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RESUMO 

Durante muito tempo utilizou-se a natureza como se ela fosse uma fonte inesgotável 
de recursos para gerar “bem-estar”, sem considerar nenhum prejuízo. No entanto 
mais recentemente os prejuízos foram ficando visíveis, sob a forma de rios 
totalmente poluídos, lixões, poluição atmosférica, mostrando que os impactos desse 
processo rápido e inadequado de apropriação da natureza vêm impondo taxas 
incompatíveis com a capacidade de suporte dos ecossistemas naturais. Por isso, 
tornam-se necessários o desenvolvimento e a utilização de indicadores de 
sustentabilidade que possam contribuir com a gestão adequada dos recursos 
naturais. Assim sendo, este trabalho teve como objetivo calcular a Pegada Ecológica 
da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (BHRC), um indicador reconhecido de 
sustentabilidade como ferramenta para o desenvolvimento de ações de educação 
ambiental. Como metodologia para o cálculo da Pegada Ecológica recorreu-se ao 
método desenvolvido por Mathis Wackernagel e Willian Rees, e como base para o 
cálculo usaram-se índices considerados de maior impacto nos ecossistemas, quais 
sejam: consumo de água, energia, combustível e geração de lixo. Fez-se também 
um estudo da bacia em termos de uso e ocupação da terra, população e condições 
ambientais. Os resultados mostraram que o modo de vida da população da BHRC 
tem imposto um nível de apropriação dos recursos naturais considerado 
insustentável para a região, contribuindo para a degradação do planeta, ou seja, 24 
vezes mais do que a bacia poderia absorver, consumindo assim elementos da 
natureza que pertencem a outros ambientes e a outras pessoas. Por meio desse 
resultado foi possível identificar que a BHRC não é sustentável e que a metodologia 
da Pegada Ecológica pode contribuir efetivamente nas ações de educação 
ambiental pela transparência que fornece quanto à utilização dos recursos naturais. 
 
Palavras-chave: Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira; Pegada Ecológica; Educação 
ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

For a long time made use of nature as if it were an inexhaustible source of funds to 
provide "welfare" without considering any damage. However, these losses were more 
recently become visible in the form of rivers totally polluted, waste dumps, air 
pollution, showing that the impacts of this process rapid and improper appropriation 
of nature has imposed fees inconsistent with the carrying capacity of natural 
ecosystems, thereby requiring the development and use of sustainability indicators 
that can contribute to the apprpriate management of natural resources. Thus, this 
study aimed to calculate the Ecological Footprint of the Cachoeira River Watershed, 
a recognized indicator of sustainability as a tool for the development of actions for 
environmental education. The methodology used to calculate the Ecological Footprint 
method developed by Mathis Wackernagel and William Rees, and as the basis for 
calculating these indexes used were considered to have greater impact on 
ecosystems, which are: water, energy, fuel and generation garbage. There was also 
a study of the basin in terms of use and occupation of land, population and 
environmental conditions. The results showed that the lifestyle of the people of 
Cachoeira River Watershed has imposed a level of ownership of natural resources 
considered unsustainable for the region, contributing to the degradation of the planet 
that is 24 times more than it could absorb, thus consuming elements of nature that 
belong to other environments and other people. Through this result, we found that 
the Cachoeira River Watershed is not sustainable and that the methodology of the 
Ecological Footprint can contribute effectively in environmental education that 
provides transparency regarding the use of natural resources. 
 
Keywords: Cachoeira River Watershed; Ecological Footprint; Environmental 
Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Muitos são os fenômenos naturais que afetam e alteram as condições 

ambientais da Terra. Mas a partir do século XIX as interações do ser humano com a 

biosfera passaram a ser a fonte primária dessas alterações, contribuindo para 

mudanças globais que transformam as condições de vida no planeta.  

As alterações ambientais provenientes das interações do ser humano 

ocorrem de forma semelhante em quase todos os lugares do globo. A capacidade de 

suporte e a renovação dos ecossistemas naturais não conseguem acompanhar a 

desenfreada ocupação dos espaços e a crescente urbanização. 

Quem nasceu e vive em cidades não percebe o que está acontecendo com os 

recursos naturais. Em virtude do ritmo de vida acelerado imposto pelo sistema 

perde-se a possibilidade de reflexão e percepção em termos de degradação 

ambiental, e o conforto da vida moderna confere uma sensação poderosa de 

independência (água nas torneiras, alimentos disponíveis nos supermercados etc.), 

devidamente reforçada pela mídia e autenticada por alguns processos de educação 

(DIAS, 2002).  

