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A BIODIVERSIDADE EM PERIGO

• Rio-92: estabelecida a Convenção sobre Biodiversidade

Biológica (CDB);

• Passou a orientar ações em diversos países para:

– a conservação da biodiversidade,;

– O uso sustentável de seus componentes;

– Repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da

utilização dos recursos genéticos;



• A preservação da biodiversidade é um dos grandes desafios

ambientais do século XXI;

• Os diversos problemas ambientais que ocorreram no Planeta até o

momento, foram e são responsáveis pela agressão, e até

extinção, de espécies animais e vegetais;

• ÍNDICE GLOBAL DO PLANETA VIVO: indica alterações da

biodiversidade mundial – acompanhando o crescimento de 16.704

populações de 4.005 mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes

de diferentes biomas e regiões;



• 1970 a 2014: houve um declínio global de 60% na saúde da

biodiversidade – houve diminuição na abundância de espécies ao

longo desse período;

• RELATÓRIO PLANETA VIVO:

• “A biodiversidade está a diminuir drasticamente enquanto

que a nossa procura e pressão sobre os recursos naturais

está a AUMENTAR e são, actualmente, insustentáveis.”



• “As populações de várias ESPÉCIES animais diminuíram 52 por
cento, em todo o mundo, desde 1970”.

• “Actualmente PRECISAMOS de 1,5 planetas Terra para responder à
pressão que colocamos sobre a NATUREZA. Isto significa que
estamos a arruinar o nosso capital natural, tornando mais difícil
sustentar as necessidades das gerações futuras.”

• “O EFEITO DUPLO do crescimento da população humana e da
elevada PEGADA ECOLÓGICA per capita irá multiplicar a
PRESSÃO que estamos a colocar sobre os recursos naturais do
Planeta.”



• ENQUANTO as populações mais desfavorecidas continuam a ser

as mais vulneráveis , a interligação dos temas da segurança

alimentar, água e energia afecta-nos a todos.

• A PERSPECTIVA da WWF é encontrar soluções para que o

Planeta se mantenha vivo - protegendo o capital natural,

melhorando a produção e consumindo os recursos de forma mais

sensata, canalizando correctamente os apoios FINANCEIROS e

promovendo a governação mais equitativa desses recursos.



• Alterar o nosso rumo e encontrar CAMINHOS ALTERNATIVOS não
será fácil. Mas pode ser feito.

















• PEGADA ECOLÓGICA: Rastros que deixamos no Planeta Terra
por causa do estilo de vida;

• A produção e o consumo de alimentos, bens e serviços e a realização
de obras de infraestrutura são exemplos de atividades que demandam
uso direto ou indireto de recursos naturais;







O termo Pegada Ecológica foi
criado na década de 1990 por
William Rees e Matis Wacker-
nagel, ecologistas canadenses.
O cálculo da pegada ecológica
é feito por categorias de
consumo, convertidas em uma
ou mais áreas de terreno. O
cálculo da Pegada Ecológica
de uma cidade, de um Estado
ou de um país é importante
para o planejamento e o
desenvolvimento de politicas
públicas.



OS COMPONENTES DA PEGADA ECOLÓGICA
• Para comparar a DEMANDA HUMANA com a

BIOCAPACIDADE (capacidade dos ecossistemas em produzir

recursos e absorver os resíduos gerados pelos seres humanos):

São somadas as extensões das áreas necessárias ao

fornecimento dos recursos naturais biológicos renováveis

utilizados pelas pessoas, das áreas ocupadas por

infraestrutura e das áreas necessárias para absorção de

resíduos (CO2).











EXERCÍCIOS – PÁGINA 41
1) Explique a afirmação: a participação dos EUA na Pegada Ecológica

Global é muito maior que a da Índia, embora sua população seja
cerca de quatro vezes menor.

A afirmativa pode ser explicada pelo fato de o padrão de consumo
per capita nos EUA ser muito maior que o da Índia.

2) Reflita sobre o seu dia a dia e dê exemplos de como você se
relaciona com cada componente da Pegada Ecológica.



• ALIMENTAÇÃO
• HABITAÇÃO
• ENERGIA
• BENS DE CONSUMO
• INFRAESTRUTURA
• ETC
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_ecolog
ica/perguntas_respostas/

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



CALCULE SUA PEGADA ECOLÓGICA

• https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada
_ecologica/sua_pegada/

• https://www.reciclasampa.com.br/artigo/o-que-e-e-como-
calcular-sua-‘pegada-ecologica’


