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1. Diagnóstico

Atualmente, o número de veículos motorizados nas cidades têm crescido

exponencialmente, o que acarreta no aumento dos níveis de poluição e

contribui para a degradação do meio ambiente e da qualidade de vida urbana.

Os automóveis vem sendo os maiores responsáveis pela poluição

atmosférica, causando cerca de três quartos da emissão de monóxido de

carbono, metade dos óxidos de nitrogênio e dois quintos dos hidrocarbonetos.

Diante dessa problemática, a Conferência das Nações Unidas pelo Meio

Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992, criou a Agenda 21.

Esse documento das Nações Unidas traz recomendações para a promoção de

sistemas de transporte sustentáveis, entre elas o estímulo aos meios não

motorizados de locomoção, sendo válidas para grandes e pequenas cidades,

mesmo com baixas taxas de veículos por habitantes.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados na

Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável no Rio de

Janeiro em 2012, também estimulam medidas de redução de impacto da
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mudança do clima, dando atenção à qualidade do ar, além de ações que

assegurem uma vida saudável e promovam o bem-estar para todos.

Portanto, o uso da bicicleta como meio de locomoção não motorizada

torna-se uma alternativa relevante para a redução do uso de automóveis, pois

é econômica, rápida, acessível e não poluente, além de trazer benefícios para

a saúde.

2. Proposta

No mês de abril comemora-se o Dia Mundial dos Animais de Rua (4), o

Dia Mundial da Saúde (7) e também o Dia da Terra (22). Por isso, foi planejado

um evento que tivesse a oportunidade de celebrar as três datas.

A 1ª Edição do EcoPedal, tem o objetivo de reunir ciclistas para uma

manhã de pedalada e educação ambiental. Levando pelo caminho a

importância do uso do transporte não motorizado como forma de preservação

ambiental, já que não emitem gases poluentes, além de estimular a prática da

atividade esportiva e ajudar os animais abandonados.

Unindo esporte, causa animal, causa ambiental e sociedade em um

único evento, a proposta desse projeto se estende para além do ciclismo.

A prática do pedal impulsiona a sensibilização ambiental e a interação

com o meio ambiente, divulgando lugares, paisagens naturais, pessoas, e

projetos sociais.

O dia consiste em uma trilha ecológica planejada até a Fenda de Quatá,

onde as pessoas fariam suas inscrições por meio de doações de ração para

ajudar a ONG de proteção dos animais abandonados.

3. Ferramenta de Comunicação
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Imagem 01 - Publicação no Facebook.

Disponível em:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02HkuwcLxi3L2NTGDBAmRdxVUPRjwRv7
WVtmqVzwN6fTxagNaWaxq3m731mnakhVQhl&id=1453537091605500.

Imagem 02 - Publicação no Facebook.

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=5424303284267742&extid=CL-UNK-UNK-
UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02HkuwcLxi3L2NTGDBAmRdxVUPRjwRv7WVtmqVzwN6fTxagNaWaxq3m731mnakhVQhl&id=1453537091605500
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02HkuwcLxi3L2NTGDBAmRdxVUPRjwRv7WVtmqVzwN6fTxagNaWaxq3m731mnakhVQhl&id=1453537091605500
https://www.facebook.com/watch/?v=5424303284267742&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=5424303284267742&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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Imagem 03 - Publicação no Facebook.

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=667267041029004&extid=CL-UNK-UNK-
UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing.

Imagem 04 - Publicação no site da Prefeitura.

Disponível em: https://www.quata.sp.gov.br/noticias/agricultura-e-meio-
ambiente/2022/04/26/solidariedade-conscientizacao-e-saude-primeiro-ecopedal-reune-ciclistas-

