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RESUMO

CRESPO ARRUDA, Luiz G. (2010) “Valorização Das Pegadas Ambientais: A pegada
ecológica, a pegada de carbono e a pegada d’água como indicadores de consumo na
perda de valor no ecossitema modificado pelo homem”. Faculdade de Arquitetura,
Universidade Federal de Minas Gerais. Monografia para obtenção do título de especialista em
Sistemas tecnológicos e sustentabilidade no ambiente construído.

A crescente preocupação humana com a sustentabilidade do seu relacionamento com o
planeta Terra tem demandado novas abordagens quanto ao consumo dos recursos naturais. Na
presente monografia, procuramos identificar o problema ambiental, com suas causas e
consequências. Também procuramos identificar novas formas de contabilizar o consumo de
recursos naturais, mais especificamente a terra, o ar e a água. Para o consumo de terra
utilizamos a metodologia da Pegada ecológica. Para o consumo de “ar”, utilizamos a
metodologia da Pegada de carbono. Para o consumo de água, utilizamos a metodologia da
Pegada d’água. Após identificados os problemas e as metodologias para apropriação do custo
do capital natural, propomos um indicador de sustentabilidade, o valor econô mico. Foi
indicada a metodologia de Engenharia e Análise do Valor para o cálculo do valor econômico,
bem como metodologia para buscar soluções criativas e inovadoras para o problema da
sustentabilidade do ser humano no planeta.

Palavras chave: sustentabilidade; sistemas complexos; valor econômico; problema
ambiental; engenharia do valor; análise do valor; pegada ecológica; pegada de carbono;
pegada d’água; custo ambiental.
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1 - INTRODUÇÃO

Hoje em dia, já não resta dúvida de que as conseqüências da atividade econômica humana tal
como se deu historicamente, tiveram um efeito deletério sobre o ambiente natural,
provocando alterações significativas no clima e nas condições de vida do planeta [13].

Todos os habitantes do planeta tem, em comum, a responsabilidade pelo impacto que causam
ao planeta Terra.
Atualmente nosso estilo de vida vem pressionando os recursos naturais de forma global [2],
destruindo o nosso único meio: a capacidade da natureza em regenerar e absorver os resíduos
[12].

Observa-se que a interação entre o homem e o meio ambiente não está ocorrendo de forma
harmônica, e segundo Dias (2002), “todas as atividades humanas são intrinsecamente
dependentes dos processos ecossistêmicos” [22].

Seja por valores de responsabilidade ética, política, jurídica, política, religiosa, social e
estética, respondemos economicamente pelos nossos impactos ao meio ambiente local e
global, hoje ou no futuro.

“As necessidades são determinadas social e culturalmente,
e o desenvolvimento sustentável requer a promoção de valores
que mantenham os padrões de consumo
dentro do limite das possibilidades ecológicas
a que todos podem de modo razoável aspirar.”
Relatório Bruntdland
Somente o respeito e a preservação das espécies e dos ecossitemas pelos seus valores
intrínsecos devem automaticamente assegurar a sustentabilidade ecológica da espécie humana
[3].
“Sustentabilidade são valores humanos para a construção de uma sociedade responsável,
plural e solidária.”
Michael Haradom
Página 15
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No nível atual de depleção dos recursos naturais e de mudanças globais, o estoque de capital
natural esta se tornando insuficiente ou inadequado para assegurar uma estabilidade ecológica
de longo prazo [3].
Estes processos de realização das perdas ambientais ocorrem a cada instante, por meio da
atuação dos seres no ambiente, seres estes que são todos os entes deste sistema e/ou
subsistema, complexo e finito.

“O sentido do mundo deve ser fora
dele... no mundo tudo é como é, e
acontece como acontece ...
... no mundo não há Valor, e se
houvesse não teria Valor algum ...
... e se houver Valor que tenha Valor,
então deve ser fora de todos os
acontecimentos, e fora das
coisas como elas são ...”

Ludwig Wittgenstein
Tractatus Logico-Philosophicus [37]

E a capacidade de reposição destas perdas ambientais pode requerer elevado capital
financeiro para sua remediação. Aí se percebe que a obra da natureza tem um alto valor
quando temos que recuperá-la, mesmo que apenas parcialmente.

Por isso, iniciativas mais efetivas para alcançar a sustentabilidade são necessárias,
incluindo-se o desenvolvimento de ferramentas que estimulem o envolvimento da
sociedade civil que avaliem as estratégias de desenvolvimento monitorando o
progresso(Wackernagel e Rees, Chambers et al. 2000) [3].

Será lógico contabilizarmos como custo de nossos produtos e serviços não apenas o
capital financeiro, mas também outros capitais, como a área ocupada, a água consumida,
e o clima desejado.
Boa parte dos problemas ambientais que enfrentamos é decorrente da falta especifica de
definições dos direitos de propriedade sobre os recursos naturais, e assim os preços não
incluem os custos reais desses insumos [3].
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Para isto, surgiram metodologias de contabilidade de cada um destes custos. Tais custos
são conhecidos como pegadas ambientais. Diz- se pegadas para associarmos a um
impacto no meio.

“As pegadas dão pistas de onde
viemos e para onde vamos”.
As impressões das pegadas
nos dão informações
sobre os animais que as deixam.
É como se ao analisar a
pegada de um animal
identificarmos seu peso,
sua velocidade e seu tamanho.” [48]
Figura 2 – “Pegada” no planeta [73]
- Para o cálculo da área consumida do planeta, temos a metodologia da pegada
ecológica (Ecological Footprint, de Wackernagel e Rees, 2004).
- Para o cálculo do consumo de água, temos a metodologia da pegada d’água (Water
Footprint, de Hoekstra, 2003) .
- Para o cálculo de emissões de gases do efeito estufa, temos a metodologia da pegada
de carbono(Carbon Footprint).
Tais metodologias apresentam as regras para o cálculo de cada um dos consumos dos
recursos naturais na atividade, e assim podemos conhecer a parcela de contribuição da
atividade no custo ambiental total, local e global.

2 – OS PROBLEMAS AMBIENTAIS
Um problema é uma emergência no sistema e que tem dois componentes. São eles: a
causa do problema e a conseqüência do problema. Portanto devemos conhecer tais
componentes, para iniciarmos o entendimento do mesmo, e aí postular resolvê- lo.
E entre as principais conseqüências do “problema ambiental” temos:
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2.1 – As alterações ambientais: globais e locais
Segundo Turner as alterações ambientais globais são divididas em dois grupos [2].
- S (sistemáticas) - mudanças iniciadas por ações em uma parte da terra, que podem
afetar diretamente os eventos de qualquer outro lugar do planeta, seus impactos não são
localizados [2];
- C (cumulativas) - mudanças resultantes do acréscimo de mudanças localizadas, em
sistemas naturais(ex destruição do habitat). Seus efeitos são globais, mesmo que as
causas sejam localizadas [2].
As principais mudanças globais em curso são [2]:
2.1.1 - O aquecimento e as alterações climáticas globais(impactos sobre o ambiente
e a sociedade) [2].
Já no ano de 1988, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento CMMAD alertava que a queima de combustíveis fósseis espalha ria CO2 na atmosfera, o
que provocaria um gradual aquecimento do planeta. Segundo a Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO (2005), o aquecimento global deve ainda
diminuir significativamente a oferta de alimentos em muitos países e aumentar o
número de famintos no mundo [67].
As atividades humanas aumentaram a concentração de CO2 de 280 p/ 368 ppm.(partes
por milhão), desde 1800. Este acréscimo é único nos últimos 160 mil anos [2]. Quanto
maior a concentração desses gases, aumenta o efeito estufa, e maior será a quantidade
de calor retida. Este efeito estufa está relacionado com a retenção de calor entre a
superfície da Terra e a troposfera. E os Gases do Efeito Estufa (GEE) prendem o calor
na atmosfera da Terra [49]. A consequência desse fenômeno é o aumento da
temperatura média da superfície da Terra e a mudança nos padrões climáticos
mundiais(alterações nos padrões de chuva e vento e elevação do nível do mar) [43].
Gráficos compilados pelo Instituto Meteorológico do Reino Unido e da Unidade de
Pesquisa Climática da Universidade de East Anglia para a Organização Mundial de
Meteorologia, mostram que os 10 anos mais quentes do mundo desde 1856 estão
localizados entre 1990 e 2000. E quando a temperatura passou a ser comparada de dois
anos em dois anos, os de 2002 e 2003 se tornaram os mais quentes da história [58].

Página 18

Valorização das pegadas ambientais

Ao longo do século 20, a temperatura média subiu 0,7º C. [57]. De acordo com os
especialistas do IPCC, este aquecimento do planeta se deve, com 90% de chance, às
emissões de dióxido de carbono provocadas pela atividade humana [13].
No dia 2 de fevereiro de 2007 foi lançado o relatório do Painel Inter-Governamental
sobre Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês), da ONU, que engloba centenas de
cientistas e representantes de 113 países. O documento de 21 páginas - o mais
importante a respeito do aquecimento global - traça um quadro preocupante sobre o
futuro do planeta caso não sejam adotadas as medidas adequadas e afirma que a
temperatura média do planeta subirá de 1,8ºC a 4ºC até 2100. As tendências de
aquecimento sobre a superfície da Terra(baixa atmo sfera) são variadas, a nível local,
regional e global. Nos trópicos é de 2 a 3 graus Celsius, enquanto que em outras
latitudes a média de aquecimento será de 5 a 10 graus [2].
- Cerca de 30% da vegetação da terra experimentará mudanças, como resultado das
alterações climáticas [2]. Estas alterações promovem a conversão de florestas em
pastos, com o consequente aumento do albedo(propriedade de reflexão das superfícies,
ou seja, capacidade de refletir a radiação solar) e a redução da espessura do
dorsel(cobertura vegetal formada pelas copas das árvores), aumentado a temperatura
local e diminuindo sua umidade. Estes tais efeitos podem vir a afetar o potencial de
regeneração das plantas [2];
- O clima global se tornara mais errativo e extremo [2]. Segundo o economista da USP,
Gilberto Dupas (2007), o aquecimento global do planeta deverá provocar maior
instabilidade no clima. Os padrões de precipitação pluviométrica mudarão, com
mudanças no regime das chuvas, com maiores períodos de estiagem e tempestades mais
intensas [13].
- Algumas áreas se tornarão mais úmidas enquanto outras se tornarão mais secas [2];
- Os regimes de mistura dos solos serão alterados, devido às mudanças nos padrões de
evaporação e precipitação [2];
- Ocorrerá uma redução da produção agrícola dos países tropicais, e também induzirá
secas, enchentes e tempestades nessas regiões [2];
- O nível dos oceanos subirá de 18 a 59 cm. Devido ao derretimento das calotas polares
e a expansão térmica de suas águas [2], mudarão o regime dos ventos sobre os oceanos
(direção, sentido e estresse). Isto provocará inundações e ondas de calor mais
freqüentes, além de ciclones mais violentos durante mais de um milênio [13]. Com isso
as correntes marinhas serão modificadas mudando a produtividade dos oceanos [2]. As
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águas do oceano ficarão também mais ácidas, ameaçando a vida marinha e reduzindo
dramaticamente a capacidade de pesca [13];
- O documento do IPCC, ainda prevê que devido a subida do termômetro e os múltiplos
fenômenos extremos, provocará o aparecimento de cerca de 200 milhões de refugiados
climáticos daqui até ao fim do século [67].
2.1.2 - Desflorestamentos (C)
Em cada peça de madeira que chega a cidade, ali vão embutidos ações que contribuíram
e estão contribuindo também para [2]:
- a redução do carbono estocado na biota terrestre, e aumento da concentração de CO2,
na atmosfera [2];
- a perda da biodiversidade, com o desaparecimento de espécies [2];
- ameaças a diversidade cult ural(inclusive sítios arqueológicos e a nefasta aculturação e
dizimação dos povos indígenas);
- a perda da cobertura vegetal(e possíveis contribuições as alterações microclimáticas
locais e climáticas globais);
- destruição de habitats de espécies de insetos, escorpiões, macacos, etc. também
provocam sua migração para as cidade [2], causando novas doenças e males;
- a erosão(C), alteração na produtividade da terra(C)(empobrecimento e perda da
fertilidade dos solos);
- a desertificações(C): A conferencia da ONU de 1987 indicava que 6% das terras do
planeta constituíam-se de “desertos feito pelo homem” e aproximadamente 25% estava
ameaçada por processos de desertificação [2];
- aumento das áreas degradadas. A área degradada é compreendida como aquela que
perdeu sua camada produtiva/biótica de solo, onde se estabelece uma condição
imprópria para o desenvolvimento até mesmo de espécies colonizadoras. Com isto
ocorre a perda de valor do solo e consequentemente se perde uma serie de atributos
sócio-ecológicos desse recurso natural, inclusive a sua capacidade de estocagem de
cabono, que nos ecossitemas terrestres(no cerrado varia de 3 a 5 kg C/m2) [2];
- danos à vida aquática, com aumento da sedimentação e assoreamento dos rios;
- mudanças nos regimes das águas com inundações e doenças;
- estabelecimento de monoculturas;
- etc... [2];
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2.1.3 - Redução da camada de ozônio
Em 1985, o cientista inglês John Farman faz o primeiro alerta sobre a redução da
camada de ozônio em decorrência da ação de poluentes no planeta. A diminuição da
camada permite que a radiação ultravioleta chegue à Terra com maior intensidade. Esse
tipo de radiação é nociva à saúde e provoca principalmente câncer de pele e doenças
oculares, como a catarata. Em setembro de 1995, a Organização Meteorológica Mundial
(OMM) divulga que o buraco na camada de ozônio sobre o continente antártico já
atinge cerca de 10 milhões de km², área equivalente à Europa [75]. O cloro presente nos
compostos de clorofluorcarbonetos (CFC) é identificado como o principal poluente
responsável pela redução da camada de ozônio [75]. Em junho de 1990, a Organização
das Nações Unidas (ONU) determina o fim gradativo da produção de CFC até o ano
2010 [75].
2.1.4 - Redução da produtividade biológica e perda da biodiversidade(C) [2]
As mudanças no uso da terra são a maior causa da destruição e fragmentação de
habitats, e estas por sua vez são a maior causa de extinções recentes e constituem a
maior ameaça à biodiversidade [2]. A biodiversidade sofre sempre que a produtividade
da biosfera não consegue acompanhar o consumo humano e a produção de resíduos
[13].
O Índice Planeta Vivo, que acompanha 1.313 espécies vertebradas de todo o mundo –
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, mesmo considerando que as espécies
vertebradas representem apenas parte das espécies conhecidas, presume-se que
representem a biodiversidade em nível global. Entre 1970 e 2003, o índice perdeu cerca
de 30%. Estes dados sugerem que os ecossistemas naturais estão se deteriorando a um
ritmo nunca visto na história da humanidade. Alterou-se intensamente a distribuição da
biodiversidade em toda a superfície da terra e experimenta-se a maior crise de extinções
que o mundo já testemunhou em 65 milhões de anos! [2]
- das 242 mil espécies vegetais conhecidas, 14 % estão ameaçadas de extinção devido as
alterações das interações planta-planta e o balanço competitivo entre espécies, o que
pode conduzir a um decréscimo na diversidade de plantas [2];
- das 24 mil espécies conhecidas de peixes, 33 % estão ameaçadas de extinção [2];
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- das 4,4 mil espécies de mamíferos conhecidas,11 % estão ameaçadas de extinção e
outras 14% estão vulneráveis a extinção [2];
A drástica redução da biodiversidade global afetarão o funcionamento dos ecossitemas,
que por sua vez afetarão os seus serviços prestados aos seres vivos [2].
2.1.5 - Erosão da diversidade cultural (C)
A medida que as culturas dos povos ao redor do mundo vão se tornando cada vez mais
semelhantes, a destruição de cada um desses modelos diferentes constitui uma perda
profunda, tanto da riqueza da experiência humana quanto da base de conhecimento
global(tribos, etnias, etc.) [2].
2.1.6 - Alterações da superfície da terra pelo uso(C) (mudança no uso/cobertura do
solo):
Um mapa técnico desenvolvido pela United Nations Environment Programme (2002)
denominado de GLOBIO, concluiu que durante os últimos 150 anos a humanidade tem
impactado e alterado a área de terra global em cerca de 47%, e dentro de 50 anos, os
impactos poderão atingir até 90%. Isto acarretará um aumento substancial de problemas
ambientais relacionados aos habitats, à biodiversidade, a produção de alimento, aos
recursos de água doce e à saúde [15].
As mudanças causadas têm causado a poluição do ar, da água e do solo. Ocorre também
a perda de terras férteis e da cobertura vegetal, e assim comprometendo a capacidade da
natureza em regenerar-se [15].
A construção civil demanda alto consumo de recursos minerais e energia. Promove a
retirada de florestas e dunas e polui os mangues. Tudo isso para a construção de casas e
prédios e a abertura de estradas [22]. Desta forma o setor da construção civil é uma
grande provocadora do aumento das áreas degradadas, em função da sua produção de
excesso de resíduos e do aumento da retirada de materiais de solo(minério de ferro,
cascalho areia, argila, pedras, etc.), (...)que também causam assoreamento e poluição
dos rios, modificando do teor de oxigênio dissolvido na água e impedimento a migração
de peixes [2].
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Com o aumento da área urbanizada constata-se também a reprodução de várias
tendências, como :
- as notáveis variações de temperatura, entre a área urbana e rural que originam ilhas de
calor(indicador) [2];
- poluição sonora(C): aumento no volume e intensidade de ruídos;
- incremento no consumo de energia elétrica e da água doce disponível;
- acumulação de gases que contribuem para o efeito estufa;
- poluição estética visual(C): aumento da paisagem construída em detrimento da
paisagem natural;
- poluição do solo(C) e impermeabilização de solos que diminuem a proteção contra
enchentes e desabamentos.

2.1.7 - Alterações da qualidade do ar, da água e da qualidade de vida dos seres
2.1.7.1 - Poluição do ar(C) (pela indústria, ve ículos, poeira, queimadas) e aumento de
doenças infecciosas:
As cidades vem alcançando níveis alarmantes de poluição do ar. O calor, a poeira, e
outros poluentes atmosféricos tornam o microclima da cidade diferente do ambiente
rural. As cidades são mais quentes, com maior nebulosidade, menor insolação, mais
chuviscos e neblinas. A queima de combustíveis também liberam kcal para o ambiente
imediato contribuindo ainda mais para a formação da “ilha de calor” da cidade. Todos
os componentes de emissões dos combustíveis apresentam algum potencial de dano a
saúde humana. Eles provocam chuvas ácidas(grandes prejuízos a agricultura) e
bronquite nas pessoas. O monóxido de carbono é tóxico para os seres humanos(não
apresenta perigo para as plantas) e se aspirado pode reagir com a hemoglobina tomando
o lugar do oxigênio e tornando o sangue venenoso. Os óxidos de nitrogênio são
prejudiciais às plantas e aos seres humanos. Alguns hidrocarbonetos são cancerígenos e
causam efeitos adversos nas plantas. Os poluentes também reagem na atmosfera e
formam poluentes secundários [2].

2.1.7.2 - Poluição das águas(C) (oceanos, riso, lagos, mananciais subterrâneos)
A escassez de água potável se tornará um problema de escala mundial. A perspectiva é
que os conflitos e guerras pela água cresçam em todo o mundo. Em 25 anos teremos 5,4
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bilhões de pessoas enfrentarão escassez de água, calculado sobre seu impacto na falta.
Atualmente 60% da população da China já bebe água contaminada [2].

2.1.8 – “N” desconhecidas mas em curso(C/S)

2.2 – As principais causas dos problemas ambientais

Tornaram-se claras as preocupações emanadas na RIO-92 de que as causas primárias de
degradação ambiental no mundo advinham dos níve is insustentáveis de produção e
consumo [2].

“A crise ecológica é um sintoma da crise espiritual do ser humano”. (ONU) [2]

Estamos vivendo num mundo globalizado, numa expansão do sistema econômico
planetário jamais vivenciada por uma sociedade humana até então, onde o modelo atual
de homem (homo consumus) está intimamente associado à sua capacidade de consumir
e acumular bens materiais [6]. O crescimento tem-se tornado o objetivo obsessivo da
maioria das sociedades, em uma economia voltada para o mercado e não para o cidadão.
E enquanto a economia global se expande, os ecossitemas se deterioram [2].

O resultado da ação dos seres humano s sobre o ambiente natural nas últimas décadas
tem demonstrado que vivemos uma crise global de percepção, que é quando uma
espécie negligencia os seus recursos vitais [2].

A real idéia de Valor...
“Só depois que a última árvore for derrubada, o último peixe for morto,
o último rio envenenado, vocês irão perceber que dinheiro não se come”.
Pensamento indígena [41]

Os habitantes do planeta esqueceram-se da sua profunda dependência com a natureza,
que foi vista como sendo meramente uma coleção infinita de serviços e benefícios
gratuitos e a disposição de todos [15].

STERN, acrescenta que as causas humanas dessas mudanças tem duas componentes [2]:
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1 – causas próximas – mudanças que alteram imediatamente uma parte do ambiente
2 – forças indutoras – causas indiretas das alterações, que destacam-se:
. alterações na estrutura social;
. alterações nos valores humanos;
. crescimento da atividade econômica;
. consumo global de energia;
. crescimento populacional;
. mudanças tecnológicas.

A estratégia para a biodiversidade global(global biodiversity strategy) WRI, UCN,
NEP, identifica mecanismos diretos e indiretos que afetam a biodiversidade:[2]
- Os diretos: [2]
. exploração dos recursos da vida selvagem;
. expansão da agricultura, silvicultura e aquacultura;
. fragmentação e perda de habitat;
. efeitos negativos indiretos da introdução de espécies exóticas pelo humanos;
. poluição do solo, da água e da atmosfera;
. alterações climáticas globais.

- Os indiretos: [2]
. organização social humana ;
. crescimento da população humana;
. padrões de consumo dos recursos naturais;
. sistemas econômicos e políticos que falham em valorizar o ambiente e seus recursos
naturais;
. desigualdades na posse, manejo e fluxo de benefícios do uso e conservação dos recurso
biológicos.

2.2.1 - O crescimento populacional

Um dos fatores principais de pressão sobre a ecosfera é o crescimento populacional,
muito embora ressaltem que grande parcela desse crescimento ocorre em países do
terceiro mundo onde o consumo per capita é mais reduzido do que nos países do
primeiro mundo [3]. Também vários estudos corporativos oferecem evid ências

Página 25

Valorização das pegadas ambientais

estatísticas que sustentam correlações diretas entre crescimento populacional e o
desflorestamento [2].

Através do “Clube de Roma ”, um grupo de estudos comandado por D. L. Meadows
conduziu uma série de análises sobre as ameaças à sociedade mundial. Ehrlich (1968) e
o “Clube de Roma” alertaram a opinião pública sobre as possíveis conseqüências do
crescimento da população mundial e da industrialização para a produção de alimentos e
exaustão de recursos. Eles concluíram que dentro de 100 anos, o planeta poderia atingir
seus limites de crescimento. Os resultados, publicados em “Os Limites para o
Crescimento” (Meadows et al., 1972), foram fortes e profundos, e se tornaram a base
para uma nova cultura global de “ambientalismo”. Um dos resultados dessa conferência
foi a criação do Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP), cujo objetivo é
reconciliar o desenvolvimento sócio-econômico e a estabilidade ecológica através de
cooperação e regulação internacional [54].

Ao contrário das previsões pessimistas de Malthus (1983), o PIB mundial cresceu em
progressão geométrica e a população cresceu em “progressão aritmética”. Segundo
cálculos de Madisson (2005) o PIB mundial cresceu 40 vezes entre 1820 e 1992,
enquanto a população mundial cresceu 5 vezes. Portanto, houve um crescimento da
renda per capita mundial equivalente a 8 vezes neste período. A melhoria das condições
econômicas, aliada à melhoria dos avanços médicos e sanitários, fez a esperança de vida
ao nascer da população mundial subir de cerca de 30 anos em 1900 para mais de 60
anos, no ano 2000 [13].
Na segunda metade do século XX a população mundial teve o maior crescimento de
todos os tempos, passando de 2,5 bilhões em 1950, para 6,1 bilhões no ano 2000,
conforme mostra o gráfico 1. Houve, portanto, um crescimento da população de quase
duas vezes e meia, enquanto o PIB mundial cresceu cerca de sete vezes, representando
também um crescimento econômico inigualável [13].
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Gráfico 1 – Projeções da população mundial segundo quatro variantes: 2000-2050 [13]

Conforme figura acima, a população mundial chegará a 11,7 bilhões de habitantes em
2050, caso as taxas de fecundidade permaneçam constantes, ao mesmo nível da década
de 1990. A população mundial chegará a 10,6 bilhões, no caso da variante alta - que
considera uma queda lenta da fecundidade. No caso da variante média a população
chegará a 9,1 bilhões. E no caso da variante baixa – que considera uma redução mais
rápida da fecundidade – a população mundial chegaria a 7,7 bilhões de habitantes em
2050 [13].
Uma solução para o crescimento da população seria uma substituição entre “tamanho de
população” e “uso de recursos per capita”, uma vez que o produto desses dois fatores é
limitado por obstáculos biofísicos. A sustentabilidade seria compatível com uma grande
população vivendo a níveis baixos de uso de recursos per capita, ou uma população
pequena vivendo a níveis altos de uso de recursos per capita. Em muitos países os níveis
de consumo de recursos estão abaixo da auto-suficiência e mesmo assim a capacidade
de suporte ecológica já foi excedida (por exemplo: Haiti e El Salvador). Nesses casos, o
controle populacional é uma pré-condição, ao invés de ser uma conseqüência do
desenvolvimento sustentável (Daly, 1990) [54].
2.2.2 – Desvalorização ambiental: O planeta visto como uma fonte infinita de
recursos
A análise monetária é muito importante no mundo moderno mas geralmente é falha na
avaliação de sustentabilidade ou na percepção sobre restrições de capital natural. A
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maioria das abordagens monetárias é insensível a diversos aspectos relacionados a
sustentabilidade porque não reflete adequadamente a escassez biofísica, equidade social,
continuidade ecológica, incomensuralidade estrutural, integridade funcional
descontinuidade temporal e comportamentos sistêmicos complexos(Wackernagel e
Rees, Chambers et al. 2000) [3]. A chamada globalização expõe as pessoas a produtos
de diversas partes do mundo, esses produtos podem até contribuir para uma vida mais
confortável, porém seus preços refletem apenas os custos de produção, transporte,
impostos e intermediação, negligenciando o impacto sobre a natureza e os custos
secundários representados pelos efeitos colaterais, como a poluição e seu reflexo na
saúde humana [8]. A valoração monetária não distingue entre diversos tipos de bens. Se
os recursos da natureza estão com preços dos subestimados, eles estão sendo utilizados
de maneira abusiva [3].

