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Prefácio 
 

Este trabalho nasce da necessidade de atribuir significado em termos de pressões ambientais, 

à Matriz dos Materiais de Lisboa, desenvolvida pelo IN+ (Centro de Estudos em Inovação, 

Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento).  

Assim, recorre-se a um instrumento de avaliação de pressões ambientais – Pegada Ecológica 

– a partir do qual se desenvolve uma nova metodologia de cálculo com vista à incorporação 

dos resultados da Matriz dos Materiais de Lisboa.  

 

As referências feitas a instituições, relatórios, documentos oficiais ou outros não vinculam 

nenhum dos visados às afirmações produzidas no presente documento. A responsabilidade 

pelo conteúdo do texto, incluindo inevitáveis incorrecções ou imprecisões, é assumida pelo 

autor. 
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Resumo 
 

Neste trabalho desenvolveu-se um método expedito de cálculo de Pegada Ecológica. Este 

método parte dos resultados do balanço de uma cidade através da contabilização dos fluxos de 

materiais. Esta ferramenta fornece, a quantidade total de recursos naturais e produtos que são 

usados por uma economia. O resultado final funciona como uma base de dados para o cálculo 

da Pegada Ecológica. 

A contabilização da Pegada Ecológica mede a dimensão da procura dos bens ecológicos, por 

parte das economias humanas, e mede ainda até que ponto essa procura excede ou fica nos 

limites da biosfera para produzir bens e serviços. Representando, assim, as consequências 

ambientais do consumo expressas numa única quantidade. 

A abordagem desenvolvida neste trabalho contribui para a simplificação dos métodos 

tradicionais de cálculo da pegada ecológica, uma vez que exclui a tarefa de compilação de 

dados de diferentes fontes, já que a sua fonte é representada pelos resultados da 

contabilização dos fluxos de materiais. 

A metodologia desenvolvida será utilizada para determinar a Pegada Ecológica de áreas 

urbanas, neste caso, a cidade de Lisboa, utilizando como base de dados o balanço de 

materiais desenvolvido para Lisboa por Ferrão et al., 2007. 

Palavras-Chave 
 

Pegada Ecológica, Contabilização dos Fluxos de Materiais, Sustentabilidade, Consumo de 

Recursos 
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Abstract 
 

The study presented here, develops a smart method for the calculation of the Ecological 

Footprint. This approach uses the Material Flow Accounting as a starting point, since the result 

of this instrument represents a material balance. The Material Flow Accounting calculates the 

total quantity of natural resources and products used by an economy.  

The Ecological Footprint Analysis measure the demand of ecological goods by the human 

economies and how this demand exceeds or is on the limit to produce goods and services by 

the biosphere. Therefore, the ecological footprint represents the environmental consequences 

of the consumption expressed in one standardized unit.  

In that sense, National Flow Accounting may work as a database for the calculation of the 

Ecological Footprint. 

The approach developed in this study contributes for the simplification of the traditional methods 

to calculate the ecological footprint, since it may exclude data collection, as long there are 

Material Flow Accounting databases available. 

The approach developed is going to be use to account the Ecological Footprint of urban areas, 

in this case Lisbon, using as database the material balance recent developed to Lisbon by 

Ferrão et al., 2007. 

 

Keywords 

 

Ecological Footprint, Material Flow Accounting, Sustainability, Resource Consumption 

 

 

 

 

 



v 

 

Índice 
 

PREFÁCIO ...................................................................................................................................... I 

AGRADECIMENTOS ..................................................................................................................... I 

ESCLARECIMENTOS OU INFORMAÇÃO ADICIONAL ........................................................... I 

RESUMO ....................................................................................................................................... III 

PALAVRAS-CHAVE .................................................................................................................... III 

ABSTRACT .................................................................................................................................. IV 

KEYWORDDS .............................................................................................................................. IV 

ÍNDICE ........................................................................................................................................... V 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................. VII 

ÍNDICE DE TABELAS ................................................................................................................. IX 

LISTA DE ACRÓNIMOS ............................................................................................................. XI 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 1 

1.1. OBJECTIVOS ............................................................................................................................... 3 

1.2. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO .................................................................................................. 4 

2. CONTABILIZAÇÃO DOS FLUXOS DE MATERIAIS ......................................................................... 6 

3. PEGADA ECOLÓGICA – DEFINIÇÃO, CONCEITOS E PRINCÍPIOS ................................................ 10 

3.1. LIMITAÇÕES DA PEGADA ECOLÓGICA ........................................................................................... 16 

3.1.1. Conceitos e Suposições ............................................................................................... 17 

3.1.2. Interpretações e Uso dos Resultados ......................................................................... 18 

4. CÁLCULO DA PEGADA ECOLÓGICA .......................................................................................... 20 

4.1. METODOLOGIAS ....................................................................................................................... 20 

4.1.1. Abordagem 1: Coumpond Approach .......................................................................... 22 

4.1.2. Abordagem 2: Component Approach ........................................................................ 26 

4.2. LIMITAÇÕES DAS METODOLOGIAS ................................................................................................ 29 

4.2.1. Críticas gerais.............................................................................................................. 29 

4.2.2. Críticas particulares .................................................................................................... 30 

4.2.3. Criticas relacionadas com o cálculo da área de energia ........................................... 31 

4.3. NOVAS METODOLOGIAS ............................................................................................................. 32 

4.3.1. Método SGA ................................................................................................................ 32 

4.3.2. Tabelas de Input e Output .......................................................................................... 33 

4.3.3. Abordagem SEI ........................................................................................................... 35 

5. PEGADA ECOLÓGICA DE PORTUGAL ....................................................................................... 37 

5.1. COMPILAÇÃO DOS DADOS .......................................................................................................... 37 

5.1.1. Recolha de dados de consumo ................................................................................... 37 

5.1.2. Recolha de dados de produtividade ........................................................................... 38 

5.2. METODOLOGIA ........................................................................................................................ 39 



vi 

 

5.3. RESULTADOS ........................................................................................................................... 43 

5.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ..................................................................................................... 48 

6. PEGADA ECOLÓGICA DE LISBOA ............................................................................................. 53 

6.1. COMPILAÇÃO DE DADOS ............................................................................................................ 53 

6.2. METODOLOGIA ........................................................................................................................ 54 

6.3. RESULTADOS ........................................................................................................................... 55 

6.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS – ANÁLISE COMPARATIVA ................................................................. 57 

7. CONCLUSÕES .......................................................................................................................... 61 

8. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 63 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 67 

ANEXO I – DADOS COMPILADOS PARA CÁLCULO DA PEGADA ECOLÓGICA DE PORTUGAL ................................... 67 

ANEXO II – FACTORES DE RENDIMENTO ................................................................................................... 78 

ANEXO III – PEGADA ECOLÓGICA DAS PARCELAS DE CONSUMO .................................................................... 83 

ANEXO IV – RESULTADOS DA MATRIZ DOS MATERIAIS DE LISBOA ................................................................ 89 

ANEXO V – CÁLCULOS DA ÁREA DE ENERGIA DE LISBOA .............................................................................. 91 



vii 

 

Índice de Figuras 

 

FIGURA 1 – CURVA AMBIENTAL DE KUZNETZ, ..................................................................................... 1 

FIGURA 2- ESQUEMA SIMPLIFICADO DAS ENTRADAS E SAÍDAS ASSOCIADAS AO METABOLISMO DE UMA 

ECONOMIA. .............................................................................................................................. 6 

FIGURA 3 - ESQUEMA GERAL DE UMA MFA À ESCALA NACIONAL, EXCLUINDO OS FLUXOS DE ÁGUA E AR 8 

FIGURA 4 – QUANTIFICAÇÃO DE HECTARES GLOBAIS POR CATEGORIAS. ............................................ 13 

FIGURA 5 – DÉFICE ECOLÓGICO MUNDIAL. ...................................................................................... 15 

FIGURA 6 – PEGADA ECOLÓGICA POR REGIÃO DO PLANETA EM 2001. .............................................. 15 

FIGURA 7 – PEGADA ECOLÓGICA DA HUMANIDADE E BIOCAPACIDADE POR PESSOA, 1961-2001 ......... 16 

FIGURA 8 – DIAGRAMA DAS ABORDAGENS DE CÁLCULO DA PEGADA ECOLÓGICA. .............................. 21 

FIGURA 9 – DIAGRAMA DO CÁLCULO DA PEGADA ECOLÓGICA. .......................................................... 26 

FIGURA 10 – ABORDAGEM SEI PARA A PEGADA ECOLÓGICA. ........................................................... 36 

FIGURA 11- EXTRACÇÃO DOMÉSTICA DE PORTUGAL NO ANO 2000 ................................................... 41 

FIGURA 12 – IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL NO ANO 2000 ................................................................ 41 

FIGURA 13 – PEGADA ECOLÓGICA DA EXTRACÇÃO DOMÉSTICA DE PORTUGAL NO ANO 2000 ............ 44 

FIGURA 14 – PEGADA ECOLÓGICA DA EXTRACÇÃO DOMÉSTICA DE BIOMASSA AGRÍCOLA DE PORTUGAL 

NO ANO 2000 ......................................................................................................................... 45 

FIGURA 15 – PEGADA ECOLÓGICA DAS IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL DO ANO 2000 .......................... 46 

FIGURA 16 – PEGADA ECOLÓGICA DAS EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL RELATIVAS AO ANO 2000 ......... 47 

FIGURA 17 – PEGADA ECOLÓGICA TOTAL DE PORTUGAL .................................................................. 48 

FIGURA 18 – ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS DA PEGADA ECOLÓGICA DE PORTUGAL ........ 49 

FIGURA 19 – PEGADA ECOLÓGICA E BIOCAPACIDADE DE PORTUGAL DE 1961 A 2000. ...................... 51 

FIGURA 20 – PEGADA ECOLÓGICA DE PORTUGAL POR COMPONENTE. .............................................. 52 

FIGURA 21 – DISTRIBUIÇÃO DA PEGADA ECOLÓGICA DE LISBOA POR SECTORES E 2004 ................... 56 



viii 

 

FIGURA 23 – ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PEGADA ECOLÓGICA DE LISBOA E BARCELONA ........... 59 

FIGURA 24 – BALANÇO DE MATERIAIS DA CIDADE DE LISBOA (NIZA, 2007) ........................................ 90 



ix 

 

Índice de Tabelas 

 

TABELA 1 – VANTAGENS E DESVANTAGENS COMPARATIVAS DAS ABORDAGENS DO COMPONENTE E DO 

COMPOSTO. ........................................................................................................................... 29 

TABELA 2 – FACTORES DE EQUIVALÊNCIA ........................................................................................ 39 

TABELA 3 – FACTORES DE RENDIMENTO MÉDIO PONDERADOS ......................................................... 40 

TABELA 4 – PEGADA ECOLÓGICA DA EXTRACÇÃO DOMÉSTICA DE PORTUGAL PARA O ANO 2000, 

EXCLUINDO AS ÁREAS DE ENERGIA E CONSTRUÇÃO .................................................................. 44 

TABELA 5 – PEGADA ECOLÓGICA DAS IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL RELATIVAS AO ANO 2000 ........... 46 

TABELA 6 – PEGADA ECOLÓGICA DAS EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL RELATIVAS AO ANO 2000 ........... 47 

TABELA 7 – PEGADA ECOLÓGICA TOTAL DE PORTUGAL PARA O ANO 2000 ........................................ 48 

TABELA 8 – RESULTADOS DA PEGADA ECOLÓGICA DE PORTUGAL PARA O ANO 2001 SEGUNDO A WWF

 ............................................................................................................................................. 49 

TABELA 9 – DÉFICE ECOLÓGICO DE PORTUGAL ............................................................................... 51 

TABELA 10 – PEGADA ECOLÓGICA DE LISBOA EM 2004 ................................................................... 56 

TABELA 11 – DISTRIBUIÇÃO DA BIOCAPACIDADE MUNDIAL EM 2001 .................................................. 57 

TABELA 12 – PEGADA ECOLÓGICA DE LONDRES, 2002 .................................................................... 58 

TABELA 13 – EXTRACÇÃO DOMÉSTICA DE BIOMASSA AGRÍCOLA. ..................................................... 67 

TABELA 14 – EXTRACÇÃO DOMÉSTICA DE BIOMASSA FLORESTAL..................................................... 73 

TABELA 15 - EXTRACÇÃO DOMÉSTICA DE BIOMASSA DAS PESCAS .................................................... 74 

TABELA 16 - EXTRACÇÃO DOMÉSTICA DE BIOMASSA DE PASTO ........................................................ 74 

TABELA 17 – IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL. FONTE: INE (2001) ...................................................... 75 

TABELA 18 – EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL. FONTE INE (2001) ...................................................... 76 

TABELA 19 – FACTORES DE RENDIMENTO DA BIOMASSA AGRÍCOLA. FONTE: FOOTPRINTNETWORK 

(S.D.) ..................................................................................................................................... 78 



x 

 

TABELA 20 – FACTORES DE RENDIMENTO DA BIOMASSA FLORESTAL. FONTE: FOOTPRINTNETWORK 

(S.D.) ..................................................................................................................................... 82 

TABELA 21 - FACTORES DE RENDIMENTO DA BIOMASSA DE PESCA. FONTE: FOOTPRINTNETWORK (S.D.)

 ............................................................................................................................................. 83 

TABELA 22 - FACTORES DE RENDIMENTO DA BIOMASSA DE PASTO. FONTE: FOOTPRINTNETWORK (S.D.)

 ............................................................................................................................................. 83 

TABELA 23 – PEGADA ECOLÓGICA DA BIOMASSA AGRÍCOLA DE PORTUGAL ....................................... 83 

TABELA 24 - PEGADA ECOLÓGICA DA BIOMASSA FLORESTAL DE PORTUGAL ...................................... 88 

TABELA 25 - PEGADA ECOLÓGICA DA BIOMASSA DE PESCA DE PORTUGAL ........................................ 88 

TABELA 26 - PEGADA ECOLÓGICA DA BIOMASSA AGRÍCOLA DE PORTUGAL ........................................ 89 

TABELA 27 – FLUXOS DE MATERIAIS GLOBAIS DA CIDADE DE LISBOA (UN.: 1000T) ........................... 90 

TABELA 28 -  MIX ENERGÉTICO DE PORTUGAL ................................................................................. 92 

TABELA 29 – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR COMBUSTÍVEL FÓSSIL ................................................. 92 

TABELA 30 – CONSUMO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA O CONCELHO DE LISBOA ....................... 93 

TABELA 31 - ENERGIA ASSOCIADA AOS DERIVADOS DE PETRÓLEO .................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

Lista de Acrónimos 

 

BFF Best Foot Forward 

CEE Comunidade Económica Europeia 

DGGE Direcção de Geologia e Energia 

EEA Eurpean Environmental Agency 

FAO Food and Agriculture Organization of United Nations 

FE Factor de Equivalência 

IEA International Energy Agency 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

MFA Material Flow Analysis 

MML Matriz dos Materiais de Lisboa 

NFA National Footprint Accounts 

SEI Stockholm Environment Institute 

WWF World Wildlife Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Introdução 

Segundo a DEFRA, ( Departement for Enviroment, Food and Rural Affairs do Reino Unido), 

(2005), um dos maiores desafios do desenvolvimento sustentável consiste na necessidade de  

alterar os actuais padrões de consumo dos recursos naturais e de geração de resíduos, cuja 

taxa têm, na generalidade, vindo a crescer. 

De forma a perceber e influenciar o comportamento do consumidor e seus impactes ambientais 

associados, é necessário medir e monitorizar a taxa de consumo e a sua relação com a 

capacidade da natureza de produzir recursos e assimilar resíduos (DEFRA, 2005). 

A curva ambiental de Kuznetz representa a relação entre o crescimento económico e a 

qualidade do ambiente, podendo ser positiva ou negativa. Esta curva demonstra que a relação 

entre o crescimento económico e a qualidade do ambiente não é constante ao longo do 

processo de desenvolvimento de um país (figura 1). O aumento da procura de recursos 

naturais deve-se ao aumento da economia global e da população mundial, conduzindo 

irremediavelmente a uma maior degradação ambiental, tal como se pode prever pela curva 

ambiental de Kuznetz na figura 1.  

 

Figura 1 – Curva ambiental de Kuznetz,  

Fonte: (Antunes, 2005) 

 

A justificação para esta relação não constante baseia-se no facto das actividades económicas 

(produção e consumo) crescentes requererem maiores inputs de materiais e energia gerando 

maiores quantidades de resíduos. Logo, a crescente extracção de recursos naturais e 

consequente acumulação de resíduos e concentração de poluentes, ultrapassa a capacidade 

de sustentação da biosfera e resulta num decréscimo de bem-estar, apesar dos rendimentos 

económicos crescentes (Antunes, 2005). Apesar do aumento na procura e devido ao tamanho 

constante do planeta é difícil manter o equilíbrio entre a capacidade de regeneração do planeta 

e o consumo de bens oferecidos pelos serviços ecológicos. 

Neste contexto, é de grande urgência contabilizar, com o objectivo de identificar, quais as 

actividades que mais contribuem para estes consumos, de forma a conduzir estes padrões de 
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consumo a um curso mais sustentável. Para tal, deve-se adoptar uma atitude estratégica com 

vista à minimização e prevenção do consumo de determinados recursos. Ou seja, determinar 

condições de utilização do capital natural, monitorizando os desvios em relação às condições 

que se possam considerar de equilíbrio ou de auto-sustentação (Correia et al , 2004). 

 O presente trabalho foca-se nas actividades humanas que, ou dependem dos serviços de 

suporte de vida fornecidos pelo capital natural ou que comprometem a capacidade do capital 

natural de fornecer estes serviços. Capital natural são todos os aspectos materiais do planeta 

que as pessoas considerem úteis, menos o valor acrescentado pelas pessoas a esses 

materiais (Wackernagel, et al., 1996). 

No que diz respeito à determinação da utilização do capital natural, existe uma gestão com 

duas vertentes, sendo que ambas conduzem a uma situação de sustentabilidade. No entanto, a 

primeira – sustentabilidade fraca – permite a substituição do capital natural pelo equivalente 

capital artificial. O que leva a que se os ganhos de capital artificial forem superiores às 

perdas/carências de capital natural, o saldo global é positivo, mas o défice ecológico pode ser 

muito elevado, logo, o equilíbrio só é possível à custa de elevados níveis de importação de 

recursos. Enquanto que a segunda – sustentabilidade forte – defende que os stocks de capital 

natural devem ser mantidos a níveis constantes independentemente do capital produzido 

artificialmente (Correia et al , 2004). 

Se o objectivo for o de proteger o conjunto de recursos naturais capazes de fornecer um fluxo 

de bens e de serviços com valor no futuro, sejam eles renováveis (espécies e ecossistemas 

naturais e os seus ciclos), recuperáveis (água, ar e os seus ciclos) ou não renováveis (energia 

fóssil, recursos minerais), então sempre que possível dever-se-á aplicar uma gestão do capital 

natural que recorra a instrumentos da sustentabilidade forte.  

Entre os instrumentos que permitem apoiar a gestão no sentido da sustentabilidade forte conta-

se a contabilização dos fluxos de materiais (MFA – Material Flow Accounting), e Pegada 

Ecológica. Ambos os instrumentos fazem parte desta atitude estratégica a adoptar. 

Desenvolvida por Rees em 1992 e refinada por Wackernagel e Rees em 1996, a Pegada 

Ecológica desenvolveu opiniões controversas na forma como deveria ser contabilizada e na 

sua utilização, bem como na forma como deveria captar os impactes humanos no ambiente 

(Curran et al , 2004). Apesar desta contorvérsia, este instrumento permite fazer a ponte entre a 

geografia e a ecologia, descrevendo a quantidade de área necessária à produção de um certo 

produto ou de desenvolvimento de uma certa actividade, sendo principalmente motivada pela 

descoberta da capacidade de suporte dos serviços ecológicos, face ao uso dos recursos pelas 

actividades humanas. 

Apesar das críticas, o poder da Pegada Ecológica reside no facto de tentar ter em conta todas 

as formalidades das actividades humanas e ainda do reconhecimento de que, através das 
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importações e exportações de recursos, os impactes do consumo podem muitas vezes ocorrer 

a grande distância do local de consumo final. 

