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Ecossistemas saudáveis são fundamentais para a manutenção da vida no Planeta. 

 
As últimas análises demonstram que as populações de espécies tropicais estão em queda livre 
e a demanda humana por recursos naturais sobe vertiginosamente e chega a 50% a mais do 
que o planeta pode suportar.  Isto é o que revela a edição de 2010 do Relatório do Planeta 
Vivo, da Rede WWF, publicação que apresenta a principal pesquisa sobre a saúde do planeta. 
 
O relatório bianual da Rede WWF, produzido em colaboração com a Sociedade Zoológica de 
Londres e a Global Footprint Network, utiliza o Índice do Planeta Vivo para medir a saúde de 
quase 8 mil populações de mais de 2.500 espécies.  Esse índice mundial demonstra uma 
redução de 30% desde 1970.  O declínio é mais acentuado nas regiões tropicais, onde se 
verifica uma queda de 60% em menos de 40 anos. 
 
“É alarmante o ritmo da perda de biodiversidade que se verifica nos países de baixa renda, em 
sua maioria situados  nos trópicos, enquanto o mundo desenvolvido vive num falso paraíso, 
alimentado pelo consumo excessivo e elevadas emissões de carbono”, declarou Jim Leape, 
diretor geral da Rede WWF. 
 
O Relatório mostra que, em algumas áreas temperadas, houve uma recuperação promissora 
de populações de espécies -- graças, em parte, ao aumento dos esforços de conservação da 
natureza e a um melhor controle da poluição e do lixo.  No entanto, nas áreas tropicais, houve 
uma queda de quase 70% nas populações aquáticas (água doce) que foram rastreadas – esse 
percentual corresponde ao maior declínio já mensurado em quaisquer espécies, em áreas 
terrestres ou nos oceanos. 
 
“As espécies são a base dos ecossistemas,” afirmou Jonathan Baillie, diretor do Programa de 
Conservação da Sociedade Zoológica de Londres.  “Ecossistemas saudáveis constituem as 
fundações de tudo o que nós temos – se perdemos isso, destruímos o sistema do qual 
depende a vida”, completou Baillie. 
 
A Pegada Ecológica -- um dos indicadores utilizados no Relatório -- demonstra que a nossa 
demanda por recursos naturais duplicou desde 1966 e que utilizamos o equivalente a um 
planeta e meio para sustentar nossas atividades.  Se continuarmos a viver além da capacidade 
do planeta, até 2030 precisaremos de uma capacidade produtiva equivalente a dois planetas 
para satisfazer os níveis anuais da nossa demanda. 
 
"O Relatório demonstra que, se as tendências atuais de consumo forem mantidas, chegaremos 
a um ponto sem retorno,” acrescentou Leape.  A conclusão é de que “seriam necessários 
quatro planetas e meio (4,5) para atender a uma população mundial num estilo de vida 
equiparável ao de quem vive hoje nos Emirados Árabes Unidos ou nos Estados Unidos." 
 
O carbono é o principal culpado por levar o planeta a usar uma espécie de “cheque sem 
fundos” ecológico.  Nossa pegada de carbono aumentou de forma assustadora e nesses 
últimos 50 anos multiplicou-se por onze. Isso significa que hoje o carbono é responsável por 
mais da metade da Pegada Ecológica mundial. 
 
Os dez países com a maior Pegada Ecológica per capita são: Emirados Árabes Unidos, Catar, 



Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos, Estônia, Canadá, Austrália, Kuwait e Irlanda.  O Brasil 
ocupa a 56º posição neste ranking. 
 
Os 32 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), entre os quais se incluem as mais ricas economias mundiais, são responsáveis por 
quase 40% da Pegada mundial.  Os países do BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China – têm o 
dobro dos habitantes dos países da OCDE e, segundo o Relatório, sua Pegada per capita atual 
segue na mesma trajetória da OCDE; se for mantido esse modelo de desenvolvimento, o BRIC 
irá ultrapassar o índice per capita da Pegada da OCDE.  
 
"Países que mantêm um nível elevado de dependência dos recursos (naturais) colocam em 
risco sua própria economia”, alertou Mathis Wackernagel, presidente da Global Footprint 
Network. “Os países que conseguem proporcionar um nível mais elevado de qualidade de vida 
com a menor demanda ecológica atenderão o interesse mundial e, mais do que isso, vão se 
tornar os líderes de um mundo com recursos limitados”, completou Wackernagel.  
 