A escassez ecofuncional ou física é pouco refletida no sistema de mercado, pois o
sistema de preços de mercado diz muito pouco sobre o tamanho do estoque de recursos
naturais. A verdade é que o sistema de preços do mercado não monitora normalmente o
tamanho, ou a reserva destes recursos, mas apenas a escassez de curto prazo do bem no
mercado, mesmo assim o mercado não sofre uma grande influência desse aspecto, pois
é mais influenciado pela demanda em curto prazo e também pelo nível tecnológico e
pela intensidade ou nível de competição no ramo, pela existência de bens substitutos
[3].

Enquanto o custo que operamos como indicador de geração de riqueza for baseado em
um capital teoricamente infinito, tendo como a moedas o dólar, o real, ou qualquer outra
moeda teoricamente infinita, a lógica da disponibilidade dos recursos não financeiros,
como a área do planeta, a água e o clima, tenderá a ser ilógica.
Como podemos operar um caixa que cabe quanto dinheiro eu possa colocar mas ao
mesmo tempo meu estabelecimento tem tamanho finito? Podemos imaginar ter o caixa
do tamanho de uma grande empresa dentro de um estabelecimento pequenino?

O potencial de crescimento financeiro é teoricamente ilimitado, o que obscurece a
possibilidade de existirem limites biofísicos para o crescimento econômico. A eficiência
de Pareto abordando a metáfora de Daly “apenas garante que o navio afunde no tempo
ótimo” [3].
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Gráfico 2– Crescimento da população e do PIB no mundo: 1950-2000 [13]

Tal modelo de desenvolvimento econômico se fundamenta no lucro a qua lquer custo e
esta atrelado a lógica do aumento da produção, e os recursos naturais são utilizados sem
se respeitar a capacidade natural de recomposição. A natureza é vista como um grande
supermercado gratuito, como reposição infinita de estoque, observando-se os benefícios
e desprezando-se os custos [2].

A análise monetária(financeira) também é sistematicamente desviada de seu foco pelo
processo de desconto. A taxa de desconto faz com que a natureza apresente menor valor
no futuro do que no presente, entretanto a própria vida depende da continuidade
ecológica. A sociedade sacrifica recursos para obter desenvolvimento uma vez que os
benefícios de curto prazo excedem o valor presente do capital natural no futuro, que é
descontado [3].

Uma análise cuidadosa do sistema capitalista revela que a possibilidade de maximizar a
taxa de lucro depende da capacidade política de não assumir os passivos sociais e
ecológicos; essa é a base do sistema e por isso o mundo está na situação de crise global
extrema. Os sentimentos que primam nas empresas são: o individualismo e o
imediatismo [5]. O incentivo a super-produção desvinculada de uma melhor distribuição
de renda leva o incentivo ao super-consumo e a crença de ser a única saída às crises
econômicas. Este modelo não contabiliza os custos sociais e ambientais da produção
barata dos chamados países periféricos que visa abastecer os países ricos [4].
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O nível de crescimento econômico médio da economia avaliado pelo crescimento do
PIB tem sido 4% ao ano o que implica um tempo estimado de 18 anos para dobrar a
atividade econômica[3]. Estima-se que ate meados de 2150 o PIB mundial ira passar do
atual 40 trilhões dólares para 200 tri. [2].
Tabela 1 – Taxas de crescimento do PIB per capita para o mundo e regiões para o
período 2000-2006 e projeções para 2000-2050 [13]

Costumam manter o modo de produção e de consumo e a política de crescimento sem
qualidade [5]. De onde sairão os recursos naturais que já estão escassos para um PIB de
30 tri em 2010, para uma população de 1 bilhão de miseráveis? Será que pensamos em
2.150 chegar logo ali em Marte para buscar areia para nossas obras? E uma rápida busca
de brita na Lua?
Cogito, ergo sum
“Penso, logo existo”
Descartes

2.2.3 - A “bolha urbana”
As cidades se sustentam a custa de apropriação de recursos de áreas muitas vezes
superiores a sua área urbana, produzindo o déficit ecológico). As áreas urbanas, com um
pouco mais da metade da população mundial são responsáveis por 80% das emissões de
carbono, 75% do uso da madeira e 60% do consumo de água. Assim, a cidade é um
parasita do ambiente rural, por produzir pouco ou nenhum alimento, polui o ar e reciclar
pouco ou nenhuma água e materia is inorgânicos [2].
2.2.4 - O Consumismo

A carga humana não é apenas uma função da população, mas também do consumo per
capita, que vem aumentando de forma significativa (Rees, 1996). Caracteriza-se assim o
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consumo na sua forma exacerbada, comumente designado de “consumismo”. É um
componente de alta relevância quando se analisa a degradação ambiental de maneira
global, e sua conseqüente influência social [8]. Como Catton (1986) observa: “O mundo
está tendo que acomodar não somente mais pessoas, mas efetivamente pessoas
“maiores”. Por exemplo, em 1790 a média diária de consumo de energia de um
americano era 11.000 kcal. Em 1980, essa média subiu para 210.000 kcal/dia (Catton,
1986). Como resultado dessa tendência, a pressão relativa da capacidade de suporte está
crescendo mais rápido do que o mero aumento populacional. [3]

Segundo recente relatório divulgado pelo Worldwatch Institute (WWI, 2004), “o
consumismo desenfreado é a maior ameaça ao futuro da humanidade”, não apenas pelo
esgotamento dos recursos naturais disponíveis do planeta, mas também com a
conseqüente deterioração da qualidade de vida das pessoas, notadamente os mais
pobres.” [8]

O consumismo, a competição e o enriquecimento como estilo de vida, hoje tem maior
valor mais do que a pessoa e seus valores [2]. As pessoas vivem em um mundo no qual
foram forjadas a várias necessidades [8]. E este consumo é estimulado pela mídia,
especialista em criar “necessidades desnecessárias” [2].

O que se vende não é um produto só, mas um estilo de vida [2]. O que se observa
também, principalmente nos países periféricos, é um anseio do indivíduo por um estilo
de vida que faz com que ele “embaralhe” a hierarquia das prioridades da vida(da figura
abaixo, segundo teoria de Maslow), o que gera necessariamente um conflito tanto
pessoal quanto na própria sociedade onde este indivíduo está inserido.
(CHIAVENATO, 2005). [8]
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“Gostaria de pertencer a geração que
tentou acabar com a pobreza no mundo,
e convidá-los a juntarem-se a todos
aqueles que lutam a favor de uma
pirâmide global das necessidades.”
Solon Araújo
Figura 3: Pirâmide de necessidades e
valores de Maslow

Onde há a mídia, em especial a TV, as pessoas de qualquer etnia, cultura ou origem
acabam desejando as mesmas coisas ... que igualmente estimulam o consumismo que
entrou numa escala global como estratégia absoluta de crescimento ou caminho por
meio do qual se atinge a felicidade, como as propagandas apregoam [2].

“Atitudes, crenças e valores,
que às vezes são chamados coletivamente de cultura
desempenham um papel inquestionável
no comportamento e no progresso humano.”
Michael Porter

Enquanto apenas 20 % da população mundial se beneficia de um conforto material sem
precedentes, igual número de pessoas vive na pobreza absoluta. Os 20% mais ricos
consomem 80% dos recursos naturais [11].
Se nos países industrializados o consumo é muito elevado, as necessidades básicas de
grande parte da humanidade não chegam a ser satisfeitas [11].

Como exemplo, o relatório mostra que são gastos anualmente entre produtos de
maquiagem e perfumes, o dobro do necessário para eliminação da fome e da desnutrição
no mundo. São gastos anualmente em sorvetes na Europa o que seria necessário para o
fornecimento de água potável para todos os que dela necessitam. A tabela abaixo, do
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relatório do Worldwatch Institute, mostra alguns exemplos das distorções do consumo
no mundo [8].

Verifica-se que grande parte desse consumo, muitas vezes pode ser considerado
supérfluo, quando ao mesmo tempo necessidades vitais e urgentes de várias pessoas não
são atendidas [8].

Tabela 2 – Gasto anual em itens de luxo comparado com os recursos necessários para o
atendimento de necessidades básicas selecionadas [8]

“A questão inevitável que surge finalmente é a de saber-se o que
é “bom” para os seres humanos, como indivíduos e como sociedade.
É uma questão de Valor, e como Freud observou,
“... os juízos de Valor feitos pela humanidade são determinados
imediatamente pelos seus desejos de felicidade”,
em outras palavras, os juízos são tentativas de
sustentar suas ilusões com argumentos”.
Daniel Callahan [55]

A corrida pelo consumo produz desigualdades profundas. Em 2001 os 10% mais ricos
consumiam 70% dos recursos. Enquanto 20% da população mundial goza de bem estar,
consumindo ate 60 vezes mais do que os 20% mais pobres amplia-se o fosso entre ricos
e pobre e instala-se a insustentabilidade social, política, econômica e tecnológica [2].

Página 33

Valorização das pegadas ambientais

Figura 4 – Vale o quanto pesa?

“essa minoria rica é responsável, em
grande parte, pelo consumo excessivo
que impulsiona o declínio ambiental.”
(Molly O. Sheehan, coautora de Sinais Vitais do
Worldwatch Institute, WWI, 2000)

(4)

O resultado disto é que cerca de 30% da população mundial sofre com desnutrição, e
cerca de 2/3 da humanidade vive com menos do que US$2,00 por dia. Apesar da
economia mundial ter produzido quase US$ 41 trilhões em bens e serviços durante
1999, 45% da receita ficou para apenas 12% da população mundial que vive nos países
industrializados [4].

Percebe-se claramente a partir desses dados, que a inclusão da grande maioria da
população dentro da classe considerada consumidora, tornará ainda mais dramática o
que já é um grande problema [8].

Isso significa que a outra parte da população que corresponde a 4,7 bilhões de pessoas,
o equivalente a 80% da população mundial, sobrevive com os 20% restantes dos
recursos produzidos [21]. É o consumo dos países desenvolvidos que mais afeta o meio
ambiente, embora o crescimento da população e do consumo dos países em
desenvolvimento esteja seguindo o mesmo caminho. Entretanto, observa-se também que
o discurso inquisitório de por a culpa nos países ricos esta ultrapassado. Países como
Argentina, China, Índia , Taiwan, Coréia do Sul, Tailândia, e Brasil reúnem 720
milhões de pessoas cujos padrões de consumo são similares aos 880 milhões de
consumidores de classe média dos países desenvolvidos [2].

2.2.5 - O Consumo embutido e a produção de resíduos

Por detrás de cada produto existe um pedaço de natureza…[11]
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Só uma pequena parte chega às mãos dos consumidores sob a forma de produtos.
Globalmente, considera-se que 93% dos materiais utilizados para a produção dos bens
que consumimos não são transformados em bens de consumo, mas sim em resíduos.
Esta é a face escondida do nosso consumo [11].
Cada pessoa consome na Europa, em média, cerca de 50.000 kg de recursos por
ano.(11) Com os resíduos escondidos, 1 kg de alumínio = 5 kg de resíduos![11]
Uma escova de dentes “pesa” cerca de 1,5 kg;
Uma máquina de café, 298 kg;
Um telefone celular, 75 kg;
Um computador, 1500 kg;
Um relógio, 20 kg;
Um anel de prata, 50 kg;
Um anel de ouro, 2000 kg.
Se quiser saber mais: http://www.wupperinst.org/ [11]

São gerados resíduos que não são reabsorvidos pelo meio ambiente ou levam um tempo
muito longo para serem absorvidos [10].
A maior parte dos resíduos de natureza químico-sintética que compõe o lixo urbano é
lançada no meio ambiente sem avaliação de seus impactos, contaminando o solo e o
lençol freático. Muitas vezes o lixo é queimado, liberando substancias tóxicas incluindo
as dioxinas [2].
O mais alto consumo e maior geração de resíduos tendem a ocorrer com os grupos de
maior poder aquisitivo. A média mundial para países ricos é de 1,6 kg de resíduo
sólido/pessoa/dia. Para países pobres a metade [2]. São gerados “oficialmente” cerca de
150 mil toneladas de resíduos por dia no Brasil. Cerca de 56 % vão direto para lixões(a
céu aberto), e cerca de apenas 13 % estão sendo reaproveitados.

Com os progressos tecnológicos, o período de duração dos aparelhos elétricos e
eletrônicos é cada vez mais curto e os volumes deste tipo de resíduos aumentam em
espiral. Somente em 1998, a Europa produziu 6 milhões de toneladas de resíduos
elétricos e eletrônicos (REEE). E prevê-se que este volume duplique até 2010. Como
mais de 90% dos REEE são colocados em aterros, incinerados ou sem qualquer
tratamento prévio, os REEE constituem uma fonte importante de poluentes, como os
metais pesados [11].
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2.2.6 - Os impactos gerados pelo consumo de carne bovina
A carne bovina como componente da dieta dos seres humanos constitui um dos setores
de maior pressão sobre os recursos ambientais. Ele responde pela maior parte de uso do
solo junto com a agricultura. É um componente do mega- metabolismo urbano, e que
contribui de forma expressiva e variada para as alterações globais [2].
Além do aspecto ético, dissimulado por valores culturais, no qual aprisionamos estes
animais de forma cruel para depois degolá- los friamente [2].
Diante da situação de estresse ecossistêmico progressivo que ora experimentamos,
deve-se considerar que não tem sentido continuarmos nos alimentando do topo da
cadeia alimentar, em que a demanda por recursos naturais é mais alta [2].
Segundo a bancada do 17º congresso mundial de carnes só o cigarro é mais perigoso.
Atribui-se a carne vermelha 35% das mortes do câncer [2].
2.2.7 - A emissão de gases poluentes e causadores do efeito estufa
As mudanças no uso e cobertura da terra responde por cerca de 70% das emissões
impostas pelas atividades humanas [2].
De acordo com os dados publicados no Relatório Planeta Vivo (2006), a pegada
ecológica de gases causadores do efeito estufa, resultante do uso de combustíveis
fósseis, foi o item que mais cresceu mundialmente, mais de nove vezes no período entre
1961 e 2003 [21].
Os principais GEEs são: vapor d’água(h2O), o gás carbônico(CO2), o metano (CH4) o
oxido nitroso(N2O) e os clorofluorcarbonos(CFCs) [2].
Tabela 3 – Gases do efeito estufa. Adaptado de [2]
CO2

CH4

NOx

CFC-12

Concentração antes da
revolução industrial

Gás

230 ppm1

700 ppb2

275 ppb

zero

Concentração em 1994

358 ppm

1720 ppb

312 ppb

503

0,8 ppb/ano

-

120

100

5%

4%

Taxa de elevação na
1,5ppm/ano
10 ppb/ano
atmosfera
Tempo de vida na
50 a 200
12
atmosfera (anos)
Distribuição da emissão
82%
9%
dos GEE´s
* Potencial de aque1
21
cimento global - GWP
* Global Warming Potential – GWP
1
ppm – partes por milhão ; 2 ppb – partes por bilhão

310

altíssimo
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As emissões relativas de GEEs são geradas por três grandes grupos: combustíveis
fosseis, lixo orgânico e eletricidade [43]:
- Combustíveis fósseis: combustões fixas e combustões móveis;
- Lixo orgânico: ao se decompor num aterro sanitário onde não existe captura ou queima
de GEE, emite o CH4 que é 21 vezes superior ao CO2;
- Eletricidade: no Brasil a eletricidade tem parte que é gerada por termelétrica, que
queimam combustíveis fosseis como o gás e carvão. Pouco se aproveita de energias
alternativas como a eólica e a solar.
. O dióxido de carbono (CO2):
- A emissão de CO2 é o GEE mais comum [49];
- O CO2 é o principal gás de aquecimento global, (58) é responsável de 66% a 74% do
aquecimento do planeta. Sua maior fonte é a queima de combustível fóssil(80%) e o
desflorestamento(20%) [2];
- Os níveis atmosféricos de CO2 hoje são maiores que em qualquer outro período nos
últimos 420 mil anos [58];
- Ao todo, as concentrações de CO2 na atmosfera aumentaram em 31% desde a
Revolução Industrial. As emissões de dióxido de carbono são hoje 12 vezes maiores do
que em 1900 [58];
- Aproximadamente 23 bilhões de toneladas de CO2 são lançados na atmosfera
anualmente. São mais de 700 toneladas por segundo! [58];
Considera-se que a economia já se depara com alguns limites biofísicos do planeta
como capacidade de absorção de CO2. [2]

- Os seres humanos queimem quantidades cada vez maiores de carvão, petróleo e gás
para gerar energia[58]. Aproximadamente 97% do CO2 emitido pelos países
industrializados do ocidente vem da queima de carvão, óleo e gás usados para produzir
energia [2]. Uma ida ao trabalho de carro, um movimento do interruptor de luz e um
vôo para fora da cidade, tudo isso utiliza combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e
gás [48].

. Metano (CH4): ocorrem em aterros sanitários, rebanhos, atividades agrícolas e a
produção de carvão, gás natural e óleo. O CH4 é uma emissão bem mais potente que o
CO2. [49]
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. Óxido nitroso (N2O) e polutens-critério : temos também os poluentes-critério como o
CO(monóxido de carbono) e NOx(óxidos de nitrogênio) e compostos orgânicos
voláteis(COV’s) não metânicos. Esses gases reativos se degradam rapidamente e criam
o ozônio troposférico(maléfico) que é um patente GEEs(2). Os NOx ocorrem em
tratamentos de esgotos e na queima de combustíveis fósseis, entretanto os fertilizantes e
o tratamento do solo agrícola liberam a maior parte desse potente poluente [49]. O
óxido nitroso é 310 vezes mais poderoso que o CO2 para absorver calor [2].

. Hexafluoreto de enxofre (SF6): A indústria de energia elétrica usa esse composto feito
pelo homem no isolamento e interrupção de corrente [49].

. Halocarbonos – É o caso dos halocarbonos(CFCs clorofluorcarbonos e HCFCs
hidroclorofluorcarbonos) utilizados(EV) como compostos de limpeza, agentes
refrigeradores(em veículos, indústrias, comércio e residências). Quando são
decompostos pela luz solar liberam cloretos(Cl- ) que por sua vez destroem moléculas de
ozônio estratosférico (O3), o filtro protetor natural contra a radiação ultravioleta. Sem
essa proteção os humanos estariam expostos a radiações potencialmente indutoras de
câncer de pele, catarata, etc., além de prejudicar seu sistema imunológico, bem como
produzir rupturas uma cadeia alimentar marinha e afetar a produtividade agrícola [2].

. Perfluorocarbonetos (PFCs): Além dos halocarbonos (CFCs entre eles o CFC-12, gás
freon 12, HFCs, HCFC e PFC) temos também como destruidores do ozônio os
perfluorcarbonos(CF4, C2F6 e C3F8) emitidos como subprodutos da fundição do
alumínio [2]. São emitidos, por exemplo, em aparelhos de refrigeração e aparelhos de ar
condicionado. Existem qua ntidades relativamente baixas de PFCs na atmosfera, mas é
difícil se livrar deles. A vida atmosférica estimada desse solvente e componente da
produção do alumínio varia entre 10 mil a 50 mil anos! (fonte: Centro Nacional de
Informações Biotecnológicas-site em inglês) [49].

. Hidrofluorocarbonetos (HFCs): Solventes, refrigerantes, agentes de combate a
incêndio e propelentes para aerossóis usam os HFCs como substitutos dos
clorofluorocarbonos (CFCs), que destroem a camada de ozônio [49].
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Obs.: De acordo com o IPCC a emissão antropogênica de H2O não é um fator
importante para melhorar ou piorar as mudanças climáticas [2].
2.2.8 - O consumo de energia elétrica
A tabela seguinte compara as emissões de carbono no ciclo de vida das emissões de
várias formas de geração de energia: Carvão, Gás, Solar, Eólica, Nuclear, Hidráulica.
Gráfico 3 – Emissões de carbono devido a geração de energia elétrica [46]

Em torno de 55% do que é cortado das florestas nativas continua sendo utilizado como
combustível/lenha. Em 40(quarenta) dos países mais pobres, a madeira atende a mais de
70% das necessidades energéticas [2]. Conforme tabela acima, embora a nível mundial,
o uso do petróleo tenha tido um crescimento substancial, o carvão continua com grande
participação na matriz energética mundial [8].

Tabela 4 – Consumo de carvão para algumas economias européias [8]
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Gráfico 4 – Transições energéticas mundiais e termos percentuais (EIA, 2007) [8]

Segundo o Procel no Brasil se perde cerca de 17% da energia elétrica produzida. Na
indústria a perda chega a 25 %. Estima-se que é necessário o governo investir cerca de
8(oito) mil dólares para cada chuveiro elétrico [2].

2.2.9 - O consumo de combustíveis fósseis

É uma das maiores fontes de emissão de diversos gases estufas para a atmosfera,
principalmente o gás carbônico. Nos socioecossitemas urbanos, ocorrem
majoritariamente devido ao transporte, uso do gás de cozinha e as incinerações. Os
transportes consomem cerca de 20% de toda energia produzida globalmente.
Desse total 60 a 70% são para transportar pessoas, o restante para conduzir cargas.
Cerca de 92% da poluição de São Paulo é oriunda dos veículos. E é alarmante que 75%
dos veículos conduzem apenas uma pessoa[2].
Lacasta (2005) afirma que somente o transporte aumentará as emissões dos gases
causadores do efeito estufa em 140% no período entre os anos de 1990 a 2010 nos
países da União Européia [67].
Fica patente a lógica dominante do desenvolvimento, nitidamente favorecendo o
transporte individual em detrimento do coletivo. Não são levados em conta os custos
dessa estratégia [2].
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Gráfico 5 – Transição do modo de movimentação das pessoas (1840-2000) [8]

A queima da gasolina libera monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, gás carbônico,
nitrogênio, material particulado e cerca de 500 tipos de hidrocarbonetos [2].

Também a queima do gás de cozinha GLP composto principalmente por butano libera
quantidades significativas de gás carbônico para a atmosfera [2].

2.2.10 - A atividade agrícola

As principais atividades humanas que alteram as áreas do Planeta são o
desflorestamento para cultivo associado com as fronteiras de colonização. Outras
formas são constituídas por extração da madeira e pastagens e a urbanização. O
principal processo de mudança antrópica das áreas do Planeta ocorre por meio da
conversão por desflorestamento, para a produção de grãos. A desertificação ponto
oposto extremo da urbanização(metabolismo mínimo por m2) tem sido identificada
como o resultado da excessiva pressão dessas atividades humanas [2].
A expansão da agricultura teve como conseqüências a destruição da biodiversidade, as
mudanças climáticas e a migração de pessoas das áreas rurais para as zonas
urbanas(êxodo rural), onde grande número vive em situação de marginalidade [5].
A agricultura é considerada uma das principais fontes antropogências para emissão de
gases estufa, principalmente o metano 70% e o óxido nitroso 90% [2].
E entre as atividades humanas causadoras de conversão, a irrigação foi a que mais
cresceu em termos percentuais de 1700 a 1980, aumentando em 2400% [2].
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- Em 1990 cerca de 40% da superfície da Terra já havia sido convertida em pastagem e
áreas de produção de grãos [2].

2.2.11 - O consumo de madeira das florestas

Ainda hoje continua sendo algo plenamente aceitável o seu direito de devastar florestas,
acabar com as nascentes, poluir o ar e a matança de animais, em nome dos hábitos e
costumes de consumo. O consumo de produtos madeireiros pela população urbana é
apenas um dos exemplos dentro do metabolismo dos socioecossitemas urbanos, que
contribuem para as alterações ambientais globais e portanto produzem impactos
negativos sobre a biosfera, notadamente sobre ecossitemas distantes da área de consumo
[2].

É obvio que a exploração da madeira existe porque há um mercado consumidor. Esta
existência de um mercado consumidor nos EUA, Europa, Japão e Brasil, e que
geralmente não questiona a fonte dos produtos que consome, nem os impactos que eles
geram, que custa a destruição da floresta amazônica e outros biomas como o cerrado
[2].