Ao contrário da Pegada Ecológica, a MFA não tem como objectivo a combinação de impactes 

de diferentes tipos de consumo numa métrica comum. A MFA mede o peso de todos os 

materiais que entram e saem de uma economia num ano, utilizando o principio do balanço de 

massa análogo às contabilizações económicas  (Kowalski, 2004).  

O príncipio por trás da MFA  baseia-se na dificuldade de comparação dos diferentes impactes 

ambientais relativos originados pelos diferentes produtos, como tal, opta em reduzi-los a 

equivalentes de peso (sendo apropriado aplicar diferentes pesos a diferentes tipos de 

consumo, segundo Fisher-kolwalski). De acordo com a autora citada, “o uso de de uma 

unidade de peso como na MFA é uma consequência da sua exequibilidade, transparência e 

estabilidade e finalmente, mas não menos importante, pela falta de alternativas” (Curran et al , 

2004).  

De facto, a contabilização dos fluxos de materiais de uma cidade funciona como um indicador 

que pode determinar se o throughput (a quantidade (volume) que atravessa um sistema desde 

a entrada até à saída) de recursos está a aumentar ou diminuir nas cidades e ainda, se as 

economias nacionais estão mais ou menos eficientes no uso dos recursos (Curran et al , 2004).  

Enquanto que, a Pegada Ecológica transmite uma ideia de dimensão do caminho a percorrer 

para atingir sustentabilidade, para um cidadão comum. Ora veja-se, enquanto que uma 

tonelada de dióxido de carbono pode parecer uma figura arbitrária para muitos cidadãos, 

informar qual a área necessária para absorver essa tonelada, torna-se uma figura mais real. 

Portanto a Pegada Ecológica fornece uma ilustração mais prática das pressões causadas no 

ambiente derivadas da necessidade de consumo de recursos para suportar os seus estilos de 

vida. 

No presente trabalho pretende-se utilizar o potencial de MFA como fornecedora de grande 

parte dos dados para a contabilização da Pegada Ecológica de uma cidade, neste caso Lisboa. 

Ora, segundo a Matriz dos Materiais de Lisboa (Ferrão, et al., 2007) na cidade de Lisboa, são 

consumidos 11 milhões de toneladas de materiais, o que representa 7% dos materiais 

consumidos à escala nacional, e que pode ser traduzido em 3% da Pegada Ecológica do país. 

Deste valor, grande parte deve-se às áreas necessárias para cultivo de alimentos e para a 

absorção de dióxido de carbono (CO2). 

 

1.1. Objectivos  

Aproveitanto o potêncial destes instrumentos, a metodologia utilizada neste trabalho funciona 

como uma metamorfose entre dois conceitos, a MFA e a Pegada Ecológica, em que a 

contabilização dos fluxos de materiais fornece os dados para o cálculo da Pegada Ecológica. 
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O objectivo do presente trabalho, para além da contabilização dos impactes associados aos 

fluxos de materiais utiliza a Pegada Ecológica como indicador da sustentabilidade da cidade de 

Lisboa. Este método de cálculo fornece uma aproximação simplificada do valor da Pegada 

Ecológica, contribuindo para simplificação dos métodos tradicionais de cálculo da Pegada 

Ecológica, permitindo determinar os balanços biofísicos do metabolismo da cidade a partir dos 

fluxos de materiais. 

 

1.2. Organização da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em 7 capítulos. O primeiro capítulo, do qual faz 

parte esta secção, corresponde à introdução. A introdução compreende um enquadramento da 

problemática em estudo e a definição dos objectivos do trabalho desenvolvido. 

Do segundo capítulo faz parte um resumo dos conceitos, objectivos e princípios associados à 

contabilização dos fluxos de materiais, a qual fornece os balanço de inputs e outputs numa 

economia. 

O terceiro capítulo apresenta a definição de Pegada Ecológica, assim como os princípios e 

conceitos associados a este indicador. Deste capítulo faz ainda parte uma secção, com duas 

subsecções. Ambas as subsecções descrevem as principais limitações deste instrumento. A 

primeira dedica-se às limitações derivadas do conceito em si, e das assumpções efectuadas 

para o cálculo da Pegada Ecológica. A segunda, trata as limitações decorrentes da 

interpretação e forma como são utilizados os resultados.  

O capítulo 4 aprofunda mais o conceito de Pegada Ecológica apresentando as duas principais 

metodologias de cálculo do indicador – a metodologia do “componente” e do “composto”. Deste 

capítulo faz também parte, uma secção onde são apresentadas as críticas associadas aos 

métodos. Como alternativa são apresentadas, na secção 4.3, mais três metodologias 

inovadoras de cálculo da Pegada Ecológica – método SGA, tabelas de input e output e a 

abordagem SEI. 

No capítulo 5 é apresentada a metodologia desenvolvida neste trabalho para o cálculo da 

Pegada Ecológica, através dos resultados da contabilização dos fluxos de materiais. Este 

método é aplicado a Portugal, e serve de confirmação de fiabilidade do método desenvolvido. 

Neste capítulo são ainda apresentados e discutidos os resultados desta metodologia aplicada a 

Portugal. 

O sexto capítulo corresponde à apresentação da Pegada Ecológica de Lisboa. O capítulo inclui 

as adaptações efectuadas ao método apresentado no capítulo 5, bem como os resultados e 

uma breve discussão dos mesmos, efectuando-se uma análise comparativa entre a pegada 

ecológica de Lisboa e da cidade de Londres e Barcelona. 
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Por fim, o capítulo 7 diz respeito à conclusão, na qual é discutida de uma forma geral os 

resultados obtidos, assim como a credibilidade da Pegada Ecológica como indicador. 
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2. Contabilização dos Fluxos de Materiais 

O conceito de contabilização de fluxos de materiais (MFA – Material Flow Account) é o modelo 

simplificado das inter-relações da economia com o ambiente, no qual, a economia funciona 

como um subsistema do ambiente, dependente de um constante fluxo de materiais e energia. 

Neste modelo, matérias-primas, água e ar são extraídos do sistema natural, constituindo 

entradas no sistema económico e, são parcialmente transformados em produtos. Os processos 

que se desenrolam no sistema económico têm grandes ineficiências o que, conjuntamente com 

o processamento de produtos no fim da sua vida útil dão origem a resíduos e emissões que 

são devolvidos à natureza. Desta forma o sistema económico funciona como um ser vivo com a 

sua actividade metabólica (Ferrão, et al., 2007).  

Portanto, o conceito de MFA está fortemente relacionado com o conceito de Metabolismo 

Socioeconómico. Este por sua vez, está relacionado com a visão sistémica da Economia 

Ecológica, em que se parte de um modelo simples da inter-relação entre a economia e o 

ambiente (Niza, 2007), ver figura 2. 

 

Figura 2- Esquema simplificado das entradas e saídas associadas ao metabolismo de uma 
economia.  

Fonte: (Niza, 2007) 

 

Assim, a MFA contabiliza a quantidade total de recursos naturais e produtos que são usados 

por uma economia, tanto de uma forma directa através da produção e distribuição de produtos 

e serviços, como de forma indirecta através dos movimentos de materiais necessários para que 

a produção ocorra.  

De outra forma, a MFA faz o balanço entre os inputs (extracção de recursos naturais e 

importações de bens) e os outputs (resíduos, emissões para o ar, solo e água, e exportações), 

neste balanço tem-se em conta as acumulações de stocks1 de uma economia (Ferrão, et al., 

2007). 

                                                           

1 Os stocks acumulados são compostos por infra-estruturas e parque imobiliário (automóveis e 

electrodomésticos) e de bens de investimento (maquinaria) duráveis. 
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As regiões urbanas, devido à elevada densidade populacional e densidade de stocks de 

materiais induzem elevados consumos de energia e de fluxos de materiais (Graedel, 1999). 

Estes fluxos de materiais representam potenciais impactes nos ecossistemas podendo alterar 

irreversivelmente as condições de equilíbrio ambiental, pelo que a gestão sustentável do 

metabolismo das regiões urbanas, se torna essencial e exige um conhecimento detalhado das 

suas principais características. A MFA como ferramenta fornece a informação necessária à 

gestão sustentável das regiões urbana uma vez que avalia a eficiência da utilização dos 

materiais pela economia. 

Em termos estratégicos esta gestão deve ser efectuada em três passos (Hendriks C., et al., 

2000): 

• Contabilização dos fluxos e acumulação em stock de materiais num dado sistema; 

• Avaliação das consequências dos fluxos e da acumulação em stock, a diversos 

níveis, nomeadamente ambiental, económico e social; 

• Controlo e racionalização dos fluxos dos materiais (nomeadamente por via 

estratégias de desmaterialização, fecho de ciclos materiais, substituição, etc.), 

tendo em conta objectivos de desenvolvimento sustentável. 

Com a evolução do pensamento que integra a sociedade com a economia, base de MFA, a 

economia passou a ser conceptualizada como um sistema que extrai materiais da natureza e 

que os transforma, os mantém acumulados durante um certo período de tempo e os deposita 

na natureza no fim da cadeia de produção-consumo. Os problemas ambientais, no entanto, 

podem surgir em cada fase deste processo e não são apenas as substâncias problemáticas 

mas também as quantidades de matéria movimentadas pelas actividades da sociedade que 

resultam em problemas ambientais (Niza, 2007). Tendo em conta esta perspectiva, em que os 

impactes podem estar distribuídos ao longo desta cadeia produção-consumo, é perceptível que 

a informação fornecida pela contabilização dos fluxos de materiais poderá contribuir para a 

avaliação dos impactes da mencionada cadeia.  

O EUROSTAT (2001), define, como princípios base dos balanços de materiais a primeira lei da 

termodinâmica (lei da conservação da massa) que alega que a matéria, isto é, a massa e a 

energia, não é criada nem é destruída aquando qualquer processo de transformação física de 

produção ou consumo. Ora, este princípio proporciona a base lógica para a relação 

economia/ambiente, na qual as entradas e saídas deste sistema têm que ser coerentes com 

esta lei. 

Assim, para um dado sistema de produção ou consumo, todas a entradas são iguais à soma de 

todas as saídas com as possíveis acumulações, ou seja, todos os inputs no sistema ou são 

acumulados ou saem do sistema como um output (inputs=outputs+acumulações). Como 

apresenta a figura 3. 
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Figura 3 - Esquema geral de uma MFA à escala nacional, excluindo os fluxos de água e ar  

Fonte: (Niza, 2007) 

 

Com base nos princípios em que se apoia a contabilização dos fluxos de materiais pode-se 

concluir que uma forma de tomar caminhos mais sustentáveis será a redução de saídas 

(emissões e resíduos) e principalmente, a redução das entradas (extracções). Como a MFA 

liga estes dois extremos do sistema, pode dizer-se que as actividades económicas estão 

relacionadas com os fluxos de materiais e energia e consequentemente com o bem-estar social 

em geral, uma vez, que este é influenciado pelo estado ambiental. Logo, se se verificarem 

progressos na identificação das forças motrizes socioeconómicas através de MFA pode-se 

conhecer as causas das alterações ambientais e consequentemente como actuar 

preventivamente. 

Assim, no âmbito dos conceitos relacionados com os ecossistemas urbanos, a contabilização 

de fluxos de materiais contribui para (Hendriks C., et al., 2000): 

• Identificar potenciais problemas – a contabilização de fluxos de materiais é uma 

ferramenta que se enquadra no princípio da precaução, e nesse sentido permite 

antecipar problemas ambientais em contraposição com a análise do stress 

ambiental. A contabilização de fluxos de materiais pode, por exemplo, identificar 

problemas ao contabilizar a concentração de stocks em diferentes processos 

antropogénicos; 

• Estabelecer prioridades – a contabilização de fluxos de materiais pode ser utilizada 

para analisar o potencial das políticas relativamente a ameaças ambientais e dessa 

forma alterar as prioridades estabelecidas para as políticas existentes; 

• Apoiar a definição de políticas efectivas – a elaboração de políticas efectivas deve 

ter em conta o sistema global e nesse sentido a contabilização de fluxos de 

materiais tem claras vantagens, uma vez que descreve e avalia o sistema no seu 

todo; 
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• Comunicar – a contabilização de fluxos de materiais é uma ferramenta com grande 

potencial de comunicação por intermédio de gráficos e modelos, permitindo desta 

forma ser facilmente perceptível pelos decisores políticos e pela população em 

geral. 
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3. Pegada Ecológica – Definição, Conceitos e Princípios 

A Pegada Ecológica foi desenvolvida com a finalidade de medir a relação entre a natureza e o 

consumo humano. O instrumento criado nos inícios dos anos 90, por William Rees e Mathis 

Wackernagel, é sustentado na premissa de que cada indivíduo necessita de uma área na 

superfície terrestre que forneça bens e serviços essenciais à vida. Apoiando-se em dois 

princípios termodinâmicos ecológicos (Chambers, et al., 2000): 

1. Conservação da matéria (menos a conversão da matéria em energia) 

A quantidade total de massa e energia de um sistema fechado permanece constante. Energia 

não pode ser criada nem destruída, e em qualquer forma, energia acumulada é apresentada na 

forma de massa. Logo, esta massa pode ser contabilizada e traduzida num espaço 

correspondente. 

2. Segunda lei da termodinâmica – lei da entropia.  

Esta lei indica que em qualquer sistema isolado a entropia aumenta, como tal toda a energia do 

sistema é utilizada, todas as concentrações de matéria são igualmente dissipadas e todos os 

gradientes desaparecem. Eventualmente, não há potencial para mais trabalho útil, como tal, o 

sistema degrada-se e fica desordenado. 

Os sistemas não isolados, tal como uma economia, também estão sujeitos às mesmas forças 

relacionadas com a entropia dos sistemas isolados. Como consequência, tanto os sistemas 

abertos, como fechados, precisam de importar energia e matéria primária, as quais degradam-

se, contribuindo para o aumento global de entropia.  

A economia, para se manter, crescer e desenvolver depende da produção de energia e de 

matéria cedida pela eco-esfera (capital natural) e da capacidade de assimilação de resíduos da 

eco-esfera (com eventual redução da biodiversidade, poluição, alteração atmosféricas, etc.) 

(Correia, et al., 2004). 

A contabilização da Pegada Ecológica mede a dimensão da procura destes bens ecológicos, 

por parte das economias humanas, e mede ainda até que ponto essa procura excede ou fica 

nos limites da biosfera para produzir bens e serviços. Representando, assim, as consequências 

ambientais do consumo, expressas numa única quantidade que é fácil de compreender pelo 

público geral: a área hipotética de um solo fértil (VROM, 1999). 

Desta forma a Pegada Ecológica permite-nos estimar o consumo de recursos e as 

necessidades de assimilação de resíduos de uma população humana definida, ou de uma 

economia em termos de correspondente área produtiva2 (Wackernagel, et al., 1996) seja em 

que lugar do planeta essa área esteja localizada  (Rees, 2000). 

                                                           
2  Área produtiva no entender de Rees ( 2000)  corresponde à área de terra produtiva e de 

ecossistemas necessários à produção de recursos que uma população consome. 
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Assim, esta ferramenta é um meio de medir e comunicar os impactes ambientais induzidos pelo 

Homem no planeta (BFF, et al., 2000), ilustrando a vivência num Mundo com recursos finitos 

(Barret, et al., 2002). 

Cada autor citado ao longo desta tentativa de definição de Pegada Ecológica apresenta no seu 

trabalho uma definição distinta deste instrumento. Não obstante, cada uma das definições 

poder salientar pontos de vista particulares do mesmo conceito, todas elas apresentam pontos 

comuns.  

Destes pontos comuns faz parte o facto de todas, ou quase todas as definições mencionarem 

este instrumento como uma ferramenta de contabilização do consumo de recursos renováveis3, 

os quais têm uma taxa de renovação e envolvem o uso de áreas terrestres ou marítimas. 

Adicionalmente, estes recursos têm origem em áreas biologicamente produtivas, em que o uso 

humano destas áreas pode ser calculado de acordo com as taxas de produção tendo em conta 

as melhores tecnologias do momento, e reflectem o consumo desse mesmo momento. 

Finalmente, depreende-se das definições que o uso total dos diferentes tipos de áreas 

biologicamente produtivas representa a Pegada Ecológica do grupo em estudo, a qual espelha 

as consequências do consumo humano. 

As consequências deste consumo são confirmadas pela Pegada Ecológica apoiada na 

definição de Enrlich e Holdren de impacte humano no ambiente:  

� � ��� 
Onde, I corresponde a Impacte, P a População, A a abundância e T a tecnologia. 

Nesta formulação, o impacte (I) corresponde à Pegada Ecológica de uma população e é função 

do tamanho da população (P) e do seu consumo (convertida em área). O consumo é uma 

função da abundância (A) e do estado da tecnologia (T) (Barret, et al., 2002). 

A Pegada Ecológica foca-se no uso de áreas bioprodutivas para fornecer recursos, produtos e 

serviços e assimilar emissões de CO2. São apontadas seis actividades que envolvem por 

diversos motivos o uso de áreas terrestres e marítimas e que estão implícitas nas definições 

apontadas anteriormente: 

• Áreas terrestres dedicadas ao crescimento de culturas para produção de alimentos, 

alimentação de animais, produção de fibras, óleos e borracha; 

• Áreas terrestres para pasto de animais para produção de carne, lã e produtos 

lácteos; 

                                                           
3  Segundo a DEFRA (2005) Wackernagel entende por recursos renováveis, no âmbito dos 

estudos de Pegada Ecológica, os recursos utilizados no consumo humano, tanto através do 

crescimento de culturas (culturas e vegetação, etc.) ou através da assimilação de resíduos, 

mais especificamente emissões de CO2. 
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• Áreas terrestres para colheita de madeira, com o propósito de lenha, fibra e 

combustíveis 

• Áreas marítimas ou de água doce para pesca;  

• Áreas terrestres dedicadas à acomodação e infra-estruturas de edifícios, 

transportes, produção industrial, deposição de resíduos sólidos e geração de 

energia; 

• Áreas de assimilação das emissões de dióxido de carbono produzidos pela queima 

de combustíveis fósseis (correspondem a áreas necessárias para a absorção das 

emissões de carbono, ao contrário de estruturas para a geração de energia que é 

incluída na categoria anterior). 

Cada uma destas actividades necessita de espaço para ocorrer, a estes espaços denominam-

se áreas biologicamente produtivas, são elas (DEFRA, 2005): 

• Áreas Aráveis. A Pegada Ecológica desta área para uma determinada população é 

determinada pelo consumo da população de bens produzidos nessas áreas em todo o 

mundo. Desses bens fazem parte por exemplo, frutas, vegetais, café, tabaco e outros 

produtos não alimentares como os cereais para alimento de animais, algodão, etc. 

• Áreas de Pasto. Correspondem ao nosso consumo de carne, produtos diários, pelo e 

lã que vem de animais domesticados que estão permanentemente em pastos. 

• Florestas. Inclui todos os produtos de madeira, quer estejam na forma mais virgem de 

madeira ou tratada, assim como todo o tipo de papel. A forma de calcular a Pegada 

Ecológica correspondente à floresta passa pela conversão do consumo de produtos 

florestais em área de floresta necessária para produzir esses mesmos produtos. 

• Áreas de Pesca. Área necessária para produzir peixe e alimentos provenientes do mar 

consumidos pela população. Isto inclui todo o peixe marinho e de água doce, 

crustáceos e cefalópodes, assim como produtos alimentares marinhos 

• Áreas Construídas. Área ocupada por todos os edifícios e outras infra-estruturas 

relacionadas com acomodação, transportes e produção industrial (incluindo produção 

de energia). A informação global desta categoria é baseada em imagens de satélites 

de baixa resolução que é incapaz de capturar infra-estruturas dispersa, como tal é a 

categoria que tem menos documentação. Assume-se que esta área substitui as áreas 

aráveis, uma vez que as infra-estruturas humanas estão geralmente localizadas nas 

áreas mais férteis de um país. 

• Área de Energia. Esta área corresponde a um tipo de área hipotética que representa a 

área que deveria ser reservada para absorção de CO2. Lewan, et al., (2001) sugerem 

que esta área representa o grau de como o planeta deveria ser maior, ou seja, funciona 
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como indicador de sustentabilidade dos estilos de vida, uma vez que representa 

usualmente a maior fatia das pegadas ecológicas. 

A Pegada Ecológica dos combustíveis fósseis é calculada como a área de floresta 

necessária à absorção de dióxido de carbono por eles gerado, excluindo a proporção 

absorvida pelos oceanos. 