Por muito tempo viveu-se com a ideia de que a natureza é uma fonte 

permanente de recursos. Os recursos naturais fartamente disponíveis e sem custos 

sempre foram excessivamente explorados. 

O modo de vida dos seres humanos comete procedimentos 

desestabilizadores dos sistemas que asseguram a vida na Terra, contribuindo para 

um panorama de perda crescente de hábitats e de qualidade de vida, quer pela 

degradação generalizada dos centros urbanos onde está a maioria das populações, 

quer pela brutal apropriação e destruição do patrimônio ambiental (DIAS, 2002).  

É essencial compreender os fatores que causam alterações nos ecossistemas 

e nos serviços que prestam para delinear intervenções que assegurem impactos 

positivos e minimizem os negativos (ONU, 2005).  

No Brasil, vários municípios considerados de grande importância econômica e 

intelectual são verdadeiros exemplos de implantação de sistemas de 

desenvolvimento urbano inadequados do ponto de vista ambiental e de qualidade de 

vida. A situação ambiental das bacias hidrográficas dos rios Tietê (São Paulo), 
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Guaíba (Porto Alegre), do Paraíba do Sul (cujo rio nasce no estado paulista e corta o 

Rio de Janeiro) e a do Alto São Francisco, em Minas Gerais, constitui um 

significativo exemplo de municípios com essas características. 

Os principais poluentes dos recursos hídricos são os efluentes domésticos e 

industriais lançados sem tratamento adequado, as chuvas com impurezas da 

atmosfera ou do solo, o lixo urbano jogado nas vias públicas, os pesticidas e 

fertilizantes utilizados na agricultura, os detergentes empregados para remoção de 

gorduras e os materiais provenientes de erosão causada por desmatamento. Tais 

poluentes provocam desde o consumo de oxigênio dissolvido na água, eutrofização 

e até contaminação por microrganismos patogênicos e por compostos e elementos 

químicos (PHILIPPI JR.; MARTINS, 2005).  

 O município de Joinville, situado na região nordeste do Estado de Santa 

Catarina, terceiro polo industrial da Região Sul do Brasil, figura entre os quinze 

maiores arrecadadores de tributos e taxas municipais, estaduais e federais. Segundo 

dados da Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville 

(IPPUJ, 2009), o produto interno bruto per capita de Joinville também é um dos 

maiores do país, em torno de R$ 10.282.096.000,00 por ano. Da mesma forma que 

outras regiões, possui um dos seus rios principais altamente poluído, seja por 

efluentes domésticos e industriais ou por resíduos sólidos. Essa condição 

compromete também o paisagismo da cidade e corrobora as manifestações dos 

autores já citados anteriormente. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, alvo de estudo deste trabalho, em seu 

rio principal, o Rio Cachoeira, que atravessa Joinville, chegando à lagoa do Saguaçu 

e à Baía da Babitonga, apresenta comprometimento da qualidade da água em 

decorrência de lançamento de efluentes do maior parque industrial do Estado e dos 

despejos de esgotos domésticos e crescente urbanização desordenada (ANA, 

2005). 

Joinville possui 12.047 ligações de abastecimento de rede de esgoto, 

atendendo 16,55% da população. Em 2010 coletaram-se 12.112 toneladas de 

resíduos sólidos; destas, 10.314 toneladas foram destinadas ao aterro sanitário da 

cidade, e o restante para aterros específicos, segundo dados da Prefeitura de 

Joinville (2011). 
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A questão dos resíduos sólidos é preocupação permanente na cidade de 

Joinville, pois com uma elevada taxa de coleta de resíduos se reduz o período de 

vida útil do aterro sanitário. 

O Rio Cachoeira, que atravessa a região central do município, tem 

importância histórica para Joinville. Os imigrantes, que chegavam de navio a São 

Francisco do Sul, atravessavam a Baía da Babitonga e subiam o Rio Cachoeira até 

desembarcarem onde atualmente é o edifício da Prefeitura de Joinville (BÖBEL; 

THIAGO, 2001). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (BHRC) está totalmente inserida no 

município de Joinville. A nascente localiza-se em uma região residencial, de baixa 

ocupação, no bairro Costa e Silva. Na região central da bacia localizam-se a área 

urbana e parte da área industrial da cidade de Joinville, e na sua foz encontra-se 

uma importante região estuarina com áreas remanescentes de manguezais (IPPUJ, 

2009).  