- De 1960 a 1990, 20% da cobertura florestal nativa foi perdida nos países em
desenvolvimento [2];
- De 1980 a 1990 as florestas do mundo declinaram 2% ou seja, 100 milhões de hectares
(ou 1 milhão de km2 ) [2];

Essas madeiras são oferecidas na forma de papéis, móveis, mesas, assoalhos, portas,
portais, rodapés, forros, lambris, compensados, esquadrias, vigas, fôrmas e tábuas em
geral, brutas e aparelhadas etc. [2]. Algumas das principais árvores nestes usos são ipê,
maçaranduba, angelim, mogno, cedro e maracatiara.

Não que se condene o uso de madeiras, mas sim a forma como elas são obtidas.
Explora-se sem replantio, sem manejo, sem respeito a capacidade de regeneração dos
ecossitemas e a condição de ameaça de extinção de muitas espécies da flora e da fauna.
Estabelece-se uma relação exclusiva de predação [2].
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Além do mercado consumidor, temos a ineficiência do setor madeireiro e do setor
produtivo. Para cada árvore abatida outras 25(vinte e cinco) são sacrificadas durante a
derrubada daquela e deixadas no meio da floresta. Ocorrem também grandes perdas no
momento da fabricação dos móveis e outros produtos madeireiros.
Além destas enormes perdas na biota, na extração e na produção, temos a durabilidade
dos móveis e outros produtos que tem sido reduzidos drasticamente. São formas de
caducidade programada da indústria para induzir novos consumos prematuramente [2].

2.2.12 - O consumo de água

Ver capítulo 3.3, “A pegada d’água”.

3 – AS PEGADAS AMBIENTAIS HUMANAS

O ser humano, ao existir, consome recursos do planeta Terra. Estes recursos são finitos,
mesmo que alguns sejam renováveis. Desta forma, é necessário mensurarmos quanto
“pegamos” deste planeta ao consumirmos do mesmo.
Cada “passo” que damo s no nosso dia-a-dia permite-nos “avançar” nas nossas rotinas e
objetivos, mas representa também um “consumo” de recursos naturais que
necessariamente fazem parte da estrutura dos bens e serviços que estão ao nosso dispor.
Medir estes “passos” em termos ambientais significa contabilizar a nossa “pegada” [38].

Assim, existem metodologias que estimam quanto de determinados recursos críticos
para a existência humana estão sendo consumidos. Para a quantidade de terra/área
bioprodutiva, a metodologia da pegada ecológica. Para a quantidade de emissões de
gases, a pegada de carbono. E para estimarmos a quantidade de água indireta que
consumimos em bens e serviços, existe a pegada d’água.

3.1 - A PEGADA ECOLÓGICA

Em várias partes do mundo vem crescendo o uso do conceito elaborado por acadêmicos
canadenses conhecido como “pegada ecológica” (ecological footprint), que avalia a
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capacidade ecológica necessária para sustentar o consumo de produtos e estilos de vida
[4].

3.1.1 - Definição e conceito da pegada ecológica

O conceito de Pegada Ecológica-PE (abreviada como EF - “Ecological Footprint”) foi
usado pela primeira vez em 1992 por William Rees, Professor na British Columbia
University. Esta metodologia foi desenvolvid a pelo próprio em coautoria com Mathis
Wackerna gel no livro “Our Ecological Footprint – Reducing Human Impact on Earth”,
publicado em 1996 [23].

O conceito de pegada ecológica é baseado na idéia de que para cada item de material ou
energia consumida, uma certa quantidade de área correspondente de terra produtiva e
ecossitemas aquáticos são necessários para produzir os recursos utilizados e para
assimilar os resíduos produzidos por dada população, sob determinado estilo de vida de
uma dada população. Mostra a utilização de área de terra ou água como numerário de
valor, mais do que apenas o capital financeiro(dinheiro). A pegada ecológica é portanto
função do consumo de material e energia de uma população [3]. A área representa a
demanda humana total e pode ser comparada com os serviços ecológicos prestados pela
natureza [7].

3.1.2 - Utilidade da pegada ecológica

A análise da pegada ecológica surgiu como um instrumento adicional de avaliação
ambiental integrada. É considerada como uma das metodologia s que revolucionaram os
estudos ambientais [2].
O método introduz uma dimensão dos valores éticos e morais da sustentabilidade
mostrando a contribuição de cada população para o declínio da ecosfera [3]
A pegada indica onde existe espaço para maior crescimento econômico ou onde as
sociedades extrapolaram a capacidade de carga. O método pode ajudar a sociedade a
enxergar melhor o sistema onde ela opera e quais são as suas principais restrições,
orientando a política e monitorando o progresso na busca da
sustentabilidade(Wackernagel e Rees, Chambers 2000) [3].
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A pegada ecológica procura sensibilizar as pessoas em relação aos limites da natureza,
destacando fatores que muitas vezes, não são observados ou pelo menos não são
conscientemente observados [3].

A pegada ecológica permite estabelecer de forma quantitativa um diagnóstico dos
resultados das atividades humanas desenvolvidas neste socioecossitema e os custos em
termos de apropriações de áreas naturais, para a manutenção do seu terametabolismo
[2]. Demonstra a dependência da sociedade em relação ao comércio. Sendo assim a
ferramenta tem papel destacado como sistema de auxilio na tomada de decisão e
consciência dos limites do crescimento [3].

Rees (2000) apresenta o que ele considerou as maiores contribuições do método:
(a) reconecta os seres humanos à terra dentro de uma abordagem sistêmica;
(b) resgata a essência do pensamento de ODUM (as cidades grandes crescem sem
perceber que são parasitas das áreas rurais, fornecedoras de alimentos e serviços
ambientais);
(c) O sistema reforça permane ntemente a idéia da dependência humana de seu meio
natural [3], e ajuda a cristalizar a importância do capital natural para o desenvolvimento
econômico e da 2.ª lei da termodinâmica* aplicada à economia por Georgescu-Roegen
[7]. (* Entropia)

3.1.3 - Necessidade da pegada ecológica

Na perspectiva dos autores da metodologia da pegada ecológica, o modelo atual de
desenvolvimento é auto-destrutivo e as diversas iniciativas para modificar esse quadro
não tem sido suficientemente efetivas para reverter o processo de deterioração global.
Enquanto isso a pressão sobre a integridade ecológica e a saúde humana continua
aumentando [3].
Para seus autores, o a pegada ecológica reflete a realidade biofísica. Eles afirmam que o
método mostra uma natureza finita e que o sonho do crescimento ilimitado não é
realizável. Advertem ainda que, apesar de atrativa, a visão do crescimento sem limites
pode destruir a espécie. O método proposto pelo autores provoca o reconhecimento de
que a sociedade enfrenta atualmente um desafio, torna-o aparente e direciona a ação
para alcançar padrões de vida mais sustentáveis. Na perspectiva da ferramenta de
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avaliação, o primeiro passo para um mundo mais sustentável é aceitar as restrições
ecológicas e os desafios socioeconômicos que elas exigem [3], com o objetivo de ajudar
a economia humana a funcionar dentro dos limites ecológicos [10].

3.1.4 - Credibilidade da pegada ecológica

Este indicador tem sido adotado por inúmeras entidades e pesquisadores, tais como o
Relatório Planeta Vivo 2006, da World Wildlife Fund e o Relatório de 2007 do Fundo
para a População das Nações Unidas [10].
A legitimidade da ferramenta para compreender os impactos das atividades humanas é
evidenciada pelos mais de 4(quatro) mil websites que discutem sua aplicação. Pela
quantidade de estudos de caso onde foram calculados a Pegada Ecológica de diversos
países e do planeta, é considerada como um dos principais sistemas de avaliação de
sustentabilidade por diversos especialistas mundiais da área ambiental (Chambers et al.,
2000; Van Bellen, 2005) [22].

3.1.5 - Aplicabilidade da pegada ecológica

É uma ferramenta flexível, pois pode ser usada para diversos níveis de sistemas, seja
global, continental, nacional, regional, local, organizacional e individual. Aplica-se em
cidades, nações, fabricação de uma moradia, ou qualquer outro produto e serviço [22].
No nível global pode-se calcular a área equivalente requerida para manter o padrão de
consumo da ecosfera. No individual, pode-se calcular a mesma área para um padrão
específico de consumo.

Pode ser utilizada pelos governos locais como instrumento revelador de tendências e
para avaliação de riscos [22]. Também é possível determinar a pegada ecológica de uma
determinada organização pública ou privada, industrial ou de serviços em funções dos
fluxos de matéria e energia relacionados [3].
Seus resultados também podem ser aplicados para análises de negócios e investimentos,
por exemplo, a questão energética. Dependendo do resultado da pegada ecológica em
relação ao consumo de energia e a análise das fontes energéticas disponíveis, pode-se
visualizar a possibilidade em se investir em fontes de energia alternativas ou explorar
diferentemente as fontes atuais [22].
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Como exemplo, os números da Pegada Ecológica também podem apontar qual a opção
menos impactante para construir um novo loteamento, em um terreno distante que
necessitará de construção de estradas havendo mais deslocamento por ônibus ou
automóveis ou em terras mais próximas ao centro, porém com maior potencial para
cultivo [22].
O sistema também pode fornecer uma avaliação continua na escala cronológica da carga
total sobre o sistema e de seus componentes como utilização de recursos renováveis,
geração de resíduos, expansão do ambiente urbano etc. A pegada ecológica também
pode ser aplicada na rotulagem ambiental [3].

Trata-se para seus autores de uma ferramenta de comunicação e comparação de
impactos ambientais que são decorrentes de diferentes projetos[3]. Assim possibilita
que se estabeleçam benchmarks e comparações entre indivíduos, cidades e nações [12].
Argumentam que a metodologia da pegada ecológica pode ajudar no de valoração
ambiental, por se tratar de uma ferramenta de avaliação que auxilia na visualização do
custo efetivo do crescimento econômico [3].

3.1.6 - Características e vantagens da pegada ecológica

Para seus autores o modelo possui a virtude da simplicidade. Para que seja efetivos em
determinar políticas publicas, os modelos devem ser suficientemente abrangentes para
capturar a realidade como um todo, mas simples o suficiente para serem entendidos e
aplicados [3].

Temos a apresentação de resultados de forma amigável ao usuário final. Também para
Hardi e Barg, as vantagens da pegada ecológica são a sua facilidade de entendimento,
da mensagem final que é clara, possibilitando capturar a lógica da sustentabilidade [3].
Assim, uma das principais contribuições do método é o seu valor pedagógico e sua
capacidade de gerar discussões sobre os limites ecológicos. Atestam o mérito analítico
da pegada ecológica, e seu valor de comunicação e ensinamento [7]. Esse aspecto
demonstra efetivamente uma capacidade elevada da ferramenta de mostrar para a
sociedade civil o grau de pressão exercido sobre o meio ambiente [3].
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A pegada ecológica permite construções de cenários, não como previsões positivas ou
negativas do futuro, mas avaliando o que poderia acontecer se determinadas ações
fossem tomadas. Por exemplo, os efeitos que mudanças nos padrões de consumo
poderiam ocasionar [22].

3.1.7 - Capacidade de carga

Para os autores da ferramenta a base do conceito de sustentabilidade é a utilização dos
serviços da natureza dentro do principio da manutenção do capital natural, isto é, o
aproveitamento dos recursos naturais dentro da capacidade de carga do sistema. Na
verdade, ignorar esta premissa pode arriscar o futuro bem estar da sociedade. O método
coloca claramente que a sociedade deve viver dentro da capacidade de carga do planeta
[3].

Uma capacidade de suporte social sustentável deve ser baseada em um nível de
consumo que atenda às necessidades básicas de alimentos, água e espaço e que também
ofereça direitos sócio-políticos, saúde, educação e bem-estar (Daily e Ehrlich, 1996)
[54].

Desta forma, a metodologia da pegada ecológica é fundamentada no conceito de
capacidade de carga, também chamado de biocapacidade. A definição utilizada no
presente método foi aquela apresentada nos estudos de Catton (1986 apud Bellen, 2007)
na qual “... a capacidade de carga se refere especificamente à carga máxima que pode
ser, segura e persistentemente, imposta ao meio ambiente pela sociedade” [14].
Representa a quantidade de hectares necessários para sustentar a vida de cada pessoa no
mundo, isto é, quantos hectares uma pessoa necessita para produzir o que consome por
ano [10].

Segundo a rede Carrying Capacity Network (2007) temos a seguinte definição:
“A capacidade de carga se refere ao numero de indivíduos que podem ser suportados em
uma dada área com recursos naturais limitados, sem degradar a sociedade, a cultura e o
desenvolvimento econômico para as gerações presentes e futuras. A capacidade de
carga de uma área não é fixa. Ela pode ser alterada pelo melhoria tecnológica, mas
geralmente é reduzida quando ocorre aumento na população.” [13]
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O conceito de capacidade de carga ou de suporte indica o quanto determinado ambiente
tolera a atividade humana ou de outra espécie viva. Ou seja, é a capacidade máxima de
extração de recursos que pode ser suportado por um habitat (ou pelo Planeta), sem
comprometer de forma negativa e permanente o seu futuro. Abaixo da capacidade de
carga, uma população geralmente cresce, enquanto tende a decrescer se a excede. Essa
capacidade depende fundamentalmente da área, do solo, dos hábitos das pessoas e da
biodiversidade [13]. Na medida em que a área apropriada for maior que a capacidade do
sistema pode-se afirmar que o modelo predominante de desenvolvimento não pode ser
considerado sustentável [3].
Os autores do método, Wackernagel e Rees (1996), usam a cidade para explicar o
modelo por eles desenvolvido. Tomam, como ponto de partida, a seguinte reflexão:
suponha que uma cidade fosse coberta por uma cúpula de vidro ou plástico que
permitisse a entrada da luz solar (energia), porém não permitisse o insumo e exsumo, de
qualquer material.A sobrevivência desta cidade dependeria da matéria que tivesse sido
capturada inicialmente. Com este cenário, é evidente que o atual modelo predominante
de sistema urbano teria suas funções interrompidas em pouco tempo e os citadinos
estariam com suas vidas ameaçadas, vez que a capacidade de suporte seria insuficiente
para atender à carga ecológica imposta pela população ali contida [16].
Os autores advertem que método não deve estimular a sociedade a viver no limite da
capacidade de carga, mas sim deve mostrar o quão próximo a sociedade se encontra de
seus limites. A resiliência ecológica, que expressa o potencial de recuperação da
natureza, e o bem estar social, serão assegurados se a carga humana sobre o meio
ambiente localizar-se abaixo da capacidade limite [3].
Figura 5 – Uso sustentável: analogia do balde de água
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Para ilustrar, imagine um balde sendo cheio com água a uma taxa fixa. A água no balde
é o estoque que só pode ser retirado na mesma taxa que o balde é cheio. Essa seria uma
taxa sustentável. De forma similar, a natureza é o balde que é continuamente alimentado
pelo sol: fotossíntese produz matéria orgânica, a base para todo o capital biológico.
Sustentabilidade implica na utilização do capital natural na mesma taxa em que ele é
produzido. No entanto, comércio e tecnologia possibilitaram a exploração progressiva
da natureza além dos níveis sustentáveis. Isso faz com que futuras gerações tenham um
capital natural de menores qualidade e produtividade (Wackernagel e Rees, 1996) [54].

Uma pegada maior que a biocapacidade indica que a demanda excede a capacidade
regenerativa do capital natural existente. Isto representa que o sistema, da forma como é
administrado, é insustentável. Por exemplo, se produtos florestais são explorados a uma
taxa que é o dobro da taxa de regeneração, sua pegada é duas vezes o tamanho da
floresta. Isto significa que essa exploração ocorre de forma insustentável [54].

Não é possível prever até que ponto a Terra será capaz de resistir aos avanços
consumistas da humanidade, diz Brooking Gatewood, gerente da Global Footprint
Network , responsável pelos cálculos da Pegada Ecológica da Humanidade. “Nós não
temos uma estimativa de quanto tempo levará até um ‘colapso ecológico‘ ou a exaustão
da capacidade da Terra de regenerar os recursos. Isso é impossível dizer, mas nós
podemos afirmar que nossas analises mostram que, se a humanidade continuar adotando
o modelo de desenvolvimento e consumo atuais, nós precisaremos de 2(dois) planetas
Terra em 2050, para prover os recursos que demandaremos”, afirma Gatewood [18].

Loh e Wackernagel (2004) se referem a esta situação como “excesso ecológico”. Já
Hails et al. (2006) se referem a “déficit ecológico”. O caso contrário, em que há um
saldo positivo, é chamado de “reserva ecológica”. Muitos países compensam seus
déficits ecológicos através da importação de biocapacidade de outros países [54]. E
atualmente, com a globalização, os recursos usados pela população provêm de todas as
partes do mundo, e os seus resíduos afetam locais cada vez mais distantes do ponto de
origem [23].

A reserva ecológica per capita é determinada pela divisão da pegada ecológica total com
o numero de habitantes, menos os hectares disponíveis, ou biocapacidade per capita

Página 50

Valorização das pegadas ambientais

[16]. Com sinal negativo (-) indica a presença de déficit ecológico no sistema e com
sinal positivo(+) indica presença de saldo ecológico. Portanto, em termos matemáticos
temos:
Reserva ecológica = Capacidade de carga(ou Biocapacidade) - Pegada ecológica

Viver dentro dos limites de um ecossistema depende basicamente de três fatores [54]:
- ?A quantidade de recursos disponíveis no ecossistema;
- ?O tamanho da população;
- ?A quantidade de recursos que cada indivíduo consome.
A Terra é um sistema praticamente fechado e seus recursos formam uma base
finita da qual dependem as atividades humanas (Arrow et al., 1995). O crescimento
incessante da população mundial, e a forma como os ecossistemas têm sido explorados
para atingir os padrões de consumo, justificam uma reconsideração do conceito de
capacidade de suporte para o planejamento do futuro [54].

Diferentemente dos outros seres vivos o consumo humano não pode ser determinado
apenas biologicamente. O ser humano além do seu metabolismo biológico, possui
metabolismo ind ustrial e cultural. A metodologia da pegada ecológica supera essa
limitação, invertendo a interpretação tradicional do conceito de capacidade de carga [3].
Entretanto, para efeito de cálculo da pegada, Wackernagel e Rees (1997) utilizam o
conceito às avessas – habitat necessário para manter uma dada população – ao que
denominam “capacidade de carga apropriada ”(appropriated carrying capacity ).
Segundo os autores, essa inversão transmite mais claramente a idéia da pegada como
área fisicamente ocupada por uma dada economia [7].

O método não procura definir a população para uma determinada área geográfica em
função da pressão sobre o sistema, mas sim, calcular a área requerida por uma
população de determinado sistema para que ela se mantenha indefinidamente [3].

Os seres humanos parecem aproximar-se dos níveis máximos(seleção K) da capacidade
de suporte do ambiente. Bosgstron, em 1969, no seu ensaio Tôo Many(ver isto)
acreditava que a capacidade de suporte do planeta Terra já havia sido excedida [2].

Página 51

Valorização das pegadas ambientais

Diversos pesquisadores têm apontado que em 1961, a humanidade estava usando 70%
da capacidade produtiva da Terra. Tal capacidade em fornecer os recursos necessários
para as atividades humanas começou mostrar-se insuficiente nos anos 80, devido ao
aumento do consumo dos recursos e do crescimento da população. Por volta de 1999, a
demanda humana cresceu 25% mais do que a capacidade da Terra. Em outras palavras,
o planeta precisaria de um ano e três meses para gerar os recursos usados pela
humanidade num único ano [15].

E caso a população continue consumindo além dos limites de produção das fontes
naturais, o mundo caminha ao encontro do overshoot. E caso isso venha ocorrer, a
natureza perderá sua capacidade regenerativa [21].

Esse excedente de consumo (conhecido como "overshoot " pelos pesquisadores)
significa que seriam necessários 1 ano e 110 dias - 475 dias - para que a Terra pudesse
ser capaz de produzir novamente o que a população mundial consumiu no período de
um ano, ou seja, em 365 dias [18]. Assim, a pegada ecológica vem a ser um poderoso
instrumento na quantificação deste overshoot [15], pois o modelo é capaz de mostrar a
extensão em que a capacidade de carga foi ultrapassada.

Essa situação é expressa no gráfico abaixo em que o consumo excede a capacidade de
suporte e se sustenta graças a corrosão do capital natural [2].

consumo
Capacidade

u

u = ultrapassagem(overshoot)

de suporte

Tempo
Gráfico 6 - O dilema da insustentabilidade [2]

Na realidade, os cenários futuros traçados com base nos números da pegada ecológica
mostram que deve- se buscar, sem demora, um modo de consumir diferente, que inclua
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a consciência dos impactos que causamos ao nosso redor, sob pena de transformar a
crise ecológica num processo irreversível [18].

São dos serviços ou benefícios da natureza e deste planeta que dependemos, e se
consumirmos além dos seus limites, estaremos caminhando para o overshoot, pois a
natureza não poderá mais se regenerar. A escassez dos recursos renováveis pode ser
mais séria do que a dos recursos não renováveis, porque certamente não podemos viver
sem água, ou sem solos férteis para podermos cultivar nosso alimento [15].
Para entender a situação, na prática, imagine uma floresta, onde as árvores são cortadas
mais rápido do que as novas mudas podem nascer e se desenvolver. Em algum tempo, o
número total de árvores na floresta irá diminuir. Frutos, sombra, raízes etc. que ajudam
a manter a qualidade do solo, a temperatura e a disponibilidade da água e alimentos
também passarão a existir em menor quantidade, comprometendo a possibilidade da
flora e fauna sobreviverem naquele ambiente. O mesmo pode acontecer com outros
recursos, como as espécies de peixe comercialmente pescadas, as áreas agriculturáveis
etc.[18]

Desse modo, é como se alguém gastasse muito mais dinheiro em um ano do que é capaz
de ganhar. Com o passar do tempo, sua dívida ficaria tão grande que mesmo que
trabalhasse muito e ganhasse mais dinheiro, seria difícil saldar o déficit [18].

Observa-se pelo gráfico abaixo que antes mesmo da década de 90 já superamos a
capacidade de carga do planeta, e que a tendência de aumento deste overshoot é
vertiginiosa.
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Gráfico 7 - Pegada ecológica da humanidade entre 1951-2003 (Fonte: WWF) [7]
Uma vez que a área de terra e de mar é limitada, é possível se ter uma noção clara e
simples de que, com o aumento da população, teremos cada vez menos espaço para
realizar nossas atividades, além do desconto para a proteção à biodiversidade [15].

Assim e na grande generalidade, essa área biologicamente produtiva é o somatório de
uma série de pequenas áreas distribuídas por todo o planeta, que na sua totalidade vem
aumentando além dos limites da biocapacidade, como se pode constatar no Gráfico 7
[23].

A área da pegada ecológica triplicou no ultimo século e por outro lado a porção
correspondente de terra ou área apropriada para cada indivíduo sofre redução da mesma
magnitude, isto é, foi dividida por três [3].

O Figura 6 nos mostra que em 1900 o planeta tinha um tamanho relativo por habitante
de 5,9 ha muito maior do que dispomos hoje, menos de 2,0 ha. “O planeta Terra está
encolhendo!”
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Figura 6 – O planeta Terra “encolhendo” [11]
Se segundo a FAO(Food and Agriculture Organization das Nações Unidas), o total de
terra e águas marítimas produtivas é cerca de 11,1 bilhões de hectares, e dividindo isso
por 6,8 bilhões (população mundial em 2009) temos o número “mágico” de 1,63 hectare
por pessoa, que é o limite máximo da pegada ecológica. Mas a área utilizada per capita
é 2,1 hectares (WWF, 2006), ou seja, há um déficit de 0,47 ha/pessoa, quase de 29%.
Avançando para 2050, quando a população projetada deve ser de cerca de 9,2 bilhões de
pessoas, a pegada ecológica admissível por pessoa deve reduzir para 1,21 hectares por
pessoa – um déficit ecológico de quase 74%. Isto sem considerar que devido ao uso
insustentável das terras, com sua esterilização temos também uma queda na área
bioprodutiva do planeta.

As planilhas que contem as bases de dados mais recentes podem ser consultadas na
página da organização não governamental Redefining Progress www.rprogress.org. [3]

A idéia de crescimento populacional restringido apenas por limites de recursos
naturais foi colocada na forma de equação matemática por Pierre F. Verhulst, Professor
de Matemática em Bruxelas, Bélgica, em 1838 (Verhulst, 1838). Ele verificou a
equação através de censos populacionais realizados na França, Bélgica, Rússia e em
Essex, na Inglaterra ao longo de 20 anos, no início do século XIX e confirmou seus
resultados (Seidl & Tisdell, 1999) [54].
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A equação do crescimento logístico:

Figura 7 – A equação do crescimento logístico
Onde N é a população, r é a taxa de crescimento e K é a capacidade de carga(ou
capacidade de suporte) [54].
Ecologistas definem capacidade de suporte(carga) como o tamanho máximo da
população de uma espécie que uma determinada área pode suportar sem reduzir sua
habilidade de manter essa mesma espécie por um período indefinido de tempo (Daily e
Ehrlich, 1992). Ou seja, o termo refere-se ao limite superior populacional que um
ecossistema poderia sustentar com seus recursos e serviços locais, sem que houvesse
dano ao meio ambiente e a esses recursos e serviços. A equação de Verhulst leva em
conta esse limite superior do crescimento populacional (capacidade de suporte K) [54]:

Gráfico 8 – População versus tempo – Crescimentos exponencial e logístico [54]

Uma vez que a área de terra e de mar é limitada, é possível se ter uma noção clara e
simples de que, com o aumento da população, teremos cada vez menos espaço para
realizar nossas atividades, além do desconto para a proteção à biodiversidade [15].