Originalmente concebido como um método simples para comparar o uso de recursos das 

diferentes populações, a Pegada Ecológica, agrega as diferentes categorias de áreas (atrás 

descritas), convertendo o consumo num único índice – a área necessária para sustentar uma 

dada população.  

A unidade comum – hectares globais – é uma unidade padrão de área biologicamente 

produtiva. Segundo Wackernagel, et al. (2005) um hectare global é igual a um hectare com 

produtividade igual à produtividade média de 11,2 biliões de hectares bioprodutivos da Terra. 

Neste caso a biprodutividade não diz respeito à taxa de produção de biomassa, como 

produtividade primária líquida, mas sim ao potencial para atingir a produção agrícola máxima 

com um nível específico de inputs. Logo, um hectare de área altamente produtiva é igual a 

mais hectares globais que um hectare de área menos produtiva. Os hectares globais são 

normalizados para que o número de hectares reais de terra e mar bioprodutivos neste planeta 

sejam iguais ao número global de hectares globais do planeta como mostra a figura 4.  

 

Figura 4 – Quantificação de hectares globais por categorias.  

Fonte: Wackernagel, et al., (2005) 

 

Observando a figura 4, percebe-se que o número global de hectares e hectares globais de 

espaço bioprodutivo são idênticos. Os hectares para cada tipo de área bioprodutiva são 

convertidos em hectares globais medindo-se o seu peso produtivo em relação à média 
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mundial. Esta conversão é determinada utilizando factores de equivalência (que captam a 

diferença de produtividade entre os diferentes tipos de categorias de uso do solo) e factores de 

rendimento (que captam a diferença entre produtividade média global e local numa dada 

categoria de uso do solo) (ver capitulo 4.1). 

As estimativas de Kitzes, et al.( 2007) apontam para um total de 11,2 biliões de hectares de 

áreas bioprodutivas que fornecem concentrações de recursos renováveis de uso económico. 

Estes 11,2 biliões hectares cobrem menos de um quarto do planeta e incluem 2,4 biliões de 

hectares de áreas aquáticas e 8,8 biliões de hectares de terra.  

O espaço terrestre compreende 1,5 biliões de hectares de área de cultivo, 3,4 biliões de 

hectares de área de pasto, 3,7 biliões de hectares de floresta e 0,2 biliões de hectares 

adicionais de área construída, que assume-se ocupar uma área potencial de cultivo.  

Estas áreas sugerem (com alguma incerteza), que pelo menos 85% da biomassa anual 

utilizada é gerada nestes 11,2 biliões de hectares. Isto significa que os restantes 15% de 

biomassa produzida, mas não utilizada, é produzida nos restantes três quartos da superfície 

terrestre. Estas áreas não-produtivas incluem desertos e glaciares, e as áreas não-produtivas 

aquáticas referem-se aos oceanos profundos (Wackernagel, et al., 2005).  

À capacidade do planeta para fornecer biomassa, ou seja, a oferta de recursos naturais por 

parte da terra denomina-se biocapacidade, ou seja, a biocapacidade é representada pelo 

somatório das áreas biologicamente produtivas. 

A biocapacidade depende não só das condições naturais mas também das práticas de gestão 

do solo. Ambas as biocapacidades, local e global, podem ser calculadas utilizando dados 

médios de produtividade local ou mundial, respectivamente. A primeira permite fazer a 

comparação entre o consumo de uma dada população e a biocapacidade disponível no 

território ocupado por essa população, em outras palavras, demonstra que recursos estariam 

disponíveis à população se não ocorressem importações de bens e serviços (DEFRA, 2005).  

O facto de ocorrerem importações e ainda depleção de recursos domésticos4 conduz a 

fenómeno denominado défice ecológico ou overshoot. O défice ecológico, representa um 

grandeza que sugere que o presente uso dos recursos ambientais não é sustentável, porque a 

Pegada Ecológica per capita de uma população é maior que biocapacidade média disponível 

por pessoa, como se apresenta ilustrado na figura 5. De facto, a comparação entre a Pegada 

Ecológica com o espaço terrestre disponível numa dada área (oferta/biocapacidade) ilustra a 

dependência de uma população em relação aos serviços provenientes dos ecossistemas 

exteriores a essa área (DEFRA, 2005). 

                                                           
4 Por recursos domésticos entendem-se todos os recursos extraídos por uma dada população, 

dentro das barreiras físicas do seu território. 
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Figura 5 – Défice Ecológico mundial.  

Fonte: Kitzes, et al. (2007) 

 

Portanto, o défice é atingido pela importação, Wackernagel et al (1997) denota que as 

importaçoes podem ser um meio legitimo para atingir a procura dos recursos, mas que nem 

todos os países podem ser importadores de biocapacidade. Em alguns casos, os países 

podem aparentar estar dentro dos limites da sua biocapacidade e como tal, teriam capacidade 

biologica de sobra. Contudo, esta capacidade estará a ser utilizada para produzir bens  para 

exportação, como se pode constatar pela figura 6. Esta figura representa a pegada ecologica 

por região em 2001 sendo, a altura de cada barra  é proporcional à media  de Pegada 

Ecológica por habitante de cada região e o comprimento proporcional à população e a área é 

porporcional à sua Pegada Ecológica. 

 

Figura 6 – Pegada Ecológica por região do Planeta em 2001. 

 Fonte: Wackernagel, et al. (2005) 
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Apoiando-se na biocapacidade do planeta, baseada na área bioprodutiva de aproximadamente 

11,2 biliões de hectares, Wackernagel, et al. (2005) conclui que a área bioprodutiva se traduz 

numa média de 1,8 hectares globais por pessoa em 2001: 

���	
�
��� � ������������������������
����������������  . 

 

Figura 7 – Pegada Ecológica da humanidade e biocapacidade por pessoa, 1961-2001  

Fonte: Wackernagel, et al. (2005) 

 

A figura 7 demonstra que em 2001 a pegada da humanidade execedia 0,4 hectares globais por 

pessoa (21%) a biocapacidade global.  

A área bioprodutiva descrita até ao momento, sendo considerada a área disponível por pessoa, 

não tem em conta a área destinada à biodiversidade: corresponde ao espaço que seria 

necessário reservar para preservar a biodiversidade. Wackernagel et al (2002) afirmam que 

não é possivel determinar com precisão a quantidade de área bioprodutiva necessária  reservar 

para as 7 a 14 milhões de espécies com as quais partilhamos o planeta. Segundo 

Wackernagel, et al. (2002) o Relatório Brutland (Brutland, 1987) propõem uma reserva de 12% 

de biosfera destinada à protecção dessas espécies, e esta é a percentagem usualmente 

utilizada nos estudos relacionados com a Pegada Ecológica. Esta área, é usualmente subtraída 

à biocapacidade disponível, reduzindo a biocapacidade média disponível por pessoa.  

 

 

 

 

 

 

3.1. Limitações da Pegada Ecológica 
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A DEFRA (2005) analisou diversos documentos relacionados com o cálculo da Pegada 

Ecológica, focando-se principalmente naqueles que se dedicavam à Pegada Ecológica do 

Reino Unido e suas sub-regiões. Durante esta análise compilaram as principais críticas 

apontadas por diferentes autores a esta ferramenta, dividindo-as em três eixos principais: 1) 

conceitos e suposições, 2) metodologias, 3) interpretações e uso dos resultados. O primeiro e 

terceiro eixo serão aqui discutidos, enquanto que o segundo será discutido no final da secção 

relacionada com as metodologias (secção 4.2). 

 

3.1.1. Conceitos e Suposições 

As críticas incluídas nesta categoria cobrem três aspectos principais: 

i. O facto de só a terra que tem valor humano ser valorizada e a definição desse 

espaço; 

A Pegada Ecológica é inerentemente baseada nas necessidades humanas, logo só os espaços 

que têm potencial para produzir biomassa utilizável são considerados (Wackernagel, et al., 

2005). Portanto áreas que são consideradas como não-produtivas para os propósitos humanos 

não são tidas em conta. No entanto, Lezen, et al. (2003) sugerem que existem por exemplo 

espécies indígenas a habitar em desertos e que estes ecossistemas sofrem distúrbios através 

das actividades humanas. Contudo, Wackenagel considera que os recursos renováveis dessas 

superfícies não estão suficientemente bem concentrados para trazerem um grande acréscimo 

à biocapacidade. 

Estas suposições têm dois impactes: primeiro, segundo a metodologia desenvolvida por 

Wackernagel poder-se-á estar e incorrer numa subestimação do potencial de biocapacidade da 

Terra em 15%, logo isto significa que a média de biocapacidade por pessoa aumentaria para 

2,1 gha. O segundo impacte está relacionado com a omissão dos impactes humanos causados 

nestas áreas “não-produtivas” 

ii. O tratamento das diferentes áreas como exclusivos; 

Uma critica geral feita à Pegada Ecológica é o facto de não ter em conta as possibilidades 

multi-funcionais de uma área. De facto, os críticos que formulam esta questão argumentam que 

a biodiversidade, o sequestro de carbono e a produção de madeira não são actividades 

exclusivas de uma determinada área, uma floresta por exemplo pode desempenhar diferentes 

papéis. Todavia esta visão é refutada pelo argumento que as florestas novas, utilizadas para 

reflorestação, não têm o mesmo papel para a biodiversidade nem a mesma performance no 

sequestro do CO2. Ainda, as florestas que se dedicam à absorção do CO2 não podem ser 

utilizadas para a produção de madeira (DEFRA, 2005). 
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A DEFRA (2005) discute ainda que o tratamento das áreas como exclusivas é uma 

simplificação, já que por exemplo, os animais não podem pastar em áreas construídas, não se 

podem cultivar onde há florestas etc. 

iii. A metodologia tem em conta ou não os usos insustentáveis das áreas 

biologicamente produtivas;  

A ECOTEC (2001) salienta que o processo de aplicação de factores de rendimento aos dados 

de produção esconde as diferenças de sustentabilidade intrínsecas à fertilidade do solo, assim 

como praticas insustentáveis, como a irrigação que aumentam os rendimentos pela exploração 

de depósitos de água não-renováveis ou fertilizantes.  

Lewan, et al. (2001) concordam com esta crítica mas denotam que se ocorrerem mudanças na 

produtividade devido aos usos insustentáveis do solo, então isto será tido em conta para 

futuras estimações de biocapacidade. 

Para ultrapassar este problema e o facto de se perder detalhe na conversão para produtividade 

média anual, que torna impossível utilizar a Pegada Ecológica para a formulação de políticas 

regionais, que envolvem dados políticos, económicos, tecnológicos, ambientais e climáticos 

específicos das regiões, foi criada uma abordagem alternativa baseada no estado do solo. Esta 

metodologia envolve a criação de categorias desde “ligeiramente consumida” até “consumida” 

que servem como pesos – factor de estado do solo – os quais são multiplicados por cada área, 

de forma a obter-se uma Pegada Ecológica baseada no distúrbio do solo. Contudo, esta 

abordagem não é muito aceite porque não permite a comparação entre os diferentes países. 

 

3.1.2. Interpretações e Uso dos Resultados  

Quanto às criticas direccionadas à interpretação dos resultados, estas podem-se dividir em três 

grupos transformados em questões. 

i. A Pegada Ecológica pode-nos dizer quão longe estamos da Sustentabilidade? 

Algumas publicações indicam que a Pegada Ecológica pode ser utilizada como medida de 

sustentabilidade de nações, regiões, etc. De facto, a Pegada Ecológica é apenas uma medida 

de sustentabilidade ecológica limitada à medição de dois impactes ambientais, uso do solo e 

emissões de CO2. Não obstante, a Pegada Ecológica fornece uma indicação sobre se está 

viver dentro das capacidades de suporte do planeta, ou nos seus limites. 

ii. O défice ecológico corresponde a insustentabilidade? 

A DEFRA (2005) argumenta que um défice ecológico não é necessariamente mau, e que o 

défice ecológico pode ser uma característica de desenvolvimento sustentável ao longo de um 

caminho óptimo, consistente com um desinvestimento no capital natural a favor de 

investimentos alternativos. 
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Discute-se que é injustificável que um país apresente um défice e que isso implica que as 

trocas (importações e exportações) são de alguma forma pouco ecológicas.  

iii. Podemos calcular o nosso impacte em outros países? 

Wackernagel et al. (1997) realça que devido ao comércio internacional, a Pegada Ecológica de 

uma população ou de um individuo está distribuida por todo o planeta, logo, uma Pegada 

Ecológica mede o nosso impacte em outros paises, fornecendo uma indicação da quantidade 

que poderia ser produzida no país de contabilização e a proporção que é fornecida pelos 

outros países através das importações. Contudo, a informação fornecida pela Pegada 

Ecológica sobre o nosso impacte além fronteiras é bastante geral, ou seja, pelos resultados 

subentende-se que há impacte em outros paises, mas não são especificados esses países. 

Isto deve-se principalmente à falta de dados disponiveis. 

A DEFRA (2005) salienta que o uso da pegada ecologica como um indicador depende de 

quatro factores que podem alterar os resultados da pegada ecologica: 

• Alteração nos níveis de consumo; 

• Alteração no impacte ambiental do consumo; 

• Fornecimento de dados mais precisos; 

• Alteração na metodologia. 

Enquanto que os dois primeiros factores são razões válidas para uma mudança e facilitam 

comparações, os últimos dois podem sugerir uma mudança que não é real. Veja-se que numa 

série temporal os dois primeiros factores podem ser perfeitamente identificados enquanto que 

os restantes podem conduzir a interpretações menos correctas. 
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4. Cálculo da Pegada Ecológica 

Neste capítulo são discutidas duas abordagens diferentes para o cálculo da Pegada Ecológica 

– abordagem do composto e do componente – sendo feitas as suas comparações, 

apresentando vantagens e desvantagens. Será ainda apresentada a metodologia de ambas as 

abordagens na conversão dos dados de consumo em área, ou seja, são explicados os 

princípios base de cada abordagem. Faz ainda parte deste capítulo uma secção na qual são 

apresentadas novas metodologias que combinam as duas abordagens.  

 

4.1. Metodologias 

A metodologia de cálculo da Pegada Ecológica desenvolvida por Wackernagel e Rees em 1996 

sofreu grandes mudanças nos últimos tempos, dando origem a duas abordagens. 

 A primeira, denominada a abordagem do composto (do inglês compound approach), foi 

desenvolvida pelos autores do conceito de Pegada Ecológica (Wackernagel e Rees). Esta 

metodologia parte de dados de fontes internacionais para efectuar os cálculos, tratando-se 

portanto de um modelo top-down. A segunda, designada abordagem do componente (do inglês 

component approach), foi desenvolvida pela consultora inglesa Best Foot Forward (BFF) e 

apelidada de EcoIndex™. Ao contrário da primeira é uma metodologia bottom-up que recolhe 

dados locais para medir os consumos de população sub-regionais. 

Apesar das diferenças ao nível metodológico ambas as abordagens têm como objectivo o 

cálculo do consumo de recursos naturais, baseando-se nos mesmos princípios e conceitos. 

Estes são definidos por Wackernagel e seus colaboradores (Wackernagel et al, 2002): 

• É possível seguir o rasto da maioria dos recursos consumidos e resíduos gerados pela 

humanidade.  

De facto, estas quantidades anuais de fluxos podem ser medidas em termos físicos, como 

toneladas, joules ou metros cúbicos, e a maioria dos países apresenta documentos estatísticos 

anuais sobre o seu uso de recursos, particularmente nas áreas de energia, produtos florestais 

e produtos agrícolas. 

• A maioria dos fluxos de recursos e resíduos podem ser medidos em termos de área 

biologicamente produtiva necessária à manutenção desses fluxos. 

Ao medir cada porção em área biologicamente produtiva (ou seja, o seu potencial para produzir 

biomassa que tenha interesse económico para as pessoas), as diferentes áreas podem ser 

expressas em hectares padrão. Estes hectares padrão (hectares globais) representam áreas 

biologicamente produtivas iguais à produtividade média do mundo nesse ano. 

• Como estas áreas dizem respeito a usos mutuamente exclusivos, e cada hectare 

global representa a mesma quantidade de proporção biológica para um dado ano, 
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podem ser somadas, dando origem a um total que representa a agregação da procura 

humana. 

Isto significa que nenhum dos serviços ou fluxos de recursos incluídos na contabilização da 

Pegada Ecológica são fornecidos no mesmo pedaço de terra ou mar, assegurando que todas a 

áreas são adicionadas apenas uma vez à Pegada Ecológica, caso contrários estar-se-ia a 

incorrer em erros de dupla-contagem. No entanto, isto não implica que as áreas não têm 

capacidade para fornecer mais que um serviço simultaneamente, a Pegada Ecológica apenas 

assume em que grau um uso humano da natureza exclui outro uso.  

• A oferta por parte da natureza de serviços ecológicos também pode ser expresso em 

hectares globais de área biologicamente produtiva. 

É possível para uma área de procura exceder a área de oferta por um tempo limitado. Por 

exemplo, uma floresta que é explorada duas vezes mais que a sua taxa de crescimento surge 

duplamente na contabilização. A este fenómeno denomina-se overshoot  ou défice ecológico. 

Não obstante, as semelhanças entre os métodos, a diferença reside principalmente na 

proveniência dos dados de cálculos, como se pode constatar pela figura 8. 

 

Figura 8 – Diagrama das abordagens de cálculo da Pegada Ecológica.  

Fonte: DEFRA (2005) 

 

O primeiro passo para calcular a Pegada Ecológica de uma população é fazer uma estimativa 

do espaço (aa) per capita necessário à produção de cada produto consumido ‘i’. Elabora-se 

este passo dividindo a média nacional de consumo de cada item (c, em unidades de massa), 
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pela média anual de produtividade, ou, rendimento (p, em unidades de massa por unidades de 

área (t/ha)): 

�� � ! " #        (Equação 1) 

Na prática, só é possível estimar a media de consumo per capita dividindo o consumo 

agregado pela população referente.   

Depois deste passo, é possível estimar a Pegada Ecológica total (‘pe’) somando todas as áreas 

apropriadas pelos ecossistemas referentes à produção do items individuais: 

"$ � % ��  &' &(     (Equação 2) 

Logo, a Pegada Ecológica (PEp) per capita de uma dada população de tamanho N, em 

unidades globais (gha) é dada por: 

)*" � �"$� + ,$-.  (Equação 3) 

O factor de equivalência (Fe) representa a média mundial do potencial de produtividade de 

uma dada área bioprodutiva relativamente à média mundial do potencial de produtividade de 

todas as áreas bioprodutivas. Por exemplo, o espaço de cultivo é mais produtivo que um 

espaço de pasto, logo tem a um factor de equivalência maior que o do pasto (Wackernagel, et 

al., 2005). 

Os factores de rendimento/produtividade descrevem até que ponto uma área bioprodutiva 

num determinado país é mais (ou menos) produtiva que a média global da mesma área 

bioprodutiva. Cada país tem o seu grupo de factores de rendimento para cada tipo de área 

bioprodutiva e todos os anos são calculados novos factores de rendimento. Mais 

especificamente, o factor de rendimento é a razão entre a área de um país utilizada para a 

produção de todos os bens numa dada categoria calculada com os rendimentos nacionais, e a 

área que seria necessária para produzir os mesmos bens com os factores de rendimento 

médios do mundo.   

 

4.1.1. Abordagem 1: Coumpond Approach 

Como referido anteriormente, esta abordagem, tem como principal fim a comparação da 

Pegada Ecológica para os diferentes países. Assim, é tipicamente apresentada num relatório, o 

qual evidencia os resultados para as diferentes nações. A primeira edição deste relatório foi 

publicada em 1997, e tinha como nome Footprint of Nations (Wackernagel et al, 1997), e 

embora continue a ser publicado sob este título, evoluiu para National Footprint Accounts 

(NFA), o qual faz parte do relatório anual da WWF’s Living Planet Reports (Wackernagel et al, 

2004). 

Com base na mais recente versão de cálculo desta metodologia, os passos para a seguir são 

(DEFRA, 2005):  
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1. Recolha dos dados de produção e de trocas internacionais (importações e 

exportações) de bases de dados oficiais; 

2. Ajustar os dados contabilizados para consumo de bens e serviços (ou seja, consumo = 

produção + importação - exportação): 

3. Recolha dos dados de produtividade biológica, que são utilizados para a conversão dos 

dados de consumo em áreas de terra e mar; 

4. As áreas de terra e mar são ajustadas para comparação e finalmente agregadas para 

formar a Pegada Ecológica. 