Para discutir a sustentabilidade de um ecossistema, como uma bacia 

hidrográfica, faz-se necessário um olhar abrangente, apoiado na 

multidisciplinaridade e capaz de começar a incluir a relação do ser humano consigo 

mesmo, com o outro e com seu meio (PAULISTA; VARVAKIS; MONTIBELLER-

FILHO, 2008).  

Indicadores de sustentabilidade constituem alternativas válidas e importantes 

para descrever a sustentabilidade de sistemas e funcionam como um sinal de alarme 

para manifestar a situação do sistema avaliado, haja vista serem valores estáticos, 

ou seja, dão uma fotografia do momento atual (SICHE et al., 2007). 

O indicador de desenvolvimento sustentável Pegada Ecológica é uma 

ferramenta para a estimativa da quantidade média de terra produtiva de que uma 

determinada população necessita para suprir seu consumo físico e assimilar os 

resíduos produzidos do seu estilo de vida (PHILIPPI JR.; MALHEIROS; AGUIAR, 

2005). Tal indicador, portanto, mostra-se adequado para o estado desse 

ecossistema. 

Embora a metodologia da Pegada Ecológica não seja uma ciência exata, é 

extremamente útil para ampliar a consciência sobre a ligação entre o 

desenvolvimento industrial e os desafios à sustentabilidade, fornecendo, assim, um 

forte incentivo para melhorar a contabilidade ecológica (MARTINE, 2007). 
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A Pegada Ecológica, além de ser um importante indicador de sustentabilidade 

ambiental, pode contribuir com a educação ambiental, por sugerir novas formas de 

conduta aos indivíduos e à sociedade e por lidar com as realidades locais. A 

educação ambiental pode e deve ser o agente otimizador de novos processos 

educativos que conduzam as pessoas por caminhos pelos quais se vislumbre a 

possibilidade de mudanças e melhoria do seu ambiente e da qualidade de vida 

(DIAS, 2002).  

Dessa forma, a determinação da Pegada Ecológica torna-se uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento de ações de educação ambiental pautadas num 

índice de sustentabilidade que aponta as fragilidades do sistema, fazendo com que 

se alcance resultados com maior efetividade. 

A caracterização ambiental da bacia utilizando-se um indicador de 

sustentabilidade constitui um instrumento de gestão fundamental para decisões na 

esfera governamental e tem como fim, como resultado, instrumentos suficientes para 

propor ações efetivas de educação ambiental que possam promover melhoria da 

qualidade de vida dos moradores da BHRC.  

A importância deste estudo consiste no pressuposto de que, identificando a 

sustentabilidade da bacia por meio da Pegada Ecológica, pode-se ter uma melhor 

conscientização do impacto ambiental proveniente das ações humanas nesse 

ecossistema e obter mais eficácia nas ações de educação ambiental desenvolvidas. 

Assim sendo, esta pesquisa teve como objetivo determinar a Pegada 

Ecológica da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, visando ao desenvolvimento de 

ações de educação ambiental, com foco nos condicionantes ambientais estudados, 

por causa da não existência de indicadores de sustentabilidade quantitativos que 

apontem para o foco das necessárias intervenções que possam contribuir para a 

melhoria das condições ambientais e consequentemente para a qualidade de vida 

da comunidade. 

Este trabalho está assim configurado: Capítulo 1: Introdução sobre aspectos 

relevantes para a pesquisa; Capítulo 2: Objetivos; Capítulo 3: Revisão da literatura 

subdividida em Ecossistemas Urbanos e Qualidade de Vida, Bacias Hidrográficas, A 

Pegada Ecológica: um indicador de sustentabilidade e Educação Ambiental; 

Capítulo 4: Metodologia com a caracterização da área em estudo, levantamento de 

dados e cálculos aplicados na pesquisa; Capítulo 5: Resultados e discussão 
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decorrentes dos dados obtidos e, por fim, Capítulo 6: Conclusão e recomendações 

finais decorrentes da pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Determinar a Pegada Ecológica da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, visando ao 

desenvolvimento de ações de educação ambiental, com foco nos condicionantes 

ambientais estudados. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

– Apresentar o cálculo e o resultado da Pegada Ecológica da Bacia Hidrográfica do 

Rio Cachoeira.  