O Relatório mostra novas análises que comprovam que o declínio mais agudo da 
biodiversidade ocorre em países de baixa renda.  Em menos de 40 anos, esses países sofreram 
uma queda de 60% em sua biodiversidade. 
 
A maior Pegada é a dos países de alta renda. Em média, a Pegada desses países é cinco vezes 
maior do que a dos países de baixa renda.  Isso sugere que o consumo em nível não-
sustentável das nações mais ricas está baseado, em grande parte, no esgotamento dos 
recursos naturais das nações mais pobres; e que, muitas vezes, essas nações mais pobres são 
também as mais ricas em recursos naturais e estão situadas em regiões tropicais. 
 
O Relatório do Planeta Vivo (RPV) mostra, também, que uma grande Pegada e um elevado 
nível de consumo – muitas vezes mantido às custas dos outros – não se refletem num nível 
elevado de desenvolvimento.  O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas 
-- baseado na expectativa de vida, renda e nível de instrução – pode ser alto em países com 
uma Pegada média.   
 
O RPV aponta as soluções necessárias para garantir que o planeta possa aguentar a população 
mundial que, segundo projeções, será de mais de nove bilhões de pessoas em 2050.  Entre as 
questões críticas a serem abordadas para reduzir a Pegada incluem-se a dieta e o consumo 
energético, assim como maiores esforços para valorizar e investir em nosso capital natural. 
 
“O desafio colocado pelo Relatório do Planeta Vivo é bem claro”, disse Leape.  “Precisamos, de 
alguma maneira, encontrar uma forma de satisfazer as necessidades de uma população 
crescente e cada vez mais próspera e, ao mesmo tempo, nos manter dentro dos limites dos 
recursos deste planeta, que é um só. Precisamos, todos nós, encontrar uma maneira de fazer 
melhores escolhas em nosso consumo e em nossa forma de produção e uso de energia", 
concluiu. 
 
Desafio do Brasil é crescer sem destruir 
 
O Brasil possui uma alta biocapacidade, mas isso não nos coloca em uma situação 
confortável.  As mudanças nos hábitos de consumo da população brasileira e a demanda 
crescente por produtos agrícolas têm pressionado os recursos naturais, aumentado a Pegada 
Ecológica do país. Hoje, a média de consumo da população brasileira já chega a 2,1 hectares 
por pessoa e a soma do consumo de todas as pessoas mostra que no Brasil já estamos 
consumindo mais de um planeta. 
 
Esse modelo é insustentável e preocupante. “A redução da desigualdade com aumento do 
poder aquisitivo da população brasileira é uma conquista positiva. No entanto, também nos 
coloca frente a um grande desafio que é o de crescer sem esgotar nossos recursos naturais”, 
destaca a Secretária-Geral do  WWF-Brasil, Denise Hamú. 
 
As riquezas naturais são parte dos ativos necessários ao crescimento econômico que estamos 



presenciando, mas deve existir sempre um equilíbrio entre o que é consumido e o que a 
natureza pode prover.  Para Hamú, esta é a principal mensagem do Relatório Planeta Vivo 
2010.“O estudo é uma ferramenta importante para os tomadores de decisão estimularem uma 
economia de baixo carbono, uma economia verde, criando novas oportunidades de 
crescimento para o País e protegendo os serviços ecossistêmicos que são a base de nosso 
desenvolvimento econômico”, afirma. 
 
O Relatório traz indicadores que apontam  o quanto está sendo consumido - a pegada 
ecológica e a pegada hidrológica - e o quanto o planeta pode prover em recursos naturais 
renováveis - a biocapacidade.  “O desafio será manter esses fatores balanceados para que 
possamos garantir um desenvolvimento sustentável no Planeta”, diz o coordenador do 
Programa Pantanal do WWF-Brasil, Michael Becker. 
 
Segundo ele, para que haja esse equilíbrio, além de políticas de proteção de áreas importantes 
para as espécies, é importante valorizar produtos sustentáveis e certificados e aperfeiçoar 
mecanismos de monitoramento que possibilitem a redução de impactos, como o cálculo da 
Pegada Ecológica pelas cidades. 
 
Versão brasileira 
A versão em português do Relatório Planeta Vivo 2010 está disponível no endereço 
http://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/?26162/Relatrio-Planeta-Vivo-2010. Esta é a 
primeira vez que o relatório é traduzido integralmente para este idioma. 
 
Fonte: Carbono Brasil, 13 out. 2010. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.institutocarbonobrasil.org.br>. Acesso em: 14 out. 2010. 
 
 


