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Resumo: A educação ambiental pode ser expressa por diversas formas, desde atividades mais 

complexas e teóricas ou por meio de ações simples e práticas em formato de uma Blitz 

Educativa por exemplo. Esse tipo de ação busca a (trans)formação de cidadãos, tornando-os 

mais conscientes e críticos, fortalecendo a prática da reciclagem no dia a dia da população. 

Nesse sentido, trabalhos como a Blitz Educativa promove a educação ambiental com a 

população, desenvolvendo um espírito popular, consciente, cooperativo e comprometido com 

a coleta seletiva no município. O projeto teve por objetivo geral promover a mobilização da 

população por meio de uma blitz em formato educativo. Como objetivos específicos esta 

ação se propôs a sensibilizar diretamente toda a comunidade local para a problemática 

ambiental envolto a reciclagem, divulgar o trabalho que é realizado pela COPERCICLA e 

mobilizar a população para a adoção de práticas sustentáveis no dia a dia. Sua metodologia 

foi desenvolvida por meio de uma ação em formato de Blitz Educativa, onde a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Ituiutaba-MG abordou munícipes que passaram pelo centro 

da cidade, foram aplicados questionários sobre a coleta seletiva e distribuídos materiais 

informativos. A ação foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em 

parceria com a Cooperativa de Reciclagem de Ituiutaba- COPERCICLA e com os estagiários 

do curso de Gestão Ambiental da Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG e do curso 

de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia – UFU. O projeto obteve significativos 

resultados pois com duração de seis horas, no período matutino a Blitz conseguiu 

conscientizar mais de 300 pessoas sobre a importância da coleta seletiva, tornando-se uma 

proposta eficiente, eficaz e de baixo custo com relação ao seu benefício. Diante disso chega-

se a uma possível conclusão de que são em atitudes simples como a de uma Blitz Educativa é 

que podemos difundir informações práticas de incentivo à reciclagem e eliminação do 

desperdício, pois o meio ambiente é de todos e cabe a cada um cumprir seu papel para que 

possamos garantir o futuro dessas e das próximas gerações. 
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