O primeiro passo, correspondente à recolha dos dados de produção e de trocas internacionais 

tem como base o primeiro dos princípios enunciado, isto é, baseia-se no princípio de que os 

fluxos de recursos e resíduos podem ser registados por organizações internacionais e 

nacionais, por conseguinte esses dados têm como origem as bases de dados de organizações 

estatísticas e cientificas que organizam e compilam os dados de uma forma consistente. As 

organizações à qual esta metodologia recorre incluem, por exemplo a FAO (Food and 

Agriculture Organization das Nações Unidas), EEA (Environmental European Agency) e 

mesmo as organizações estatísticas dos diferentes países.  

A importância do segundo passo, prende-se com o objectivo desta abordagem que calcula os 

impactes provocado pelas pressões criadas no ambiente pelo consumo de recursos ao 

contrário do impacte causado pela produção. Logo, a abordagem do composto baseia-se 

fortemente nos dados de exportação e importação, pois desta forma torna possível o cálculo do 

consumo doméstico. 

A conversão dos dados é feita com base nos dados de produtividade biológica e procede-se da 

forma enunciada na secção 4.1, ou seja aplicando as equações 1, 2 e 3. 

No caso desta abordagem os factores de equivalência para as diferentes áreas (enunciados e 

seguir) derivam do índice GAEZ 2000 (Global Agro-Ecological Zones), um modelo espacial de 

potenciais rendimentos agrícolas.  

 Por exemplo, para uma tonelada de porco exportado, a quantidade de cereais e energia 

necessária para a produzir é traduzida na área biologicamente produtiva correspondente e 

depois subtraída pela pegada exportada pelo país (Wackernagel et al, 2004). 

Os resultados provenientes destes quatro passos dão origem à Pegada Ecológica do país em 

termos de 6 tipos diferentes de áreas, são elas (Kitzes, et al., 2007):  

• Área de cultivo 

 Esta contabilização inclui cerca de 70 culturas e 15 produtos secundários, e a quantidade de 

cada produto alocada a sementes e resíduos. Para além das importações e exportações as 

contas para a área de cultivo têm em conta as mudanças no stock nacional.  
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A FAO estima que as áreas de cultivo cobrem 1,6 milhões de hectares em todo o mundo, em 

que 1,4 milhões de hectares são colhidos, enquanto que os hectares que não sofrem colheitas 

cobrem 0,2 milhões de hectares e incluem pastos temporários, áreas de colheitas mal 

sucedidas, abrigos e outras áreas não cultivadas. 

O cálculo mede a área ocupada pelo cultivo, excluindo outros usos mas não documenta a 

degradação derivada de práticas agrícolas tais como, erosão salinização, depleção de 

aquíferos e perda de azoto.  

 

• Floresta  

De acordo com a FAO existem 3,8 biliões de hectares de floresta em todo o mundo. O Instituto 

Mundial dos Recursos (World Resources Institute) critica o relatório da FAO por sobrestimar a 

saúde das florestas e subestimar as taxas de desflorestação. Assim a NFA considera que esta 

base de dados subestima as pressões exercidas sob as floresta, conduzindo à subestimação 

do tamanho do sector florestal e capacidade de assimilação de CO2. 

Como consequência das fontes utilizadas para o cálculo da Pegada Ecológica, a NFA ignora 

pressões adicionais nas florestas que seriam flagrantes se se realizasse uma análise mais 

detalhada. Por exemplo, os impactos no solo devido à plantação de árvores exóticas, a 

sensibilidade das florestas aos agentes patogénicos, os danos de uma tempestade e outros 

factores poderiam afectar a longo prazo a produtividade das florestas. Contudo, quando estes 

efeitos ocorrem reduzem a biocapacidade das florestas, portanto estes factores são 

contabilizados implicitamente. 

 

• Construção 

Combina as infraestrutras para habitação, transporte e produção industrial.  

A contabilização para este espaço é a que é mais dificultada pela falta de documentação, uma 

vez que as imagens de satélite de baixa resolução disponíveis para a maioria das áreas não 

são capazes de capturar infra-estruturas e estradas dispersas. As melhores estimativas 

indicam um total global de 0.2 biliões de hectares de espaço construído. 

Por área construída assume-se todo o espaço que tenha substituído as áreas de cultivo, já que 

as infraestruturas humanas encontram-se predominantemente localizadas nas áreas mais 

férteis. 

 

• Pesca 

 A cultura de peixe e outros produtos marinhos implica área de água doce e marinha 

produtivas. Uma estimativa diz-nos que 95% da cultura marinha é localizada nas costas 
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continentais, excluindo águas inacessíveis e pouco produtivas, o que perfaz um total de 1.9 

biliões de hectares, portanto a NFA exclui da sua análise áreas fora das costas continentais.  

Quanto à pesca em águas interiores (lagos ou rios) adiciona-se ao total anterior 0,4 biliões de 

hectares. 

Dados com origem na FAO são utilizados para estimar a oferta das áreas de pesca, que é 

comparada a um potencial agregado de procura estimado em 93 milhões de toneladas por ano. 

 

• Energia  

Os humanos libertam para a atmosfera CO2  de várias formas, incluindo através da queima de 

combustíveis fosseis. Diversos ciclos naturais removem o dióxido de carbono da atmosfera, 

incluindo a absorção por parte dos oceanos  e a utilização de CO2 pelas plantas durante a 

fotossíntese. 

A Pegada Ecológica do consumo dos combustíveis fosseis é calculada através da estimativa 

de área de produtividade biológica necessária para assimilar este resíduo da economia 

humana. Nestes cálculos, a análise começa pela subtracção de 1.8 Giga toneladas de carbono 

que são sequestrados pelos oceanos todos os anos. Os potenciais impactes negativos desta 

absorção na biocapacidade marinha não são incluídos nesta contabilização. 

A área bioprodutiva necessária para a absorção do CO2 não sequestrado pelos oceanos é 

então calculada utilizando o potencial de absorção médio das florestas mundiais. A capacidade 

de sequestro muda com a maturidade e composição da floresta e com possíveis mudanças na 

bioprodutividade devido aos elevados níveis de CO2 atmosférico. 

O CO2 adicionado à atmosfera por distúrbios induzidos pelo Homem, como as práticas 

agrícolas, não é contabilizado pela NFA, assim como outras emissões de outros gases de 

efeito de estufa. 

 

•  Pasto 

A criação de animais para carne, lã, leite e couro implica o uso de produtos de alimentação que 

crescem em áreas de cultivo ou derivados da pesca e/ou áreas de pasto. 

Mundialmente existem aproximadamente 3.5 biliões de hectares de áreas de pasto natural e 

semi-natural. Para calcular a Pegada Ecológica correspondente às áreas de pasto de um 

produto derivado de uma cabeça de gado, são criados perfis de dieta para determinar os 

alimentos consumidos por esse tipo de animal. 

A área de pasto necessária para um produto animal é calculada utilizando a quantidade de 

pasto comida em média por esse depois de se subtrair as outras fontes de alimento utilizadas.  
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Portanto, para cada uma das áreas procede-se ao cálculo da Pegada Ecológica segundo  o 

que se apresenta na figura seguinte (9). 

 

 

Figura 9 – Diagrama do cálculo da Pegada Ecológica.  

Fonte: Wackernagel, et al. (2005) 

 

4.1.2. Abordagem 2: Component Approach 

A metodologia, hoje conhecida como “component”, data de 1996 e foi desenvolvida pela 

consultora BFF a qual foi denominada EcoCal™. Esta metodologia tinha como principal 

objectivo o cálculo da Pegada Ecológica num âmbito mais restrito, ou seja, para áreas 

geograficmaente menores que um país, mas com o passar do tempo maturou e deu origem à 
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abordagem do componente, hoje denominada pela BFF como EcoIndex™., alargada 

geograficamente a populações sub-regionais5. 

O nome “componente” deriva da característica inerente à metodologia que evidencia a 

contribuição individual de diferentes actividades (ou componentes) para a Pegada Ecológica 

total. As actividades adoptadas por esta abordagem segundo (Chambers, et al., 2005) são: 

• Consumo directo de energia – energia utilizada nas habitações familiares, comerciais 

e de serviços, como hotéis, serviços de educação e saúde. Esta parcela inclui o 

consumo de gás, electricidade e outros combustíveis; 

• Uso de transporte pessoal/colectivo – diz respeito a todo o tipo de transportes, como 

automóveis, autocarros, comboios aviões, e em alguns relatórios são também incluídos 

motociclos e barcos; 

• Consumo de alimentos e bebidas - a Pegada Ecológica correspondente à 

alimentação inclui os alimentos consumidos em casa e os consumidos fora, e 

contabiliza também a energia e recursos utilizados na produção de alimentos; 

• Consumo de água – a pegada ecologica da água é baseada na energia necessária 

para extrair, tratar e abastecer de água os consumidores; 

• Consumo de bens/produção de resíduos – esta categoria cobre geralmente todos os 

bens que não são considerados nas restantes actividades. Os impactes ambientais 

gerados durante o ciclo de vida destes bens de consumo são considerados na pegada. 

Bens/materiais e resíduos são geralmente considerados dois aspectos da mesma 

actividade, isto é, o uso de recursos e energia incorporada, logo tanto os dados dos 

materiais como os dos resíduos são utilizados para calcular a Pegada Ecológica, 

dependendo da disponibilidade de dados; 

• Infra-estruturas e edifícios de alojamento - do qual fazem parte, áreas construídas 

ou degradadas, contaminadas a um grau considerado não produtivo biologicamente, ou 

seja, que já não tem capacidade de produção de biomassa. 

Através desta separação por actividades possibilita-se uma melhor análise dos aspectos de 

consumo que têm maior ou menor impacte no ambiente. 

Tal como a primeira abordagem, esta também passa por parte dos passos indicados, sendo o 

primeiro a recolha de dados. Nesta metodologia este passo é mais intensivo, já que utiliza 

dados analíticos de análises de ciclos de vida e fluxos de materiais e energia. 

                                                           
5  Por área geográfica sub nacional entende-se uma área que é menor que uma nação, por 
exemplo, um município ou uma cidade. Este termo foi introduzido para ultrapassar o problema 
da definição da área de investigação e as diferenças entre as estruturas administrativas e 
políticas dos estados europeus (Lillemor, et al., 2001) 
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 A característica chave da abordagem do “componente” é a metodologia bottom-up que adopta, 

primeiramente o estabelecimento da quantidade de actividades tomadas pela população e 

depois converte-as directamente em áreas de energia e terra (DEFRA, 2005).  

Chambers et al (2001) sugerem o exemplo apresentado de seguida para uma melhor 

compreensão dos conceitos. Por exemplo se uma empresa utiliza madeira para fazer papel: 

• Assume-se que 1,8m3 de madeira produzem 1ton de papel – que necessita cerca de 

0,9 ha/ano para produção; 

• Pode-se então calcular o input de energia e o resultante em emissões CO2 necessários 

à produção do papel – cerca de 0,35 tonCO2/ton papel, dependendo da fonte de 

energia; 

• De seguida estima-se quantidade de floresta que seria precisa para absorver aquela 

quantidade de CO2 (cerca de dois terçoes de um hectar); 

• Finalmente, adopta-se um processo similar para quantificar a média de emissões de 

CO2 e partilha de espaço rodoviário utilizados para o transporte. 

A pegada de todo estes elementos é então somada para dar origem à pegada ecologica de 

uma tonelada de papel. 

Embora apresentem os mesmos princípios mas tenham abordagens metodológicas diferentes, 

é necessário ter em conta que a segunda não substitui a primeira. Pelo contrário, as duas 

metodologias complementam-se. A abordagem do componente destina-se ao cálculo da 

Pegada Ecológica de países, e a abordagem do composto à contabilização para sub-regiões, 

logo, a segunda não substitui a primeira. Cada metodologia tem as suas vantagens e 

desvantagens como apresentado na tabela 2. As principais diferenças metodológicas são 

representadas em termos de precisão e características das áreas a medir. 
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Tabela 1 – Vantagens e desvantagens comparativas das abordagens do componente e do 
composto. 

Fonte: (DEFRA, 2005) 

 Abordagem do composto Abordagem do componente 

Vantagens 

 

Dados são mais completos e  
geralmente são retirados de 
fontes internacionalmente 
reconhecidas 

 

A abordagem é facilmente 
repetida numa base anual 

 

Os resultados são comparáveis 
entre países 

Os resultados são apresentados 
de acordo com categorias 
relevantes politicamente, por 
exemplo, energia, transportes, 
bens e resíduos, etc. 

 

A abordagem pode ser utilizada 
para analisar áreas sub-nacionais 
e outras organizações. 

Desvantagens 

 

A precisão dos dados afecta a 
confiança dos resultados 

 

Os resultados, para além da 
análise comparativa não são 
usados directamente para fins 
políticos 

Outros dados podem derivar de 
fontes não estandardizadas, 
tornando as comparações difíceis 

 

Os dados de consumo podem-se 
perder porque derivam de muitas 
fontes 

 

Pode ser difícil repetir os 
resultados devido à variação da 
metodologia e da disponibilidade 
de dados 

 

 

4.2. Limitações das metodologias 

 

4.2.1. Críticas gerais 

A primeira critica metodológica endereçada à Pegada Ecológica está relacionada com o 

considerado nos cálculos. Como está patente na secção 4.1 todas as metodologias estudadas 

só consideram o uso dos recursos renováveis, enquanto que os recursos não renováveis só 

são tidos em conta no impacte por eles produzido nas capacidade de bioprodução. 

Outra crítica está relacionada, com o facto da Pegada Ecológica, sendo considerada um 

indicador de sustentabilidade só ter com conta os aspectos relacionados com o impacte 

ambiental, deixando de fora os impactes sociais e económicos. Como tal, este instrumento não 

pode ser considerado uma medida de desenvolvimento sustentável (ECOTEC, 2001). 
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Adicionalmente, a Pegada Ecológica, como suposta medida de sustentabilidade ambiental, só 

tem em conta o uso directo do solo e o efeito indirecto das emissões de CO2, como tal, está a 

omitir um grande espectro de pressões e impactes criados no ambiente. 

Quanto à questão de apenas de ter em conta as emissões de CO2, omitindo outros poluentes, 

a Pegada Ecológica não proclama ter em conta todo o impacte humano no ambiente, ao 

contrário, oferece uma subestimação conservativa, sem ignorar a existência de outros impactes 

(Lewan, et al., 2001). 

A maior dificuldade que conduz à não contabilização de outros poluentes está relacionada com 

a falta de dados de confiança, na forma como os poluentes interagem com a bioprodutividade 

afectando-a. 

No entanto, como se poderá constatar pela análise efectuada na secção 4.3, já existem 

metodologias que abordam a questão da energia e dos poluentes de uma forma mais 

progressiva, tendo em conta outros poluentes e contabilizando a energia incorporada nos 

produtos, ou seja, a energia necessário à produção dos produtos.  

Já foi aqui mencionado o facto da falta de disponibilidade e confiança dos dados influenciar a 

abordagem da Pegada Ecológica. A fase de recolha de dados e a definição fronteiras são 

passos essenciais (Chambers et al, 2001), e o facto de muitas vezes não existirem dados 

relacionados com os fluxos de materiais ao longo de uma economia, particularmente das 

importações, condiciona bastante os resultados. Nestes casos a solução passa por utilizar 

dados médios internacionais, o que significa que uma mudança na origem das importações não 

afecta a Pegada Ecológica final. 

Outro problema, neste conjunto de críticas, está relacionado com a disponibilidade dos dados, 

ou seja, quando os dados estão disponíveis, muitas vezes as fontes estão em desacordo, já 

que se baseiam em suposições, metodologias e amostras diferentes. Como tal, os estudos de 

Pegada Ecológica requerem uma análise dos dados, de forma a se determinar a mais 

representativa. 

Por último, as suposições que se fazem ao longo das metodologias nem sempre estão bem 

esclarecidas, o que revela falta de transparência, conduzindo à dificuldade na interpretação dos 

resultados. Os autores muitas vezes refugiam-se argumentando que nem sempre é possível 

publicar todos os dados e aproximações efectuadas, devido ao volume de dados utilizado para 

produzir factores de conversão de consumo em área. 

 

4.2.2. Críticas particulares 

A critica particular mais relevante está relacionada com a confiança com que se transforma o 

uso dos recursos em áreas. All, et al. (s.d.) acredita que esta fraqueza deriva da conversão dos 

diferentes impactes ambientais numa só unidade. De facto, discute-se que o princípio de que é 
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fácil medir os fluxos de resíduos e converte-los em área produtiva não é assim tão simples. 

Defendem que sabe-se muito pouco sobre o que ocorre aos resíduos quando dão entrada nos 

ecossistemas, e muito menos sobre a forma como se convertem fluxos de recursos e resíduos 

numa área produtiva, como é feito com as emissões de CO2. 

Outro facto comentado está relacionado com o facto de se ignorar o papel das mudanças 

tecnológicas. Se fossem tidas em conta poderiam diminuir o valor dos resultados da Pegada 

Ecológica. No então, a Pegada Ecológica como é citado por alguns autores é uma medida 

estática que não poderá ter em conta as alterações tecnológicas. 

No que diz respeito ao princípio da responsabilidade, este parece ser aqui violado. Na 

abordagem do componente, os impactes do turismo são atribuídos aos países onde ocorre, em 

vez dos países de origem dos turistas, o que leva a pensar que o impacte do turismo é 

relativamente menor. Este assunto, depende muitas vezes do estudo em questão e da 

metodologia adoptada. 

 

4.2.3. Criticas relacionadas com o cálculo da área de energia 

A discussão relacionada com os cálculos de energia é uma das mais polémicas, primeiro 

porque diz respeito em muitos cálculos à maior porção de área, segundo porque existem 

autores que ainda discutem se se deve ou não incluir uma categoria como esta nos cálculos. 

O facto de se discutir se esta área deveria ou não ser incluída reflecte-se na importância que 

se dá aos gases de efeito de estufa e ao seu potencial de aquecimento global. Caso se 

sobrestime os impactes, então a Pegada Ecológica poderá ser significativamente maior do que 

o esperado. Com isto, quer-se dizer que dependendo da importância que se dá a esta 

categoria a nível metodológico ter-se-ão maiores ou menores valores de Pegada Ecológica. 

A ECOTEC (2001) considera este ponto bastante importante, uma vez, que representa cerca 

de 50% da Pegada Ecológica de países com economias desenvolvidas e é responsável por 

grande parte do aparente overshoot dos presentes padrões de consumo. 

A área de energia corresponde a uma área teórica de floresta que seria necessária para 

sequestro do excesso de carbono que é adicionado à atmosfera através das actividades 

humanas.  

Uma das questões colocadas e discutidas é o facto de se considerar o sequestro de CO2 a 

medida mais apropriada para o cálculo da área de energia. Quem defende esta ideia apoia-se 

no argumento da sustentabilidade forte, logo todas as emissões de CO2 provocadas terão que 

ser absorvidas por capital natural. 

A DEFRA (2005) opina que este princípio é absurdo, já que existem outras formas de absorção 

de dióxido de carbono, assim como outras fontes de energia que produzem emissões de 

carbono para além das actividades humanas. Ainda, o facto de existir progresso tecnológico 
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que em muitas abordagens metodológicas da Pegada Ecológica não é tido em conta, pode 

reduzir o impacte das emissões de carbono, como é o caso das alternativas à queima de 

combustíveis fosseis. 

 

4.3. Novas metodologias 

Recentemente foram criadas novas metodologias que abordam a problemática do cálculo da 

Pegada Ecológica de forma diferente. Estas novas versões têm como principal objectivo 

responder às críticas colocadas aos métodos anteriores no que diz respeito aos problemas 

relacionados com o uso da Pegada Ecológica como ferramenta de apoio à política.  

O facto de se aplicarem diferentes metodologias põe em causa a Pegada Ecológica como 

indicador, tornando a comparação entre os diferentes resultados possível. Para contornar esta 

situação foi criada uma metodologia padrão, iniciada pelo Projecto Europeu de Indicadores 

Comuns, a qual recomenda o desenvolvimento segundo os seguintes critérios (Tarzia, 2003): 

• Deve ser compatível com National Footprint Accounts; 

• A Pegada Ecológica deve ser desagregada em componentes politicamente 

relevantes; 

• Os dados utilizados devem ser aqueles que estão disponíveis em toda a Europa; 

• O modelo deve ser interactivo de forma a facilitar um cenário de desenvolvimento. 