E o crescimento acelerado da população em cidades tem suas implicações sobre o
espaço urbano, gerando desigualdades sociais e problemas ambientais, tendo em vista a
falta de planejamento. (DIAS,2004) [21].
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Com base em argumentos deste tipo existem pessoas e redes que consideram que a
humanidade já ultrapassou o “ótimo populacional” e que o mundo está superpovoado
(over-population) ou com consumo excessivo (over-consumption). Ou seja, existem
vozes que consideram que, com o modelo atual de desenvolvimento, a humanidade já
ultrapassou a capacidade de carga e que o Planeta está sendo degradado e depauperado
[13]. E DIAS mostra que a “pegada ecológica” faz parte do espaço destinado a produzir,
a sustentar as necessidades apontadas pelo consumo orientado por um estilo de vida
ditado pela mídia [19].

Tabela 5 – Procura e oferta ecológica em países selecionados, 2003 (Fonte: Living
Planet Report 2006, da Wold Wildlife Fund) [10]

A pegada ecológica dos 1,1 bi de pessoas dos paises industrializados já excede a
capacidade de suporte global em 30%. Daí decorre que a análise da pegada ecológica
esclarece a dimensão ética do dilema da sustentabilidade e impõe uma falta de
confiança na estratégia do crescimento como a solução para a pobreza [2]. Somente a
pegada ecológica de um europeu é de 4,97 ha. Se os 6 bilhões de seres humanos atuais
vivessem e consumissem como os europeus, seriam precisas quase 3 planetas Terras. E
nós temos apenas um! [11]
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Gráfico 9 – Pegada ecológica das regiões do mundo (ha/cap)

Gráfico 10 – IDH x Pegada Ecológica [62]

Na busca de se mostrar o quanto a humanidade tem se apropriado da superfície do
planeta a Worldwide Conservation Society (WCS) (2003) e pesquisadores da
Universidade de Colúmbia produziram um mapa da pegada humana. Numa escala de 0-
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100, mostrou-se as menores e maiores influências das atividades humanas, podendo-se
constatar que 83% da superfície da terra está sob alguma influência humana, no gráfico
11 [15].
E se por um lado, os que podem mais, usam áreas distantes, de outros lugares, e por
outro lado, os que podem menos, passam, cada vez mais, a terem menos acesso dessas
áreas [15].

Gráfico 11 – Mapa da pegada humana [15]

3.1.8 - Limitações da pegada ecológica

Segundo os autores da metodologia, depois de quinze anos de desenvolvimento
metodológico, o método vem apresentando uma proposta de melhoria contínua de seu
processo. (WACKERNAGE et al, 2005, p. 5) [9]. Eles afirmam que embora completa,
muitas vezes uma teoria ou modelo não é capaz de capturar o todo o espectro da
realidade. Por definição, cada modelo é per se uma abstração e interpretação de uma
realidade complexa. Desta forma, o modelo é contundentemente simples, objetivo e
bem fundamentado, mas não livre de controvérsia [2].

A maior parte das críticas à pegada ecológica está relacionada com as simplificações da
Pegada Ecológica na forma de medir a sustentabilidade do consumo e com a visão
antropocêntrica.
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Entre os pontos fracos da metodologia, temos:

a) Não considera varia s funções da natureza : Uma das críticas à metodologia
convencional nasce desta suposição: “não considerar que alguns (ou todos) os
ecossistemas podem desempenhar outras funções ou serviços ecossistêmicos, além de
produzir recursos” (Venetoulis e Talberth, 2007). E como não é possível estabelecer
100% do metabolismo dos sócio-ecossistemas urbanos, o quanto da natureza é usado na
implementação do metabolismo das cidades é sempre subestimado [16].
Há a dificuldade em quantificar as conexões entre o sistema de suporte da vida e a
distribuição global de calor, a biodiversidade a estabilidade climática, bem como a
demanda per capita por esses serviços. Embora essas funções sejam essenciais para o
bem estar humano e sejam utilizadas pela sociedade como um todo, elas ainda não
foram incorporadas à pegada ecológica [3]. De acordo com a metodologia, cada unidade
de terra tem apenas uma função. Isso não condiz com a realidade, como no caso de
florestas que sequestram carbono e ao mesmo tempo fornecem madeira [7], e terras
destinadas à geração de energia também podem ser utilizadas como áreas para proteção
da biodiversidade ou áreas de florestas [10]. Essa abordagem simplista é muito criticada
por não considerar a variedade de sistemas que suportam a vida [3].

Importante salientar também que as diversas áreas obtidas também não representam os
verdadeiros usos do solo, mas antes os usos teóricos resultantes do cálculo da pegada
[10].

b) Não relativiza o consumo com o tipo de uso:
Para Van den Bergh e Verbruggen (1999)
- representa uso hipotético ao invés de uso real da terra [7];
- não faz distinção entre uso sustentável e uso insustentável [7];
- não reconhece as vantagens da concentração espacial e especialização [7];
- a metodologia da pegada ecológica não contabiliza impactos no ecossistema natural
decorrentes, por exemplo, da erosão e contaminação do solo em função da prática da
agricultura e extrativismo, ou do uso de agrotóxicos e pesticidas; ou da contaminação da
água em função de derramamento de óleo, lixo, esgoto sanitário, etc. [17]. Um outro
fator limitante é que a pegada ecológica “recompensa o aumento de produtividade das
monoculturas, na medida em que lhes atribui altos valores de biocapacidade, sem levar
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em conta a perda de biodiversidade ou o uso intensivo que se faz de fertilizantes, que
são altamente consumidores de energia, além de potenciais contaminantes de solos e
águas [7];

c) Dificuldade de cálculo /cálculos complexos: Mesmo trabalhando com a dimensão
ecológica isoladamente, esse método é altamente complexo pois envolve cálculos
refinados sobre fluxos de matéria e energia [3].

d) Numero limitado de itens de consumo: Como não é possível estimar a demanda por
área produtiva para provisão, manutenção e disposição de milhares de bens de consumo,
os cálculos se restringem as categorias mais importantes e a alguns itens individuais [3].
Contribuem para mascarar o resultado o cálculo da “pegada” ao serem desconsiderados
importantes itens de consumo [16]. E se fossem incluídos todos os itens de consumo,
todos os tipos de dejetos e todas as funções do ecossistema, haveria problemas no
processamento das informações, pois o sistema se tornaria ainda mais complexo [14].

e) Aborda apenas uma dimensão da sustentabilidade: o trabalho intitulado “Holiday
Footprinting: a pratical tool for responsible tourism” (WWF-UK, 2002), relata que a
ferramenta descreve somente os impactos ambientais, e não abrange impactos
econômicos e sociais [22].

f) Elevada agregação de dados e falta de abertura para análise:
Para Van den Bergh e Verbruggen (1999):
- A pegada não é uma ferramenta transparente. Os cálculos envolvidos são complexos e
nem sempre bem explicados e disponíveis para análise [7];
- O relatório final revela apenas a capacidade biofísica e a área apropriada por um
determinado sistema. Esse fato decorre do elevado grau de agregação e da estrutura
unidimensional do método. Uma vez que a ferramenta opera praticamente sem índices
ou indicadores intermediários, a possibilidade de visualizar os principais elementos da
avaliação é reduzida [3];
- Sua análise no nível regional leva a distorções pela excessiva agregação de dados [7].
A desvantagem é que o sistema não tem nenhum contato direto com as prioridades das
comunidades e não considera as limitações de recursos naturais [3].
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Para Van Bellen (2005), indicadores que reúnem maior agregação de dados possuem a
vantagem de refletirem de maneira ampla a complexidade da sustentabilidade. Contudo,
não permitem a formulação de estratégias e ações para problemas específicos. Quanto
maior a variedade de informações reunidas, mais difícil é a identificação dos reais
problemas existentes. Salienta que os indicadores agregados devem possuir uma
subestrutura desagregada para que os dados possam ser analisados mais precisamente
[22].
Os autores afirmam que a metodologia da pegada ecológica não é uma ferramenta
preditiva, e sim procura fornecer um retrato da atual demanda da sociedade sobre a
natureza. O resultado final apresentado ao público alvo se resume a área apropriada [3]
mas não apresenta nenhuma alternativa para minimizar essa relação da disparidade entre
biocapacidade e demanda ecológica [7]. O método aparenta ser pouco eficaz para
influenciar o comportamento dos atores responsáveis pelo processo decisório [3].
- não existem critérios de aceitabilidade ou padrões baseados na subjetividade e valores
pessoais. A identificação dos impactos ambientais e a revelação da pressão sobre o
ambiente são resultantes da demanda do sistema por recursos naturais, entretanto não
estão baseados em valores subjetivos de comportamento ou intenções [22].
g) Dificuldade de acesso a dados: Deve-se ressaltar a dificuldade de obtenção dos
dados, normalmente vindo de fontes secundárias e de difícil acesso, o que vem
sistematicamente aumentando a dificuldade de realização dos trabalhos, e que pode
levar a uma estimativa subestimada e distorcida dos resultados [9].
Desta forma é preciso salientar a dificuldade inerente da aplicação de uma metodologia
para o cálculo de pegadas ecológicas em termos locais ou subnacionais [9]. Por isto,
para dar prosseguimento ao trabalho, deve-se garantir a disponibilidade de dados
referente ao objeto em estudo [22].
h) Resultados não condizentes com a realidade:
O indicador faz uso de uma abordagem simplificada, partindo de premissas, que
facilitam o cálculo da pegada ecológica, mas que não é capaz de capturar todos os
aspectos da realidade, pois não envolve todas as variáveis de cada sistema [14]. Os
autores ressaltam que o método é otimista porque considera sempre a melhor tecnologia
e uma produtividade elevada, o que claramente não corresponde a realidade [3].
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Os autores criticam ainda o fato de a pegada ecológica comparar países grandes (em
termos de economia ou área)e países pequenos, que em muitos casos é o mesmo que
comparar cidades a continentes [7].

i) Influenciada pela renda:
Certamente, o consumo nas sociedades contemporâneas é insustentável, mas não podem
ser mensurados eminentemente pela renda. Outras variáveis devem ser computadas de
tal modo que ele possa ser qualificado, determinando diferentes padrões de consumo. E
a pegada ecológica per capita é diretamente proporcional à renda per capita. A renda é
o principal componente do indicador, respondendo por 74% da sua composição [7].
A medida da pegada de países com baixa pegada não refletem se os mesmos são
sustentáveis, a exemplo daquele com a mais baixa pegada do mundo ser o Afeganistão
segundo o Living Planet Report 2006 (WWF ,2006). Cabe perguntar: se uma baixa
pegada ecológica é um objetivo a ser seguido, seria aconselhável abaixar a renda per
capita para diminuir a pegada? Ainda, considerando que o IDH aumenta com a renda,
abaixar a renda para diminuir o consumo seria sustentável? Lenzen e Murray
(2001)mostram limitações graves para o processo decisório tendo em vista a
sustentabilidade quando apontam que países com um crédito no cálculo convencional da
pegada ecológica – tais como Brasil, Indonésia, Austrália e Malásia que apresentam
altas taxas de desmatamento, mas que possuem uma grande população, acabam tendo
suas realidades ocultadas e isso não contribui em nada para a formulação de políticas
públicas em prol desenvolvimento sustentável [7].
Apenas Cuba encontra-se com um alto IDH e uma baixa pegada,sendo o único país a
preencher o quadrante do que mais se entende como sustentabilidade no relatório. Isso
pode ser explicado, em linhas gerais, e segundo a abordagem aqui adotada, em razão da
combinação entre alta prestação de serviços como educação e saúde e baixa renda, de
onde decorre um baixo consumo em razão de uma regulação estatal que limita a
possibilidade de consumo [7]. Tem-se agora aqui a seguinte situação: para se melhorar a
condição social de um país (IDH) (melhorando por conseqüência sua situação ambiental
(ESI), deve-se aumentar a renda per capita (PIB/capita) o que, por sua vez, levará a
aumentar a sua pegada ecológica. Fica claro então que este modelo econômico, que vêm
evoluindo desde a Revolução Industrial, está chegando a um perigoso impasse! [8]

Página 63

Valorização das pegadas ambientais

j) Não cumpre a função básica: A forma final de apresentação dos resultados torna
difícil entender as razões específicas da insustentabilidade do consumo de uma dada
população(apport, 2000). Assim compromete a formulação de respostas políticas
apropriadas. (Ayres, 2000; Moffatt, 2000; Opschoor, 2000; van Kooten e Bulte, 2000).
Dessa forma, ela não cumpre parte essencial do que se espera de um indicador de
sustentabilidade, como já dito por Meadows (1998), Bossel (1999) e outros. Afinal, os
indicadores devem servir para responder à questão básica de diferentes tipos de
intervenção: estamos indo rumo a um desenvolvimento mais sustentável? Seria,
portanto, a pegada ecológica realmente uma medida de desenvolvimento sustentável?
[7].

3.1.9 – A metodologia de cálculo da pegada ecológica

A pegada ecológica é expressa por um indicador métrico – caracterizado pelo número
de hectares de terra/área bioprodutiva necessários para proverem os recursos naturais
renováveis que sustentem por prazo indeterminado o padrão de consumo de bens e
serviços da população considerada. Assim, a pegada ecológica não expressa medições
energéticas, econômicas ou monetárias, mas expressa a área ou superfície ecoprodutiva, geralmente em hectares, necessários para prover bens bióticos para garantia
do padrão de consumo da população local(FURTADO, 2005, p. 182). [9]

3.1.9.1 - Áreas bioprodutivas da pegada

Para a pegada ecológica, as diferentes zonas em hectares reais podem se expressar em
termos de áreas padronizadas com produtividade média. Pela ponderação de cada área
em proporção à sua produção potencial anual de produtos agrícolas, as diferentes zonas
podem ser expressas em áreas padronizadas. Estas áreas padronizadas, chamadas
“hectares globais” (gha), representam os hectares com potencial para produzir biomassa
utilizável (cultivos) igual à média potencial mundial de um determinado ano.

Tomemos como exemplo a Cerveja “A”. A Pegada Ecológica da cerveja será uma
análise, em área de Terra, do impacto daquela cerveja. Ou seja, contabiliza-se quanta
área de terra agrícola foi utilizada para produzir a cevada e o lúpulo, quanta área de terra
foi necessária para produzir a energia, e quanta área de terra, ou de florestas, foi
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necessária para sequestrar o carbono emitido pela fabricação daquela cerveja. O
resultado final da análise seria por exemplo: “A Pegada ecológica de uma garrafa de
cerveja “A” é de 2,63 Hectares Globais” [52].
Que superfície da Terra está disponível para a produção de recursos e de energia? [11].
O planeta Terra apresenta uma superfície da ordem de 51 bilhões de hectares, dos quais
14,5 mil milhões são terrenos não submersos. Destes, somente 11,1 bilhões são
aproveitáveis e estão distribuídos de acordo com a classificação apresentada na tabela 6
[9].

Tabela 6 - Área aproveitável do planeta [9]
Um Global Hectar(gha) tem o mesmo valor que um hectare(ha)com a mesma
capacidade produtiva média dos 11,1 bilhões de hectares bioprodutivos na Terra [21].
Gráfico 12 - Evolução da Pegada ecológica, 1961-2005 [23]

As obras mais recentes sobre a pegada ecológica normalmente utilizam cinco categorias
de território ou área definidas como: território de biodiversidade, território construído,
território de energia, território terrestre bioprodutivo, área marinha bioprodutiva[3].
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TERRA DE CULTIVO (GROWING CROPS)
São as terras aráveis para o cultivo de alimento e ração de animais. De acordo com a
FAO (1997) essas áreas ocupam cerca de 1,5 bilhão de hectare no mundo, e são as áreas
mais férteis podendo cultivar a maior quantidade de biomassa vegetal. Esse tipo de terra
é definido como sendo aquela sob cultivo temporário e permanente, que cobre desde o
arroz até a borracha. Nesse montante, as áreas férteis para pastagem não estão incluídas.
Os cálculos subestimam os efeitos ambientais causados pela agricultura como
salinização, erosão, contaminação de aqüíferos por produtos químicos. Ainda segundo a
FAO (op. cit) quase todas as melhores áreas férteis estão sendo cultivadas, cerca de 1,35
de bilhão de hectare. E 10 milhões de hectares são abandonados anualmente por causa
da degradação do solo. Segundo o WWF (2002), a pegada ecológica de terras de cultivo
aumentou de 2,89 em 1960 para 3,14 bilhões de hectares globais em 2000 [15].

TERRA DE PASTAGEM (GRAZING LAND)
A expansão dessas áreas tem sido a causa principal da diminuição das áreas de florestas.
São as que se destinam à criação de gado, para os produtos derivados do leite e da
carne, além da lã [15]. As terras de pastagem são menos produtivas que as terras de
cultivo [22]. A pegada dessas áreas de pastagem, de acordo com o WWF (op. cit) foi de
0,41 para 0,73 bilhão de hectare global no período de 1960-2000, ou seja, uma pegada
80% maior [15].

TERRA DE FLORESTA (HARVESTING TIMBER)
São as áreas de florestas naturais ou plantadas para a produção de fibras, madeira e
combustíveis. Asseguram outros tipos de funções, como a estabilidade do clima,
previnem erosões, mantêm os ciclos hidrológicos e, se forem bem manejadas, protegem
a biodiversidade. Segundo o WWF (op. cit) a pegada ecológica dessas áreas aumentou
mais de 50% num período de 30 anos (1960-2000), de 1,03 para 1,63 bilhão de hectare
global [15].

TERRITÓRIO CONSTRUÍDO (BUILT-UP LAND)
Significa o consumo de terras bioprodutivas por construções, existindo,
simultaneamente, uma perda de território bioprodutivo naquela área [22]. São áreas
destinadas à moradia, ao transporte, comércio, indústria, infra-estrutura, jardins,
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hidroelétricas. Esse espaço é menos documentado e, por isso, utiliza-se de um total
global de 0,2 bilhão de hectare de terras construídas e pavimentadas. A pegada
ecológica desse espaço ecológico aumentou de 0,32 para 0,60 bilhão de hectare global,
um aumento de quase 100% num período de 30 anos, segundo o WWF (op. cit). Como
muito dos assentamentos humanos estão localizados em áreas mais férteis de um país,
adota-se que as áreas construídas usam as terras aráveis [15].

TERRITORIO DE ENERGIA (ENERGY LAND)
Vários estudos de pegada ecológica quantificam o componente chamado “pegada de
energia”(em hectares)[25], que se refere a área biologicamente produtiva necessária
para seqüestrar as emissões de carbono suficiente para evitar um aumento deste na
atmosfera. (Chambers et al., 2000, p.67; Ferng, 2002) [15]. Segundo o WWF (op. cit) a
pegada ecológica de terras de energia era de 2,51 bilhões de hectares globais em 1960, e
de 6,72 bilhões de hectares globais em 2000, o que significa um aumento de mais de
150% em 30 anos.
O componente território de energia da pegada ecológica pode ser calculado de diversas
maneiras. Alguns métodos estima a área necessária para crescimento de biomassa para
reposição dos recursos fósseis de energia. Os autores do sistema lembram que o
combustível fóssil na verdade não passa de resultado da fotossíntese e da acumulação de
biomassa em florestas e pântanos que ocorreram há milhões de anos. Alguns autores
denominam os combustíveis fósseis como território fantasma: não existem mais o
ecossitemas do território, mas seus recursos continuam sendo utilizados até hoje ou pelo
menos sua produtividade(Catton, 1980) [3].

ÁREA MARÍTIMA BIOPRODUTIVA
Ainda que os oceanos cubram mais de 36 bilhões de hectares da superfície da Terra,
destes, somente 8% concentram-se ao longo das costas dos continentes no mundo,
fornecem cerca de 95% da produção ecológica do mar, pois é na superfície que a
fotossíntese é possível, assim como as trocas gasosas que equivalem a 2,9 bilhões de
hectares biologicamente produtivos do espaço do mar [15]. A pesca comercial intensiva
estende-se a partir da costa num raio de apenas 300 km, evidenciando que é na costa
marítima onde existe maior bioprodutividade [22]. De acordo com o WWF (op. cit) a
pegada ecológica de áreas de mar em 2000 era de 0,82 bilhão de hectare global,
comparado com 0,31 em 1960, obtemos um aumento da pegada em mais de 150% [15].
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3.1.9.2 - O Cálculo da pegada ecológica

Para simplificar a coleta de dados, os autores da pegada ecológica adotaram uma
classificação, a partir de categorias, para os dados estatísticos utilizados sobre o
consumo. Separa-se o consumo em cinco categorias: alimentação, habitação, transporte,
bens de consumo e serviços [3].
A pegada ecológica é expressa por um indicador métrico, que identifica três grandes
dimensões: a própria pegada ecológica, o consumo dos recursos e a capacidade
biológica, ou biocapacidade da área estudada; e a sua resultante, o balanço ecológico;
todos são expressos em Hectares Globais, que seriam o número de hectares de terra/área
bioprodutiva necessários para proverem os recursos naturais renováveis que
sustentariam, por prazo indeterminado, o padrão de consumo de bens e serviços da
população considerada [9].
Para os autores do método estimar a área da pegada ecológica de uma determinada
população é um processo de vários estágios. A estrutura básica da abordagem adota a
seguinte ordem: primeiro se calcula a média anual de consumo de itens particulares de
dados agregados, nacionais ou regionais, dividindo o consumo total pelo tamanho da
população. Esse processo é muito mais simples do que tentar estimar o consumo
doméstico, por exemplo, por medidas diretas. Muitos dos dados necessários para essa
etapa estão disponíveis em tabelas estatísticas de governos ou de organizações não
governamentais. Por exemplo, consumo de energia, alimentação, florestas, produção,
consumo, etc. para algumas categorias pode-se estimar tanto a produção quanto o
comércio que é importante para a correção do consumo doméstico decorrente dos
processos de exportação e importação [3].
O passo seguinte é determinar ou estimar a área apropriada per capita para a produção
de cada um dos principais itens de consumo, dividindo-se o consumo anual per
capita(kg/capita) pela produtividade média anual(kg/ha). Os autores lembram que
alguns dos itens de consumo incorporam diversas entradas e a estimativa de área
apropriada por entrada significante torna o cálculo da pegada ecológica mais
complicado e também mais interessante do que aparece no conceito mais básico do
sistema [3].
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A área da pegada ecológica média por pessoa é calculada pelo somatório das áreas de
ecossitema apropriadas por item de consumo de bens ou serviços. No final, a área total
apropriada é obtida através da área média apropriada multiplicada pelo tamanho da
população total [3].
A maioria das estimativas recentes da pegada ecológica é baseada em médias de
consumo nacionais e de produtividade da terra mundiais. Essa é uma padronização no
procedimento para que se possa efetuar e facilitar os estudos de caso e comparações
entre regiões e países. Os autores afirmam, porém, que análises mais sofisticadas e
detalhadas, que procuram encontrar estimativas mais realistas, devem utilizar
estatísticas locais ou regionais de produção e consumo. Os autores do sistema
consideram adequado, no caso de cálculo para regiões menores, a utilização de dados
específicos da região para que se possa comparar com os dados encontrados em
levantamentos nacionais. Esses procedimentos podem revelar pelo tamanho da pegada
ecológica os efeitos das variações regionais dos padrões de consumo produtividade e
modelo de gestão. Estudos desse tipo também podem ajudar a identificar e eliminar
erros e contradições aparentes no sistema(Wackernagel e Rees, Chambers et al 2000)
[3].
Os pesquisadores optam por considerar itens de consumo mais abrangentes, não os
restringindo as suas finalidades, por exemplo papel para jornal ou papel higiênico, ou
gasolina para ônibus ou motos, mas somente papel e gasolina automotiva [22].

A seguir, foram utilizados os exemplos de cálculo da pegada ecológica dos seguintes
trabalhos:
- caso 1: A pesquisa realizada por Genebaldo Freire Dias, transformada em livro em
2002, calcula a pegada ecológica nas cidades de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia,
equivalentes a 2,3%do território do Distrito Federal, perfazendo uma área total de
13.636 km2[10] e uma população de 738.578;
- caso 2 : A pesquisa realizada por Ana Maria Feitosa Leite(IBAMA) e por Manual
Osório Viana(PRODEMA) calcula a pegada ecológica, ano base de 1996, da Região
Metropolitana de Fortaleza, composta pelos municípios de Aquiraz, Caucaia, Eusébio,
Pacatuba, Fortaleza, Itaitinga, Maranguape, Maracanaú e Guaiúba, com uma população
de 2.582.820 habitantes [16].
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Itens de consumo considerados na pegada ecológica:

3.1.9.2.1 - Consumo de alimentos

Para o consumo de alimentos do caso 1:
. Carne bovina
- Consumo: 28 kg/pessoa/ano = 20.680 Ton/ano x 230 kg(kg útil/boi) = 89.913 bois
- Sendo para cerrado 1 boi a cada 4 ha = 359.655 ha = 0,49 ha/pessoa/ano
- Para 1 kg de carne bovina = 4 mil litros d’água = 0,03 ha/pessoa/ano
- Total para carne bovina = 0,51 ha/pessoa/ano
. Outros alimentos
- Considerou-se o mesmo que para carne bovina = 0,51 ha/pessoa/ano

Para o consumo de alimentos do caso 2, os dados foram obtidos da Pesquisa de
Orçamentos Familiares: Consumo Alimentar Domiciliar per capita – 1995 – 1996, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE e do IPLANCE. A categoria
consumo de alimentos foi separado em duas classes: alimentos de origem vegetal e
alimentos de origem animal.

