
 
 

 

Pegada Ecológica 
 

 

QUAL O TAMANHO DA NOSSA PEGADA?  

 

No Mundo 

Apesar de a capacidade produtiva da Terra ser de 1,8 hectares globais por pessoa, em 

2007, a pegada ecológica por pessoa era de 2,7 hectares. Isto significa que, a 

velocidade com que o Homem consumiu os recursos naturais do planeta, excedeu em 

50% as suas possibilidades de recuperação – Sobrecarga Ecológica. Actualmente a 

população mundial precisa de 1,5 planetas 

para providenciar os recursos que usamos e 

para absorver os nossos resíduos.  

Estudos realizados pela ONU, prevêem que 

se a população actual e as tendências de 

consumo continuarem, em 2030 iremos 

necessitar do equivalente a dois planetas 

Terra para sustentar a nossa produção e o 

consumo de recursos renováveis, quer isto 

dizer que o planeta necessita de dois anos 

para recuperar o que usamos durante um 

ano.  

 

Figura1 – Previsão de evolução da Pegada Ecológica [3] 

 

 

 

O QUE É A PEGADA ECOLÓGICA? 

 

A Pegada Ecológica é uma ferramenta que calcula a área de terra e água biologicamente 

produtiva necessária para oferecer os recursos renováveis para o consumo humano. Ela 

também inclui o espaço necessário para a infra-estrutura e a área da vegetação 

necessária para absorver o dióxido de carbono (CO2) emitido com o consumo. [1]  

 

Este conceito, desenvolvido por William Rees e Mathis Wackernagel, em 1996, constitui 

uma forma de compreender que tipo de impacte provoca a presença do Ser Humano no 

planeta.  

 

Pode ser calculada para um indivíduo, uma comunidade, um país, ou mesmo para a 

população mundial. Uma vez que as pessoas usam recursos de todas as partes do 

mundo, e afectam locais cada vez mais distantes com os seus resíduos, esse espaço é, 

geralmente, o somatório de uma série de pequenas áreas distribuídas por todo o planeta 

que, na sua totalidade, tem vindo a aumentar. 

 

A Pegada Ecológica não procura ser uma medida exacta mas sim uma estimativa do 

impacto que o nosso estilo de vida tem sobre o Planeta, permitindo avaliar até que ponto 

a nossa forma de viver está de acordo com a capacidade que a Natureza tem de 

disponibilizar e renovar os seus recursos, assim como absorver os resíduos e os 
poluentes que geramos ao longo do anos. [2]  



 
 

 
 

Em Portugal 

 

No retrato traçado pelos peritos da WWF, Portugal não fica muito bem. Ocupamos o 39.º 

lugar na lista dos maiores destruidores do planeta. Uma pegada ecológica de 4,5 

hectares por pessoa e uma biocapacidade de 1,3 hectares significam que gastamos 

quase quatro vezes mais recursos ambientais do que aqueles que temos disponíveis. Ou 

seja: estamos a dever à Terra. A pegada ecológica portuguesa desceu, relativamente a 

2005, situando-se agora abaixo da média europeia, porque produzimos menos. E não 

porque tenhamos conseguido optimizar os processos ou substituir os combustíveis 

fósseis por fontes de energias renováveis. Como acontece em toda a Europa e no mundo 

rico, o principal contributo para a pegada está associado às emissões de carbono. [4]  

 

COMO REDUZIR A MINHA PEGADA ECOLÓGICA?  

 

Para reduzir a Pegada Ecológica é fundamental adoptar comportamentos mais amigos do 

ambiente que, directa ou indirectamente, permitem reduzir a quantidade de recursos 

necessários às nossas actividades diárias. Não se trata de adoptar um comportamento 

radical, mas sim de efectuar uma gestão mais eficiente dos recursos. No seu dia-a-dia 

poderá seguir algumas das seguintes sugestões: [2]  

 
 Não deixe os aparelhos ligados, por exemplo, televisão e computador, sem estarem a ser 

utilizados. 
Adira aos eco - programas da EDP para poupar na energia e na carteira! 
http://www.eco.edp.pt/  

 
 Lembre-se da regra dos três R´s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar).  

 
 Reduza o consumo de água. Substitua o banho de imersão por um duche rápido, instale 

redutores de caudal, repare pequenas fugas e regule as descargas do autoclismo.  
 

 Minimize a produção de resíduos sólidos, poupando dinheiro ao adquirir embalagens com 
maior capacidade e produtos com pouca embalagem, sempre que possível recicláveis.  

 
 Consuma o menor volume de papel possível e utilize sempre as duas faces das folhas. 

Utilize as folhas que não são necessárias para rascunho.  
 

 Entregue o óleo usado em locais de recolha. Caso a sua localidade não seja abrangida por 

uma rede de recolha, coloque o mesmo numa garrafa junto com o seu lixo normal. Nunca 
despeje o óleo usado no esgoto.  

 

ONDE POSSO CALCULAR A MINHA PEGADA ECOLÓGICA? 

Existem vários simuladores que o podem ajudar a calcular a sua pegada ecológica, ficam 

aqui alguns exemplos: 

http://www.calculadoracarbono-cgd.com/ 

http://www.pegadaecologica.org.br/ 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/personal_footprin

t/ 
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