 

4.3.1. Método SGA 

Com base nestes critérios e com objectivo de dar resposta a diferentes críticas, é desenvolvida 

uma ferramenta de cálculo da Pegada Ecológica para áreas geográficas sub-nacionais (do 

inglês sub-national geographical áreas – SGA). 

Esta metodologia foi aprofundada por Barret, et al. (2003) para estudar a Pegada Ecológica do 

Reino Unido. Este método tem como ponto de partida a Pegada Ecológica do Reino Unido, 

calculado pela abordagem do composto e desagrega-a nos seguintes componentes: 

• Alimentação – baseada em animais ou plantas e energia associada; 

• Abrigo – consumo de energia doméstica, área de habitação, madeira doméstica e 

madeira como combustível e energia necessária para a construção; 

• Mobilidade – energia associada aos meios de transporte e a área construída associada 

com estes meios de transportes; 
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• Bens e serviços – impactes de energia associada à produção industrial, 

importações/exportações, serviços de entrega e o uso de produtos animais, plantas, de 

madeira e papel. 

A Pegada Ecológica nacional pode então ser adaptada a regiões sub-nacionais através de 

factores baseados na diferença de percentagem de consumo da média nacional.  

A metodologia SGA além de ser aplicada desta forma mais simples, foi também adaptada pela 

Best Foot Forward mais recentemente denominando-a Stepwise™. Este método apoia-se 

essencialmente no mesmo método que a SGA, no entanto apresenta o resultados sob a 

mesma forma que o EcoIndex. 

A metodologia do Stepwise envolve a desagregação da Pegada Ecológica nacional, através da 

aplicação de factores de conversão utilizados na National Footprint Accounts aos quais são 

acrescentados dados de análise de ciclo de vida quando estes são necessários. Através deste 

procedimento os dados de consumo dão origem a uma Pegada Ecológica por componente. 

Neste caso, os dados de consumo são recolhidos da mesma forma que a abordagem do 

EcoIndex.  

 

4.3.2. Tabelas de Input e Output 

A análise da Pegada Ecológica através de uma abordagem de input-output corresponde a uma 

técnica macroeconómica assente em dados de transacções monetárias entre sectores. 

Esta nova ferramenta discutida por Lezen, et al. (2003) traduz os resultados da National 

Footprint Accounts para sectores económicos, categorias de procura final, áreas sub-nacionais 

ou um grupo socioeconómico que utilizam uma análise de input-output para estabelecer um 

laço com dados nacionais detalhados. 

Esta abordagem é baseada em  tabelas de recursos/empregos para um dado ano, que 

usualmente estão disponíveis em bases de dados estátísticas.  

As tabelas de recursos/empregos demonstram o valor dos bens e serviços produzidos por cada 

industria, com a classificação das indústrias de acordo com o produto que contribui para maior 

parte do output. A matriz dos empregos mostra o valor dos inputs primários e os serviços 

utilizados para o processo de produção de cada indústria. 

A principal finalidade destas tabelas, são a produção final de uma tabela de inputs-outputs que 

retrata uma economia, com todas as suas entradas (inputs) e saídas (outputs) em termos 

monetários. 

A DEFRA (2005) sugere as seguintes vantagens relaccionadas a este método: 

• As pegadas ecológicas nacionais são alocadas a categorias detalhadas de 

consumo. Como a separação em categorias é feita de acordo com dados de 
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despesa, é possivel proceder a uma classificação de acordo com a calssificação 

COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose), o que 

permite fazer o agrupamento de actividades detalhadas de consumo em áreas 

políticamente relevantes como alimentação, energia, transportes, etc. 

• Desenvolvimento de Pegadas Ecológicas sub-nacionais que podem ser 

comparadas, baseadas em dados de despesas detalhadas, os quais podem ser 

modelados ao nível de autoridades locais; 

• Calculo da pegada ecologica de 55 tipos sócio-económicos, baseando-se em 

comportamanentos de despesa. 

A DEFRA (2005) salienta ainda, que a principal diferença metodologica está relacionada com o 

cálculo da energia utilizada para fornecimento de bens e serviços. Como o método é baseado 

na National Footprint Accounts ele assume que os bens importados são produzidos com a 

média mundial de intensidade de dióxido de carbono e a energia incorporada  nos produtos é 

baseda nos dados de análise de ciclo de vida. No entanto, utilizando uma análise input-output 

tem-se em conta directamente para o uso de energia pelo sector económico, não sendo 

necessário o uso de dados de análise de ciclo de vida para produtos produzidos a nível 

nacional. 

Apesar das aparentes vantagens do método em termos de fonte de inspiração política o 

método apresenta uma série de limitações, que pode distorcer a realidade. Estas limitações 

são apontadas por Wiedmann, et al.(2006): 

• A abordagem assume que despesa é um bom indicador do consumo, mas omite as 

actividades não pagas o que pode distorcer as pegadas ecológicas dos diferentes 

grupos socioeconómicos; 

• Os níveis de despesa não são necessáriamente proporcionais ao fluxos físicos de 

materiais, porque os valores médios são assumidos ao longo das categorias de 

produtos. Por exemplo, consumidores com maior consciência ambiental podem 

gastar mais dinheiro  em produtos mais caros por serem recicláveis ou orgânicos, 

no entanto, ao mesmo tempo estão a consumir menos materiais ou energia; 

• O país de origem das importações não é tido em conta, como tal, alterações nos 

padrões de comércio internacional não alterariam a pegada; 

• Os cálculos através das tabelas de input-output são estáticos, e como 

consequência impedem a possivel avaliação de diferentes cenários de intervenção 

política.  
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4.3.3. Abordagem SEI  

A metodologia do Stockholm Environmetal Institute (SEI) apoiou-se nos resultados das 

diferentes abordagens e conclui que a categoria que tinha mais peso na Pegada Ecológica era 

a área destinada à energia, logo, na sua abordagem focou-se fortemente neste aspecto 

relacionado com o consumo de energia, principalmente a que está relacionada com a energia 

incorporada nos materiais importados, como se encontra esquematizado na figura 10. 

De acordo com Barret, et al. ( 2002), a abordagem desenvolvida por Wackernagel e Rees em 

1996 envolvia duas categorias principais para o cálculo da energia: energia incorporada nos 

bens importados e a energia proveniente do consumo directo. Esta nova aborgadem adopta 

estas categorias, no entanto faz quatro alterações: 

1. A energia incorporada nos bens considera a quantidade de energia necessária à 

produção de todos os bens consumidos de uma dada população. Na metodologia de 

Wackenagel são consideradas, por exemplo, o consumo de minerais, químicos orgânicos, 

têxteis, etc, contudo estes dados não estão disponíveis se se quiser calcular a Pegada 

Ecológica de uma cidade ou região. Portanto, o SEI utiliza o programa de analise 

energética (EAP – Energy Analysis Program) para calcular a Pegada Ecológica dos 

consumidores. O programa EAP pode ser utilizado para determinar a energia do ciclo de 

vida utilizado durante todo o ciclo de vida de um item. O uso de energia cobre toda a 

energia necessária à produção e deposição do item comprado, que é calculado ao longo 

de todo o seu ciclo de vida e pode ser expresso em energia primária. Esta energia é então 

convertida em área de energia equivalente e incluída na Pegada Ecológica total. 

2. A segunda alteração está relacionada com a atribuição de uma Pegada Ecológica a 

grupos particulares. Por exemplo, no método de Wackernagel e Rees a quantidade de 

ferro consumida não é atribuída a um grupo particular, mas na abordagem da SEI a 

Pegada Ecológica de serviços domésticos comerciais/públicos e industriais são calculadas 

separadamente. 

3. Nesta abordagem tem-se em conta as diferenças entre  o tipo de dados disponíveis 

nacionalmente ou localmente. Por exemplo, para a cidade de York no Reino Unido, ao 

qual foi aplicado este método, ao contrário de se considerar a quantidade de tijolos que 

entram na economia (que a nível nacional se encontra disponível na estatísticas 

nacionais), é determinado o número de habitações construídas em York e um número 

médio de tijolos por habitação é aplicado no calculo do total para York. 

4. Para além do CO2 são tidos em conta outros poluentes, o metano (CH4) e o óxido 

nitroso (N2O).  

Outra modificação efectuada ao processo original de contabilização da Pegada Ecológica 

está relacionada com a alteração das categorias de área produtiva utilizadas. A 

metodologia SEI, tal como a abordagem do componente, considera a procura em cada 
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uma dessas categorias, onde quer que essa área se encontre, no entanto converte-as em 

sectores. Desta forma estimam-se entre 80 e 90% dos impactes (Barret, et al., 2002) 

 

Figura 10 – Abordagem SEI para a Pegada Ecológica.  

Fonte: Barret, et al. (2002) 
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5. Pegada Ecológica de Portugal 

A Pegada Ecológica de Portugal foi calculada como certificação da fiabilidade do método 

desenvolvido para o cálculo da Pegada Ecológica de Lisboa. A justificação para o facto de 

Portugal servir como ponto de partida para o desenvolvimento de uma metodologia deve-se ao 

facto da Pegada Ecológica de Portugal existir publicada no WWF’s The Ecological Footprint - 

Europe 2005 (Wackernagel, et al., 2005), podendo, como tal, servir de valor guia. 

O método utilizado é um híbrido das abordagens anteriores, apresentando algumas 

particularidades, no entanto, partilha dos mesmos princípios dos métodos anteriores. 

O método desenvolvido assemelha-se em quase tudo à abordagem do composto, utilizando 

mesmo dados da NFA para os cálculos. No entanto, partilha também de algumas semelhanças 

com a abordagem do componente já que os dados provêm da contabilização dos fluxos de 

materiais. 

Portanto, a metodologia desenvolvida para o cálculo da Pegada Ecológica de Portugal parte de 

dados da MFA tal como a abordagem do composto, mas segue em quase tudo a metodologia 

da NFA. 

 

5.1. Compilação dos dados 

Pela interpretação da figura 2 pode-se inferir que os fluxos de materiais que entram e saem do 

organismo socioeconómico são contabilizados pela MFA, como tal, é possível efectuar um 

balanço com vista ao cálculo do consumo de materiais: 

!/'012/ � $345�!��/�6/2704 !� 8  2"/54��9$0 : $3"/54��9$0    (Equação 4) 
Assim, o resultado deste balanço funciona como o ponto de partida para o cálculo da Pegada 

Ecológica, pois constitui uma base de dados de inputs e outputs anuais. 

Logo, o consumo apresentado na equação 4 corresponde a ci da equação 1 e portanto, podem-

se aplicar as restantes expressões de cálculo da Pegada Ecológica com adaptações às 

metodologias apresentadas na secção 4.1.. 

 

5.1.1. Recolha de dados de consumo 

Os dados de consumo derivam da contabilização dos fluxos de materiais de Portugal 

apresentados por Niza (2007) e encontram-se tabelados no anexo I. 

Niza (2007) traça no seu trabalho a evolução da utilização de materiais em Portugal, 

compilando dados de extracção doméstica, importações e exportações para o periodo de 1980-

2000. 
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Dado que a Pegada Ecológica é uma medida conservativa, estática num periodo de tempo 

(ano), teve que se optar por um ano para o cálculo da Pegada Ecológica. Esta escolha foi 

efectuada com base nos resultados do trabalho de Niza (2007) e na disponibilidade dos dados, 

logo, o periodo de 1980-2000 oferecia esta possibilidade, mas visto que os estudos de pegada 

ecologica datam dos anos 90 e a disponibilidade dos dados recaem para uma data mais 

recente, optou-se por efectuar o estudo para o ano 2000. 

No anexo I encontram-se as tabelas, com os dados de extracçao doméstica, importações e 

exportações respectivamente. 

Nestas tabelas encontram-se dados com graus diferentes de agregação. Enquanto a extracção 

doméstica apresenta maior grau de desagragação, incluindo grande detalhe, os dados 

respeitantes às importações e exportções encontram-se agregados em grandes grupos.  

A fonte original de dados, fornece grupos de materiais que originalmente não são tratados pela 

Pegada Ecológica. São eles, para a extracção doméstica: metais, minerais industriais, minerais 

de construção e minerais de construção e industriais; para as importações e exportações: 

minerais metálicos, minerais não metálicos, produtos semi-fabricados de minerais metálicos, 

produtos semi-fabricados de minerais não metálicos, produtos acabados predominantemente 

de minerais metálicos e produtos acabados predominatemente de minerais não metálicos. 

Estas categorias não são incluidas nos cálculos, porque a Pegada Ecológica só contabiliza 

pressões exercidas no ambiente e seus respectivos impactes decorrentes do uso do solo e 

emissão de CO2. Apesar destas categorias influenciarem bastante o uso dos solos, não são 

tidas em conta, uma vez que estes materiais representam recursos não renováveis, logo não 

contabilizados pela Pegada Ecológica.  

 

5.1.2. Recolha de dados de produtividade 

Os dados de produtividade, correspondem ao rendimento de cada um dos itens de consumo. A 

cada material/item é associado um rendimento que usualmente é apresentado em unidades de 

massa por unidades de área. O mais comum é t/ha, que representa o que é possível extrair em 

massa numa determinada área. 

Os factores de rendimento utilizados neste trabalho foram recolhidos da NFA desenvolvida pela 

Footprint Network, edição de 2006, para a Hungria no ano de 2003 (FootprintNetwork, s.d.). 

A justificação para a escolha destes dados recai uma vez mais sobre a disponibilidade dos 

dados. A Footprint Network foi a única fonte que disponibilizou a sua metodologia e dados de 

forma mais ou menos clara e transparente. 

Relativamente à escolha do ano, 2003 é o único disponibilizado pela Footprint Network. 

O mesmo se aplica à escolha dos dados em si de produtividade, que apenas são fornecidos 

para um país exemplo – a Hungria.  
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Tendo plena consciência de que os dados de produtividade dependem da qualidade do solo, 

irrigação, tecnologia disponível, e tantos outros factores e de que, como tal, cada país tem o 

seu grupo de factores de rendimento, é no entanto, impossível, a este nível, calcular os 

factores de rendimento de Portugal, principalmente devido à falta de dados bem como falta de 

clareza dos dados e consequente metodologia. Quer-se com isto dizer que, apesar de se ter 

consciência de que estes dados influenciarão os resultados finais, optar-se pelo cálculo dos 

mesmos seria ainda uma opção que conduziria a resultados mais distantes da realidade, pois 

não há clareza na metodologia de cálculo destes factores. Os factores de rendimento são 

apresentados no anexo II. 

 

5.2. Metodologia 

Como já foi referido, a Pegada Ecológica de Portugal sofreu um tratamento semelhante à 

abordagem do composto. Logo, após a compilação dos dados, o próximo passo dedica-se ao 

cálculo de cada uma das parcelas do consumo, extracção doméstica, importação e exportação. 

Optou-se pela divisão dos cálculos desta forma, primeiramente pelas diferentes formas de 

agregação dos dados, e segundo pela possibilidade de uma análise mais detalhada, podendo-

se com isto, observar quais as parcelas que mais contribuem para a criação de pressões 

ambientais, se a extracção doméstica ou as trocas. 

Para a extracção doméstica, que apresenta maior nível de desagregação, excepto para a 

biomassa de pastagem, é criada uma folha de cálculo na qual, para cada uma das categorias 

provenientes da MFA apresentadas no anexo I, são efectuados os cálculos com base na 

equação 1, 2 e 3, para cada item, excluindo para o caso dos combustíveis fósseis, os quais 

sofrem um tratamento diferente, como se constatará. Neste passo são utilizados os factores de 

equivalência do ano 2001 de Wackernagel, et al. (2005): 

Tabela 2 – Factores de equivalência 

Áreas 
Factores de 

equivalencia (gha/ha) 

Cultivo 2,2 

Floresta 1,4 

Pasto 0,5 

Meio marinho 0,4 

Águas Interiores 0,4 

Área construída 2,2 



40 

 

Para o caso da biomassa de pastagem, os dados provenientes de MFA encontram-se muito 

agregados, portanto existe apenas uma categoria (extraction from grazing) que representa a 

massa de alimentos extraída para alimento de animais, para a produção de carne e produtos 

derivados de animais, como lã, leite, peles etc. De forma a contornar este obstáculo recorreu-

se aos factores de rendimento disponíveis pela Footprint Network aos quais se estimou um 

rendimento médio. 

Deste modo, efectua-se o passo de conversão de dados de consumo para área de extracção 

doméstica. 

Para o caso das importações e exportações, há um problema aparente visto que estas 

parcelas se apresentam bastante agregadas, e logo não se podem aplicar os factores de 

rendimento, uma vez que estes existem descriminados para cada um dos item de consumo. 

 Para se ultrapassar este problema são criados factores de rendimento médios ponderados, 

apresentados na tabela 3, baseados na categoria da extracção doméstica: 

"276 /�"/'6$5�6/ � % ;1�'4 6�6$(+"  <' < 
% ;1�'4 6�6$  <' <(

       (Equação 5) 

 

Tabela 3 – Factores de Rendimento médio ponderados 

 Unidades Factor de 
rendimento médio 

ponderado  

Biomassa agricola t/ha 12,58 

Biomassa florestal m3 ub6/ha 4,73 

Pescas t/ha 5,72 

Biomassa de pastagem gha/t 1,30 

 

Assim sendo, após a obtenção dos factores de rendimento médio ponderados por categoria, 

compara-se o que representa cada um dos grupos das importações no cabaz total das 

importações com o que representa cada uma das categorias no cabaz total da extracção 

doméstica. Como estes valores se assemelham (ver figuras 11 e 12), então aplica-se a cada 

uma das categorias das importações os factores de rendimento médio ponderado provenientes 

da extracção doméstica. 

 

                                                           

6  m3ub (cubic meters of underbark wood) é a unidade utilizada pela FAO para descrever a 

biomassa florestal  
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 Figura 11- Extracção Doméstica de Portugal no ano 2000 

 

 

Figura 12 – Importações de Portugal no ano 2000 

 

Para o caso das exportações aplicam-se directamente os resultados da ponderação do factor 

de rendimento médio, já que os materiais que figuram nas exportações derivam da extracção 

doméstica e importações. 

A utilização deste processo requer uma uniformização das categorias importações e 

exportações, de forma a torná-las equivalentes às categorias de extracção doméstica. Assim, 

foram criados 5 grandes grupos: 

• Combustíveis fósseis, do qual fazem parte os combustíveis fosseis e produtos semi-

fabricados de combustíveis fósseis; 

• Biomassa agrícola, que compreende, biomassa agrícola e produtos de origem agrícola 

vegetal; 

• Biomassa florestal, que inclui, biomassa vegetal, produtos semi-fabricados de 

biomassa vegetal e produtos acabados de origem vegetal; 
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• Pescas, que abarca a biomassa proveniente das pescas; 

• Pastagens, que abrange, os animais como produtos e produtos de origem agrícola 

vegetal. 

As restantes categorias, como a que representa “outros produtos” foi distribuída pelas restantes 

categorias, isto é, determina-se em termos de percentagens o que representa cada uma das 

categorias, e essa percentagem é atribuída em termos da categoria “outros produtos”. Por 

exemplo, se os combustíveis fósseis representam 42% das importações então representam 

também 42% da categoria outros produtos. 

No caso dos produtos abióticos e bióticos, estes não foram distribuídos por todas categorias, 

ficaram apenas a fazer parte, no caso dos abióticos, aos combustíveis fosseis e aos restantes 

materiais que não são utilizados nos cálculos, e os bióticos a todos as categorias que 

representam biomassa. 

Neste ponto já se tem a Pegada Ecológica das diferentes parcelas do consumo, no entanto, 

falta ainda uma fatia bastante importante, a fatia dedicada à energia.  

Esta fatia representa a área necessária para o sequestro de CO2 que para o cálculo aplica a 

expressão apresentada na figura 9, ou seja: 

=5$��6$�0$>1$045/�6$�?@A � B$2 009$0�6$�
!�5C/'/� DE�'�/��C0/5F 6��

"$G/0�/!$�'/0 H
0$>1$045/�6$�?@A
�"$G�0�IG/5$04�0

+ ,$IG/5$04�0�  (Equação 6) 

 

A percentagem de carbono não absorvida pelos oceanos é obtida pela Footprint Network 

(Footprint Network, s.d.), a qual contabiliza a quantidade absorvida pelos oceanos como 26%. 

