
ÉPOCA- Para que serve a pegada ecológica? 
William Rees -É a medida da área necessária para sustentar 
uma população, respeitando a capacidade de reposição na
tural dos recursos. Deixa claro que temos apenas uma Terra 
e não podemos recorrer a outra. 

ÉPOCA- Como um país pode consumir mais recursos do que sua 
capacidade de reposição natural? 
Rees-Os recursos excedentes vêm do comércio internacio
nal. Quando calculamos a pegada ecológica do Japão, vemos 
que o país consome muito mais que sua capacidade natural. 
Mais da metade da madeira que usam vem de outros países. 
O mesmo ocorre com comida. Do ponto de vista ecoló
gico, a maior parte dos japoneses não vive no Japão. Seus 
corpos estão lá, mas seu sustento não. Outros países, como 
Coreia do Sul, China e Arábia Saudita, recorrem a países 
pobres, como Moçambique, Somália e Congo, e compram 
grandes quantidades de terras para produzir comida. Estão 
inseguros e não confiam tanto no mercado internacional 
de alimentos. Então preferem comprar todo o ecossistema 
de outros países. 

ÉPOCA- Os senhores são contra o comércio internacional? 
Mathis Wackernagel- Dizem que somos contra o comércio exte
rior. É como afirmar que balanças são contra pessoas pesadas. 

ÉPOCA - Cada pessoa deveria calcular sua pegada ecológica? 
Wackernagel-Existem calculadoras on-line em que indivíduos 
podem estimar suas pegadas ecológicas. Havia tanta demanda 
que tivemos de fazer. Em termos pedagógicos, não é uma das 
melhores ferramentas. Pode dar as impressões erradas, como 
culpa. O importante é pensar o que interessa para o país. 
Rees - O objetivo não é fazer ninguém se sentir culpado. 
Queremos é aumentar a conscientização de que não po
demos viver degradando nossos recursos. Nas próximas 
décadas, o planeta não produzirá o suficiente para sustentar 
7 bilhões de pessoas. Possivelmente teremos guerras por 
recursos, aumento do nível do mar, migrações em massa. A 
pegada ecológica é como um extrato do banco. Diz o saldo. E 
agora estamos no negativo. Todo o mundo está preocupado 
com o deficit fiscal. Mas, se ele não for pago, prejudica apenas 
a economia, o planeta em si não muda. Se entrarmos num 
deficit natural, espécies acabarão, o solo mudará e teremos 
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problemas para sobreviver. É irônico e até mesmo tolo que 
países estejam preocupados com o deficit fiscal, que afeta 
principalmente as pessoas ricas e em aspectos materiais, mas 
ignorem o deficit natural, que prejudicará a todos. 

ÉPOCA - Os países ricos têm uma pegada ecológica maior que os 
pobres ou emergentes. A culpa peia devastação é deles? 
Rees - É preciso admitir a responsabilidade dos países ricos 
pelos danos que afetam a todos. Por causa deles, o nível do mar 
está subindo em países pobres, sem recursos para contornar o 
problema. Isso é moralmente e eticamente irresponsável. 

ÉPOCA - Após décadas de dividas, privações e trabalho, os países 
como Brasil, China e Índia começam a conquistar sonhos ligados 
ao consumo. Como negar isso a eles? 
Rees - Reorganizar a comunidade para que países ricos 
consumam menos traria bem-estar e criaria espaço 
para um crescimento justificável dos países de Terceiro 
Mundo. Isso é chamado de contração e conversão. O 
termo foi cunhado por Aubrey Meyer para explicar 
que a Inglaterra deveria reduzir seus níveis de emissão 

de gás carbônico, para compensar um possível aumento de 
emissões dos países pobres. Devemos expandir essa ideia para 
toda a economia. A maior parte do crescimento e do lucro 
ocorre em países que não precisam mais deles. Os Estados 
Unidos e o Canadá já estão bem. Mas Malaui e Bangladesh 
precisam crescer. Há provas científicas de que os indicadores so
ciais não melhoram mais a partir de um certo ponto de riqueza. 
Wackernagel - O Equador tinha quatro vezes mais biocapa-
cidade do que consumia na década de 1960. Agora consome 
mais ou menos sua biocapacidade total. Foi o primeiro país 
da América Latina a cruzar essa linha. Quando mostrei esse 
gráfico para eles, alguns disseram que eu era contra o desen
volvimento. Queremos que as pessoas vivam bem. Mas, ao 
olhar para o gráfico, é claro que estão caminhando para o 
colapso. Acabar com os recursos naturais não torna ninguém 

mais rico. É como dizer "eba, eu produzi US$ 100" e 
esquecer que gastou US$ 200 para produzi-lo. 

ÉPOCA - Há algo que um indivíduo possa fazer para 
reduzir sua pegada ecológica ou é só culpar o governo e 
seguir a vida? 
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Rees -Os indivíduos precisam do apoio da comunidade para 
se tornar mais sustentáveis. Uma pessoa não pode sozinha 
melhorar o transporte público ou implantar a coleta seletiva 
em sua cidade. Sustentabilidade é um problema coletivo e 
precisa ser resolvido de forma coletiva. Não pode ser enca
rado apenas de um modo individual. 