https://www.facebook.com/1453537091605500/posts/2825429304416265/
https://www.facebook.com/1453537091605500/posts/2825429304416265/
https://www.quata.sp.gov.br/noticias/agricultura-e-meio-ambiente/2022/04/26/solidariedade-conscientizacao-e-saude-primeiro-ecopedal-reune-ciclistas-da-regiao-e-promove-acao-a-favor-dos-animais-de-rua/2936?fbclid=IwAR3Irp5q6ZhgQrLimTCh4f2ntQUzv0oWkllZYE756j
https://www.quata.sp.gov.br/noticias/agricultura-e-meio-ambiente/2022/04/26/solidariedade-conscientizacao-e-saude-primeiro-ecopedal-reune-ciclistas-da-regiao-e-promove-acao-a-favor-dos-animais-de-rua/2936?fbclid=IwAR3Irp5q6ZhgQrLimTCh4f2ntQUzv0oWkllZYE756j
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da-regiao-e-promove-acao-a-favor-dos-animais-de-
rua/2936?fbclid=IwAR3Irp5q6ZhgQrLimTCh4f2ntQUzv0oWkllZYE756j.

4. Execução

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de

Esporte e Lazer, em parceria com a Polícia Militar e pedaleiros, realizou um

evento esportivo solidário, em prol dos animais abandonados, o EcoPedal

(Imagem 05).

Imagem 05 - Cartaz de divulgação do evento.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).

https://www.quata.sp.gov.br/noticias/agricultura-e-meio-ambiente/2022/04/26/solidariedade-conscientizacao-e-saude-primeiro-ecopedal-reune-ciclistas-da-regiao-e-promove-acao-a-favor-dos-animais-de-rua/2936?fbclid=IwAR3Irp5q6ZhgQrLimTCh4f2ntQUzv0oWkllZYE756j
https://www.quata.sp.gov.br/noticias/agricultura-e-meio-ambiente/2022/04/26/solidariedade-conscientizacao-e-saude-primeiro-ecopedal-reune-ciclistas-da-regiao-e-promove-acao-a-favor-dos-animais-de-rua/2936?fbclid=IwAR3Irp5q6ZhgQrLimTCh4f2ntQUzv0oWkllZYE756j
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A ação reuniu vários ciclistas da região, apresentando aos participantes

a paisagem natural da Toca da Onça e da Fenda (Imagem 06 e 07), tudo isso

levando a mensagem de preservação ambiental, tornando a prática de

esportes mais prazerosa em meio a natureza.

Imagem 06 - Ciclistas na Toca da Onça de Quatá.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).
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Imagem 07 - Ciclista na Fenda de Quatá.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).
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Imagem 08 - Ciclistas realizando o percurso até o local.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).

Imagem 09 - Ciclistas no fim do percurso.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).
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Imagem 10 - Participantes reunidos no ginásio.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).

Após a pedalada foram sorteados diversos brindes aos participantes, e,

enquanto estavam ali reunidos, os mesmos tiveram um momento de interação

sobre a experiência que tiveram no evento, levantando sobre a importância de

ações desse gênero para disseminar a ideia de preservação do meio ambiente

e amparo aos animais de rua.

Desse modo, o EcoPedal incentivou o transporte sustentável com a

prática do ciclismo e promoveu o turismo ecológico local, conscientizando

sobre os cuidados com a saúde, meio ambiente e solidariedade aos animais.

5. Resultado

O evento foi inovador no município, superou as expectativas iniciais no

que tange a colaboração da comunidade, onde muitos se sensibilizaram com a

causa animal e ambiental, ajudando com doação de brindes para os sorteios e

ração para os animais.
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Os ciclistas ficaram satisfeitos com o resultado da ação, já que são um

dos principais simpatizantes das causas defendidas, visto que muitos que já

são experientes estão predispostos a manter uma relação positiva com o meio

natural durante as pedaladas ecológicas, e, não obstante, encontram no

percurso muitos animais em situação de abandono nas estradas.

Além disso, o evento permitiu a mobilização e reflexão em relação ao

atual panorama da poluição do ar. Trazendo em questão a consideração do

uso de transportes sustentáveis.

Ao final, mais de 270 kg de ração para cães e gatos foram arrecadados

e repassados para a ONG de proteção animal (Imagem 11).

Imagem 11 - Parte da ração que foi arrecadada no evento.

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2022).

Assim sendo, conclui-se que a abordagem do EcoPedal promovido pela

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, construiu uma estrutura

participativa de princípios sustentáveis para preservar a qualidade do ar,

atendendo assim aos compromissos da Agenda 21 e dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável.