Este dado é obtido pelo quociente entre as emissões mundiais de CO2 e o fluxo de carbono 

entre os oceanos e atmosfera. Assim, a percentagem que não é absorvida pelos oceanos 

corresponde a 74%. 

Quanto ao sequestro de CO2 pelas florestas, a Footprint Network (Footprint Network, s.d.) 

adopta o valor de 1 t/ha/ano utilizado pelo IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 

As emissões de carbono, segundo o método da NFA têm como fonte a IEA (International 

Energy Agency – Agência Internacional de Energia) que utiliza uma abordagem denominada 

Sectoral Approach, que é calculada utilizando a abordagem do IPCC. As emissões calculadas 

desta forma incluem apenas as emissões que derivam da queima completa dos combustíveis 

fósseis. 

No caso da abordagem aplicada a Portugal, são utilizados os resultados da IEA. Apesar de 

existirem contabilizados os combustíveis fósseis para Portugal através de MFA, preferiu-se 

utilizar os resultados da IEA. Desta forma evita-se a perda de precisão nos resultados finais, já 

que para o cálculo das emissões de CO2, ter-se-ia que transformar a massa de combustíveis 

fósseis em emissões de CO2. 
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Outra explicação para a preferência da utilização do resultado da IEA relaciona-se com a 

possibilidade de uma melhor comparação com os resultados previstos pela metodologia da 

NFA apresentada pela WWF, provando-se desta forma a fiabilidade do método desenvolvido. 

Outras semelhanças apresentadas com a metodologia do componente, correspondem à 

apresentação dos resultados nas tradicionais áreas de cultivo, floresta, construção, pesca, 

energia e pastagens.  

Assim, a biomassa agrícola representa a área de cultivo, a biomassa florestal a área de 

floresta, as pescas naturalmente correspondem à área aquática das pescas, a área de 

sequestro de CO2 representa a área de energia, as pastagens são representadas pela 

biomassa de pastagem. 

A única área que não tem qualquer ligação aos dados provenientes de MFA corresponde à 

área de construção a qual foi obtida através das imagens de satélite, as quais se podem 

encontrar em: Alterações da Ocupação do Solo de Portugal Continental: 1985-2000 (Caetano, 

et al., 2005), como áreas artificializadas. 

 

5.3. Resultados 

Nesta secção serão apresentados os resultados finais do cálculo da Pegada Ecológica para 

Portugal (no anexo III encontram-se tabelas mais detalhadas dos cálculos para cada uma das 

parcelas do consumo). 

Os resultados relativos à parcela de extracção doméstica encontram-se mais desagregados, 

logo com maior nível de detalhe, portanto é interessante fazer uma análise da contribuição de 

cada sector para a Pegada Ecológica desta parcela. 

Excluindo as fatias da área de construção e de energia, que serão só apresentadas na Pegada 

Ecológica final, a fatia que mais pressão exerce no ambiente é a área de cultivo, seguindo-se a 

área de pastagem, como se pode visualizar na tabela 4 e figura 13. 
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Tabela 4 – Pegada Ecológica da Extracção Doméstica de Portugal para o ano 2000, excluindo as áreas de energia e 
construção 

Áreas 

Pegada Ecológica de 

extracção doméstica 

(gha/pessoa) 

Cultivo 1,00 

Floresta 0,37 

Pesca 0,08 

Pasto 0,72 

Total 2,2 

 

 

Figura 13 – Pegada Ecológica da Extracção Doméstica de Portugal no ano 2000 

 

Uma vez, que a área de cultivo representa a maior fatia da Pegada Ecológica é interessante 

verificar como se distribui a Pegada Ecológica dentro desta fatia. Pela representação gráfica 

(figura 14) torna-se elucidativo quais as culturas que maior impacte exercem sobre o ambiente.  
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Figura 14 – Pegada Ecológica da Extracção Doméstica de Biomassa Agrícola de Portugal no ano 2000 

 

Da porção outras culturas fazem parte as seguintes culturas: forage product nec, maize for 

forage and silage, mixed grasses and legumes, sugar beets, sugar beet leaves, Sorghum for 

Forage and Silage. 

Dada a importância da área de pasto na Pegada Ecológica da extracção doméstica, seria 

interessante verificar quais os maiores contribuintes para este facto. No entanto, os dados 

disponibilizados pela MFA encontravam-se já bastante agregados, constituindo apenas uma 

categoria, que representa a massa possível extrair de uma área de pasto. Isto é, a categoria 

apresentada pela MFA como pasto corresponde ao consumo de pasto por parte dos animais.  

Relativamente às parcelas de importações e exportações, verifica-se que as importações 

apresentam maior peso que as exportações. Como se pode observar pela tabela 5 mais uma 

vez a área de cultivo é a principal responsável pela Pegada Ecológica. 
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Tabela 5 – Pegada Ecológica das Importações de Portugal relativas ao ano 2000 

Áreas 

Pegada Ecológica 

das importações 

(gha/habitante) 

Cultivo 0,144 

Floresta 0,089 

Pesca 0,002 

Pasto 0,027 

Total 0,3 

 

 

Figura 15 – Pegada Ecológica das importações de Portugal do ano 2000 

 

Quanto às exportações, não se verifica o mesmo que nas importações e extracção doméstica. 

Nesta parcela, a área que maior fatia ocupa é a área florestal (tabela 6). Logo, esta área será 

das que menor peso terá na Pegada Ecológica final, já que esta parcela é subtraída como foi 

pressuposto pela equação 4. Assim sendo, esta parcela será alocada ao país que importará os 

produtos considerados, em cada uma das áreas representadas na tabela 6. 

As exportações representam uma fracção muito pequena dos materiais processados. Isto 

significa que, em Portugal, o consumo interno é muito semelhante, em peso, à produção (Niza, 

2007). 
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Tabela 6 – Pegada Ecológica das exportações de Portugal relativas ao ano 2000 

Áreas 

Pegada Ecológica das 

exportações 

(gha/habitante) 

Cultivo 0,010 

Floresta 0,092 

Pesca 0,001 

Pasto 0,036 

Total 0,1 

 

 

Figura 16 – Pegada Ecológica das exportações de Portugal relativas ao ano 2000 

 

Ainda pela observação das tabelas 4 e 5 é possível concluir que a parcela que mais contribui 

para pressões ambientais relativas à ocupação do solo é a extracção doméstica, com a área de 

cultivo como principal contribuinte para este facto.  

Finalmente, na tabela 7 encontra-se a Pegada Ecológica total de Portugal calculada segundo a 

metodologia descrita no capítulo anterior e na figura 17 é apresentada a distribuição da Pegada 

Ecológica. 
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Tabela 7 – Pegada Ecológica total de Portugal para o ano 2000 

Áreas 
Pegada Ecológica 

(gha) 

Pegada Ecológica 

(gha/habitante) 

cultivo 23842776 2,33 

floresta 3807852 0,37 

pescas 878666 0,09 

pasto 7365387 0,72 

Área de energia 17045967 1,67 

Área de construção 525549 0,05 

Total 53466199 5,2 

 

 

Figura 17 – Pegada Ecológica total de Portugal  

 

5.4. Discussão dos Resultados 

O primeiro olhar sobre esta discussão debruça-se sobre o objectivo do cálculo da Pegada 

Ecológica de Portugal. Segundo descrito, no início do capitulo 5, a Pegada Ecológica de 

Portugal é calculada com o intuito de provar que este método, que parte de dados baseados na 

MFA, é uma abordagem expedita ao cálculo da Pegada Ecológica. 

Ora, segundo os dados apresentados na tabela 7, a Pegada Ecológica segundo esta 

metodologia apresenta um valor de 5,2 hectares globais, com a distribuição apresentada na 
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figura 17. Segundo a WWF (Wackernagel, et al., 2005) a Pegada Ecológica de Portugal para o 

ano 2001 é a apresentada na tabela 8. 

Tabela 8 – Resultados da Pegada Ecológica de Portugal para o ano 2001 segundo a WWF 

Áreas Pegada Ecológica WWF 

(gha/habitante) 

Cultivo 0,85 

Floresta 0,53 

Pescas 1,25 

Pasto 0,22 

Área de energia 2,4 

Área de construção 0,02 

Total 5,3 

 

Verifica-se uma grande semelhança de resultados entre a Pegada Ecológica calculada 

segundo a abordagem desenvolvida neste trabalho e a abordagem da NFA, o que parece 

apontar para a validez da abordagem. 

No entanto, o peso de cada uma das porções de área da Pegada Ecológica, para os dois 

métodos, difere bastante em determinadas áreas, como se pode observar pela figura 18. 

 

Figura 18 – Análise comparativa dos resultados da Pegada Ecológica de Portugal  
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A diferença na proveniência e no tratamento dos dados é a principal causa para as diferenças 

na distribuição dos resultados. De facto, pela observação da figura 18 é possível verificar que 

as maiores disparidades se relacionam com a diferença obtida entre as áreas de cultivo e de 

pesca. Na primeira verifica-se uma diferença de 1,48gha e para a segunda uma diferença de 

1,16gha. No entanto, no primeiro caso a maior área de cultivo pende para a Pegada Ecológica 

calculada através de MFA enquanto no segundo caso a área de pesca que apresenta maior 

valor é a da WWF. Pode-se então concluir que estas duas áreas recorreram nitidamente a 

diferentes fontes, mas que no fundo acabam por se compensar dando origem a um valor final 

de Pegada Ecológica bastante similar.  

Além da diferença de fontes, é necessário ter em conta que a disparidade de valores deve-se 

também às opções tomadas, entre as quais o facto de se ter considerado factores de 

rendimento/produtividades da Hungria. De facto, analisando, uma vez mais a figura 18, por 

exemplo para a área de pesca, onde se denota uma das maiores disparidades, compreende-se 

que o facto de se terem utilizado os factores de rendimento húngaros pode ter conduzido a 

esta diferença, já que a localização geográfica da Hungria (país não costeiro) leva a uma 

produtividade menor. Este facto é confirmado pela observação da extracção doméstica da 

Hungria7, na qual se pode observar uma extracção de 25000 toneladas de produtos marinhos, 

contra cerca de 230000 toneladas de Portugal, portanto pode-se inferir que Portugal terá neste 

caso uma produtividade superior. 

Dada a coincidência de resultados da Pegada Ecológica calculada e da publicada pela WWF, é 

interessante analisar os resultados à luz da biocapacidade de Portugal calculada pela WWF. 

Assim, como a Pegada Ecológica representa um indicador de procura de recursos no 

ambiente, a biocapacidade representa a oferta de recursos por parte do ambiente. Desta forma 

pode-se analisar a situação de Portugal em termos de overshooting, ou seja, se se encontra 

em défice ecológico. 

Na tabela que se segue (tabela 9) é apresentada a Pegada Ecológica distribuída pelas áreas 

que a representam e na coluna seguinte encontra-se a biocapacidade de Portugal segundo a 

WWF. Estas duas parcelas são subtraídas (Défice ecológico = Biocapacidade – Pegada 

Ecológica) de forma a obter a défice ecológico de Portugal. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Dados provenientes do projecto MOSUS (www.mosus.net) fornecidos por Samuel Niza. 
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Tabela 9 – Défice Ecológico de Portugal 

Áreas 
Pegada Ecológica 

(gha/habitante) 

Biocapacidade 

(gha) 

Défice Ecológico 

(gha) 

Cultivo 2,33 0,41 -1,92 

Floresta 0,37 1,24 0,87 

Pescas 0,09 0,08 -0,01 

Pasto 0,72 0,06 -0,66 

 

Pela análise da tabela 9 conclui-se que Portugal se encontra em défice ecológico em relação a 

todas as áreas excepto para a área de floresta. Isto significa que Portugal ultrapassou a 

capacidade de produzir biomassa para consumo, e ainda que se encontra em overshooting, já 

que o total de Pegada Ecológica ultrapassa a biocapacidade. 

 De facto, pela análise da figura 19, constata-se que a Pegada Ecológica de Portugal 

ultrapassa desde antes de 1961 a sua biocapacidade. Até início dos anos 70 a Pegada 

Ecológica cresceu apresentando em seguida, até cerca dos meados dos anos 80, um 

decréscimo. A partir daquela altura volta-se a observar um crescimento da Pegada Ecológica. 

O decréscimo da Pegada Ecológica dá-se durante o período à volta do 25 de Abril, entre 1971 

e 1982, coincidindo com o primeiro grande choque petrolífero. O aumento da Pegada Ecológica 

a partir de meados dos anos 80 coincide com a adesão de Portugal à então CEE (1986), que 

levou a um desenvolvimento económico e consequente aumento das trocas (importações e 

exportações) com o exterior. 

 

Figura 19 – Pegada Ecológica e Biocapacidade de Portugal de 1961 a 2000.  

 Fonte: Footprint Network ( s.d. a) 
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Niza (2007), demonstra que a extracção doméstica aumenta continuamente entre 1980 e 2000, 

facto esse, que pode explicar o aumento da Pegada Ecológica no mesmo período. A isto está 

associado o facto da extracção doméstica ser a parcela que mais contribui para a Pegada 

Ecológica total, logo um aumento desta parcela na MFA, conduz a um aumento na Pegada 

Ecológica. 

Pela análise da figura 20, é possível ainda identificar os principais contribuintes para os 

decréscimos e crescimentos da Pegada Ecológica portuguesa ao longo destes quarenta anos. 

 

Figura 20 – Pegada Ecológica de Portugal por componente.  

Fonte: Footprint Network ( s.d. a) 

 

A figura sugere que o maior contribuinte para o aumento da Pegada Ecológica na década de 

80 é a área de absorção de CO2 que, até à data, representava uma das parcelas menores. 

Relativamente ao decréscimo acentuado entre o período de 1970 e 1980 constata-se que a 

principal fonte é a área de pescas que sofre uma grande queda. 
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6. Pegada Ecológica de Lisboa 

Tal como foi verificado no capítulo anterior, é possível calcular a Pegada Ecológica utilizando 

como fonte os dados dos fluxos de materiais recolhidos através da metodologia de MFA.  

Em geral as regiões urbanas devido à concentração de actividades económicas, densidades 

populacionais e de stocks de materiais induzem elevados fluxos de materiais. A cidade de 

Lisboa, como capital administrativa constitui-se como um importante catalisador dos fluxos de 

materiais do país (Niza, 2007). Como já foi verificado, o facto de existir um fluxo elevado de 

materiais é sinónimo de uma Pegada Ecológica elevada, daí a importância do cálculo da 

Pegada Ecológica de uma cidade da dimensão de Lisboa. 

Neste capítulo, será apresentada a Matriz dos Materiais de Lisboa (Ferrão, et al., 2007), um 

estudo que contabiliza os fluxos de materiais da capital. Sobre os resultados deste trabalho é 

construído o exercício para a estimativa da Pegada Ecológica de Lisboa, de forma semelhante 

ao realizado para Portugal. No entanto, foi necessário realizar algumas adaptações ao método, 

principalmente devido às características de uma cidade como Lisboa, bem como à 

disponibilidade dos dados. 

 

6.1. Compilação de dados 

Os dados foram recolhidos essencialmente do documento já citado, Matriz dos Materiais de 

Lisboa (Ferrão, et al., 2007). 

A metodologia de contabilização dos fluxos de materiais de Lisboa seguiu a óptica do 

EUROSTAT, com devidas adaptações, já que esta metodologia foi prioritariamente 

desenvolvida para contabilizar os fluxos de materiais à escala nacional. Uma vez ultrapassados 

os constrangimentos impostos pela escala da análise, foi possível efectuar esta contabilização, 

tendo especial atenção para o facto de estabelecer um meio de tratar os dados, no sentido de 

permitir a sua actualização periódica.  

A problemática desta metodologia prende-se com vários factores. Um dos problemas descritos 

pelos autores da Matriz dos Materiais de Lisboa (MML), é um problema comum entre os 

autores de fluxos de materiais de cidades, prende-se com o estabelecimento das fronteiras 

efectivas da cidade, o que dificulta a contabilização correcta do que entra (e de onde) e do que 

sai (e para onde) da cidade. Outra problemática com que se depararam os autores é o facto 

dos meios urbanos serem locais onde se processo pouca, ou mesmo nenhuma extracção de 

materiais. O mesmo caso se sucede no que diz respeito à actividade agrícola, o que implica 

que a maioria dos materiais consumidos na cidade é importada. Pode-se, portanto, considerar 

que para a cidade de Lisboa a categoria de extracção doméstica é residual podendo ser 

arbitrada como inexistente em termos de contabilização de fluxos de materiais (Ferrão, et al., 

2007). Ora, perante este cenário as categorias de importações e exportações assumem grande 
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importância. Uma vez que a extracção doméstica é praticamente inexistente e a produção local 

baixa, a exportação de materiais originários de Lisboa pode ser considerada marginal, logo 

assume-se que a exportação de produtos originários de Lisboa é praticamente inexistente. 

Desta forma conclui-se que o principal catalisador dos fluxos de materiais na cidade são as 

importações. Estes resultados são apresentados no anexo IV. 

Uma vez mais, tal como para Portugal, o único dado que não tem qualquer relação com  o 

balanço de materiais é a área artificializada que dará origem à área construída. Para Lisboa, 

dada a falta de disponibilidade de dados, considerou-se toda a área da cidade, cerca de 84 km2 

citados pela Câmara Municipal de Lisboa (CML). 

 

6.2. Metodologia  

Tal como no caso de Portugal a pegada de Lisboa utiliza os dados provenientes de MFA (neste 

caso da MML) para o cálculo das diferentes áreas de ocupação do solo à excepção da área de 

energia e de construção. A metodologia aplicada a Lisboa coincide em tudo com a aplicada a 

Portugal, com a nuance da agregação dos materiais. Como se verifica a MML reúne a 

informação de MFA de Lisboa de uma forma muito concisa e agregada, dando origem a um 

resultado em termos de área pouco desagregado. Sendo que Lisboa faz parte de Portugal, 

utiliza as produtividades médias ponderadas por categoria.  

Tal como nos dados de MFA de Portugal, na MML também figuram categorias que não são 

contabilizadas pela Pegada Ecológica, calculada segundo a abordagem do composto. São 

elas, minerais metálicos e minerais não metálicos. Mais uma vez, figura também uma categoria 

de materiais designada não especificado, que tal, como para Portugal é distribuída pelas 

restantes categorias. 

Uma diferença para o método da pegada utilizado para Portugal relaciona-se com as 

características inerentes à cidade, ou seja, a existência apenas de dados de importação. Desta 

forma, não se poderá fazer o mesmo paralelismo para Portugal, analisando-se qual das 

parcelas do consumo contribuirá mais para a Pegada Ecológica, uma vez que se parte do 

princípio que a cidade de Lisboa apresenta praticamente apenas a parcela das importações. 

Para a área destinada ao sequestro de CO2, a área de energia, não havendo acesso a dados 

de emissões de CO2 para a capital, provenientes da queima de combustíveis fósseis, como era 

possível encontrar para Portugal na IEA, recorreu-se aos resultados da MML.  

A MML apresenta um valor de 1190000 toneladas de combustíveis fósseis. Este valor 

representa em massa os combustíveis fósseis necessários para a produção de energia 

eléctrica e os combustíveis fósseis utilizados por outras fontes. Uma vez que a energia 

eléctrica disponibilizada nos cálculos da MML se apresenta sob forma de energia primária e a 

energia utilizada por outras fontes encontra-se já num estágio final (depois de vários 
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processos, como a refinação) então é necessário separar estas duas parcelas de combustíveis 

fósseis. 

A parcela dedicada à energia eléctrica foi obtida após a consulta aos autores da MML, os quais 

calcularam esta parcela partindo do consumo de energia eléctrica de Lisboa para 2003 (dado 

obtido através do INE – 268793 tep). No entanto, para determinar o que este consumo 

representa em termos de combustíveis fósseis implica determinar o mix energético (carvão, 

petróleo e gás natural) envolvido na sua produção. Tendo em atenção ao valor de eficiência 

energética apresentada pela Matriz Energética de Lisboa (Araújo, et al., 2005) de 48%. Logo, 

partindo do princípio que as energias renováveis em Portugal representavam 35% da energia 

eléctrica produzida em Portugal em 2003, então os restantes 65% representam a energia 

consumida pelos combustíveis fósseis. Portanto a energia eléctrica produzida por combustíveis 

fósseis em Lisboa corresponderia a 3636990 tep. O que em massa de combustíveis fósseis 

corresponde 188463 toneladas, aplicando o mix energético obtido através da estatística da 

DGGE (Direcção Geral de Geologia e Energia) (DGGE, 2004). 

