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Unidade 4 (Tópico facultativo).

Pegada Ecológica e Biocapacidade: 

equações 

Equações principais da Pegada Ecológica

a- slides



Pegada Ecológica e 

Biocapacidade 

Definições



A Pegada Ecológica mede a quantidade de terra e 
água (áreas de pesca) biologicamente produtivas 
necessárias para:

• Produzir todos os recursos que um indivíduo, 
população ou atividade consomem 

• Absorver os resíduos gerados, dada a tecnologia 
existente e práticas de gestão de recursos. 

A Pegada Ecológica final de um indivíduo ou de um 
país é a soma de todos esses tipos de uso do solo, 
independentemente da sua localização. 

A PEGADA ECOLÓGICA

(Wackernagel and Rees, 1996)



BIOCAPACIDADE
• Mede a quantidade de área terrestre e marinha

biologicamente produtiva disponível para fornecer os serviços
dos ecossistemas que a humanidade consome.

• A biocapacidade representa o capital natural que fornece o
serviços de suporte básicos para a vida, expressos em
capacidade de regeneração disponível da biosfera.

• A biocapacidade representa a capacidade da biosfera produzir
culturas, madeira, gado, bem como para absorver o dióxido de
carbono.

• O total de biocapacidade de um país (ou planeta) é calculado
como a soma da biocapacidade de cada tipo de terreno.

• Depende de condições naturais e também da dominância da
agricultura e práticas florestais.



Metodologia da PE: 

Pressupostos, componentes e unidade



Pressupostos

A metodologia da Pegada Ecológica baseia-se em seis pressupostos:

1) É possível contabilizar as quantidades anuais de recursos consumidos e resíduos gerados pelos países;

2) Grande parte destes fluxos de recursos pode ser associada com a área bioprodutiva necessária para a

regeneração e assimilação dos resíduos;

3) Ao ponderar cada área em proporção à sua produtividade de biomassa útil (produção anual de

biomassa útil), as diferentes áreas podem ser expressas em termos de um hectare produtivo médio

padronizado. São designados por "hectares globais“;

4) A procura global pode ser agregada acrescentando todas as áreas de fornecimento de recursos e de

aproveitamento de resíduos mutuamente exclusivas;

5) A área procurada pode exceeder a área disponível para oferta.



COMPONENTES 
DA PEGADA 
ECOLÓGICA



Componentes da Pegada Ecológica

Áreas aráveis

Terrenos para 
Pastagem

Áreas utilizadas para produção de alimentos e fibras destinados ao
consumo humano, alimento para o gado e culturas de óleos e
borrachas.
É calculada através do recurso aos dados da produção, importação e
exportação de ≈400 produtos agrícolas primários e derivados.
Fonte de dados: FAO

Os terrenos dedicados à pastagem são destinados à criação de gado vivo
para carne, laticínios, couro e produtos de lã.
Calcula-se recorrendo aos dados da produção, importação e exportação de
≈150 produtos animais e laticínios (inclusive animais vivos).
Fonte de dados: FAO

Áreas de pesca
Mede as águas doces e salgadas usadas para fornecer a produção primária
necessária para suportar as espécies aquáticas (inclusive a alimentação dos
peixes).
É calculada pelo recurso aos dados da produção, importação e exportação de
≈1500 produtos piscícolas.
Fonte de dados: FAO



Pegada de 
Carbono ou 

Pegada de 
“absorção”

Infra-estruturas de 
áreas construídas

Corresponde à extensão das áreas cobertas por infra-estruturas
humanas, incluindo transporte, habitação, estruturas industriais e
reservatórios para energia hidroelétrica.
Fonte de dados: CORINE, GLC, SAGE, etc

Representa a quantidade de área florestal capaz de absorver emissões de
CO2 provenientes da combustão de combustíveis fósseis, à exceção da
percentage absorvida pelos oceanos que conduz à acidificação.
Calcula-se utilizando os dados de emissões de ≈45 setores industriais,
bem como importação e exportação de ≈625 mercadorias
manufaturadas.
Fonte dos dados: IEA e UN COMTADE

Floresta
Representa a quantidade de floresta requerida para fornecer produtos de 
madeira maciça e combustíveis. 
É calculada através do uso de dados da produção, importação e exportação de 
≈30 entre produtos de combustíveis e madeira maciça.

Fonte de dados: FAO

Componentes da Pegada Ecológica



• A Pegada Ecológica e a Biocapacidade são habitualmente expressos em hectares 
globais (gha).

• Cada hectare global é definido como hectare de área terrestre ou marítima 
normalizada à produtividade média mundial de toda a superfície terrestre e 
aquática biologicamente produtiva num determinado ano. 

• Cada hectare global representa uma proporção igual de capacidade biológica. 