– Identificar e hierarquizar os principais itens de pressão antrópica da Bacia 

Hidrográfica do Rio Cachoeira 

– Apresentar as áreas bioprodutivas da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. 

– Determinar o saldo ecológico da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. 

– Apresentar ações estratégicas de educação ambiental para a Bacia Hidrográfica 

do Rio Cachoeira, com base no resultado da Pegada Ecológica, para contribuir com 

as políticas públicas nessa área. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 ECOSSISTEMAS URBANOS E QUALIDADE DE VIDA 

A maior parte da população brasileira vive em cidades. Desse modo, observa-

se uma crescente degradação das condições de vida, originando uma crise 

ambiental. Isso nos remete a uma necessária reflexão sobre os desafios para mudar 

as formas de pensar e agir em torno da questão ambiental numa perspectiva 

contemporânea (JACOBI, 2003). 

Temos de gestionar os recursos naturais de forma racional, aplicando 

técnicas de manejo e gestão ambiental para um futuro sustentável. 

O ser humano é o iniciador das mudanças ambientais no espaço urbano. Ele 

remove a vegetação natural, constrói e destrói sistemas de drenagens, 

impermeabiliza e compacta o solo, espanta ou aniquila a fauna local, altera o padrão 

de absorção e reflexão da radiação solar local, introduz fontes de excreção de gases 

poluentes, resíduos sólidos tóxicos, esgotos e rejeitos líquidos industriais, 

acrescendo a isso uma fabulosa emanação de calor (DIAS, 2002).  

A estrutura dos ecossistemas urbanos consiste em um ambiente construído 

pelo ser humano (habitação, vias etc.), em meio socioeconômico (serviços, 

negócios, instituições etc.) e em ambiente natural (HENGEVELD; VOCH, 1982 apud 

DIAS, 2002).  

Conforme Paulista, Varvakis e Montibeller-Filho (2008), para viabilizar a 

permanência da espécie humana no planeta, garantindo qualidade de vida, é 

inviável manter a exploração acelerada e continuada dos recursos naturais e seu 

consequente esgotamento.  

Segundo Minayo et al. (2000), qualidade de vida é uma noção eminentemente 

humana que reflete o grau de satisfação que o ser humano encontra na vida familiar, 

amorosa, social e ambiental. São todos os elementos que determinada sociedade 

considera para seu padrão de conforto e bem-estar. 

A desregulada relação do ser humano com o meio ambiente provavelmente é 

o reflexo da falta de regulação do indivíduo consigo mesmo e na interação com os 

demais. Percebe-se não só mudanças dramáticas nos ecossistemas, mas também 
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mudanças igualmente profundas nos sistemas sociais, que moldam as pressões 

sobre os ecossistemas e também suas oportunidades de resposta. 

As proporções da destruição que o ser humano tem imposto aos 

ecossistemas urbanos são tão grandes que o conhecimento das reações dos 

sistemas adquiriu importância fundamental para a saúde e o bem-estar desses 

mesmos causadores de perturbações (DIAS, 2002). Sem o reconhecimento da 

necessária relação do ser humano com a Terra contribui-se para o aumento de 

doenças e faz-se presente uma sensação de desconforto na rotina diária. 

A destruição crescente da base de recursos da Terra levou os assuntos 

ambientais a ocupar um lugar prioritário na agenda da geopolítica de 

desenvolvimento sustentável e das “metas do milênio” (LEFF, 2006).  

O resultado da ação dos seres humanos sobre o ambiente natural nas últimas 

décadas tem demonstrado que nossa espécie vive uma crise de percepção. Age 

como se não dependesse dos sistemas que asseguram a vida no planeta, como se 

pudesse dispensar os serviços ecossistêmicos e fosse a última geração sobre a 

Terra (DIAS, 2002).  

Todas as atividades produzem agressões ao ambiente natural, causando 

desestabilização ecossistêmica e ameaçando recursos vitais para a sobrevivência, 

como o que acontece com os recursos hídricos. 