Ora, este valor de 188463 toneladas, subtraído ao apresentado na MML corresponde aos 

combustíveis fósseis utilizados por outras fontes. Utilizando os poderes caloríficos das outras 

fontes em questão obtém-se a energia, que a posteriori é transformada em emissões de 

carbono. Desta forma aplica-se a equação 6 e obtendo-se a área de sequestro de CO2. 

No anexo VI encontram-se os cálculos detalhados dos cálculos da área de energia. 

Outra adaptação feita para o caso de Lisboa prende-se, mais uma vez, com a agregação dos 

resultados. Devido a esta agregação não figuram os resultados do balanço de materiais de 

Lisboa uma categoria de biomassa de pasto. Este facto deve-se ao tratamento dado pelos 

autores da MML aquando a sua realização. Os autores agregaram esta parcela à biomassa 

agrícola, assumindo que os animais domésticos consumidos em Lisboa e seus derivados eram 

alimentados por produtos agrícolas logo, traduziram os animais em massa de pasto, pelo que 

nos resultados não figurará uma parcela de biomassa de pasto, que está implícita na biomassa 

agrícola. 

  

6.3. Resultados  

Como resultado dos cálculos enunciados pela metodologia e assumindo que a área construída 

de Lisboa corresponde à área total da cidade, uma área de 84 km2 e com uma população de 

540 mil habitantes (INE, 2004), obtêm-se os seguintes resultados. 
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Tabela 10 – Pegada Ecológica de Lisboa em 2004 

Áreas 
Pegada 

Ecológica (gha) 

Pegada Ecológica 

(gha/habitante) 

Cultivo 268672,59 0,498 

Floresta 151088,77 0,280 

Construção 18612,48 0,034 

Pescas 851,09 0,002 

Área de energia 1228752,31 2,275 

Total 1667977,24 3,1 

 

Segundo a estimativa efectuada a partir dos dados da MML e segundo o número de habitantes 

da cidade, Lisboa no ano 2004 utilizou um total de 3,1 gha para consumo de bens alimentares, 

produtos energéticos e para infrastruturas. Pela figura de distribuição da Pegada Ecológica de 

Lisboa, figura 21, conclui-se que a área que mais impacte provoca é a área de energia, 

perfazendo cerca de três quartos do total da Pegada Ecológica, enquanto que as áreas de 

cultivo ocupam as restantes posições como maiores contribuintes para o impacte provocado 

pelo consumo em Lisboa. 

 

Figura 21 – Distribuição da Pegada Ecológica de Lisboa por sectores e 2004 

 

Relativamente aos combustíveis fósseis consumidos em Lisboa, a parcela que mais contribui 

para este cabaz corresponde às emissões de outras categorias. Este valor representa 75% da 

Pegada Ecológica da energia, os restantes 25% dizem respeito às emissões provenientes da 

queima de combustíveis fósseis para produção de energia eléctrica.  

16%
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Comparativamente à biocapacidade do Mundo, apresentada na tabela 11, a Pegada Ecológica 

dos lisboetas ultrapassa a biocapacidade disponível por habitante do planeta, supondo que 

teoricamente os recursos estariam repartidos de forma equitativa. 

Tabela 11 – Distribuição da biocapacidade Mundial em 2001  

Fonte: (Wackernagel, et al., 2005) 

Áreas 

Biocapacidade 

mundial 

(gha/habitante) 

Cultivo 0,53 

Pasto 0,27 

Floresta 0,81 

Pescas 0,13 

Total 1,7 

 

Realça-se que a Pegada Ecológica de Lisboa pode estar a ser sobrestimada, uma vez que o 

que é consumido na cidade de Lisboa não corresponde apenas aos habitantes da cidade, mas 

também a todos os indivíduos que circulam na cidade (tal como estudantes que não habitam 

na cidade, trabalhadores não residentes, turistas, etc.). De facto, este assunto já foi 

mencionado pela DEFRA (2005) como uma aparente contradição ao princípio da 

responsabilidade, já que os impactes de, por exemplo, turistas serem atribuídos ao local onde o 

turismo ocorre, no entanto, os turistas não são contabilizados como habitantes. Mas a 

metodologia do composto defende que o impacte do turismo é relativamente ao dos habitantes 

menor. 

Além do turismo, outro factor que poderá ter contribuído para a subestimação da Pegada 

Ecológica de Lisboa refere-se ao facto de apenas se ter contabilizado as importações, já que 

as restantes parcelas do consumo foram consideradas marginais. Logo, a expressão 4 resume-

se a: consumo = importações. 

 

6.4. Discussão dos resultados – Análise comparativa 

O facto de não existir ainda, uma metodologia padronizada de cálculo da Pegada Ecológica 

conduz a tarefa de comparação com outras cidade ou áreas urbanas algo difícil. De facto, 

analisando a Pegada Ecológica de Londres publicada pela BFF (BFF, 2002), compreende-se 

que o facto de não existir uma metodologia uniformizada torna a comparação de resultados 
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complicada. No entanto, no relatório da BFF sobre a Pegada Ecológica de Londres chega-se 

ao resultado de 6,63 gha no ano 2000, com a distribuição apresentada na tabela 12. 

Tabela 12 – Pegada Ecológica de Londres, 2002 

 
Pegada Ecológica 

de Londres 

(gha/habitante) 

Energia directa 0,69 

Materiais e resíduos 3,05 

Alimentação 2,8 

Transportes 0,34 

Água 0,02 

Área construída 0,05 

Sub-total 6,95 

Pegada Ecológica do 

turismo 

-0,32 

Total 6,63 

 

Ora, pela análise da tabela 12, depreende-se que, a já mencionada abordagem do 

componente, contabiliza a Pegada Ecológica de forma bastante diferente da abordagem do 

composto, aplicada para Portugal e Lisboa.  

De facto, observando de forma detalhada os resultados obtidos para Londres e tentando fazer 

um paralelismo com Lisboa, compreende-se que esta não é uma tarefa fácil, ora pela forma 

como são apresentadas as categorias do consumo londrino, ora pelo facto de nesta Pegada 

Ecológica se terem em conta materiais que não a biomassa, tais como os materiais e resíduos, 

bem como a água. Reunindo todas estas características que tornam a pegada de Londres 

diferente da lisboeta, compreende-se porque esta terá mais do dobro da pegada de Lisboa.  

Numa nova tentativa de comparação de resultados optou-se por utilizar o resultado de uma de 

uma cidade que utilizasse a metodologia do composto, tal como Lisboa. Desta forma utiliza-se 

como comparação a Pegada Ecológica de Barcelona (Relea, et al., 1996). 
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Tabela 13 – Pegada ecológica de Barcelona, 1996 

Áreas 
Pegada Ecológica 

(gha/habitante) 

Cultivo 0,49 

Floresta 0,08 

Construção 0,005 

Pescas 0,65 

Área de pasto 0,99 

Área de energia 1,02 

Total 3,23 

 

Dada a semelhança metodológica, os resultados são comparáveis aos resultados obtidos para 

Lisboa. Uma vez que se apresentam as mesmas categorias é possível fazer uma análise 

comparativa relativamente às áreas ocupadas (figura 23).  

Para a comparação entre as duas cidades, dada a falta de detalhe do cálculo da pegada de 

Lisboa e a consequente inexistência de área de pasto, para o caso de Barcelona somam-se as 

duas áreas. 

 

Figura 22 – Análise comparativa entre a Pegada Ecológica de Lisboa e Barcelona 
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A Pegada Ecológica de Lisboa tem um valor próximo do obtido pelo mesmo método para 

Barcelona. Quanto às distribuição dos resultados para Lisboa, pode-se verificar que Lisboa tem 

resultados semelhantes no que diz respeito à área de construção, no entanto para as restantes 

categorias apresenta grandes disparidades. 

 Com esta análise não se pretende efectuar uma comparação detalhada entre cidades, mas 

sim, demonstrar que o valor de 3,1 gha obtido para Lisboa é valor plausível para uma cidade 

da envergadura de Lisboa. 

No estudo efectuado para Barcelona (Relea et al Prat, 1996), são apresentadas pegadas 

ecológicas de outros centros urbanos, concluindo que existem pequenas diferenças entre os 

resultados apesar da dificuldade de comparação entre metodologias utilizadas, ora veja-se: 

• Santiago de Chile – 2,6 gha/ habitante 

• Vancouver – 4,3 gha/ habitante 

• Munique – 3,5 gha/ habitante 

No entanto, existem grandes diferenças entre as pegadas ecológicas das regiões 

comparativamente com a dimensão real da cidade: 

• Santiago de Chile – 16 vezes a extensão da região 

• Vancouver – 19 vezes a extensão da região 

• Munique – 145 vezes a extensão da região 

Concluem naquele estudo que, se uma cidade ou região é difusa, a sua pegada (entendida 

como o número de vezes da extensão da região) é mais pequena que se a cidade for 

compacta, tendo a mesma Pegada Ecológica individual ou seja, o mesmo consumo e impacte 

associado. Para evitar incorrecções deste calibre nas comparações utilizam-se as Pegada 

Ecológicas traduzidas em hectares globais por pessoa. 

Logo, concluem que a Pegada Ecológica como indicador é bastante influenciada pelo consumo 

dos habitantes da zona que se considera e a extensão da zona. 
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7. Conclusões 

Pela análise dos resultados de ambas as pegadas ecológicas (Portugal e Lisboa) verifica-se 

acima de tudo que este se apresenta como um método viável para o cálculo da Pegada 

Ecológica, não obstante as simplificações que foram realizadas ao longo dos cálculos  

A necessidade de realizar simplificações que podem conduzir a incorrecções e inexactidões 

dos resultados, resultam principalmente da falta de transparência do método adaptado (NFA – 

abordagem do componente), mas sobretudo devido à indisponibilidade de dados, que levaram 

a suposições de algum modo grosseiras. Todavia verifica-se, que a contabilização dos fluxos 

de materiais parece ser uma boa fonte de dados e que apresenta uma relação muito estreita 

com a Pegada Ecológica. 

De facto, comparando-se os resultados obtidos para Portugal (53 milhões e 500 mil hectares 

globais) com os obtidos para Lisboa (cerca de1 milhão e 700 mil hectares), conclui-se que a 

área ocupada por Lisboa representa 3% da área de Portugal. Da mesma forma se faz o 

paralelismo entre o consumo de materiais, concluindo-se que os materiais consumidos em 

Lisboa representam 7% dos materiais consumidos no país. Destes 7%, o estudo Ferrão, et 

al.(2007) conclui que entre os 10 produtos mais consumidos em Lisboa em termos de peso, os 

alimentos assumem o primeiro lugar, tal como na Pegada Ecológica de Lisboa a segunda 

maior área é representada por área de cultivo, dedicada essencialmente à produção de 

produtos alimentares. 

Mesmo assim, Relea, et al. (1996) partilham da opinião que para o cálculo da Pegada 

Ecológica a nível regional existem demasiados entraves, devido à falta de dados específicos da 

região.  

Os problemas enfrentados pela falta de dados transformam esta ferramenta, por vezes, pouco 

aceitável para se definirem políticas com base nos seus resultados. Apesar de aparentemente, 

representar um bom indicador do impacte global da cidade, não deve ser utilizada como 

ferramenta de actuação local na defesa contra pressões ambientes decorrentes do consumo. 

Outro senão para a utilização da pegada como ferramenta de criação de políticas prende-se 

com a falta de uniformização metodológica. Como referido ao longo do trabalho, existem 

diversas metodologias sobre as quais é difícil exercer uma análise comparativa. 

Com intuito de analisar este facto, interroga-se a que nível a Pegada Ecológica poderá alterar 

as respostas às variações do consumo. 

Com os resultados apresentados para Portugal e Lisboa, distribuído pelas tradicionais áreas 

torna difícil verificar quais as contribuições para o consumo ao nível do componente. Desta 

forma a conclui-se que a abordagem do componente aponta para uma forma de desagregação 

da pegada em componentes, focando-se em categorias de maior interesse político. 
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Não obstante as críticas, a Pegada Ecológica apresenta um potencial que deve ser 

aproveitado, acima de tudo, como ferramenta de comunicação já que é um conceito que o 

publico em geral parece compreender e aceitar. Desta forma transmite, além de uma 

mensagem global da forma de como se encontra uma economia, como pode transmitir uma 

mensagem do consumo individual, uma vez que já existem ferramentas de cálculo da Pegada 

Ecológica que estimam a Pegada Ecológica de um indivíduo dependendo do seu estilo de vida. 

Num futuro próximo, pode-se vir a resolver este problema, relacionado com a falta de uma 

metodologia standard, no entanto, se se optar por alguma das metodologias existentes 

persistem assuntos por resolver, mesmo nos métodos mais recentes DEFRA (2005): 

• A consideração de que os impactes ambientais estão limitados ao uso do solo e às 

emissões de CO2; 

• A prática corrente de se utilizar a absorção como base da conversão de emissões de 

CO2 em superfície.  

• O facto de muitas metodologias ainda não terem em conta a energia incorporada nos 

produtos, ou seja, a energia necessária para a produção de bens e serviços. 

• A probabilidade de se estar a subestimar a biocapacidade, particularmente por se 

considerar os usos do solo de forma exclusiva para uma actividade. 

• O facto de não se contabilizar a gestão insustentável do solo, e os seus impactes 

associados. 

• A falta de transparência nos resultados, que implicará dúvidas sobre os resultados. 

Uma vez ultrapassados os constrangimentos desta ordem, e obtendo-se metodologia standard, 

aumentará o potencial do uso da Pegada Ecológica.  
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ANEXOS 

 

Anexo I – Dados compilados para cálculo da Pegada Ecológica 

de Portugal 

Tabela 13 – Extracção Doméstica de Biomassa Agrícola.  

Biomassa agrícola 
Extracção Doméstica 

(t) 

Biomass harvest 0 

Cereals 0 

Barley 33000 

Buckwheat 0 

Canary Seed 0 

Maise (grain maize) 2042400 

Millet 0 

Mixed Grain 0 

Oats 147000 

Rice, Paddy 217500 

Rye 46500 

Sorghum 0 

Triticale 49500 

Wheat (and  spelt) 580500 

Cereals nec (including Pop Corn, Fonio and 

Quinoa) 
0 

Roots and tubers 0 

Potaotes 1632000 
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Sweet Potatoes 29920 

Yams 2856 

Roots and tubers nec (including Cassava, 

Yautia, Taro) 
0 

Pulses 0 

Beans (including Dry Beans, Dry Broad Beans, 

Green Beans, Green Broad Beans, Bambara 

Beans, String Beans) 

170400 

Peas (including Chick-Peas, Dry Peas, Dry Cow 

Peas, Pigeon Peas) 
2400 

Lentils 0 

Lupins 29 

Vetches 0 

Pulses nec 0 

Oilcrops 0 

Groundnuts in Shell 72,25 

Hempseed 0 

Linseed 0 

Melonseed 0 

Mustard Seed 0 

Olives 723200 

Poppy Seed 0 

Rapeseed (rape and turnip rape) 0 

Safflower Seed 0 

Seed Cott 0 

Sesame Seed 0 
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Soybeans 0 

Sunflower Seed 80920 

Oilseeds nec (including Castor Beans, 

Kapokseed in Shell, Karite Nuts /Sheanuts/,Tung 

Nuts, Coconuts) 

112000 

Vegetables and melons 0 

Artichokes 0 

Asparagus 0 

Cabbages 203000 

Carrots 217500 

Cauliflower 50750 

Chillies, Peppers, Green 1450 

Cucumbers and Gerkins 10150 

Eggplants 7975 

Garlic 2030 

Green Corn (Maize) 0 

Leeks and other Alliac. Veg. 0 

Lettuce 137750 

Melons (including Watermelons, Cantaloupes 

and other Melons) 
31900 

Mushrooms 1450 

Onions (including Onions and Shallots, Green 

Onions, Dry Onions) 
163560 

Peas, Green 10150 

Pumpkins, Squash, Gourds 17400 

Spinash 20300 
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Tomatoes 1889306,8 

Vegetables Fresh nec (including Okra) 841000 

Fruit excluding melons 0 

Apples 672000 

Apricots 11400 

Avocados 24700 

Bananas (including Plantains) 84000 

Blueberries 0 

Carobs 38000 

Cherries 15200 

Currants 0 

Dates 0 

Figs 28500 

Gooseberries 0 

Grapefruit and Pomelos 21000 

Grapes 2520000 

Kiwi Fruit 19000 

Lemons and Limes 28000 

Oil Palm Fruit 0 

Oranges 616000 

Peaches and Nectarines 182000 

Pears 209000 

Persimmons 0 

Pineapples 3800 
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Plums 32300 

Quincers 3420 

Raspberries 190 

Sour Cherries 1140 

Strawberries 4750 

Tang. Mand Clement. Satsma 168000 

Berries nec (including Cranberries) 190 

Citrus Fruit nec 0 

Fruit Fresh nec 9500 

Fruit Tropical Fresh nec (including 

Cashewapple, Mangoes, Papayas) 
0 

Ste Fruit nec, 7600 

Treenuts 0 

Almonds 22400 

Chestnuts 86800 

Hazelnuts (Filberts) 1680 

Pistachios 0 

Walnuts 9800 

Nuts nec (including Areca 

Nuts,Kolanuts,Cashew Nuts,Brazil Nuts) 
44800 

Fibre crops 0 

Cott Lint 0 

Flax Fibre and Tow 0 

Hemp Fibre and Tow 0 

Abaca (Manila Hemp) 0 
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Agave Fibres nes 0 

Coir 0 

Fibre Crops nes 0 

Ramie 0 

Sisal 0 

Kapok Fibre 0 

Jute and Jute-like Fibres 0 

Other crops 0 

Alfalfa for Forage and Silage 0 

Anise, Badian, Fennel 0 

Beets for Fodder 0 

Cabbage for Fodder 0 

Cocoa Beans 0 

Carrots for Fodder 0 

Chicory Roots 3300 

Clover for Forage and Silage 0 

Coffee, Green 0 

Forage Products nec 7200000 

Grasses nec for Forage and Silage 0 

Green Oilseeds for Fodder 0 

Hops/ lúpulo 80 

Leguminous nec for forage and Silage 0 

Maize for Forage and Silage (green maize) 5000000 

Mate 0 
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Mixed Grasses and Legumes 988235,2941 

Natural Gums 0 

Natural Rubber 0 

Peppermint 0 

Pimento, Allspice 0 

Pyrethrum, Dried Flowers 0 

Rye Grass, Forage and Silage 0 

Sorghum for Forage and Silage 360000 

Spices nec (including 

Cinnamon,Ginger,Nutmeg,Mace,Cardamons, 

Pepper,Vanilla,Cloves) 

0 

Sugar Beets 816000 

Sugar Cane 4000 

Sugar Crops nes 0 

Swedes for Fodder 0 

Tea 27 

Tobacco Leaves 5500 

Turnips for Fodder 0 

Vegetables and Roots, Fodder 590100 

Total 29308281,3 

 

 

Tabela 14 – Extracção Doméstica de Biomassa Florestal 

Biomassa florestal 
Extracção 

doméstica (t) 

round wood 3944044,6 
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fuel wood 4223485,4 

Total 8167530,0 

 

Tabela 15 - Extracção Doméstica de Biomassa das Pescas 

Biomassa das pescas 
extracção 

doméstica (t) 

Marine fish catch 211140 

Inland waters fish catch 1614,6 

Other (e.g. Aquatic mammals) 23000 

Total 235754,6 

 

 

 

Tabela 16 - Extracção Doméstica de Biomassa de Pasto 

Biomassa de pasto 
Extracção 

doméstica (t) 

Extraction from grazing 5748000 

Total 5748000,0 
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Tabela 17 – Importações de Portugal. Fonte: INE (2001) 

Importações – Ano 2000 
Quantidades 

importadas (t) 

Combustíveis Fósseis 20689526 

Minerais Metálicos 593136 

Minerais Não Metálicos 2048781 

Biomassa Agrícola 5382374 

Biomassa Florestal 1290420 

Pescas 302788 

Produtos semi-fabricados de combustíveis 

fósseis 
4360828 

Produtos semi-fabricados de minerais 

metálicos 
3424835 

Produtos semi-fabricados de minerais não 

metálicos 
2162214 

Produtos semi-fabricados de biomassa 

florestal 
379049 

Produtos acabados predominantemente de 

minerais metálicos 
2327651 

Produtos acabados predominantemente de 

minerais não metálicos 
835616 

Produtos acabados de origem florestal 1058434 

Outros produtos de tipo abiótico 661575 

Produtos de origem agrícola (vegetal) 1968362 

Produtos de origem agrícola (animal) 610949 

Animais (como produtos) 15151 
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Outros produtos bióticos 1040552 

Outros produtos 3130356 

Total 49152241 

 

 

Tabela 18 – Exportações de Portugal. Fonte INE (2001) 

Exportações – Ano 2000 
Quantidades 

exportadas (t) 

Combustíveis Fósseis 109921 

Minerais Metálicos 444939 

Minerais Não Metálicos 564744 

Biomassa Agrícola 358166 

Biomassa Florestal 660789 

Pescas 67259 

Produtos semi-fabricados de combustíveis fósseis 335 

Produtos semi-fabricados de minerais metálicos 2448132 

Produtos semi-fabricados de minerais não metálicos 929993 

Produtos semi-fabricados de biomassa florestal 87343 

Produtos acabados predominantemente de minerais metálicos 1574794 

Produtos acabados predominantemente de minerais não 

metálicos 
1177236 

Produtos acabados de origem florestal 1830718 

Outros produtos de tipo abiótico 1559947 

Produtos de origem agrícola (vegetal) 208528 
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Produtos de origem agrícola (animal) 532961 

Animais (como produtos) 232105 

Outros produtos bióticos 26817 

Outros produtos 196517 

TOTAL 13011244 
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Anexo II – Factores de Rendimento 

Tabela 19 – Factores de Rendimento da Biomassa Agrícola. Fonte: FootprintNetwork (s.d.) 