ÉPOCA - Como reduzir a pegada ecológica de uma cidade? 
Wackernagel - Não dizemos para as pessoas ou as cidades 
reduzirem a pegada ecológica. Elas só reduzem se realmente 
quiserem. É como lidar com pessoas que estão acima do 
peso. Não dá para falar "você precisa emagrecer!" O mé
dico falará que, se ela perder peso, terá benefícios incríveis 
em sua saúde. E aí a pessoa vai querer entrar no regime. 
Psicologicamente, se dermos uma lição de casa para as ci
dades, do tipo "faça isso", só recebere
mos hostilidade em troca. Conselhos 
não solicitados não produzem bons 
resultados. 
R e e s - A q u i em Vancouver, o prefeito 
deseja que a cidade se torne a mais 
verde do planeta. Ele está usando a 
pegada ecológica para criar medidas 
de médio e longo prazo. Precisamos 
reduzir a pegada ecológica de Vancou
ver em 70%. Tentaremos atingir a meta 
com incentivos ao transporte público 
e às bicicletas, ao uso de energia solar 
e a um melhor isolamento térmico das 
casas. 

ÉPOCA- Aformacomoascidadessão cons
truídas tem um grande impacto na pegada 
ecológica. Como podemos agir em metró
poles como São Paulo e Los Angeles? 
Rees - Isso é difícil. Los Angeles é uma das 
piores cidades do planeta nesse aspecto, 
com mais de um carro por pessoa. A ci
dade é baseada no uso de carros. E isso 
não pode continuar, mas é o modelo que 
muitos países adotam. A China quer ser como Los Angeles. E a 
pegada ecológica mostra como isso é estúpido. Historicamen
te, estávamos num mundo vazio, e era possível criar cidades 
assim. Mas agora o mundo está lotado. 
Wackernagel - Cidades mediterrâneas são bons modelos. 
Foram construídas muito antes do carro e são compactas. 
Gastam menos energia e têm maior qualidade de vida. 

ÉPOCA - Mas quem trocaria uma cidade grande por outra sem 
espaço para carros? 
Wackernagel - Acho que deveríamos tentar. Mas toda a retóri
ca hoje ainda soa como escola dominical. As pessoas acham 
que seria legal a sustentabilidade, mas quem sabe no futuro... 

ÉPOCA - Muitos acham difícil entender por que de repente seu 
modo de vida precisa mudar. Como convencê-los? 

R e e s - O setor corporativo gasta milhões de dólares por ano 
para negar as mudanças climáticas, com informações não 
científicas. E isso confunde. Mina o apoio das pessoas às 
medidas que estamos falando. Se tivéssemos o mesmo di
nheiro que essas corporações, conseguiríamos convencer 
qualquer um. Não estou preocupado com o planeta em si. 
Os ecossistemas se adaptarão depois que nossa civilização 
desaparecer. Estou preocupado conosco. Se não mudarmos 
nada, a civilização está em risco. E quem faz propaganda pelo 
modo de vida atual dificulta a mudança das políticas. 

ÉPOCA - Os senhores acreditam em mudanças políticas? 
Rees - Eu estava muito desencorajado. Mas, no úl t imo 
ano, com o movimento Ocupe Wall Street e uma maior 
sofisticação do debate público, começo a crer em alguma 

mudança política. As pessoas comuns 
estão começando a perceber que o sis
tema é injusto e prejudica nosso futu
ro. Podemos ter insurreições civis que 
forçarão os políticos a caminhar em 
outra direção. 

ÉPOCA - As inovações tecnológicas não 
substituirão os recursos aparentemente 
escassos? 
Rees -Deparo com esse argumento o 
tempo todo. Claro que a tecnologia 
tem um papel muito importante. V i 
mos mais avanços tecnológicos nos 
últimos 50 anos do que em qualquer 
outro momento da história. Mas a pe
gada ecológica triplicou nesse mesmo 
período. A tecnologia por enquanto 
não nos tornou mais eficientes. Quan
do temos mais tecnologia, a usamos 
para consumir mais. 
Wackernagel - Como engenheiro, acre
dito que a tecnologia cria inúmeras 
possibilidades. Mas não acredito que 
um dia criarão uma tecnologia que 

milagrosamente resolva tudo. E, mesmo que a gente ache 
uma cura milagrosa, levaria tempo para implementá-la. 
Não dá para esperar. 

ÉPOCA - Qual é sua pegada ecológica? 
R e e s - N ã o calculei porque não confio nas calculadoras on
line. Ando bastante de avião, muitas vezes por ano. Vou 
agora mesmo para o Brasil. Isso me deixa com uma pegada 
maior que a de muita gente no planeta. Mas, aqui no Cana
dá, vou de bicicleta ao trabalho. Minha família usa roupas 
e móveis de segunda mão. Reformei sozinho minha casa, 
em vez de derrubá-la. Mas não posso mentir para mim e 
fingir que tenho só um planeta de pegada. 
Wackernagel - Vou pedalando para o trabalho até na chuva. 
Mas ando muito de avião, o que eleva minha pegada para 
mais de seis planetas. 
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Text Box
Fonte: Época Edição Verde, São Paulo, n. 735,  p. 98-100, 18 jun. 2012.