Pensa-se que há uma competição entre preservação ambiental e emprego 

(trabalho). Algumas vezes, empregos potenciais são perdidos para proteger o 

ambiente, mas a longo prazo a preservação do ambiente pode estimular a economia 

como um todo. Afinal, na atualidade, a informática, o turismo e o meio ambiente são 

os maiores geradores de novos empregos em todo o mundo (DIAS, 2002).  

Crise ambiental é um problema do conhecimento que leva a repensar o ser e 

suas vias de complexidade, para reabrir os canais da história e dar curso ao saber 

ambiental no sentido da reconstrução do mundo e da reapropriação social da 

natureza.  

A crise ambiental coloca a necessidade de dar bases de sustentabilidade ao 

processo econômico, procurando controlar e reverter os custos ecológicos dos 

padrões de produção e consumo e seus efeitos na deterioração ambiental e na 

qualidade de vida das maiorias (LEFF, 2006).  
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No entanto, para algumas pessoas, especialmente as protegidas por relativa 

riqueza, o problema ambiental é pouco visível ou pelo menos ainda não se mostra 

prioritário. 

A relação entre as mudanças dos ecossistemas e a qualidade de vida dos 

seres humanos apresenta dimensões atuais e futuras. A superexploração dos 

ecossistemas pode, temporariamente, aumentar a sensação de bem-estar material e 

aliviar a pobreza, mas também pode demonstrar ser insustentável. 

Os valores da conservação adquiriram uma importância prática na esfera 

produtiva pelos efeitos globais da destruição dos mecanismos de equilíbrio da 

natureza, também porque a natureza é fonte de recursos genéticos e de matérias-

primas para a produção de mercadorias (LEFF, 2006).  

Conseguir o uso sustentável requer instituições efetivas e eficientes que 

proporcionem os mecanismos mediante os quais os conceitos de liberdade, justiça, 

equidade, capacidade básica e igualdade orientem o acesso e o uso dos serviços 

dos ecossistemas (ONU, 2005). 

Até recentemente os problemas ambientais urbanos que afetam o cotidiano 

da população permaneciam praticamente ignorados ou recebiam uma atenção 

superficial tanto dos ambientalistas quando dos órgãos de governo, em seus 

diversos níveis de atuação. Quando se fala de conflito ambiental urbano, a dimensão 

que está presente é a do imediatismo e do impacto na vida cotidiana dos moradores 

(JACOBI, 2000). 

A influência dos humanos sobre os ecossistemas é mais óbvia na esfera 

local. O ser humano percebe o sistema fragmentado, negligenciando uma visão 

global. Precisamos esclarecer a responsabilidade do indivíduo, deste em uma 

comunidade, da comunidade no Estado-Nação e deste no planeta.  

Loureiro et al. (2005) advertem que a legislação ambiental brasileira é 

bastante ampla, contudo apresenta brechas e entendimentos diversos, o que requer 

a ativa participação social e conhecimento de fato para que seja respeitada e 

cumprida em favor da sustentabilidade democrática. 

O comprometimento político de uma comunidade, com atitudes reflexivas, 

espírito crítico e solidário, contribui para a qualidade de vida da população e para o 

equilíbrio do ecossistema. 

É preciso ter a compreensão de que não há necessidade de criar 

comunidades humanas sustentáveis a partir do zero. Pode-se aprender com as 
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sociedades que se sustentaram durante séculos. Uma comunidade humana 

sustentável terá de ser planejada de maneira tal que os seus estilos de vida, 

tecnologias e instituições sociais respeitem, apoiem e cooperem com a capacidade 

inerente da natureza de manter a vida (CAPRA, 2006). 

Um olhar para a história do Brasil revela um país de contrastes culturais, 

sociais e ambientais, com riqueza de diversidade e potencial – por vezes mal 

aproveitada – para impulsionar o desenvolvimento nacional (PHILIPPI JR.; 

MALHEIROS, 2005). 

As cidades sustentam-se à custa da apropriação dos recursos de áreas 

muitas vezes superiores à sua área urbana, produzindo déficit ecológico. Essa 

abordagem veio trazer uma forma inédita e extremamente nítida e lúcida das 

implicações socioambientais induzidas pelos padrões de consumo e pelo 

metabolismo das atividades humanas nos ecossistemas urbanos (DIAS, 2002).  

O consumismo, o crescimento populacional e a crescente ampliação global 

dos ecossistemas urbanos são os maiores causadores das alterações ambientais 

globais.  