Tabela 7 – Consumo endossomático [16]
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1.IBGE.Produção agrícola municipal:culturas temporárias e permanentes do Ceará
.Fortaleza,1996.(*Produtividade da Região Metropolitana de Fortaleza.)
2.IP ANCE.Coletânea de estatísticas da produção agrícola cearense,de 1947 a 1995 .Fortaleza,1996.
3.IP ANCE.Atlas do Ceará.Fortaleza,1997.(CD)
4.EMATERCE.Índices técnicos para hortaliças:Região da Ibiapaba,Ubajara .
Fortaleza,1991.(mimeografado)
5.IBGE.Anuário estatístico do Brasil – 1996 .Rio de Janeiro,1997.
6.FI GUEIRAS,F.A.Manual de olericultura .2 a ed.São Paulo:Ed.Ceres,1981. 336p.
7.WACKERNAGE ,M.et al.National natural capital accounting with the ecological footprint
concept.Ecological Economics .Vol 29,n.3,jun,1999.pp375-390.
8.GURGEL,J.J.S.Contribuição do DNOCS ao desenvolvimento da agricultura no Nordeste
brasileiro.Fortaleza:DNOCS,1979.17p.(mimeografado).
9.CES – Centro de Estudio de la Sustentabilidad.Calculation of the Chilean ’s Average Ecological
Footprint (1993).México:Xalapa,1999. [16]

Para atender à demanda de alimentos da área de estudo(Região metropolitana de
Fortaleza), cada pessoa se apropriou de 0,809488 ha de áreas biologicamente produtivas
para a produção de alimentos de origem animal, e 0,107064 ha, para a produção de
alimentos de origem vegetal. Considerando que “o Brasil desperdiça 30% da produção
de alimentos”, calculou-se a área adicional em 0,252020 ha/pessoa (30% de 0,916551
ha/pessoa). Somou-se o valor adicional ao da “pegada ecológica” dos alimentos,
obtendo-se 1,191516 ha/pessoa (0,916551 +0,274965)[16].

3.1.9.2.2 - Respiração humana
Para o caso 1:
- emissão CO2 = 295 litros/pessoa/dia x população = 217.880.510 litros CO2/ano
- 1 mol de CO2 = 44 g = 22,4 litros CO2 (CNTP)
- 1 litros CO2 = 1.964 g x 217.880.510 litros = 428 Ton/dia = 154.080 Ton CO2/ano
- para 1 ha, 1,8 Ton CO2 = 85.600 ha/ano = 0,01 ha/pessoa/ano

Para o caso 2: item não considerado

3.1.9.2.3 - Consumo dos produtos energéticos florestais

3.1.9.2.3.1 - Consumo de lenha
Para o caso 1: item não considerado

Para o caso 2, o consumo domiciliar de energéticos florestais é representado pela lenha
e carvão vegetal utilizados diretamente no preparo de alimentos. Conforme a referida
pesquisa (IPLANCE,1992), com base na população de Fortaleza (1.765.794 habitantes),
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em 1992, e no número de domicílios (346.234), o consumo anual foi estimado em
2.122,06 tEP (tonelada equivalente em petróleo), ou 7.026,72 ton de lenha (1 ton de
lenha =0,302 tEP). O consumo de carvão vegetal foi de 235,785 tEP, ou 374,260 ton (1
ton de carvão vegetal =0,630 tEP) [16].
De posse do consumo de lenha e carvão vegetal de Fortaleza, em 1992, foi feita uma
extrapolação para 1996:
(i) usando-se os fatores de conversão da lenha: 1st1 = 0,340 ton e 1m3 =3,32 st
(PNUD/FAO/IBAMA,1993), obteve-se o consumo de lenha de 20.666,82 st, que
equivale a 6224,95 m3 de lenha;
(ii) o consumo per capita de 1992 foi de 0,0035252 m3 de lenha (6224,94 /1.765.794
habitantes);
(iii) com base no consumo de 1992, estimou-se que o consumo per capita de lenha, de
Fortaleza em 1996, foi de 0,003924 m3/pessoa/ano (1.965.513 habitantes). Esse
consumo per capita foi considerado para a RMF (a população de Fortaleza representava
76,09% da população da RMF);
(iv) a contribuição do consumo de lenha para a “pegada ” foi calculada pelo rendimento
lenhoso2 de 2,3 m3/ha/ano (Wackernagel e Rees,1996). Assim, cada habitante da RMF
se apropriou de 0,001706 ha/ano para suprir sua necessidade de lenha para o uso
doméstico [16].
1

st - metros estere

2

Rendimento lenhoso: a quantidade de terra necessária para o consumo de madeira da

população foi definida pela relação de que 1 hectare de área de terra produz 2,30 metros
cúbicos de madeira [17].

3.1.9.2.3.2 - Consumo de carvão vegetal

Para o caso 1: item não considerado

Quanto ao consumo de carvão vegetal (CV) do caso 2, adotou-se o seguinte
procedimento:
(i) tendo como referências os fatores de conversão de 1 ton de CV =3,636 m3 de CV, 1
m3 CV = 5,66 st de lenha e 1 m3 de lenha = 3,32 st (PNUD/FAO/IBAMA,op.cit.), fezse a equivalência de m3 de carvão em m3 de lenha, de modo que o consumo de 374,262
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ton. CV correspondeu a 1.360,81 m3 de CV (374,26 x 3,63), equivalentes a 7.702,218 st
de lenha (1360,81 x 5,66) ou a 2.319,94 m3 de lenha (7.702,21 /3,32);
(ii) o consumo per capita de 1992 foi de 0,001314 m3 de lenha (2.319,94 /1.765.794
habitantes);
(iii) com base no consumo de 1992, estimou-se o consumo per capita de carvão vegetal
(equivalente em lenha), de Fortaleza em 1996 (1.965.513 habitantes), que foi de
0,001463 m3;
(iv) a área requerida para atender à demanda per capita de CV foi de 0,000063
ha/pessoa, considerando o rendimento lenhoso de 2,3 m3 /ha/ano (Wackernagel e
Rees,op.cit.);
(v) esse valor foi estendido à RMF [16].
3.1.9.2.4 - Consumo dos produtos não energéticos florestais
3.1.9.2.4.1 - Consumo de madeira
Para o caso 1:
Consumo: 28.800 m3/ano
Carreta – 25 m3 = 1152 carretas/ano
Para 2,3 m3/ha/ano (produtividade da floresta tropical) = 12.521 ha/ano = 0,017
ha/pessoa/ano
Para 1 ha, 1,8 Ton CO2 = 12.521 x 1,8 = 22.537 Ton CO2/ano.

Para o caso 2: Em 1992, segundo dados da pesquisa do projeto PNUD/FAO/IBAMA, o
consumo de madeira no Ceará foi de 141.738 m 3, logo, o consumo por pessoa naquele
ano foi de 0,022277 m3 (141.738 m3 /6.362.620 habitantes). Extrapolando-se para o
ano de 1996, tem-se o consumo de 0,023842 m3 /pessoa. A área bioprodutiva para
atender a essa demanda foi de 0,0103661 ha/pessoa, considerando o rendimento lenhoso
de 2,3 m3/ha/ano para florestas tropicais. (Wackernagel e Rees,op.cit.) [16].

3.1.9.2.4.2 - Consumo de papel

Segundo a ABTCP(Assoc. Brasileira Técnica de Papel e Celulose), temos o seguinte
consumo de papel no mundo:
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Tabela 8 - Consumo de papel no mundo [2]
Consumo de papel no mundo
Eua

Per capita kg/ano
317

Brasil

51

Índia

2

Media mundial

50

Media paises em desenvolvimento

18

Na área de estudo do caso 1:
- consumo de papel = 51 kg/pessoa/ano = 37.667,4 ton/ano
- 1 Ton papel = 1,8 m3 madeira = 67.801,4 m3/madeira/ano
- 1 ha., 2,3 m3 madeira = 29.478,9 ha/ano = 0,04 ha/pessoa/ano

No cálculo da área bioprodutiva requerida por habitante para a produção de papel do
caso 2, foram adotados os seguintes passos:
(i) tendo por base o consumo médio do Brasil, de 51 kg de papel/pessoa/ano
(Dias,1999), estimou-se o consumo de papel da população em estudo em 131.723,82
ton/ano (51 kg/pessoa/ano x 2.582.820 pessoas);
(ii) usou -se o fator de conversão de 1,8 m3 de madeira, produzindo 1 (uma) tonelada de
papel (Wackernagel e Rees,1996); logo, a RMF consumiu 237.102,876 m3 de madeira
para a produção de papel;
(iii) 1(um) hectare apresenta o rendimento lenhoso de 2,3 m3 de madeira/ano
(Wackernagel e Rees,op.cit.), então, foram utilizados 10.3088,207 ha/ano;
(iv) em 1996,a área anual requerida para a demanda de papel da RMF foi de 0,039913
ha/pessoa [16].

3.1.9.2.5 - Consumo de energia elétrica

A contribuição do consumo de energia elétrica para a pegada ecológica será calculada
de forma indireta, ou seja, através da área necessária para absorver as emissões de CO2
geradas pelo seu consumo. DeCicco et al.,apud Dias (op.cit.), estabeleceram,em 1991,
um fator de conversão entre o consumo de energia elétrica (kWh) e a emissão de
CO2:1,5 lb CO2/kWh. Considerando ser 1 libra = ,45 kg, então, a relação pode ser
expressa da seguinte maneira: 0,675 kg de CO2/kWh de energia consumida [16].
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Para o caso 1:
- Consumo: 378.030 MWh = 502.147 Ton CO2/ano
- Para absorver este CO2, utiliza-se a relação de 1ha., 1,8 Ton CO2 = 278.970,5 ha/ano
= 0,38 ha/pessoa/ano

Para o caso 2:
De posse dos dados de consumo de energia elétrica da RMF, consignados pelo
IPLANCE,no Anuário Estatístico do Ceará – 1995-1996, adotaram-se os seguintes
procedimentos:
(i) usando o fator de conversão de 0,675 kg CO2/kWh (DeCicco et al.,apud
Dias,op.cit.), calculou-se a quantidade de CO2 emitida para cada classe de consumo;
(ii) para o cálculo da área natural requerida para a absorção do CO2 emitido, usou-se a
taxa média de absorção dos ecossitemas de CO2 de Dajoz (op.cit), 1,07 ton/ha/ano;
(iii) a contribuição per capita do consumo de energia para cada classe de consumo foi
obtida tendo por base a população da RMF, em 1996,2.582.820 habitantes [16];
Desta forma, cada habitante da área de estudo se apodera de 0,665946 ha/pessoa/ano de
área natural, para atender à demanda de energia elétrica [16].
3.1.9.2.6 – Consumo de combustível
3.1.9.2.6.1 – Consumo de Gás liquefeito de petróleo – GLP
Para o caso 1:
- Consumo: 1.661.800,5 botijões/ano
- sendo 1 botijão(13kg) = 88 kg de CO2 = 146.238,4 Ton CO2/ano
- para 1 ha, 1,8 Ton CO2 = 81.243,5 ha = 0,10 ha/pessoa/ano
Para o caso 2:
No Ceará, em 1996, conforme dados da ANP (2001), foram consumidas 194.839 ton de
GLP; o consumo per capita foi de 0,028611 ton GLP/pessoa/ano (194.839 ton
/6.809.794 habitantes). Assim, na RMF, o consumo em 1996 foi de 73.897,06 ton
(0,028611 x 2.582.820), o que representa um consumo de 5.682.204 botijões de 13 kg.
Considerando que a combustão da mistura de gases dos 13 kg do botijão doméstico
produz em média 88 kg de CO2 (Dias,1999), houve então a emissão de 500.033,95 ton
CO2 /ano (5.682.204 x 88). Utilizando a taxa média de fixação de carbono de 1,07
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ton/ha/ano (Dajoz,op.cit.), obtiveram-se 467.321,45 ha/ano de área natural requerida
para a fixação dessa quantidade de carbono [16].
Dividindo este valor pela população da RMF (2.582.820 de pessoas), tem-se que a
contribuição do consumo de gás de cozinha para o cálculo da “pegada ecológica ” foi de
0,180935 ha/pessoa/ano [16].

3.1.9.2.6.2 – Consumo de gasolina

Para o caso 1:
- Consumo: 242.252.280 litros/ano
- sendo 10 km/litro(média por automóvel) = 2.422.522.800 kg
- sendo 24 g CO/km = 58.140,5 Ton CO/ano
- sendo 2,0 g NOx/km = 4.845 Ton NOx/ano
- sendo 2,1g hidrocarboneto/km = 5.087,3 Ton/ano
- sendo 2,63 kg CO2/litro = 637.123,5 Ton CO2/ano
- para 1 ha., 1,8 TonCO2 = 353.957 ha/ano = 0,47 ha/pessoa/ano

Para o caso 2:
Segundo a ANP (2001), em 1997, o Ceará consumiu 403.805.000 litros de gasolina: o
consumo médio por veículo foi de 748,11 litros/ano.Em 1998, foi de 784,28
litros/veículo/ano [16]. A estimativa da contribuição do consumo de gasolina para a
“pegada ecológica ” da RMF foi feita da seguinte maneira:
(i) em 1996, Fortaleza consumiu 222.792.411,6 litros de gasolina, considerando-se que
59,82% da frota de veículos do Estado era de Fortaleza (DETRAN,2001) e que o
consumo estadual de gasolina foi de 372.438.000 litros (ANP, 2001);
(ii) obteve-se,então, o consumo per capita de gasolina de Fortaleza, em 1996, 113,35
litros/pessoa (222.792.411,6 l /1.965.513 pessoas);
(iii) estimou-se o consumo total da RMF em 292.762.647 l/ano(113,35 x 2.582.820);
(iv) usando o fator de conversão de 3,63 kg de CO2 para cada litro de gasolina
queimada (Vini et al.,apud Dias,1999), obtiveram-se as ton de CO2 emitidas pela RMF;
(v) calculou-se em 993.204,12 ha. a área natural para absorver a quantidade de CO2
emitida (1.062.728,41 /1,07 -a taxa de absorção de Dajoz,op.cit.);
(vi) determinou-se a área per capita em 0,384542 ha/ano [16].
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3.1.9.2.7 - Consumo de água

Apesar da fundamental importância da água para a manutenção dos organismos vivos,
ecossistemas naturais e ecossistemas urbanos, a análise da “pegada ecológica ” ainda
não dispõe de procedimentos metodológicos específicos para calcular a contribuição do
consumo de água [16].

Para o caso 1:
Bacia de captação = 444 km2, vazão de 155.520.000 m3/ano
Consumo: 55.150.000 m3/ano = 36,46% da bacia = 157,44 km2 = 15.744 ha = 0,02
ha/pessoa/ano

Para o caso 2, estimou-se a pegada ecológica para a água da seguinte forma:
(i) somaram- se as áreas (ha) das bacias hidráulicas dos açudes que compõem o sistema
de abastecimento da RMF, de 9.727 ha;
(ii)dividiu-se pela população (9.727 ha/2.582.820), obtendo-se 0,037582 ha. de área
natural para atender à demanda de água doce superficial .Vale salientar que não foi
incluído o consumo de auto-abastecimento, e aquele realizado pela captação de águas
subterrâneas [16].
3.1.9.2.8 - Áreas construídas
Para o caso 1: item não considerado
No caso 2, considerou-se o valor per capita mundial de áreas construídas de 0,06 ha.,
que foi apresentado por Wackenarge l et al.(1999) [16].

3.1.9.2.9 - Unidades de conservação

Para o caso 1: item não considerado

Para o caso 2: Áreas metropolitanas de conservação - em Fortaleza, 85%das áreas
públicas, que incluem praças, logradouros, lagoas,e área de preservação permane nte,
foram ocupadas ilegalmente, de forma que o fortalezense dispõe apenas de 4 m2 de área
verde(Arruda, 2000). Em 1996, a RMF dispunha de 0,000233 ha por pessoa de áreas
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naturais, submetidas ao regime de unidades de conservação.Vale salientar que a
recome ndação da ONU é de 12 m2 de área verde por habitante de cidades,que devem
incluir unidades de conservação,áreas de preservação permanente e outras áreas verdes
[16].

3.1.9.2.10 - Perda de solos

Para o caso 1:
- variação da ocupação do solo: 709.590 m2
- para 0,66 kg CO2/m2 = 468.329,4 kg CO2

Para o caso 2: item não considerado

3.1.9.2.11 - Perda de fitomassa

Para o caso 1:
- Perdeu-se 106 mil toneladas de fitomassa

Para o caso 2: item não considerado

3.1.9.2.12 - Geração de resíduos sólidos

Para o caso 1:
Produção de lixo: 184.171 Ton (253 kg/pessoa/amo)
- 3 kg lixo libera 1 kg de CO = 61.390 ton CO2/ano
- Para 1 ha, 1,8 Ton CO2 = 34.105,5 ha CO2/ano
- Para 1 CO2, considera-se que emite 1 CH4(EPA) = 34.105,5 ha CH4/ano
- Total 68.211 ha = 0,09 ha/pessoa/ano

Para o caso 2:
No Brasil, a produção média é de 0,4 a 0,7 kg de lixo por pessoa por dia.(Barros,1995).
Dados do Plano Metropolitano de Limpeza Pública indicam que em 1986 o habitante de
Fortaleza produziu em média 0,67 kg de resíduos sólidos por dia, totalizando 1.252
toneladas/dia de resíduos domiciliares.(Costa,1995) [16].
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Para se estimar a produção per capita de lixo da RMF em 1996, procedeu-se da
seguinte forma:

(i) partiu-se do quantitativo de lixo coletado em Fortaleza, nesse referido ano, quando,
segundo dados da EM LURB – Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (1997),
foram coletadas 1.163.527,79 ton; assim,a produção per capita foi de 591,97 kg/ano
(1.163.527,79 ton /1.965.513 pessoas);

(ii) estimou-se a produção total de lixo da RMF para 1996, em 1.528.951.955,4 kg/ano
(591,97kg x 2.582.820 pessoas);

(iii) utilizando-se a relação de que 3 kg de lixo produzem 1 kg de CO2 (DeCicco et
al.,apud Dias,op.cit.), calculou-se a quantidade de CO2 produzida, 509.650.651,8 kg;

(iv) estimou-se a área natural necessária para absorver a quantidade de dióxido de
carbono, usando-se a taxa de absorção de Dajoz (op.cit.),1,07 ton CO2/ha,(509.650,65
ton /1,07); assim,foram requeridos 476.309,021 ha;

(v) a área per capita para absorver as emissões de dió xido de carbono foi de 0,368829
ha. [16].
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3.1.9.2.13 - Resumo dos cálculos da pegada ecológica - Caso 1 e Caso2

Tabela 9 - Resumo dos cálculos da pegada ecológica - Caso 1 e Caso2
ITENS
População - respiração
Alimentos

CASO 1
CASO 2
PE- ha/hab/ano
%
PE- ha/hab/ano
0,01000
0,0046577
1,02000
1,191515
47,51%

%

40,53%

origem animal

1,048534

88,00%

origem vegetal

0,142981

12,00%

0,001779

0,06%

Lenha

0,001716

96,46%

Carvão vegetal

0,000063

3,54%

2,65%

0,050279

1,71%

29,82%

0,010366

20,62%

70,18%

0,039913

79,38%

Carne bovina

0,51000

50,00%

Outros

0,51000
0,00000

50,00%

Florestais energéticos

Florestais não-energéticos

0,05700

Madeira

0,01700

Papel

0,04000

Energia elétrica

0,38000

Combustíveis fósseis

0,57000

GLP

0,10000

Gasolina

0,47000

Recursos hídricos

0,02000

Áreas de conservação

0,09000

Total - ha/hab/ano

2,14700

Saldo – PE Brasil: 3,1 ha/hab/ano

(0,9530)
(0,04700)

0,665946

26,55%

19,24%

17,68%

0,180935

32,00%

83,12%

0,384542

68,00%

0,93%

4,19%
100,00%

0,037582

0,368829
2,939628

2,04%
12,55%
100,00%

(0,1604)
(0,839628)
2.582.820

Área disponível/hab. (ha)

0,01846

0,13122

Déficit ecológico (ha/pessoa)

(2,1285)

(2,8084)

(1.572.091)

(7.253.700)

116

22

Metabolismo - Nº áreas ocupadas

0,01%

0,060000

7.592.530
338.830

Déficit ecológico (ha)

1,28%

0,000233

738.578
1.585.727
13.636

Pegada ecológica total (ha/ano)
Área do local estudado (ha)

22,65%

0,565477

0,00%

Resíduos sólidos

População

17,70%

0,00%

Áreas construídas

Saldo – PE disponível Planeta: 2,1 ha

0,00%
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3.2 - A PEGADA DE CARBONO

O conceito da pegada de carbono originou da pegada ecológica.(46) Desta forma, a
pegada de carbono é um sub- item da pegada ecológica e é mais utilizada na abordagem
da Análise do Ciclo de Vida (Life Cycle Assessment) [46].

O conceito é similar às análises do ciclo de vida, o precursor mais intrincado das
pegadas de carbono. As análises ou avaliações do ciclo de vida medem todos os
impactos ambientais potenciais que um produto pode ter durante sua existência: elas são
uma versão mais focada de uma pegada de carbono. As análises do ciclo de vida, que
equipes de pesquisadores mapeiem e compilem dados de cada aspecto da produção,
transporte e descarte [48].

A pegada de carbono(carbon footprint) é o total de gases de efeito estufa -GEE
(greenhouse gas–GHG) de uma organização, evento ou produto. São várias as
organizações que já calculam sua pegada de carbono, as comunicam ao público[46] e
incluindo as pegadas em seus rótulos. Os rótulos de carbono apelam aos consumidores
que entendem e monitoram suas pegadas de carbono e que desejam apoiar produtos que
façam o mesmo. Os rótulos estimam as emissões criadas com produção, embalagem,
transporte e descarte de um produto [48].

No exemplo do Tesco,(rede supermercados Inglaterra) a ação é dupla: a rede anunciou
que irá colocar nos rótulos de todos os seus 70 mil produtos quanto de carbono emitem,
ao lado do preço e quantidade de calorias. Isto para que os consumidores possam
comparar o “custo de carbono ” do mesmo modo que comparam o quanto de sal cada um
contêm. A rede, que produz dois milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano no
Reino Unido, também pretende cortar emissões de suas lojas e centros de distribuições
em 50% até 2020. A empresa, primeira do mundo a tomar esta atitude, afirma que “seus
negócios serão líderes no caminho da economia low-carbon (baixas emissões de
carbono)” [56].

Uma pegada de carbono é simplesmente um número: geralmente um total mensal ou
anual de emissão de CO2e, medido em toneladas[48]. Por simplificação, geralmente é
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expresso pelo chamado carbono equivalente, ou seja pela quantidade de dióxido de
carbono, ou equivalente GEE, emitido [46].

Assim, a quantidade de gases do efeito estufa é expressa em dióxido de carbono. Os
demais gases causadores do efeito estufa, metano (CH4), óxido nitroso (N2O),
hidrofluorcarbonos (HFCs), perfluorcarbonos (PFCs) e o hexafluoreto de enxofre (SF6),
são convertidos em CO2 equivalente (CO2e) e incorporados à contabilidade do fator
[61].

Tomemos como exemplo a Cerveja “A” do exemplo anterior, para saber a pegada de
carbono, analisamos exclusivamente quanto de GEE foi emitido para fabricar aquela
cerveja, aí também, desde as operações agrícolas de cultivo da cevada e do lúpulo, até o
uso de energia, transporte etc. O resultado seria algo assim: “A Pegada de Carbono da
cerveja “A” é de 0,875g de carbono equivalente/garrafa” [52].

3.2.1 - O mercado de carbono

O mercado de carbono negocia emissões sob o esquema de “limitar e negociar” ou
através de créditos que pagam ou compensam as reduções de GEE. Este comércio de
carbono é uma maneira de diminuir as emissões de gases do efeito estufa. A comissão
que organiza o mercado primeiro fixa um limite sobre as emissões permitidas. A seguir,
distribui ou leiloa licenças de emissões que totalizam o limite. Empresas que não tem
licenças suficientes para cobrir suas emissões devem fazer reduções ou comprar créditos
excedentes de outras corporações. Membros com licenças extras podem vendê- las ou
guardá-las para uso futuro.
Existem duas opções principais no mercado de carbono: as voluntárias e as
compulsórias. Os esquemas de “limitar e negociar” podem ser obrigatórios ou
voluntários [50]

Assim, no esquema "limitar e negociar", são considerados projetos que, por exemplo,
reduzem substituem fontes energéticas poluidoras por fontes menos impactantes ou
mesmo redução das emissões com me lhoras nos processos produtivos, além do já
tradicional discurso do mercado: o reflorestamento, que, a princípio, resgata carbono
[50].
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3.2.1.1 - O comércio de carbono obrigatório

O Protocolo de Kyoto, um tratado internacional sobre mudança climática, que tomou
força em 2005, domina o mercado obrigatório de carbono [50].