Biomassa agrícola 
Factores de rendimento 

(t/ha) 

Wheat 2,5 

Rice (Paddy Equivalent) 3,8 

Barley 2,3 

Maize 4,4 

Rye 1,9 

Oats 1,9 

Millet 0,9 

Sorghum 1,3 

Cereals, Other 1,8 

  
STARCHY ROOTS 

 

Potatoes 14,7 

Cassava 10,9 

Sweet Potatoes 14,5 

Yams 8,7 

Roots, Other 6,3 

 
PULSES 

 

Beans 0,7 

Peas 1,5 

Pulses, Other 0,7 
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TREENUTS 1,1 

 
OILCROPS 

 

Soyabeans 2,2 

Groundnuts (In Shell Eq) 1,4 

Sunflowerseed 1,2 

Rape and Mustardseed 1,5 

Coconuts - Incl Copra 4,9 

Sesameseed 0,4 

Palmkernels 0,7 

Olives 2,0 

Oilcrops, Other 1,1 

  
VEGETABLE OILS 

 

Soyabean Oil 0,4 

Groundnut Oil 0,6 

Sunflowerseed Oil 0,5 

Rape and Mustard Oil 0,6 

Coconut Oil 0,6 

Sesameseed Oil 0,2 

Palm Oil 2,1 

Olive Oil 0,4 

Ricebran Oil 1,6 
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Maize Germ Oil 1,5 

Oilcrops Oil, Other 0,5 

 
VEGETABLES 

 

Tomatoes 27,3 

Onions 17,5 

Vegetables, Other 15,9 

 
FRUITS - EXCLUDING WINE 

 

Oranges, Mandarines 22,2 

Lemons, Limes 15,4 

Grapefruit 17,8 

Citrus, Other 5,8 

Bananas 16,0 

Plantains 6,2 

Apples 12,0 

Pineapples 19,0 

Dates 6,0 

Grapes 8,5 

Fruits, Other 6,5 

 
STIMULANTS 

 

Coffee 0,7 

Cocoa Beans 0,5 

Tea 1,6 
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SPICES 

 

Pepper 0,8 

Pimento 1,2 

Cloves 0,3 

Spices, Other 1,3 

 
SUGAR et al SWEETENERS 

 

Sugar Cane 63,9 

Sugar Beet 40,6 

Sugar, Non-Centrifugal Energy Content [kJ/kg] 

Sugar (Raw Equivalent) 14589,5 

 

14862,8 

Sugar Summary 6,4 

Sweeteners, Other 

 
ALCOHOLIC BEVERAGES 

 

Wine 5,9 

Beer 11,0 

Beverages, Fermented 

 

Beverages, Alcoholic 

 

Alcohol, Non-Food 

 

 
MISC 

 

Sweeteners, Other; Alcohol; Misc 
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FIBRE CROPS 

 

Abaca 0,7 

Cott Lint 0,6 

Jute 2,2 

Jute-Like Fibres 1,3 

Sisal 0,8 

Soft-Fibres, Other 1,0 

 
OTHER 

 

Rubber 1,0 

Tobacco 1,6 

 
VEGETABLES AND TUBERS 

Beets for Fodder 30,0 

Cabbage for Fodder 30,0 

Carrots for Fodder 30,0 

Swedes for Fodder 30,0 

Turnips for Fodder 30,0 

Vegetables+Roots,Fodder 30,0 

  

  
GRASSES 

 

Grasses et al legumes 15,6 

 

Tabela 20 – Factores de Rendimento da Biomassa Florestal. Fonte: FootprintNetwork (s.d.) 
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Biomassa florestal 

Factor de 

rendimento 

(m3ub/ha) 

round wood 1,8 

fuel wood 7,31 

 

Tabela 21 - Factores de Rendimento da Biomassa de Pesca. Fonte: FootprintNetwork (s.d.) 

Biomassa de pesca Factor de rendimento 

(FR) (t/ha) 

Marine fish catch 0,099 

Inland waters fish catch 0,208 

Other (e.g. Aquatic mammals) 0,864 

 

Tabela 22 - Factores de Rendimento da Biomassa de Pasto. Fonte: FootprintNetwork (s.d.) 

Biomassa de pasto 
factor de rendimento 

(FR) (gha/t) 

Extraction from grazing 1,297499678 

Anexo III – Pegada Ecológica das parcelas de consumo 

Tabela 23 – Pegada Ecológica da biomassa agrícola de Portugal 

Biomassa agrícola 
Extracção 

doméstica (t) 

Factor de 

equivalência 

(gha/ha) 

Factor de 

rendimento 

(FR) (t/ha) 

PEGADA 

ECOLÓGICA 

(gha) 

Barley 33000 2,2 2,3 31442,0 

Maise (grain maize) 2042400 2,2 4,4 1018300,9 

Oats 147000 2,2 1,9 169214,5 

Rice, Paddy 217500 2,2 3,8 126056,4 

Rye 46500 2,2 1,9 53661,5 
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Triticale 49500 2,2 1,8 60205,7 

Wheat (and  spelt) 580500 2,2 2,5 501669,3 

Potaotes 1632000 2,2 14,7 243869,7 

Sweet Potatoes 29920 2,2 14,5 4549,7 

Yams 2856 2,2 8,7 719,2 

Beans (including Dry 

Beans, Dry Broad 

Beans, Green Beans, 

Green Broad Beans, 

Bambara Beans, 

String Beans) 

170400 2,2 0,7 508766,6 

Peas (including 

Chick-Peas, Dry 

Peas, Dry Cow Peas, 

Pigeon Peas) 

2400 2,2 1,5 3535,8 

Lentils 0 2,2 0,7  

Lupins 29 2,2 0,7 92,3 

Groundnuts in Shell 72,25 2,2 1,4 112,4 

Olives 723200 2,2 2,0 785357,6 

Soybeans 0 2,2   

Sunflower Seed 80920 2,2 0,5 375049,3 

Oilseeds nec 

(including Castor 

Beans, Kapokseed in 

Shell, Karite Nuts 

/Sheanuts/,Tung 

Nuts, Coconuts) 

112000 2,2 1,1 227882,3 

Vegetables and 

melons 

0 2,2   
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Artichokes 0 2,2   

Asparagus 0 2,2   

Cabbages 203000 2,2 30,0 14886,7 

Carrots 217500 2,2 30,0 15950,0 

Cauliflower 50750 2,2 15,9 7033,0 

Chillies, Peppers, 

Green 

1450 2,2 0,8 4103,2 

Cucumbers and 

Gerkins 

10150 2,2 15,9 1406,6 

Eggplants 7975 2,2 15,9 1105,2 

Garlic 2030 2,2 15,9 281,3 

Lettuce 137750 2,2 15,9 19089,7 

Melons (including 

Watermelons, 

Cantaloupes and 

other Melons) 

31900 2,2 6,5 10756,8 

Mushrooms 1450 2,2 15,9 200,9 

Onions (including 

Onions and Shallots, 

Green Onions, Dry 

Onions) 

163560 2,2 17,5 20589,8 

Peas, Green 10150 2,2 1,5 14953,3 

Pumpkins, Squash, 

Gourds 

17400 2,2 15,9 2411,3 

Spinash 20300 2,2 15,9 2813,2 

Tomatoes 1889306,8 2,2 27,3 152288,1 

Vegetables Fresh nec 841000 2,2 15,9 116547,4 



86 

 

(including Okra) 

Apples 672000 2,2 12,0 123489,3 

Apricots 11400 2,2 6,5 3844,1 

Avocados 24700 2,2 6,5 8328,9 

Bananas (including 

Plantains) 

84000 2,2 16,0 11519,0 

Carobs 38000 2,2 6,5 12813,7 

Cherries 15200 2,2 6,5 5125,5 

Figs 28500 2,2 6,5 9610,3 

Gooseberries 0 2,2   

Grapefruit and 

Pomelos 

21000 2,2 17,8 2589,7 

Grapes 2520000 2,2 8,5 654811,7 

Kiwi Fruit 19000 2,2 6,5 6406,9 

Lemons and Limes 28000 2,2 15,4 4006,5 

Oil Palm Fruit 0 2,2 2,1  

Oranges 616000 2,2 22,2 60974,3 

Peaches and 

Nectarines 

182000 2,2 6,5 61370,9 

Pears 209000 2,2 6,5 70475,4 

Persimmons 0 2,2   

Pineapples 3800 2,2 19,0 441,1 

Plums 32300 2,2 6,5 10891,6 

Quincers 3420 2,2 6,5 1153,2 
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Raspberries 190 2,2 6,5 64,1 

Sour Cherries 1140 2,2 6,5 384,4 

Strawberries 4750 2,2 6,5 1601,7 

Tang. Mand Clement. 

Satsma 

168000 2,2 22,2 16629,4 

Berries nec 

(including 

Cranberries) 

190 2,2 6,5 64,1 

Citrus Fruit nec 0 2,2 5,8  

Fruit Fresh nec 9500 2,2 6,5 3203,4 

Ste Fruit nec, 7600 2,2 6,5 2562,7 

Treenuts 0 2,2   

Almonds 22400 2,2 1,1 44229,8 

Chestnuts 86800 2,2 1,1 171390,5 

Hazelnuts (Filberts) 1680 2,2 1,1 3317,2 

Pistachios 0 2,2 1,1  

Walnuts 9800 2,2 1,1 19350,5 

Nuts nec (including 

Areca 

Nuts,Kolanuts,Cashe

w Nuts,Brazil Nuts) 

44800 2,2 1,1 88459,6 

Chicory Roots 3300 2,2 6,3 1152,9 

Coffee, Green 0 2,2 0,7  

Forage Products nec 7200000 2,2 15,6 1014707,8 

Maize for Forage and 

Silage (green maize) 

5000000 2,2 4,4 2492902,6 
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Mate 0 2,2   

Mixed Grasses and 

Legumes 

988235,2941 2,2 15,6 139273,6 

Sorghum for Forage 

and Silage 

360000 2,2 1,3 615474,9 

Sugar Beets 816000 2,2 40,6 44263,1 

Sugar Cane 4000 2,2 63,9 137,8 

Sugar Crops nes 0 2,2   

Tea 27 2,2 1,6 36,1 

Tobacco Leaves 5500 2,2 1,6 7455,3 

Turnips for Fodder 0 2,2   

Vegetables and 

Roots, Fodder 

590100 2,2 15,9 81777,2 

Total 29308281,3   10291192,8 

Tabela 24 - Pegada Ecológica da biomassa florestal de Portugal 

Biomassa 

Florestal 

Extracção 

doméstica 

(m3 ub) 

Factor de 

equivalência 

(gha/ha) 

Factor de 

rendimento 

(FR) (m3 

ub/ha) 

PEGADA 

ECOLÓGICA 

(gha) 

Round wood 3873051,808 1,4 1,8 3041362,51 

Fuel wood 4147462,652 1,4 7,31 794171,50 

Total 8020514,5 

  

3835534,0 

 

Tabela 25 - Pegada Ecológica da biomassa de pesca de Portugal 

Biomassa de 

pesca 

Extracção 

doméstica 

(t) 

Factor de 

equivalência 

(gha/ha) 

Factor de 

rendimento 

(FR) (t/ha) 

PEGADA 

ECOLÓGICA 

(gha) 
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Marine fish 

catch 
211140 0,4 0,099310488 850423,8 

Inland waters 

fish catch 
1614,6 0,4 0,208941501 3091,0 

Other (e.g. 

Aquatic 

mammals) 

23000 0,4 0,864849436 10637,7 

Total 235754,6 

  

864152,5 

 
 
 

Tabela 26 - Pegada Ecológica da biomassa agrícola de Portugal 

Biomassa de pasto 
Extracção 

doméstica (t) 

Factor de 

rendimento 

(FR) (gha/t) 

PEGADA 

ECOLÓGICA 

(gha) 

Extraction from grazing 5748000 1,297499678 7458028,1 

total 5748000,0 

 

7458028,1 

 

Anexo IV – Resultados da Matriz dos Materiais de Lisboa 

Os resultados apresentados permitem retratar o metabolismo da cidade de Lisboa para o ano 

base de 2004, estão representados na figura 23. 
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Figura 23 – Balanço de Materiais da cidade de Lisboa (Niza, 2007) 

 

Pela figura 23 pode-se inferir que em termos globais, são consumidos na cidade de Lisboa 

cerca de 11 milhões de toneladas de materiais o que representa cerca de 7% dos materiais 

consumidos no país. 

A tabela 27 apresenta os valores globais dos fluxos de entrada e saída de materiais de Lisboa, 

por categoria de material. 

 

 

 

 

Tabela 27 – Fluxos de Materiais Globais da Cidade de Lisboa (un.: 1000t) 

 Entradas  Saídas 

Tipos de Materiais Consumo Produção Emissões 



91 

 

Local8 

Biomassa 2 050 23 4319 

Biomassa Agrícola 1 499 7 117 

Biomassa Florestal 540 16 300 

Biomassa Pescas 11 0 0 

Combustíveis Fosseis 1 190 72 1 24510 

Minerais Metálicos 434 34 14 

Minerais não Metálicos 7 261 54 38311 

Minerais não Metálicos de Construção 7 168 51 33812 

Minerais não Metálicos Industriais 85 3 34 

Minerais não Metálicos Ind. e de Construção 8 0 11 

Não Especificado 289 3 107 

Total 11 223 187 2 165 

 

Anexo V – Cálculos da área de Energia de Lisboa 

                                                           

8 Os valores de Produção Local apresentam-se nesta tabela para demonstrar que a Produção 

Industrial em Lisboa é residual, representando uma pequena fracção (1,6%) dos valores de 

consumo. 

9 Inclui carga sólida proveniente das águas residuais. 

10 Inclui emissões atmosféricas provenientes da queima de combustíveis fósseis. 

11 Inclui materiais provenientes da estimativa de produção de resíduos de construção e 

demolição. 

12 Inclui materiais provenientes da estimativa de produção de resíduos de construção e 

demolição. 
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Segundo a divisão estatística da DGGE (DGGE, 2004), o consumo de electricidade por tipo de 

consumo no concelho de Lisboa em 2003 foi de 3’125’522’517kWh, o que representa 268793 

em tep (toneladas equivalentes de petróleo). 

Considerando que a energia eléctrica proveniente dos combustíveis fósseis (CF) representa 

65% do consumo de energia eléctrica, então para Lisboa:  

Electricidade proveniente da queima de CF=268793*0,65 =174715 tep 

 Tendo em conta que a eficiência do sector electroprodutor corresponde a 48% logo: 

 Electricidade produzida através da queima de CF= 174715/0,48=363990 tep. 

Uma vez que o resultado da MML, em termos de massa de CF representa o consumo de 

electricidade e de outros produtos, então: 

Consumo de outros produtos = resultado da MML – Electricidade produzida através da 

queima de CF  

Dado que os resultados da produção de electricidade são apresentados em unidades 

energéticas e o valor apresentada pela MML apresenta-se em unidades de massa, então tem 

que se converter a electricidade em massa de combustíveis fosseis. 

Para tal, recorre-se ao mix energético de Portugal, formulado através da secção estatística da 

DGGE, utilizando os balanços energéticos para Portugal entre 1990 e 2003. Desta fonte 

conclui-se que o consumo de carbono para produção de electricidade em 2003 é o 

apresentado pela tabela: 

Tabela 28 -  Mix energético de Portugal 

CF Consumo (tep) % 

carvão 3210797 64% 

petróleo 851590 17% 

Gás natural 984388 19% 

 

Logo, aplicando as percentagens determinadas pelo mix energético, à electricidade produzida 

através da queima de CF, chega-se à seguinte distribuição por combustível: 

 

 

 

Tabela 29 – Distribuição de energia por combustível fóssil 
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CF Consumo (tep) 

Carvão 231971 

Petróleo 61405 

Gás natural 71014 

Total 363990 

 

Aplicando os respectivos poderes caloríficos13 obtém-se: 

• Carvão = 231971 tep * 0,541 tep/t = 125279,7 t 

• Petróleo = 61405 tep *0,9975 tep/t = 61251,64 t 

• Gás natural = 71014 tep* 32 tep/m3 *0,00085 t/m3 = 1931,594 t 

A soma destas três parcelas representa a massa de energia eléctrica derivada do uso de CF, 

ou seja, 188463 tep. 

Portanto, o consumo de outros produtos = 1190000 – 188463 = 1001537t   

Como outros produtos entendem-se todos os derivados do petróleo. A divisão estatística da 

DGGE apresenta as estatísticas das vendas de combustíveis por concelho para o ano 2004. 

Tabela 30 – Consumo de derivados de Petróleo para o Concelho de Lisboa 

 Consumo (t) % 

Butano 21.621 3,2% 

Propano 18.797 2,8% 

Gás -auto 2.794 0,4% 

Gasolinas 190.527 28,3% 

Gasóleos 360.339 53,6% 

Fuel 78.278 11,6% 

Total 672.355 100,0% 

                                                           
13
  Obtidos pelo Samuel Niza, autor da MML 
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Aplicando estas percentagens à categoria outros produtos, obtêm-se as quantidades de cada 

um dos produtos consumidos em Lisboa, e multiplicando pelos seus poderes caloríficos (IEA) 

obtêm-se a energia associada a esses outros produtos. 

Tabela 31 - Energia associada aos derivados de petróleo 

CF Consumo (t) PC  (GJ/t) energia (GJ) 

Butano 32.203 49,51 1.594.358 

Propano 27.996 50,32 1.408.767 

Gás -auto 4.161 50,08 208.391 

Gasolinas 283.776 47,1 13.365.857 

Gasóleos 536.698 45,66 24.505.648 

Fuel 116.589 44,4 5.176.560 

Total 1.001.537  46.259.581 

 

Finalmente, passa-se ao passo de tradução da energia eléctrica e dos outros produtos em 

emissões de carbono, para tal utiliza-se a intensidade de carbono (0,02 tC/GJ) fornecida pela 

NFA concluindo-se que as emissões de carbono por parte de ambas as parcelas completam o 

valor de 1229982,3 toneladas de carbono. A partir deste ponto já se pode aplicar a expressão 6 

e estimar-se a Pegada Ecológica, considerando que a absorção de carbono por parte dos 

oceanos é de 74% e que o sequestro de carbono por parte das florestas do mundo é de 1 

tonelada de carbono por hectare. 