O comprometimento da capacidade suporte dos sistemas naturais de 

absorver os impactos das modificações ambientais, portanto, tem como resultado 

negativo a degradação dos recursos hídricos, atmosféricos e do solo, com riscos à 

qualidade de vida nesses espaços (PHILIPPI JR.; MALHEIROS, 2005). 

A redução da qualidade e da quantidade dos ecossistemas naturais dá-se em 

função do volume e das características dos poluentes lançados no ambiente. 

Como em qualquer outro lugar, para viver na cidade os humanos necessitam 

de ar, água, espaço, energia, abrigo e áreas para despejo de resíduos. Por causa da 

alta densidade de população, muitos desses recursos não são disponíveis dentro do 

ecossistema e devem ser tirados de outras áreas (DIAS, 2002). No entanto áreas 

destinadas ao suprimento das necessidades de ar e água geralmente encontram-se 

sob estresse por causa da poluição produzida nos centros urbanos. 

O morador urbano, independentemente de classe social, anseia viver em um 

ambiente saudável que apresente as melhores condições para vida, ou seja, que 

favoreça a qualidade de vida. Entretanto observar um ambiente urbano implica 

perceber que o morador citadino tem promovido alterações ambientais e impactos 

significativos no ecossistema urbano (MUCELIN; BELLINI, 2008). 
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O Relatório Nosso Futuro Comum (Comissão Bruntland, 1987) coloca como 

questões importantes para o entendimento da sustentabilidade que os desgastes do 

meio ambiente estão interligados com os desastres ambientais e com os padrões de 

desenvolvimento econômico. Os problemas ambientais e econômicos estão ligados 

também a vários fatores sociais e políticos (BARBIERI, 1997).  

O desenvolvimento sustentável apresenta-se como uma questão 

imprescindível para criar condições de sobrevivência para a espécie humana. As 

políticas de desenvolvimento sustentável procuram conciliar os lados opostos da 

dialética do desenvolvimento: o meio ambiente e o crescimento econômico.  

As questões ambientais têm exigido uma participação ativa do Estado, porém 

a eficácia de uma política pública ambiental dependerá sempre do grau que a 

sociedade atribui às questões ambientais e também dos seus instrumentos e da 

maneira como eles se articulam entre si e com as demais políticas públicas, 

notadamente as de ciência e tecnologia, energia, transportes, saneamento básico, 

educação, ocupação do solo e recursos hídricos (BARBIERI, 1997). 

Segundo Jacobi (2003), na medida em que se observa cada vez mais 

dificuldade de manter a qualidade de vida nas cidades e regiões, é preciso fortalecer 

a importância de garantir padrões ambientais adequados e estimular uma crescente 

consciência ambiental, centrada no exercício da cidadania e na reformulação de 

valores éticos e morais, individuais e coletivos, numa perspectiva orientada para o 

desenvolvimento sustentável. 

Para o Centro de Eco-Alfabetização, localizado em Berkeley, na Califórnia, 

uma comunidade sustentável é aquela capaz de satisfazer as suas necessidades e 

aspirações sem diminuir as chances das gerações futuras (CAPRA, 2006). 

O melhor da ciência moderna está nos ensinando a reconhecer os processos 

pelos quais os sistemas se mantêm. Cabe a nós aprendermos a aplicar esses 

princípios e criar sistemas de educação pelos quais as gerações futuras poderão 

aprender os princípios e a planejar sociedades que os respeitem e aperfeiçoem 

(CAPRA, 2006). 

A sustentabilidade sempre envolve a comunidade na sua totalidade. As trocas 

de energia e recursos em um ecossistema são mantidas pela cooperação de todos. 
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3.2 BACIAS HIDROGRÁFICAS  

Segundo a história, os povos privilegiavam instalar-se junto das reservas de 

recursos hídricos que lhes proporcionavam água para beber, meio de escoamento 

de resíduos, fonte de irrigação e energia para as suas atividades de subsistência. 

Dessa forma, as sociedades humanas estabeleceram-se sobretudo nas margens 

dos rios.  

O conjunto de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes e 

subafluentes denomina-se bacia hidrográfica. A ideia de bacia hidrográfica está 

associada à noção da existência de nascentes, divisores de águas e características 

dos cursos de água, principais e secundários (REDE DAS ÁGUAS, 2010). 