Sob o Protocolo, membros da convenção com economias industrializadas ou de
transição (membros do Anexo 1) receberam metas específicas de redução[50]. Pelo
Protocolo de Kyoto, 35 países industrializados teriam de reduzir suas emissões, até
2012, para um nível 5% inferior ao de 1990. Os Estados Unidos, maiores poluidores
mundiais, abandonaram o plano, alegando que ele seria nocivo à sua economia, e que
também não deveria excluir os países em desenvolvimento. As negociações na ONU
para prorrogar o Protocolo de Kyoto após 2012 estão paralisadas. Já os países em
desenvolvimento dizem que não podem limitar suas emissões, já que o uso da energia
foi essencial para o crescimento econômico das nações ricas desde a Revolução
Industrial [57].

Mas como o Protocolo não administra o modo como os membros devem reduzir estas
emissões, vários mecanismos surgiram. O maior e mais famoso é o Esquema de
Comércio Europeu (European Trading Scheme - ETS) [50].

O ETS permite aos membros ganharem créditos pelo financiamento de projetos por
meio de dois mecanismos de Quioto: o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
e a Implementação Conjunta (Joint Implementation - JI). O MDL permite a países
industrializados pagarem por projetos de redução de emissões em países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento que não possuem metas de emissões [50].

3.2.1.2 - O mercado voluntário de carbono

A opinião pública está cada vez mais sensível às questões relacionadas à mudança do
clima, e muitas empresas vêm adotando medidas de controle e diminuição das emissões
de GEE. Elas têm obtido vantagem competitiva em mercados cada vez mais exigentes
por produtos ecológicos e de baixa emissão de CO2 [61].
As empresas estão buscando reduzir suas emissões a partir de mudanças em suas
atividades, seja diretamente, através do conhecimento das fontes (por um inventário de
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emissões), e assim criar um portfólio de ações mitigadoras (que compreendem a adoção
de processos e materiais mais eficientes e menos emissores). Também o fazem
indiretamente, ao fomentar a redução das emissões de outras esferas ou pela
compensação de emissões a partir de práticas comuns de seqüestro de carbono (ex.
plantio de árvores) [61].

Em 2005, 132 prefeitos norte-americanos prometeram atender voluntariamente às metas
de emissões semelhantes às de Kyoto. Muitos citaram as conseqüências econômicas da
diminuição do fornecimento de água e do aumento dos oceanos [50].
Algumas cidades e empresas já tomaram algumas medidas. Em 2003, Ric hard Sandor
fundou a Bolsa do Clima de Chicago (Chicago Climate Exchange - CCX),(VER ISTO)
um mercado voluntário de carbono. Membros da CCX juntaram-se de boa vontade ao
commodity associado, mas comprometeram-se legalmente com reduções obrigatórias.
Como a CCX é voluntária, vários tipos de organização tem se associado: empresas,
universidades e até mesmo cidades. O estado de Michigan, Ford, DuPont, e as cidades
de Chicago e Portland estão entre seus membros [50].
O governo do Estado de Santa Catarina assinou em 30 de novembro de 2007 o contrato
de adesão à CCX, tornando-se a primeira instituição pública da América Latina a entrar
no mercado voluntário de créditos de carbono americano. O estado catarinense pretende
compensar suas emissões de CO2 - de um período que vai de 1985 a 2007. A meta é
atingir a compensação total até o ano de 2012 [50].

Como outros programas de “limitar e negociar” (cap-and-trade), a CCX fixa um limite
sobre o total de emissões permitidas e emite licenças que se igualam a este limite.
Empresas participantes negociam as licenças - instrumentos financeiros de carbono
(CFIs) - entre si. Cada CFI é equivalente a 100 toneladas métricas de CO2. Membros
que vão ao encontro de suas metas podem vender ou guardar suas licenças. As empresas
também podem gerar CFIs, negociando compensações e financiando projetos de
redução de GEE aprovados fora da associação [50].

3.2.2 - A metodologia de cálculo da pegada de carbono

3.2.2.1 - Fases do projeto de redução da pegada de carbono
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3.2.2.1.1 - 1º etapa: Inventário

O cálculo da quantidade de CO2 começa pela identificação das fontes de emissão de
gases de efeito estuda que serão medidas conforme as metodologias padronizadas pelo
IPCC e reconhecidas pela ONU.

Geralmente se utiliza a metodologia do GHG Protocol Iniciative
(www.ghgprotocol.org) na organização dos dados, métodos de contabilidade e
parâmetros de divulgação. As ferramentas de cálculo de emissões utilizadas pelo GHG
Protocol são compatíveis com os padrões do ISO 14064, e seguem os propósitos criados
pelo IPCC [61].

As emissões de GEE são contabilizadas por meio da divisão em três escopos,
estabelecidos pelo GHG Protocol: [61].

Escopo 1: Emissões diretas de GEE [61]:
São as emissões diretamente controladas pela empresa em sua localização. Sendo,
principalmente, o resultado das seguintes atividades: geração de energia; calor ou vapor;
processos químicos e físicos; transporte e emissões fugitivas [61].

Escopo 2: Emissões indiretas de GEE [61]:
São contabilizadas as emissões oriundas da compra de energia elétrica que é consumida
em seus equipamentos próprios ou controlados pela empresa [61].

Escopo 3: Emissões indiretas de GEE [61]:
Este escopo é considerado pelo GHG Protocol como opcional. Trata-se da
contabilização das emissões geradas pela produção e transporte de matéria prima, uso
do produto, atividades contratadas, veículos contratados, transporte de funcionários,
disposição de resíduos e viagens de negócios dos empregados [61].

Definição dos limites do estudo:
A contabilidade do Escopo 3 pode gerar uma regressão quase infinita se for adotado
para cada material a análise de ciclo de vida. É aconselhado pelo GHG Protocol que
seja feita uma pré-análise para que sejam focadas de duas a três atividades que sejam as
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principais geradoras de emissões de GEE [61]. Como exemplo, a empresa Natura
trabalha com um inventário de escopo ampliado, ou seja, considera as emissões de GEE
em todo o ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas e de materiais para
embalagens, passando por processos internos e o transporte e produtos, até o seu
descarte final [65].

3.2.2.1.2 - 2º etapa: Mitigação / Neutralização

A partir do conhecimento da Pegada de Carbono, podem ser adotadas estratégias para
reduzi- la, entre outras:
- melhorias nos produtos e processos produtivos;
- desenvolvimentos tecnológicos;
- substituições de insumos;
- redução de consumos.
Com esta informação é possível traçar ações para a mitigação (diminuição) das
emissões, além de possibilitar ações de compensação para as emissões atuais [53]. As
pegadas de carbono ajudam as pessoas a promover as mudanças necessárias para
combater os problemas ecológicos do planeta. Como as pegadas quantificam um
montante de carbono que aumenta ou diminui com base no uso de energia, elas
permitem que as pessoas saibam que a escolha de um novo carro híbrido ou com motor
flex realmente ajuda a diminuir as emissões [48].

A partir da identificação da quantidade de GEE, da-se início ao o foco principal do
projeto de baixo carbono: a redução de emissões. Quando se tenta a neutralidade de
carbono, corta-se as emissões o máximo possível, para depois compensar o restante
[48].

E se quisermos ter 50% de evitar um aumento de 2º C nas temperaturas médias do
planeta em relação à era pré- industrial, taxa que a União Européia considera o limiar
das "mudanças perigosas" no clima terrestre, segundo os cientistas [57], temos de cortar
as emissões globais em 80% até 2050", disse Nathan Rive, do Centro para Pesquisas
Climáticas e Ambientais Internacionais, em Oslo. "Qualquer atraso na implementação
das reduções das emissões tornará a meta dos 2º C praticamente inalcançável",
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escreveram ele e seu colega Steffen Kallbekken, em artigo na revista Climatic Change
[57].

A neutralização começa com a medição da pegada de carbono e a avaliação de como
será a redução. Depois de alcançar seu limite da redução, outros mecanismos sobre a
compensação de carbono fazer o resto, ou seja, zerar o carbono consumido [49].

Segundo Rachel Biderman, do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação
Getulio Vargas, essa etapa é fundamental antes de tomar alguma atitude. “Senão ocorre
o que estamos vendo por aí. Essa coqueluche de empresas dizendo que são carbono
neutro, que saem plantando árvore por aí sem nem sequer saberem quanto emitem e
quanto têm de plantar para compensar suas emissões”, afirma [63].
Neutralização de fato, lembra ela, é não emitir tanto e compensar com plantio só aquilo
que não é possível reduzir. “Não estou dizendo que plantar árvore seja ruim. É bom por
uma série de motivos, mas muitos dos projetos que vemos hoje não podem ser
chamados de trabalhos de neutralização de carbono, quando muito são de recuperação
ambiental” [63].

Rachel dá como exemplo de lição de casa bem feita uma iniciativa da Indústria de
Cosméticos Natura. A empresa inventariou não somente as emissões da fábrica, mas de
toda a cadeia de valor de seus produtos. Isso inclui as atividades dos fornecedores, o
processo de extração dos ingredientes, o transporte, até o descarte de embalagens. Na
soma final, descobriu no ano passado que emite 184 mil toneladas de CO2e, e se propôs
a reduzir 33% disso ao longo de cinco anos. De um lado a empresa vem mudando sua
matriz energética e do outro financia projetos de reflorestamento e de reciclagem de
embalagens para compensar o que não conseguir reduzir. E ainda deve lançar o “rótulocarbono”, que trará as informações de quanto foi emitido para produzir um produto
[63].

Concluindo, a captura e a remoção de CO2 na própria fonte, antes de ele ser lançado na
atmosfera, é uma grande opção técnica a ser considerada quando a principal
preocupação é o efeito estufa, propiciando assim uma produção mais limpa. A captura
do CO2 requer uma grande quantidade de energia, (Goldemberg, Villanueva, 2003)
contudo propicia uma menor quantidade de emissões atmosféricas que, a curto prazo

Página 87

Valorização das pegadas ambientais

podem ser benéficas. Assim, a grande mudança deve ser no sistema de produção e nos
materiais utilizados atualmente [67].

A Olympic Delivery Authority – ODE, organização encarregada da construção de
estádios e instalações olímpicas de 2012, em Londres, promete organizar os Jogos
Olímpicos mais ecológicos da história. Um dos objetivos principais da ODE é reduzir
em 50% as emissões de dióxido de carbono [56].
A estratégia da ODE inclui também a construção de caminhos destinados a pedestres e
ciclistas. Os materiais de construção utilizados serão transportados de navio e trem. Para
reduzir os resíduos, 90% do material desprezado será reciclado [56].

3.2.2.1.3 - 3º etapa: Compensação

Conforme as pessoas e o mercado se conscientizam da sua parcela de culpa pelo
aquecimento global, algumas recorrem às compensações de carbono. A compensação de
suas emissões é uma das ações praticadas para que as companhias fiquem com sua
imagem associada ao conceito de preocupação com o meio ambiente e a qualidade de
vida. As cotas de compensação de carbono (carbon offsets) permitem que se pague para
reduzir os gases do efeito estufa global total, em vez de fazer reduções por conta própria
[48]. Assim, as pessoas e empresas podem comprá- los para reduzir suas pegadas de
emissão de carbono e melhorar sua imagem ambientalista [49].

Mas uma compensação de qualidade só financia projetos que não seriam possíveis sem
um auxílio extra. Eles são chamados de adicionais, porque esses benefícios ambientais
deveriam ser feitos em adição ao que já deveria ter sido feito de qualquer forma para
amenizar o problema, ou seja a mitigação para neutralizar[49]. Isto, porque, mesmo
compensando as emissões, caso antes não tenha sido reduzidas(neutralizadas) na fonte,
o impacto já esta sendo causado.

Uma boa compensação também precisa ter uma linha de referência precisa ou estimada
de quanto GEE um projeto em particular compensa ou evita. Uma linha de referência
muito alta faz com que os benefícios do projeto impressionem muito mais do que a
realidade. As reduções de GEE devem ser precisamente quantificadas e os projetos
precisam ter permanência : baixo potencial de liberação de CO2 para a atmosfera num
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futuro próximo. Os certificados de compensação também precisam ter a propriedade
clara e registrada, para que não sejam revendidos várias vezes [49].

Quando se compra um produto que adere à compensação, financia-se projetos que
reduzem emissões de gases do efeito estufa (GEE). Detectadas, quantificadas e
reduzidas todas as emissões, a compensação é feita por meio de ações em projetos
ambientais. Os projetos dão apoio tanto a projetos grandes quanto a projetos
comunitários. Podem ser projetos de reflorestamento, ampliação ou mudanças em
usinas elétricas e fábricas ou aumento da eficiência energética de prédios e transportes,
substituição de combustíveis fósseis por outros mais limpos, aprisionar CO2 no solo,
tratar gases de processos industriais, evitar desmatamentos, etc. Uma única empresa
pode reflorestar uma área em Uganda e apoiar a construção de aquecedores eficientes
em cidades hondurenhas [49].

O reflorestamento é um dos programas de compensação mais comuns. Porque além de
contribuir para solucionar o problema do aquecimento global, o plantio de árvores atua
positivamente na preservação da biodiversidade, dos recursos hídricos e no combate a
erosão e desertificação [53].
A empresa Natura realiza avaliações para a seleção e qualificação dos projetos de
compensação. Os pontos mais importantes do processo de seleção são o perfil
socioambiental, como geração de renda, conservação da biodiversidade, uso sustentável
e o potencial inovador das propostas. Para a construção dessa análise, se baseiam em
pesquisas e em ferramentas avançadas utilizadas em todo o mundo, adaptando às suas
necessidades e estratégias. A análise do valor do projeto é composta por quatro temas
centrais (GEE, Social, Ambiental e Inovação). Utiliza 17 critérios e é dividida em três
filtros: críticos, mínimos e adicionais [65].

As emissões de GEE se misturam rapidamente no ar, e diferentemente de outros
poluentes, se espalham por todo o planeta. Por isso, teoricamente, não importa onde as
reduções de GEE ocorram. Importa apenas que menos carbono seja jogado na
atmosfera. E com o planeta produzindo aproximadamente 25 bilhões de toneladas de
CO2 por ano (de acordo com o site Clean Air-Cool Planet), não importa se um projeto
de reflorestamento no Equador está sendo financiado por um banqueiro equatoriano ou
por uma fábrica dos Estados Unidos. As compensações de carbono trabalham com a
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idéia de que qualquer redução em qualquer área é válida, embora seja muito mais barato
reduzir ou absorver emissões em regiões não desenvolvidas ou em desenvolvimento do
mundo. É importante salientar que nestas regiões, as moedas podem ser mais fracas ou
os suprimentos, menos caros. Assim, logisticamente, é mais fácil fazer mudanças numa
área que ainda não tenha uma infra-estrutura extremamente desenvolvida [49].

Com o crescente interesse nas compensações, as organizações comerciais e ambientais
estão tentando estabelecer padrões confiáveis para avaliar empresas e projetos. Vários
padrões apareceram recentemente: o Voluntary Carbon Standard (VCS), o Gold
Standard e o Climate, Community and Biodiversity Standard. Todos os padrões têm o
objetivo de organizar a explosão do negócio de compensações de carbono [49].

3.2.2.1.3.1 - O Greenwashing

Muitas empresas têm encontrado o fácil caminho da plantação de mudas de árvores, que
levarão 20 anos para seqüestrar carbono, para tentar conve ncer os consumidores de que
já compensaram seus pecados poluidores e que estão, novamente, livres e “zeradas”
para continuarem poluindo. Apenas plantar árvores que levarão 20 anos para crescer e
absorver carbono não é uma solução eficiente de valorização consistente de marca e
nem de contribuição efetiva para um mundo melhor [47].

Algumas empresas e consumidores entretanto, não tentam reduzir suas emissões antes
de comprar os certificados de compensação de carbono. Os críticos dizem que as
compensações dão às pessoas que se negam a mudar seu estilo de vida uma forma fácil
e monetária de fugir de suas reais responsabilidades. As compensações não reparam o
carbono de uma viagem de jato particular ou da construção de uma enorme mansão.
Assim, podem esconder procedimentos ambientais frágeis, alardeando seus negócios
com certificados de compensação de carbono. Os ambientalistas chamam esse tipo de
enganação de greenwashing (algo como "lavagem verde" ou “maquiagem verde”, em
português) [49].
Alguns ambientalistas duvidam da validade e eficácia do mercado de compensação, e
por ser um mercado crescente, é difícil julgar a qualidade dos fornecedores e projetos.
Além disso, atividades voluntárias podem facilmente se tornar uma desculpa para se
comportar mal sem se sentir culpado por isso.
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As árvores nem sempre vivem uma vida inteira, e leva-se anos para que as árvores
atinjam seu potencial total de crescimento, e nem sempre as empresas consideram
pragas ou incêndios, por exemplo.
Os projetos de compensação às vezes falham e empresas de consultoria, às vezes,
enganam seus clientes. A banda inglesa Coldplay comprou 10 mil mangueiras na Índia
para lançar um álbum, só pra ver muitas delas morrerem alguns anos depois. Assim,
para o próximo álbum, a Coldplay decidiu proteger áreas já reflorestadas no México e
no Equador [49].
As compensações de carbono variam significantemente porque são intangíveis: não há
um produto. E é fácil para os “caubóis do carbono ” - escritórios que não são confiáveis enganarem consumidores com projetos ruins ou inexistentes [49].
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3.3 - A PEGADA D’ÁGUA

“No âmbito da Gestão Ambiental Avançada, uma nova tendência entre as empresas
mais modernas é a determinação da pegada hídrica. Trata-se de um levantamento
completo do consumo de água ao longo da cadeia de valor da empresa, da mesma forma
como é a pegada de carbono.” [30]

O conceito de “pegada de água” foi introduzido por Arjen Hoekstra, em 2002, no
International Expert Meeting on Virtual Water Trade, ocorrido em Delft na Holanda.
(Hoekstra, 2003) [25], a fim de dispor de um indicador de utilização da água em relação
ao consumo de bens e serviços [39].

O conceito de pegada d’água tem sido discutido em várias conferências internacionais,
como o 3º World Water Forum no Japão em 2003, na e-conferência do Virtual Water
Trade and Geopolitics organizada pela The World Water Council em 2003 (WWC,
2004), no Virtual Water Trade organizado pela the German Development Institute, em
Bonn no ano de 2005 (Horlemann and Neubert, 2007), e no 4º World Water Forum na
cidade do México em 2006 [25].

O conceito de pegada d’água, também conhecido como pegada hídrica, é análogo ao
conceito da pegada ecológica. Enquanto a pegada ecológica mede a área bioprodutiva
(em hectares por ano) para sustentar determinada população, a pegada d’água
representar o volume de água (em metros cúbicos por ano) requerido. Os dois conceitos
tem em comum que eles traduzem o consumo humano em relação aos recursos naturais.
[25].

3.3.1 - Necessidade da pegada d’água

O 3º Relatório Global das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos
Hídricos, elaborado com a participação da Unesco e divulgado este ano, conclui que a
demanda global por água tem aumentado significativamente em função do crescimento
e da mobilidade populacional, da elevação do padrão de vida de parte da população e de
uma maior produção de alimentos e de energia, incluindo os biocombustíveis. Deve ser
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considerado ainda o impacto das mudanças climáticas como elemento adicional de
perturbação do ciclo hidrológico [29].

Alguns autores sugerem uma visão holística (HHOEKSTRA; HUNG, 2004) dos
recursos hídricos, pensando em suas faces econômica, política, social e ambiental, em
que conste a segurança hídrica para a população e condições de produção industrial e
agrícola para os outros setores da sociedade [34].

Embora dois terços da superfície da Terra sejam realmente cobertos por água (formando
um volume de 1,5 bilhões de Km3), a verdade é que cerca de 97,5% desse total são
constituídos de água salgada. Restam, portanto, 2,5% que ainda incluem os gelos
polares [26].

Hoje já sabemos que o estoque utilizável de água potável, de 9 mil Km3 ao ano, está
próximo do esgotamento. Atualmente muitos países já enfrentam problemas com a
escassez de água. Apenas na região metropolitana de São Paulo, metade da
disponibilidade de água está afetada pela existência de lixões sem qualquer tratamento
sanitário.
De acordo com o relatório da ONU, a perda de água é agravada pela poluição, pelo uso
ineficiente e consumo insustentável dos lençóis subterrâneos. As reservas hídricas
também são prejudicadas por sua administração insuficiente e fragmentadas, na
relutância em tratar a água como patrimônio econômico público e pela inadequada
preocupação com a saúde e questões ambientais [26].
Poucos sabem, mas atualmente 40% do volume de água tratada que é servido à
população acaba, literalmente, sendo desperdiçada. No setor rural, lamentavelmente, é
onde ocorre a maior taxa de desperdício por conta de métodos de irrigação não
racionalizados. A grande quantidade de água utilizada pode ser sensivelmente reduzida
com a implantação de processos de irrigação bem planejados [26]. E a irrigação é
responsável pela maior retirada do ciclo da água.(75%) [2].

Segundo o Professor Hoekstra, a aplicação da pegada d’água um conceito inovador na
identificação de situações de pressão (consumo excessivo ou inadequado) das reservas
de água, pode contribuir significativamente para a gestão sustentável dos recursos
hídricos [38].
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3.3.2 - Características da pegada d’água

A pegada da água pode igualmente ser considerada um indicador geográfico uma vez
que não se refere apenas a volumes de água consumidos e/ou poluídos mas também
quando e onde ocorreram, incluindo desta foram as dimensões têmporo-espacial.(38)
A pegada de água de um indivíduo, empresa ou nação é definida como o volume total
de água potável que é usada para produzir os alimentos e serviços consumidos pelo
indivíduo, empresa ou nação. Uma pegada de água é geralmente expressa em termos do
volume de água utilizada por ano [33].

A pegada de água é um indicador de utilização da água, que observa os usos diretos e
indiretos da água de um consumidor ou produtor [39]. O uso direto se refere ao
consumo da água em estado de uso propriamente dito, como em banhos, lavagens, ou
torneiras para nosso abastecimento. A contabilidade tradicional do consumo de água no
mundo restringe-se ao seu consumo direto – aquela que utilizamos a partir das torneiras
para o nosso abastecimento doméstico [40]. Já o uso indireto se refere ao consumo de
água ocorrido em toda a cadeia de valor, incorporada àquele produto, ao longo de seu
ciclo de vida.

A pegada d’água refere-se à soma dos usos de água nas várias etapas do ciclo de vida do
produto. Este uso de água é quantificado em termos dos volumes de água consumidos
(evaporados) e/ou contaminados por unidade de tempo [38].
Como nem todos os bens consumidos em um local são produzidos ali, a pegada d’água
consiste em duas partes: o consumo local de recursos hídricos e o consumo
externo(importado) dos recursos hídricos [42].

As pessoas tem maior facilidade para entenderem quanto consumiram de água ao
adquirirem um produto do que para entender quanto geraram de CO2.

As principais diferenças entre a metodologia da pegada ecológica e da pegada d’água
são [25]:
- A pegada ecológica é calculada sob a abordagem top-down, com produtividades
globais. A pegada d’água é calculada sob a abordagem botton-up, com produtividades
locais [25];

Página 94

Valorização das pegadas ambientais

- A pegada ecológica não explicita a dimensão espacial, enquanto a pegada d’água o
faz(distinguindo a origem dos bens e serviços consumidos) [25];
- Os componentes da pegada ecológica são pesados(baseados em fatores de
equivalência), enquanto os componentes da pegada d’água são desprovidos de peso
[25].

3.3.3 - Água virtual

O conceito água virtual foi criado em 1990 pelo cientista inglês John Anthony Allan.
[32]. Foi este conceito que em 2002 deu origem ao conceito da pegada d’água. A
mesma idéia havia sido chamada pelo autor como água embutida(embedded
water),termo que acabou não obtendo impacto e acabou relegado a um segundo plano,
muito embora ainda apareça na literatura [34]. De fato o conceito é similar ao de energia
embutida (Chambers et al., 2000, p.96) [25].

A produção de bens e serviços requer água. Esta água utilizada, “incorporada”, para
produzir produtos agrícolas ou industriais é chamada a água virtual do produto [33]. O
termo leva em consideração o volume de água utilizado, o quanto do recurso evapora ou
fica poluído nos processos de produção [32].
A introdução da palavra “virtual” tem uma explicação óbvia: parte da água que
efectivamente é necessária para obter o produto não faz parte da constituição final do
mesmo. Importa realçar que o conteúdo real de água é, regra geral, insignificante,
quando comparado com o total de água que foi utilizado para a sua produção [38].

3.3.3.1 - A Água virtual como estratégia de estado

Em sua essência, a água virtual diz respeito ao comércio indireto da água que está
embutida em certos produtos, especialmente as commodities agrícolas, enquanto
matéria-prima intrínseca desses produtos. Ou seja, toda a água envolvida no processo
produtivo de qualquer bem industrial ou agrícola passa a ser denominada de água
virtual.

Pode-se assumir que, juntamente com as divisas geradas pela exportação destes
produtos, existe um valor adicionado que não é contabilizado, e que visto desta maneira,
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pode representar muito mais do que apenas o equilíbrio da balança comercial de
determinado país, mas, sobretudo, sua sustentabilidade ambiental a médio e longo prazo
[34]. Assim, pela importação da água virtual, a água dos países pobres podem aliviar a
pressão interna sobre os recursos hídricos nacionais dos países ricos [39].