• Fatores de Produtividade (YF) e Fatores de equivalência(EQF) são os dois fatores 
de escala utilizados para "converter" hectares físicos em hectares globais.

Unidade de Medida



A Pegada Ecológica é um 
indicador da apropriação 
humana da capacidade 
fotossintética da Terra, 
ainda que expressa em 
hectares-equivalentes. 

Unidade: hectare-equivalente ou Hectare Global 

A libertação de 1 t de CO2eq não significa que esta 
quantidade tenha mesmo sido libertada (não existe a 
molécula CO2eq). Em vez disso, significa que vários 
GHGs com o potencial de aquecimento equivalente a 1 t 
de CO2 foram libertados. 

Da mesma forma, ter uma Pegada Ecológica per capita 
de 1 gha não se traduz em ter 1 ha de terreno físico 
utilizado. Significa antes que a capacidade de 1 hectare-
equivalente (ou gha) é requerido para produzir (via 
fotossíntese) os serviços de fornecimento de recursos 
renováveis consumidos e para capturar o dióxido de 
carbono emitido.



1 ha 2 gha

A título de exemplo, se este 
hectare é duas vezes mais 
produtivo do que a média 
mundial, é um hectare 
biologicamente mais produtivo. 
Por este motivo, equivale a 2 
gha.

½ gha1 ha

Outro exemplo: se a produtividade 
deste hectare é metade da média 
mundial, é biologicamente menos 
produtivo. Deste forma, avalia-se 
em  ½  a gha.

Unidade: hectare equivalente ou Hectare Global

Uma vez que os tipos de terreno têm diferentes produtividades, um hectare global de
, por exemplo, uma área arável, ocuparia uma área física menor do que um terreno de
pastagem muito menos produtivo biologicamente, sendo que seria necessário mais
pasto para disponibilizar a mesma biocapacidade de um hectare de terreno arável.



Fatores de conversão e 

equações 



Fatores de Produtividade (YF)
• Os YFs registam os diferentes níveis de produtividade dos países para determinados usos de

terrenos privados.

• Os YFs refletem a diferença entre a produtividade nacional e a média de hectares mundial,

dado um certo tipo de uso de solo.

• O YF é o rácio da média de produção nacional e mundial.

• São calculados em termos de disponibilidade anual de produtos úteis. .

• Os YFs são específicos de cada país e variam conforme o uso dos terrenos e ano.

SEM DIMENSÃO



Fatores de Equivalência (EQF)

• Os EQFs convertem áreas de diferentes tipos de utilização de solos, nas respetivas
produtividades médias mundiais, nas suas áreas equivalentes à média de
biocapacidade global em todos os tipos de uso de solo.

• Os EQFs variam consoante o tipo de uso do solo, assim como o ano.

• A razão subjacente ao cálculo dos EQFs consiste em ponderar as diferentes áreas de
terreno em termos da sua capacidade inerente de produzir recursos biológicos
humanos úteis.

• O critério de ponderação não é a quantidade real de biomassa produzida, mas sim o
que cada hectare seria capaz de fornecer intrinsecamente.

EQF= gha/haw SEM DIMENSÃO



Fatores de Produtividade EQFs

Tipo de uso de 
solo

GRÉCIA ITÁLIA PORTUGAL

Área arável 1.01 0.79 0.34 2.50

Área de pasto 1.00 1.91 1.92 0.46

Áreas de pesca 
marítima

0.76 0.90 0.79 0.37

Áreas de pesca 
interiores

1.00 1.00 1.00 0.37

Área de produtos 
florestais

0.49 1.68 2.05 1.28

Infra-estruturas 1.01 0.79 0.34 2.50

Tabela 1: Fatores de Produtividade e Equivalência, por tipo de 
terreno e país.

Source: Global Footprint Network



P é a quantidade de cada produto primário que 
é colhido (ou dióxido de carbono emitido) num 

determinado país (em toneladas yr-1); 

YN é a média de produtividade 
anual de um país da produção de 

mercadorias (ou capacidade de 
absorção de carbono  nos casos 

em que P é CO2)   (t haN
-1 yr-1).

YF é o fator de produtividade específico de um 
país para a produção de cada produto.

EQF é o fator de equivalência 
para tipo de uso de terreno 
considerado. 

Equações da Pegada Ecológica



PEGADA ECOLÓGICA



Equação Biocapacidade

Para uma dada tipologia de terreno, a biocapacidade representa a área bioprodutiva 
expressa em hectares específicos do país que está disponível para a produção de cada 
produto primário a nível nacional. 

YF é o fator de produtividade específico do país para a 
produção de cada produto 

EQF é o fator de equivalência para o tipo de 
uso de solo considerado. 

A é a área do país considerado



BIOCAPACIDADE
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