdes Maria Caixeta, Eliane Moreira Santos, Maria do Carmo
Severo, Gizele Aparecida Rodrigues Almeida & Marco Aurélio Barcelos
Introdução: O World Cleanup Day ou Dia Mundial da Limpeza é uma ideia que teve um início
humilde e pode mudar o mundo. A ideia de limpar coletivamente um país começou na Estônia em
2008, quando 50.000 pessoas se reuniram para limpar o país inteiro em apenas cinco horas. Esta
ação cívica foi realizada por voluntários e os organizadores nomearam a ação “Let's Do It!” ou
“Vamos fazer isso!”, que descreve perfeitamente a profundeza do movimento. O episódio da limpeza
da Estônia se espalhou pelo mundo e em 2018 já são mais de 150 países que organizam limpezas
baseadas no mesmo modelo. O movimento cresceu para ser a maior organização do gênero no
mundo, o número total de participantes do Dia Mundial de Limpeza aumentou para 17 milhões. No
Brasil, a Let’s Do It se uniu ao Instituto Limpa Brasil para difundir este dia, mas também para realizar
ações que propiciem a implantação de uma nova cultura para o descarte correto de resíduos, além
de incentivar a sociedade a limpar e manter as cidades limpas. O Dia Mundial da Limpeza foi
realizado pela primeira vez na cidade de Patos de Minas em 15 de setembro de 2018, impulsionado
por voluntários e alunos do curso de enfermagem diurno da Faculdade Patos de Minas - FPM.
Foram escolhidos 03 pontos estratégicos, Parque Municipal do Mocambo, Lagoa Grande e
Lagoinha. Objetivo: O objetivo do dia Mundial da limpeza é chamar a atenção para os problemas
ligados ao excesso de lixo descartados de forma incorreta. Especificamente buscou-se motivar a
equipe da FPM e mensurar a quantidade de lixo coletados na cidade de Patos de Minas por
voluntários, instituições e população em geral. Metodologia: Através da catação e separação, o
lixo foi classificado, catalogado, ensacado e pesado. Os dados coletados serão integrados às
estatísticas mundiais compiladas pela Ocean Conservancy. A intenção é colaborar com o
delineamento de novas políticas públicas, a partir da formação de um banco de dados, possibilitando
que países, estados e municípios busquem saídas adequadas para o problema do lixo.
Considerações: Considerado como o maior evento ambiental do mundo, o Dia Mundial de Limpeza
é de fato uma rede de eventos sem fins lucrativos, visando conscientizar a população sobre a
importância de conservar os ecossistemas agredidos pelo ser humano em todo o planeta. Vem
contando com uma participação crescente, envolvendo vários países, centenas de milhares de
voluntários e coleta de milhares de toneladas de lixo. A atuação da FPM foi de extrema importância,
pois houve grande motivação por parte dos alunos do curso de enfermagem diurno. Os resultados
das coletas foram de aproximadamente 2,5 toneladas de lixo totalizadas nos pontos escolhidos, na
Lagoinha, local onde se encontrava os alunos da FPM foram recolhidos cerca de 950 Kg de lixo. O
destino foi o aterro sanitário da cidade.
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