Desta forma, a quantificação do teor em água virtua l é particularmente importante se
tivermos em consideração o comércio de produtos e serviços entre os diversos países.
Em termos físicos, não podemos falar de uma transferência de água…mas em termos da
água virtual, esta transação de bens e serviços é particularmente relevante. Por exemplo,
nos países onde a escassez de água é uma realidade permanente, a importação de
produtos ou serviços “ricos” em água virtual, poderá ser uma solução para evitar o uso
excessivo dos recursos hídricos pouco abundantes. Mais ainda, a “poupança” em água
que resulta da importação de produtos com elevado teor em água virtual, permite criar
modelos de ordenamento do território que contemplem a produção agrícola de elevada
qualidade, que proporcionem mais valias ambientais ou que permitam veicular o
anterior custo da água para a melhoria de outros setores. A um nível superior, o conceito
da água virtual aplicado à importação de alimentos pode vir a ser a solução para o
problema atual da escassez e insegurança de fornecimento destes bens em países menos
desenvolvidos [38].

Assim, a quantificação da água virtual (volume de água usada na produção de um bem
ou serviço) e contabilização da pegada da água (volume de água usado para produzir um
bem ou serviço consumido por um indivíduo ou por uma comunidade) permitem obter
os dados necessários para um modelo de gestão sustentável dos recursos hídricos, em
particular, nas regiões onde a escassez da água possa vir a ser um problema a médio
prazo [38].

3.3.3.2 - Fluxo de água virtual

O fluxo de água virtual entre duas nações ou regiões, é o volume de água virtual que
está sendo transferido de um lugar para outro como resultado de um produto comercial
[39].
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A pegada d’água de uma nação consiste na sua parte externa e na sua parte interna. A
interna se refere a apropriação de água para consumo dentro da fronteira. A parte
externa(importação) se refere a compra de bens e serviços que contenham água virtual
junto a outras nações.

A pegada d’água de um local, ou nação é calculado pelo consumo de água dentro de
suas fronteiras mais a água virtual importada menos a água virtual exportada.

3.3.3.2.1 -Exportação de água virtual

A exportação de água virtual de um país ou região é o volume de água virtual associada
à exportação de bens ou serviços a partir do país ou região. É o volume total de água
necessário para produzir os produtos para exportação [39].

3.3.3.2.2 - Importação de água virtual

A importação de água virtual de um país ou região é o volume de água virtual associado
à importação de bens ou serviços para o país ou região. É o volume total de água
utilizado (em países exportadores) para produzir os produtos. Vistos a partir da
perspectiva do país de importação, esta água pode ser visto como uma fonte adicional
de água, além dos recursos hídricos disponíveis internamente [39].
Países como Itália, Reino Unido e Holanda tem a parte externa da água
virtual(importação) contribuindo com cerca de 50 a 80% do total da sua pegada d’água
[42].

3.3.3.2.3 - Balanço de água virtual

O balanço de água virtual de um país durante um determinado período de tempo é
definido como a importação líquida de água virtual durante este período, que é igual à
importação bruta de água virtual deduzida a exportação bruta. Um saldo positivo de
água virtual implica fluxo de entrada líquido de água virtual para o país a partir de
outros países. Um saldo negativo significa fluxo de saída líquido de água virtua l [39].
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Pensando assim, Hoekstra e Hung (2002) mapearam o fluxo mundial de água virtual
dividindo o globo em países exportadores e importadores, que se relacionam formando
uma balança comercial. Alguns países e regiões assumem a função central nessa
balança e se destacam por sua posição de exportadores. São eles: Brasil, América do
Norte, América Central e também o Sudoeste Asiático. Como importadores, destacamse a Europa, a África, o Oriente médio, e grande parte da Ásia [34].

3.3.4 - Poupando água através do comércio

Uma nação pode preservar os seus recursos hídricos internos através da importação de
um produto de uso intensivo de água em vez de produzi- lo internamente. O comércio
internacional pode economizar água globalmente se uma mercadoria de uso intensivo de
água é comercializada a partir de uma área onde ela é produzida com alta produtividade
de água (resultando em produtos com baixo teor de água virtual) para uma área com
baixa produtividade de água) [39].

Estudo do WWF afirma que a Alemanha consome por ano 159,5 bilhões de metros
cúbicos de água. Segundo a organização, cada pessoa na Alemanha consome 124 litros
de água por dia pelo uso direto, ao abrir a torneira, mas tem pegada d’água média de
5.288 litros por dia do recurso natural [32]. O estudo do WWF aponta que
aproximadamente metade da água consumida pela Alemanha é importada, ou seja, foi
utilizada em outros países no processo de produção de mercadorias compradas pela
Alemanha.

O Brasil fornece à Alemanha cerca de 5,7 bilhões de metros cúbicos por ano, na
produção e exportação de mercadorias, principalmente café, soja e carne [32].

3.3.5 - Auto-suficiência de água versus dependência de água

A “auto-suficiência de água” de uma nação é definida como a razão da pegada de água
interna pela pegada de água total de um país ou região. Ela indica a capacidade nacional
de fornecimento da água necessária para a produção da demanda interna de bens e
serviços. A auto-suficiência é de 100%, se toda a água necessária está disponível e, de
fato, tomada dentro do próprio território. Auto-suficiência da água tende a zero se a
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demanda de bens e serviços em um país for, em grande medida, suprida com
importações de água virtual. Países com a importação de água virtual dependem, de
fato, dos recursos hídricos disponíveis em outras partes do mundo. A “dependência da
importação de água virtual” de um país ou região é definida como a razão da pegada de
água externa do país ou região pela sua pegada de água total [39].

O gráfico a seguir mostra a disponibilidade de água por pessoa por dia nas regiões do
planeta. Abaixo de 1700 m3 é considerado uma condição de estresse hídrico. Abaixo de
1000 m3 é considerado escassez de água, que causa sérios impactos no
desenvolvimento econômico e na saúde humana [45].

Gráfico 13 – Mapa da água disponível por pessoa /ano [45]

3.3.6 - Aplicabilidade da Pegada d’água

A pegada d’água pode ser calculada para pessoas, famílias, cidades, estados, nações,
produtos, serviços, negócios, eventos, ou outra atividade específica. (WBCSD, 2006;
Ma et al., 2006; Hoekstra and Chapagain, 2007b) [25].

Porque as emp resas são interessadas na pegada d’água [44]:
- devido a questões de responsabilidade social corporativa ;
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- imagem e marketing da corporação;
- riscos no negócio devido a disponibilidade de água para seus produtos e operações;
- antecipar a controles legais;
- etc.

A pegada d’água se aplica a todo produto e operação em que utilize água. Usando a
cerveja “A” como exemplo, faríamos uma análise, também, desde a agricultura até a
mesa de quem bebe, de quanta água foi utilizada para fabricar aquela cerveja. A
informação no rótulo seria assim: “Uma garrafa de cerveja “A” utilizou 1.200 litros de
água para ser produzida” [36].

A pegada de um mesmo produto produzido por várias empresas podem ser comparadas,
a fim de se poder escolher entre um e outro. Ex.: pegada d’água do produto A da
empresa 1 versos mesmo produto da empresa 2. A pegada também pode ser comparada
entre produtos diferentes para uma mesma função/finalidade, a fim de se escolher
substitutos mais econômicos. Ex.: a viagem de ônibus versus a mesma viagem de avião.
Isso tudo representará uma série de novas informações aos consumidores. “Ficará mais
claro, por exemplo, que um vegetariano tem uma pegada inferior a um apreciador de
carne de vaca” [27].

Vulnerabilidade local de sistemas
aquáticos

1

2
Pegada d’água temporo-espacial de um:
- produto
- individuo
- comunidade
- empresa

3
Impactos da Pegada
d’água:
- ambiental
- social
- econômico

Reduzir e compensar
os impactos negativos
da pegada d’água

(Hoekstra, 2008) [44]
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3.3.7 - “Água Zero”, água neutra e água compensada

Mas depois de conhecer a pegada da água, como podemos “neutralizá- la” e/ou
compensar os efeitos causados pelo “tamanho” dessa mesma pegada?...Para responder a
esta questão prática surge o conceito de “água neutra”.
A água neutra é um valor de referência criado para medir o esforço necessário para a
minimização do impacto ambiental do uso de água. Para um indivíduo, comunidade ou
indústria, atingir a “Água Zero” significa optar pelas seguintes condições (muito
semelhantes ao estabelecido para a redução da pegada do carbono):

Os bens ou serviços produzidos podem ser considerados “neutros” quando as
externalidades negativas da respectiva pegada d‘água foram reduzidas. A água neutra
geralmente não significa que a utilização da água é reduzida a zero, mas que os efeitos
negativos econômicos, sociais e ambientais externos são reduzidos tanto quanto
possível, até alcançar uma quantidade de referência, tipo benchmark(melhor marca).

Água compensada – A compensação dos impactos negativos de uma pegada d’água
deve ser realizada em cima da quantidade de pegada d’água neutralizada .

Portanto, a “Água zero” é quando temos realizado a neutralização e depois a
compensação dos impactos negativos da pegada d’água original.
“Água Zero” = pegada d’água - água neutra - água compensada

3.3.8 - Tipos de água virtual

O teor de água virtual de um produto pode ser “dividido” em três componentes[38].
A pegada d’água verde(green water), a pegada d’água azul(blue water) e a pegada
d’água cinza (grey water).

As duas primeiras se referem ao recurso utilizado, e a última se refere ao volume
requerido para assimilar a poluição [25].
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Figura 8 – Tipos de água [45]

A parcela “verde” da água virtual representa o volume de precipitação que foi
evaporado dos recursos globais de água verde (água de chuva armazenada no solo como
umidade do solo) no decorrer do processo de fabricação. Esta componente é
especialmente importante no caso dos produtos agrícolas, em relação aos quais
representa o total de água evaporada dos campos agrícolas durante o período de
crescimento das culturas (incluindo a transpiração pelas plantas e outras formas de
evaporação) [38]. A água verde pode ser entendida também como a água necessária
para que um vegetal cresça.

A parcela “azul” da água virtual define o volume de água superficial ou água
subterrânea que se evapora durante o processo de fabricação os bens e serviços
consumidos pelo indivíduo ou comunidade[38].
Considera-se que existem três grandes grupos de consumos de água na economia:
consumo doméstico, consumo na agricultura e consumo industrial. (Gleick, 1993;
Shiklomanov, 2000; FAO, 2003) [42]. No caso da agricultura, o teor azul de água é
definido como a soma da evaporação da água de irrigação dos campos com a
evaporação da água contida nos canais de irrigação e em bacias de armazenamento. No
caso da produção industrial e do abastecimento doméstico da água, a parcela azul será o
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volume de água extraído de fontes superficiais ou subterrâneas e que é evaporado, não
voltando a re-integrar o sistema de origem [38].

A componente cinza da água virtual é o volume de água é poluído durante o processo de
fabricação. Este total pode ser quantificado através do cálculo do volume de água
necessário para diluir os poluentes descarregados no sistema hídrico durante a produção
do produto, para que sejam cumpridos os limites de qualidade ambiental do recurso, de
tal forma que a qualidade da água permaneça dentro dos padrões de qualidade da água
estabelecido [38].

De acordo com estas definições, verifica-se que tanto a componente verde como a azul
estão relacionadas com a evaporação. Por sua vez, a parcela cinzenta corresponde ao
volume de água poluída. No entanto, todas estas parcelas têm em comum o fa to de
quantificarem volumes de água “perdidos”, em primeira instância indisponível para
outros usos (embora aqui, a água evaporada possa ser reutilizada mais tarde após
integração no ciclo hidrológico e a água poluída possa ser descontaminada)[38].
Dizemos “em primeira instância”, pois a água evaporada pode voltar como
precipitações em outras terras e a água poluída pode tornar-se limpa a longo prazo, mas
estes são aqui considerados como efeitos secundários, que nunca eliminarão os efeitos
primários [39].

É relevante conhecer a razão de utilização de água verde para a azul, porque os
impactos sobre o ciclo hidrológico são diferentes [39].

3.3.9 - Números da pegada d’água

O volume global de fluxos de água virtual relacionados ao comércio internacional de
mercadorias é de 1.600 Km3/ano [33]. Globalmente, cerca de 70% da pegada d’água é
na agricultura, 22% na indústria e 8% no uso doméstico [45].

A pegada d’água média global por pessoa por ano é de 1.243 m3, ou seja 3.405
litros/hab/dia. Tal quantidade varia muito por país. A China e a Índia, têm pegadas
d’água inferiores. Os Estados Unidos são o país com a maior pegada, de 2.480
m3/hab/ano, ou seja, assustadores 6.794 litros/dia/hab.; Apenas cerca de 7% da pegada
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de água dos chineses de 700 m3/hab/ano vem de fora da China, enquanto 65% da
pegada de água total do Japão de 1.150 m3/hab/ano vem de fora [33].
Para Portugal são 2.264 m3/hab/ano, o equivalente ao conteúdo de uma piscina
olímpica.(38) A Espanha tem uma pegada de 2.325 m3/hab/ano, a Suécia com 1621
m³/hab/ano e Angola com 1004 m3/hab/ano.
Alguns países tem baixa pegada d’água relativa, ou seja, por habitante, como a China
700m3/hab/ano. Entretanto tem alta pegada absoluta, quando se considera o número
total de habitantes. O raciocínio inverso vale para países com pequena população mas
com alta pegada d’água individual, como Portugal e Suécia.
Verifica-se que quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, maior o consumo
de produtos e maior é a pegada d’água por habitante [31].

Oito países, Índia, China, EUA, Rússia, Indonésia, Nigéria, Brasil e Paquistão, juntos
são responsáveis por 50% da pegada d’água total do planeta [25].

Gráfico 14 - Pegada d’água nacional per capita de algumas nações e a contribuição das
diferentes categorias de consumo – doméstico, indústria e agricultura [42]

Os Estados Unidos tem uma grande pegada devido ao seu alto nível de consumo.
Nigéria e Tailândia tem uma alta pegada devido a sua grande ineficiê ncia no uso da
água(alto consumo por unidade de produto) [42].
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No caso da Alemanha, a agricultura é o setor que mais consome água: 117,6
quilômetros cúbicos – 73% do total anual. Mais da metade é importada: a maior parte
da água virtual está nos produtos agrícolas importados do Brasil (5,7 bilhões de metros
cúbicos, utilizados principalmente na produção de café, soja e carne), da Costa do
Marfim (4,2 bilhões) e da França (3,5 bilhões). Na segunda posição no ranking de
consumo de água na Alemanha está a ind ústria, com 36,4 bilhões de metros cúbicos por
ano. O uso doméstico, que é de 5,5 bilhões de metros cúbicos, vem em terceiro[32]. No
caso do Brasil, exportamos cerca de 55 litros/dia/hab somente para a Alemanha. Será
que os cidadãos brasileiros foram perguntados sobre esta “doação” de água que estão
fazendo?

A média mundial de pegada d’água de produtos industriais é de 80 litros por dólar. A
média dos produtos dos EUA são de 100 l/US$. A da Alemanha e Holanda é de 50
l/US$. Na Índia e na China é de 25 l/US$. No Japão, Austrália e Canadá cerca de 10 a
15 l/US$ [42].
3.3.10 - A pegada d’água de alguns produtos que consumimos
Tabela 10 - A pegada d’água de alguns produtos que consumimos
VESTUÁRIO
- um par de sapatos de couro: 8.000 litros [32]
- uma camiseta de algodão: 4.000 litros
MATERIAL DE CONSUMO
- 01(uma) folha de papel(80g/m2) = 10 litros
- 01(um) microship = 32 litros
ALIMENTOS [33]
- 01(um) kg de carne bovina: 16.000 litros
- 01(um) kg de feijão: 5.850 litros
- 01(um) kg de queijo: 5.000 litros
- 01(um) kg de arroz: 3.000 litros
- 01(um) hambúrguer: 2.400 litros
- 01(um) kg de soja: 2.250 litros
- 01(um) kg de soja: 2.250 litros
- 01(um) kg de açúcar: 1.500 litros
- 01(um) kg de trigo: 1.350 litros
- 01(um) litro de leite: 1.000 litros
- 01(um) kg de milho: 900 litros
- 01(um) xícara de café: 25 litros
- 01(um) ovo = 20 litros
- 01(uma) maçã = 70 litros
- 01(um) copo de cerveja = 70 litros
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O consumo per capita de água virtual contida na nossa dieta varia de acordo com o tipo
de dieta, de 1.000 litros/dia para uma dieta de sobrevivência, 2.600 litros/dia para uma
dieta vegetariana e mais de 5.000 litros para uma dieta à base de carne estilo norteamericano[33].

Tabela 11 – Brasil - Exportação de água virtual

[34]

Observando o quadro acima, cada brasileiro exportou 310.000 litros/ano de água virtual,
nas exportações nacionais de soja, carne e açúcar!
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4 - VALORIZAÇÃO DAS PEGADAS AMBIENTAIS: O VALOR ECONÔMICO
COMO INDICADOR DA SUSTENTABILIDADE NO SISTEMA

4.1 - Modelo da perda de valor no sistema

A perda de valor que ocorre no ecosistema vem da falta de se considerar as restrições de
consumo de recursos ambientais.

Consumimos a água(pegada d’água), a terra(pegada ecológica) e o ar(pegada de
carbono) como se fossem infinitos, pois não internalizamos seus custos nos preços dos
produtos, portanto não os consideramos como geradores de valor econômico. Ou seja,
não tem sido considerados o valor intrínseco do ar, a água e da terra. Assim,
simplesmente os mesmos não fazem parte de nossa “inteligentíssima” economia. A
atual lógica nos leva a um ser humano que considera tais recursos como dispensáveis,
pois não geram valor econômico!

É como se uma obra consumisse cimento mas tal custo não fosse contabilizado. Neste
caso o cimento é considerado como infinito em estoque. É o que estamos fazendo na
nossa contabilidade com o ar, a água e a terra. Consideramos os mesmos como infinitos,
pois não os internalizamos no custo contábil. Evidentemente isto é um “absurdo
contábil”. Logicamente não estou falando do preço do serviço que pagamos para ter tais
recursos, como companhia de saneamento e seus encanamentos e tratamentos. Estou
falando da água, do ar e da terra, enquanto valor intrínseco deles próprios. Estes sim não
tem sido considerados como custo consumidos.

Esta falsa premissa em se considerar água, terra e ar como infinitos, portanto
desprovidos de valor intrínseco provoca a operação de um sistema como se fosse
infinito, mas que na realidade é finito.

O sistema capitalista que temos atualmente e sua atual valoração econômica que
considera apenas os custos financeiros esta incompleta. Isto não é um erro do modelo
matemático do valor econômico em si, mas sim de quem considera os consumos/custos
que geram valor econômico, ao não considerar os custos ambientais. É correto
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considerar sim as finanças enquanto moeda finita, mas é também necessário colocar a
água, a terra e o ar como moedas de consumo finitas.

Vejamos a equação do valor econômico:

Valor econômico = desempenho da função
consumo da função

O desempenho antropocêntrico considera apenas as funções de uso e de estima do ser
humano(necessidades e desejos), portanto considera também apenas o capital criado por
ele mesmo, que é o financeiro, ignorando o capital natural como custo na geração do
valor econômico.
Valor econômico = funções de uso e funções de estimaa , atual sistema capitalista,
custos e impactos

custos e impactos somente de
capital financeiro

a

- As funções de uso e de estima estão ligadas às necessidades e desejos humanos

Valor econômico = necessidades e desejos
capital financeiro

, para água ar a e terra considerados
infinitos

Um modelo que tem como premissa que ar, água e terra não são custos na geração de
valor econômico os coloca como itens sem valor para a sociedade.

4.2 - O valor econômico como indicador da sustentabilidade do sistema
No capítulo 3 vimos as pegadas ambientais humanas, a ecológica, a de carbono e a
d’água. Percebemos que é errada a premissa de consumir sem restrições de limites a
terra, o ar e a água, pois os mesmos são infinitos.

consumo infinito de terra
+ consumo infinito de água
consumo infinito de ar
recursos finitos

, equação sem lógica
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Temos portanto como componente de consumo finitos:
. capital financeiro (o único que é contabilmente considerado como custo, ou finito)
. pegada ecológica
. pegada de carbono
. pegada d’água

Portanto as pegadas ambientais humanas devem fazer parte da equação da geração de
valor econômico para que os mesmo tenham valor no sistema.

Valor ec (f) =

desempenho da função

.

.

pegada ecológica + pegada de carbono + pegada d’água + capital financeiro

A partir do momento que identificamos a finitude dos recursos, os mesmos se tornam
uma restrição no sistema.

Figura 9 – A geração de valor deve incorporar as pegadas ambientais

Esta finitude é justamente a capacidade de carga, ou o estoque de recursos para
utilização de forma sustentável , ou seja mantendo a resiliência do sistema e sua
capacidade de regeneração.

Ar, água e terra

infinitos

finitos = 1
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A finitude dos recursos se resume ao numero 1(um).
Ou seja, temos a disposição em um determinado período de tempo, uma certa
quantidade de ar, terra e água para que a população mundial possa suprir suas
necessidades e desejos.

A partir do momento que o consumo de recursos de ar, água e terra, extrapola os limites
da capacidade de carga e de regeneração, o consumo ultrapassa o numero 1(um).
Este sobreconsumo é retirado não do estoque orgânico do capital natural, mas sim do
estoque de capital natural que seria necessário para garantir a renovabilidade do sistema.
Ou seja, tal consumo compromete resiliência e a continuidade do sistema no futuro.

Valor econômico = necessidade e desejos , como ex. 1,35 é o sobreconsumo em
1,35

relação a capacidade de carga do sistema,
que é igual a 1.

Inicia-se uma perda de valor econômico, um desperdício no sistema, a desvalorização
sistêmica.
Assim, o valor econômico é capaz de mostrar a perda de equilíbiro do sistema. O valor
econômico ótimo, é o valor econômico do equilíbrio, que é expresso pelo numero 1
(um).

“Valor econômico é o menor custo para se obter uma função, considerando a relação
matemática existente entre o desempenho da função e o seu custo.” (PEREIRA FILHO)
[68]

O valor econômico é calculado em funções, o que também reforça a proposta deste
como indicador de sustentabilidade, pois, por definição, um sistema só pode ser
resolvido em funções.

Valor econômico da função = Desempenho = 1 = 1 > equilíbrio no função sistêmica
Consumo

1

“Valor ótimo: é valor do parâmetro de um sistema que é máximo de acordo com
vínculos e critérios que condicionam a evolução do sistema.” (Dicionário Aurélio)
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Pela equação acima, quando o desempenho das necessidades e desejos é ótimo tem que
o mesmo foi completamente cumprido, portanto tem valor ótimo, igual a 1. Desta
forma, não se desempenhou funções desnecessárias bem como não deixou de ser
atendido as funções necessárias.
Também pela equação acima, qua ndo o consumo de recursos é ótimo, ou seja não foi
extrapolado os limites de restrição e ainda foi consumido o mínimo possível em relação
a capacidade de eficiência produtiva(via benchmarking interno ou externo), temos como
valor ótimo de consumo o número 1.

Para qualquer valor econômico diferente de 1(um) teremos o desperdício no sistema,
que é a geração da perda de valor, ou do desequilíbrio caótico.

“Desperdício é qualquer coisa, à exceção da quantidade mínima que seja
absolutamente essencial, para adicionar VALOR ao produto”.
(Shoichiro Toyoda, presidente da Toyota)

Temos portanto que o desperdício gerado é justamente o oposto do valor econômico não
gerado. Este desperdício refletido no sobre-consumo em relação à capacidade de carga,
seja financeiro, ou ambiental, de água, ar e terra só ocorre para que as necessidades e
desejos dos interessados sejam atendidas.

Portanto, se precisamos reduzir o consumo a uma taxa sustentável de reposição da
natureza, de acordo com sua capacidade de carga, será necessário que as necessidades e
desejos dos valores humanos sejam revistos. Esta revisão deverá ser realizada através de
uma nova priorização e hierarquização de atendimento às mesmas, e de consumir os
recursos de forma proporcional ao grau de importância relativo de cada uma destas
necessidades e desejos.

“Um problema não pode ser resolvido no mesmo nível que foi criado.”
Albert Einstein

Ou seja, não se resolve um problema de consumo pensando em consumo, e sim
pensando em valor econômico, que é o superior hierárquico ao consumo. Da mesma,
forma não se resolve um problema de satisfação a necessidades e desejos nela mesmo.
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“Os desejos humanos são ilimitados, mas os recursos
disponíveis para os satisfazer são insuficientes.
Então é necessário geri-los de modo a obter
o máximo de satisfação com mínimo de recursos.”
CALDERONI [66]

Ambos o custo e a satisfação a necessidades e desejos são absolutos em si, por isto não
conseguem afirmar o nível de sustentabilidade do sistema. Daí a incapacidade das
pegadas ambientais, ecológica, de carbono e d’água, serem um indicador de
sustentabilidade no sistema. Tais pegadas são quesitos de consumo e devem representar
suas restrições no sistema, através de quantidades em relação a capacidade de carga.
Assim, ao analisarmos o consumo de recursos de forma absoluta, não temos a causa dos
mesmos, apenas a quantidade gasta em relação a um todo limitado. Portanto não temos
condições de estabelecer planos de ação, para os objetivos e metas dos consumos, com
base na sua restrição finita.

A identificação da sustentabilidade deverá ser baseada no valor econômico gerado, ou
seja, a identificação se o sistema esta em equilíbrio ou não, deverá ser uma abordagem
relativa. Pois é justo que sejam atendidas as necessidades e desejos, mas com restrições
de consumo igual ou inferior a capacidade de carga dos recursos, sejam eles,
financeiros, mas também os ambientais, como a água, o ar e a terra.

Ao analisarmos a sustentabilidade através do valor econômico percebemos a fonte
geradora do consumo e também o nível de desperdício que esta ocorrendo em relação
aquele consumo ou aquela necessidade humana. Para tal procedimento, podemos
utilizar a metodologia da Engenhara e Análise do valor.

4.3 - A Engenharia e Análise do Valor como metodologia para valorizar a
sustentabilidade do sistema

A Engenharia e Análise do Valor (Value Engineering / Value Analysis) é uma
metodologia que é fundamentada em 03(três) itens básicos:
1- abordagem funcional;

2- cálculo do valor econômico;

3- abordagem criativa
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“A metodologia da engenharia e análise do valor é uma processo sistêmico que segue
um plano de trabalho. A metodologia do valor é aplicada por uma equipe
multidisciplinar para melhorar o valor de um projeto através da análise de funções”.
(Value Standard Body of Knowledge, SAVE - 2007) [69]

A Engenharia e Análise do Valor é a única metodologia conhecida que tem a
abordagem funcional e o cálculo do valor econômico como fundamentos matemáticos.

A metodologia de Engenharia e Análise do Valor é estruturada para além de identificar
o grau de insustentabilidade no sistema, através do índice de valor econômico
alcançado, buscar as soluções para melhoria do valor, ou seja valorização do sistema,
através da sua abordagem criativa. Tal metodologia também é a única conhecida que
tem a criatividade como fase em um plano de trabalho bem definido.

A Engenharia e Análise do Valor é consagrada como a metodologia mais efetiva para
resolução de problemas complexos e também a metodologia recordista em redução de
custos de maneira orgânica, ou seja, aquela redução de custos/consumos que mantém ou
melhora a satisfação às necessidades e desejos.

“... a Engenharia do Valor não é uma mera ferramenta de corte de custos. Os cortes de
custos promovem resultados que reduzem a qualidade e a funcionalidade. A
Engenharia do Valor é um esforço organizado, focado em propor alternativas para
alcançar o menor custo no ciclo de vida, consistente com requisitos de desempenho,
confiabilidade, qualidade e estética.” (AIA – Instituto americano de arquitetos) [70]

Tais consagrações vem de uma história que teve início em 1947, quando a metodologia
salvou a empresa General Eletric dos efeitos da 2º guerra mundial, devido a carência de
sua matéria prima básica, o aço, que foi completamente direcionado para fins bélicos do
governo dos Estados Unidos.

Segundo Pier Luigi Mafei, reitor da Universidade de Pisa, em um trabalho apresentado
a United Nations University:
“A engenharia e análise do valor é um método efetivo para gerenciar sistemas
complexos na ótica do desenvolvimento sustentável.”
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Gráfico 15 – Possibilidades de gastos com modificações nas fases de um produto [74]

A Engenharia e Análise do Valor é uma metodologia para a inovação, e conforme
mostra o gráfico 15, as maiores possibilidades de realização de valo rizações estão nos
momentos iniciais do projeto do produto.
Pode-se também pensar através deste gráfico, que parte do sobreconsumo que vivemos
atualmente vem de erros conceituais nos projetos dos produtos.

“As inovações emergem de uma gama de experiências e consistem no abandono
organizado de produtos, serviços, processos de negócios e mercados que deixaram de
ser uma alocação ótima de recursos. Dessa forma, a organização deve estar avaliando
e revisando continuamente os seus processos internos e externos tendo em mente
redirecionar e melhorar o uso dos recursos para aumentar o valor gerado para os
clientes, parceiros, colaboradores e acionistas.”
(João M. Matos, em “Como Ir Além das Medidas Óbvias de Cortes de Custos”) [72]

Como exemplo, a agência de proteção ambiental dos Estados Unidos(EPA), estabeleceu
um comitê para a sustentabilidade, que requisita certos cuidados para as construções em
seus detalhamentos e especificações. A EPA solicita que os projetos tenham a
abordagem da Engenharia do Valor Ecológica (Green Value Engineering).
Tais construções geram um relatório itemizado em características ambientais
incorporadas ao projeto. Os tópicos são: localização; conservação de energia;
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conservação de água; materiais de construção; qualidade do ar interior; gestão de
resíduos; prevenção da poluição.

A EPA relata que a Green Value Engineering não apenas possibilitou a produção de um
edifício bastante ecológico(greener building) mas também proporcionou reduções de
custos da ordem de 30%. [71]

4.4 - Os valores humanos como geradores da evolução do sistema

A Engenharia e Análise do Valor, busca o resultado sob o ponto de vista do valor
econômico. Entretanto o valor econômico não é gerado nele mesmo, e sim a partir dos
valores humanos.

“As necessidades são determinadas social e culturalmente, e o desenvolvimento
sustentável requer a promoção de valores que mantenham os padrões de consumo
dentro do limite das possibilidades ecológicas a que todos podem de modo razoável
aspirar.”
Relatório Bruntdland

As necessidades e desejos humanos são manifestações de seus valores pessoais através
de relacionamento físico com outros objetos ou sujeitos. Estes valores pessoais são a
causa do consumo, para satisfazer suas necessidades e desejos.
Assim, Aristóteles definiu quais são os seis valores pessoais e subjetivos de existência
dos seres humanos, o qual cada um de nós tem os seus:

. Valor social

. Valor político

. Valor ético / moral

. Valor legal / jurídico

. Valor estético

. Valor religioso

Estes seis valores subjetivos são intrínsecos às pessoas. Mas para se relacionar com
outras pessoas ou out ros objetos ou entes, a ligação ocorre através do valor econômico,
que é extrínseco e não pertence a nenhum dos entes, e sim ao relacionamento dos entes.
O valor econômico é portanto a medida matemática de quão sustentável esta se dando o
relacionamento destes entes no sistema.
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Valores subjetivos e
intrínsecos do ente 1

Valor objetivo e extrínseco
do relacionamento do

Valores subjetivos e
intrínsecos do ente 2

ente 1 com o ente 2
. Valor social

. Valor social

. Valor ético / moral

. Valor ético / moral

. Valor estético

Valor econômico

. Valor estético

. Valor político

. Valor político

. Valor legal / jurídico

. Valor legal / jurídico

. Valor religioso

. Valor religioso

Os sistemas estão sujeitos a crises. Toda crise, seja qual for a sua origem, traduz-se por
uma falha na sua regulação, isto é, no controle dos antagonismos [1].
Devemos considerar em todo sistema não só o ganho em emergências, mas também a
perda em imposições, sujeições e repressões. Um sistema não é só enriquecimento, é
também empobrecimento, e este pode ser superior ao enriquecimento [1].

Portanto, valor econômico é capaz de medir o desequilíbrio que esta ocorrendo no
relacionamento entre os entes do sistema. Já á Engenharia e Análise do Valor é capaz de
propor soluções criativas para que o equilíbrio seja alcançado e/ou mantido, através do
estudo das necessidades e desejos dos entes do sistema, ponderando tais necessidades
com o consumo de recursos admissível.
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5 – EM BUSCA DE SOLUÇÕES

Tendo visto as conseqüências e as causas dos problemas, e as disponibilidades críticas
de consumo de terra, água e ar, apontamos o valor econômico como indicador da
sustentabilidade e a Engenharia e Análise do Valo r como metodologia para se propor
soluções para tal sustentabilidade.

Quando a sociedade se depara com um novo desafio ou limite, ela apela para um
recurso infinito: a mente humana e seu potencial de inovação.

Outras abordagens citadas abaixo também devem fazer parte deste trabalho na busca da
valorização sistêmica.

5.1 - Pensamento sistêmico ao invés do pensamento mecanicista
Precisamos substituir o velho paradigma do pensamento racional pelo novo paradigma
intuitivo, a análise pela síntese, o reducionismo pelo holismo, o linear pelo não linear
[2].
É na nossa maneira de perceber, conceber e pensar de modo organizacional aquilo que
nos rodeia, e a que chamamos de realidade. A idéia de organização deve ser pensada de
modo não reducionista mas articulada, não simplificador mas multiramificada. No
sistema não podemos reduzir nem o todo as partes nem as partes ao todo, mas temos
que tentar conceber em conjunto, de modo simultaneamente complementar e antagônico
[1].
Os sistemas estão sujeitos a crises. E toda crise, seja qual for a sua origem, traduz-se por
uma falha na sua regulação, isto é, no controle dos antagonismos [1].
Esta falha na regulação é a provocadora da perda de economia, ou seja do desperdício
no sistema(economia, do latim, eco-lugar, nomia-regra). Portanto, regulações quanto
aos valores e comportamentos sociais, éticos, políticos, jurídicos, religiosos e estéticos
serão necessários para que economizemos a nossa única casa, o nosso planeta.
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Segundo Müller (2001, p.127) “o desenvolvimento somente será sustentável se for
simultaneamente competitivo, eqüitativo e ecológico” [15].
Este princípio, o da equidade, pode ser direcionado em três ângulos diferentes[15]:
1) eqüidade entre gerações ao longo do tempo;
2) eqüidade nacional e internacional em tempos atuais, dentro e entre nações;
3) eqüidade entre espécies.

5.2 - Crescimento orgânico ao invés do crescimento latente

Diversos autores afirmam que um dos pontos principais para obscurescer a noção de
desenvolvimento sustentável esta colocado na falta de precisão em distinguir o
desenvolvimento do mero crescimento [3].

Os autores da metodologia da pegada ecológica argumentam que essa dificuldade é
superada por Daly(1992) quando ele afirma que o crescimento esta relacionado ao
aumento em tamanho e desenvolvimento esta ligado a realização de um potencial. De
maneira resumida pode-se afirmar que crescimento significa ficar maior enquanto
desenvolvimento significa ficar melhor [3]. Desta forma, é preciso que este esteja
fundamentado na qualidade, e não na quantidade [15].

Este crescimento baseado em qualidade e não em quantidade é o crescimento orgânico
do sistema. Ou seja, seu crescimento não é baseado em aumento de tamanho, que
muitas vezes vem repleto de desperdícios em sua constituição. Este crescimento por
tamanho, é um crescimento latente, e que só pode ser sustentável se operar em um
infinito, o que não é o caso de nosso planeta Terra.

É possível conseguir um aumento de 4x(vezes) na produtividade de recursos através da
duplicação do rendimento e da redução para metade na utilização de recursos. Tal
valorização é devido a dissociação absoluta global entre o crescimento econômico e a
utilização de recursos naturais [24].
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Gráfico 16 – Dissociação do consumo de recursos e emissões do PIB [24]

5.3 - O meio ambiente como alavancador para melhoria da qualidade de vida

Hoje os países com melhor qualidade ambiental são justamente aqueles com melhores
indicadores de qualidade de vida. O gráfico 17 a seguir, esboça uma tendência que
permite essa conclusão [8].

Gráfico 17 – Índice de sustentabilidade ambiental versus qualidade de vida

5.4 - Modelo colaborativo ao invés do modelo competitivo

Observa-se que no modelo cooperativo estabelece-se uma interação de ganhos
mútuos(sociedades tribais e não tribais tradicionais), enquanto no modelo competitivo
ocorrem perdas mútuas(desastres ambientais), próprio de sociedades não sustentáveis. O
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modelo atual de desenvolvimento, competitivo, é de natureza essencialmente
antropocêntrica e responsável pelo limite crítico de resiliência ecossistêmica e da crise
planetária [2].

Simples colaborações, iniciativas como a carona solidária e o transporte coletivo
denotam uma nítida vantagem, tanto ecológica quanto econômica e social [2].

5.5 - Simplicidade voluntária

Surgem movimentos como a simplicidade voluntária que prega um estido de vida mais
simples em que se possa fruir das benesses da sobra de tempo para o lazer, o esporte, a
espiritualização, a conversa, a família, e contato com a natureza, sugerido por René
Dubos no seu livro, Namorando a Terra, 1981.

5.6 - Consumo frugal

Parece que nada substitui a conscientização dos consumidores e as suas escolhas! [11]
Neste contexto será essencial a realização de ações de formação e sensibilização
visando, particularmente, a mudança de comportamentos [23].

A frugalidade reúne atributos contrários ao consumismo desenfreado do capitalismo. Os
adeptos só consomem o necessário e fazem vasta análise do produto antes de consumir.
Priva-se por uma vida mais simples, mas com conforto.

Enquanto consumidores, todos podemos contribuir diariamente para reduzir a pressão
sobre o ambiente. Todos temos um papel a desempenhar [11]:
- escolhendo produtos que utilizem menos recursos e menos ene rgia e produzam menos
resíduos;
- optando por produtos reciclados ou de segunda mão;
- preferindo os serviços (como o alugue l) em vez da compra de objetos;
- participando nas coletas seletivas de resíduos organizadas pelos Municípios.

Todos poderiam cumprir as metas se:
- reduzissem o consumo de gás em 35%;
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- instalassem 11 m de painéis solares;
- andassem menos 3.000 quilômetros de carro por ano;
- reduzissem o seu consumo de carne em 70%;
- comessem mais de 40% de produtos locais e da época;
- produzissem menos 125 kg de resíduos orgânicos por ano ;
Se quiser saber mais: http://www.citylimitslondon.com [11];

5.7 - Reeducação alimentar

Surgem em diversos países movimentos como Meat less day(dia sem carne) e do de
tratamento ético dos animais [2]. Especialistas recomendam uma dieta variada, com
alimentos que contenham de forma balanceada proteínas, gorduras, calorias, vitaminas,
sais minerais e fibras.

5.8 - Educação ambiental

“O ser humano precisa modificar o quadro de insustentabilidade existente no planeta.
Para tanto, será necessário descobrir um novo estilo de vida baseado em uma ética
global, resgatar e criar novos valores, e repensar e modificar os seus hábitos de
consumo. Precisa-se viabilizar o desenvolvimento sustentável. A Educação Ambiental é
o instrumento principal para processar essas transformações” de acordo com DIAS [19].
A educação ambiental por meio dos seus processos e estratégias diversas deve promover
a percepção das alterações e tendências do seu ambiente total (cond ições sociais +
ambiente natural) tornando os indivíduos e a comunidade aptos a agir em busca da
defesa, melhoria e elevação da qualidade de vida, classificando as relações da sua
espécie com o seu ambiente [2].
E o exercício da educação interdisciplinar para a transdisciplinar torna-se uma exigência
natural para a viabilidade (de continuidade) da espécie humana [2].

5.9 - Reciclagem e reutilização de resíduos

Por detrás de cada produto existe um pedaço de natureza. Se o jogarmos fora, perde-se!
Em vez de o jogar fora, talvez seja possível transformar um objeto inútil em um objeto
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útil: mandando repará- lo, dando- lhe um novo uso, oferecendo-o ou vendendo-o em
segunda mão [11].

A reciclagem dos resíduos economiza recursos e energia. Por exemplo, reciclando os
grandes aparelhos eletrodomésticos (frigoríficos ou máquinas de lavar) que contêm
muito aço [11].

Gráfico 18 - Consumo de recursos na fabricação do aço [11]

5.10 - Valoração dos serviços prestados pela natureza

Se os preços dos recursos da natureza estão subestimados eles são utilizados de maneira
abusiva, e como se fossem infinitos. Sugere-se que os ajustes dos preços por taxas de
depleção e encargos de poluição podem ser ferramentas efetivas para reduzir atividades
que são maléficas ou fortemente impactantes ao meio ambiente [3].
Muitos economistas atualmente vem dando mais atenção a métodos para introjetar valor
na natureza, entretanto ainda existem sérias limitações a este respeito [3].

5.11 - Legislação local e global

Como exemplo temos o Protocolo de Montreal(1987), que estabeleceu limites para as
emissões de CFC. Desde então, surgiram produtos alternativos(EV), dentre eles os
HCFCs, que são mais reativos e consequentemente com menor período de vida na
atmosfera, reduzindo o efeito sobre o ozônio [2].
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No Capítulo 4 da Agenda 21, firmou-se o princípio das responsabilidades comuns,
segundo o qual todos os países devem promover novos padrões sustentáveis de
produção e consumo(RIBENBOIN 1997) [2].

Conforme gráfico abaixo, “curva de kuznetz ambiental”, percebemos que os valores
políticos podem reduzir a degradação do ambiente e manter o limiar ecológico em um
nível satisfatório. Para isto, governantes, legisladores e demais lideranças devem
elaborar leis para punir as ações degradatórias, e dispor de incentivos para as ações
mitigadoras e restauradoras.

Gráfico 19 – Curva de Kuznets ambiental [24]

5.12 - Taxação da poluição

Os ajustes dos preços por taxas de depleção e encargos de poluição podem ser
ferramentas efetivas para reduzir atividades que são maléficas ou fortemente
impactantes ao meio ambiente[3].
Um imposto sobre carbono poderia ajudar a diminuir as emissões do gás do efeito
estufa [51]. O imposto de carbono é uma forma de imposto de poluição. Ele arrecada
uma taxa sobre a produção, distribuição ou uso de combustíveis fósseis baseado em
quanto carbono é emitido por sua combustão. O governo define um preço por tonelada
de carbono, depois converte-o em um imposto sobre eletricidade, gás natural ou
petróleo. Os defensores de um imposto de carbono desejam encorajar o uso de
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combustíveis eficientes, que aumentaria o custo-competitividade das energias
alternativas [51].

5.13 - Delimitar o espaço mínimo para a o ambiente natural intocado

Deve-se determinar objetivamente a quantidade do ambiente natural que deve ser
preservada dentro de determinada unidade política com a finalidade de sustentar um
certo nível de desenvolvimento humano em um local [2].
De acordo com o Relatório Brundtland, o território de biodiversidade deveria
corresponder a 12% da área total do sistema. Entretanto, Eugene Odum (1988) alerta
que essa porcentagem deveria ser de 40%. Noss e Cooperrider (1994) afirmam que a
área deveria ser no mínimo 25% podendo chegar a 75% da área total do sistema [22].

5.14 - Incentivos em financiamentos sócio-ambientais

Nos últimos anos, principalmente a partir do lançamento dos Princípios do Equador em
2003, tem aumentado o número de iniciativas visando a incorporação da
sustentabilidade nos negócios do setor financeiro privado mundial. Especificamente no
Brasil, os quatro maiores bancos nacionais (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e
Unibanco) aderiram a esses Princípios, comprometendo-se a seguir critérios
socioambientais no financiamento de operações de project finance com custo total
acima de US$ 10 milhões [20].
Outro destaque é o Desenvolvimento Regional Sustentável, estratégia de negócio do
Banco do Brasil que visa impulsionar o desenvolvimento sustentável por meio do apoio
a atividades produtivas com a visão de cadeia de valor [20].

5.15 - Elaboração de Projetos de MDL

O MDL(mecanismo de desenvolvimento limpo) é um dos mecanismos previstos pelo
protocolo de kyoto para as transações de credito de carbono. Como exemplo no Brasil,
o projeto Novagerar, implantado na central de tratamento de resíduos e na implantação e
operação do aterro sanitário do município de Nova Iguaçu-RJ. Esse gás de aterro é
composto aproximadamente 55% de metano, 21 vezes mais nocivo que o gás carbônico.
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O governo da Holanda comprou os créditos de carbono deste empreendimento. O
projeto anda prevê a instalação de usinas geradoras de energia elétrica que terão
capacidade para iluminar os prédios públicos da cidade. Ate 2012 o Novagerar pretende
mitigar 3,5 milhões de ton. de carbono e até 2020 chegar até a 11 milhões de ton. O
projeto consiste na drenagem, canalização e transformação do biogás, formado a partir
da decomposição da matéria orgânica do lixo, em combustível que alimenta as unidades
de tratamento dentro da própria CTR Nova Iguaçu.

5.16 - Sustentabilidade como estratégia empresarial

Novas propostas de gestão e produção sustentável crescem em oposição ao “business as
usual”. Como exemplo temos o ‘Gerenciamento Ecológico (EcoManagement) - Guia do
Instituto de Elmwood de Auditoria Ecológica e Negócios Sustentáveis’. É oferecido aos
empresários diretrizes abrangentes e exemplos de práticas para uma nova era de
responsabilidade ecológica nos negócios. Através das eco-auditorias, Callenbach et al
(1993), apresentam 13 listas de verificações que cobrem tópicos de energia, materiais,
resíduos, finanças, marketing, transportes e relações internacionais nos negócios [4].

5.17 - Inovação tecnológica sustentável

Os processos de eficiência que podem economizar energia e recursos, diminuir a
poluição, aumentar a produtividade com distribuição equitativa de renda e evitar
desperdício de capital, passam pela educação e inovação tecnológica norteadas pela
conservação ambiental. A interação entre inovação e educação tecnológica ajustada a
nossa realidade e associada aos princípios do desenvolvimento sustentável, é o que
poderíamos chamar de inovação tecnológica sustentável. Mudanças em design de
produto, a aplicação da tecnologia da informação em controle e medição, a utilização de
novos materiais de baixo impacto ambiental, o aproveitamento de materiais reciclados,
a agregação de valor a resíduos (emissão zero), o uso de substâncias de base natural e
capacitação de trabalhadores conscientes do processo em que estão inseridos, são a
plataforma de um desenvolvimento tecnológico ambientalmente saudável que podem
diminuir nossas pegadas ambientais ecológica” [4].
Para os professores de design da Politécnica de Milão, os futuros designers devem
aprender a implantar estratégias que possam unir design e sustentabilidade, através do
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uso da metodologia de Ciclo de Vida do Design (Lyfe Cicle Design - LCD) e das
estratégias “projetuais” (de design) para a integr ação dos requisitos ambientais já nas
fases de desenvolvimento de um produto. (MANZINI e VEZZOLI, 2002) [4].
A estratégia sistêmica do LCD, incorpora:
- Minimização de recursos: Reduzir o uso de materiais e de energia[4];
- Escolha de recursos e processos de baixo impacto ambiental, selecionando os
materiais, os processos e as fontes energéticas de maior ecocompatibilidade[4];
- Otimização da vida dos produtos: Projetar artefatos que perdurem[4];
- Extensão da vida dos materiais: Projetar em função da valorização (reaplicação) dos
materiais descartados [4];
- Facilidade de desmontagem: Projetar em função de separação das partes dos materiais
[4];
- Produtos multifuncionais: como exemplo o aparelho celular serve também de agenda,
de despertador, de máquina fo tográfica, conexão a Internet, etc. [11].

5.18 - Rotulagem ambiental

Cada unidade de produção e de consumo teria que ter um “certificado de
sustentabilidade” e de “pegada ecológica”, os quais seriam elaborados a partir de seu
balanço de materiais, energia e dinheiro [5].
Com exemplo de alguns certificados temos o FSC(de manejo sustentável da madeira), o
Procel(eficiência energética), carbono zero(de compensaçãod e carbono), etc.

5.19 - Ecologia Industrial

Já a proposta da ecologia industrial não é somente a "ecoindústria", sinal da
preocupação da indústria com a proteção do meio ambiente. Também não são os
produtos "verdes" ou a reciclagem parcial dos detritos. Mas sim, a reconfiguração
completa dos processos industriais, desde a regulação dos fluxos de energia, matérias
primas e produtos a partir da reutilização racional dos detritos (ROSNAY, 1997).
A criação de conglomerados de atividades industriais através do qual sub-produtos sem
valor para um negócio são convertidos em inputs de valor agregado para outros. Estes
conglomerados possibilitam o aumento da produtividade, a transformação global do
capital, da mão-de-obra e de matérias-primas em produtos adicionais e na venda de
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serviços, a preços mais competitivos, resultando na geração de postos de trabalho e na
redução de impactos negativos às pessoas e ao meio ambiente (PAULI, 1998). O
primeiro Parque Eco- industrial foi implantado nos anos 80 em Kalundborg, na
Dinamarca. Estima-se que Kalundborg recebeu um investimento privado inicial de
US$60 milhões e gerou US$120 milhões em 5 anos. Nos últimos 15 anos seu modelo
proporcionou a redução de 19 mil ton. de petróleo, 30 mil ton. de carvão, 600 mil m3 de
água, assim como uma redução de carbono na ordem de 130 mil ton (NUA, 2003) [4].

5.20 - Produção mais eficiente

Como exemplo de melhoria na produtividade, o setor de papel e celulose alcançou
aperfeiçoamentos notáveis no manejo do eucalipto. Antes eram necessários 100 anos de
produtividade da floresta amazônica para produzir 300 m3 de madeira. Hoje, esse
mesmo volume agora é produzido entre 7 e 10 anos [2].
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que haja melhoria das condições de vida da população e redução da pobreza é
preciso que o crescimento econômico se dê de uma maneira sustentável, sem destruir o
ambiente natural que é a fonte dos alimentos, da água, da energia, das matérias primas e
da vida em geral [13].
É preciso que haja a transformação da sociedade de consumo de massa para a sociedade
do conhecimento, onde o uso intensivo de energia e matérias-primas seja substituído
pelo uso intensivo do cérebro e do saber [13];

Gráfico 20 – Degradação do ambiente x desenvolvimento econômico [24]

No preâmbulo do livro Our Ecological Footprint (1996,p.vi),Wackernagel e Rees
descrevem que o primeiro passo para reduzir o impacto ecológico é reconhecer a
existência da crise ambiental e que o problema não é de natureza técnica e sim de
comportamento social que pode ser solucionado com mudanças de atitudes [21].
Necessitamos de uma profunda mudança no próprio padrão civilizatório. De um modelo
de desenvolvimento não mais direcionado para o aumento/estímulo do consumo, mas
um paradigma alicerçado no compromisso com a equidade social (princípio ético de
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solidariedade intrageracional) e com a sustentabilidade(princípio ético de solidariedade
intergeracional) [2].

Necessitamos de um estilo de vida baseado em uma ética global, regido por valores
humanitários harmonizadores [2].
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