Geralmente a água escoa dos pontos mais altos para os mais baixos, e a 

formação da bacia acontece pelo desgaste que a água realiza no relevo de 

determinada área, conforme mostra a figura 1, podendo resultar em diversas formas: 

vales, depressões nas montanhas, planícies mais ou menos largas, maior ou menor 

quantidade de nascentes (WORLD WILDLIFE FUND – BRASIL, 2007). 

 

Figura 1 – Representação de bacia hidrográfica 

 

Fonte: <http://www.abagrp.cnpm.embrapa.br/areas/hidrografia.htm>. Acesso em: 2 jul. 2011 
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Todas as áreas urbanas, industriais, agrícolas ou de preservação fazem parte 

de alguma bacia hidrográfica. As atividades humanas desenvolvem-se sobre o 

território definido como bacia hidrográfica. 

Pode-se dizer que, no seu exutório, estarão representados todos os 

processos que fazem parte do seu sistema. O que ali ocorre é consequência das 

formas de ocupação do território e da utilização das águas que para ali convergem 

(PORTO; PORTO, 2008). 

O território brasileiro está dividido em 12 macrorregiões hidrográficas, que são 

as chamadas Regiões Hidrográficas Brasileiras. Tais regiões têm sua divisão 

justificada pelas diferenças existentes no país, tanto no que se refere aos 

ecossistemas como também às diferenças de caráter econômico, social e cultural 

(figura 2). 

 

Figura 2 – Regiões hidrográficas brasileiras 

 

Fonte: ANA (2005) 

 

Para fins de gestão dos recursos hídricos, os estados brasileiros, no âmbito 

dos seus territórios, também fizeram suas divisões hidrográficas utilizando critérios 

de maneira a conformar as necessidades de gestão dos seus recursos hídricos com 
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a configuração física e as características locais (PORTO; PORTO, 2008). A figura 3 

apresenta a distribuição das regiões hidrográficas do estado de Santa Catarina. 

 

Figura 3 – Distribuição das regiões hidrográficas no estado de Santa Catarina 

 

Fonte: <http://www.aguas.sc.gov.br/base/sirhesc.php > 

 

O emprego do conceito de bacia hidrográfica em políticas e legislações 

internacionais como unidade de gestão e política ambiental terrestre deve-se 

essencialmente à relação entre a conservação da bacia hidrográfica e a 

qualidade/quantidade de água superficial, que, nas atuais circunstâncias mundiais, 

apresenta déficit iminente em várias localidades e regiões (RUFFINO; SANTOS, 

2002). 

O conhecimento da bacia hidrográfica como eixo norteador possibilita 

resgatar o histórico ambiental local, propiciando uma visão integrada dos fatores 

naturais e antrópicos que conduzem transformações ambientais. 

O gerenciamento ambiental adequado dos recursos hídricos passa 

primeiramente pela percepção e modo de utilização que o ser humano faz deles. A 
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conquista desse conhecimento faz-se na necessária e perfeita sintonia entre o 

conhecimento científico adquirido e o senso comum efetivamente viabilizado à 

sociedade em geral. O indicador do progresso ou atraso na gestão ambiental 

necessária à manutenção e recuperação dos recursos hídricos mundiais se dará 

pela intensidade de transmissão, avaliação e retorno do conhecimento (RUFFINO; 

SANTOS, 2002). 

O envolvimento participativo da comunidade favorece estratégias de 

conservação e recuperação ambiental de áreas degradadas. 

Ruffino e Santos (2002) consideram que o conceito de bacia hidrográfica tem 

levado à rápida produção de novos pensamentos e novas práticas baseadas na 

visão holística do meio. A relevante colaboração do novo saber na produção de um 

senso crítico atinge, de maneira geral, a todos na sociedade, gerando uma demanda 

por mudanças e alterações de ordem técnica, econômica, social ambiental e 

também ética. 

O uso da bacia hidrográfica como unidade de gestão permite avaliar o 

potencial de desenvolvimento e a produtividade biológica de uma determinada área 

geográfica, de forma a determinar as melhores formas de aproveitamento da região 

e minimizar o impacto ambiental. Ainda, possibilita a democratização das decisões, 

congregando as autoridades, os planejadores e os usuários, bem como os 

representantes da comunidade para a conservação de recursos naturais (PIRES; 

SANTOS; DEL PRETTE, 2002). 

Mudanças no comportamento de uma bacia hidrográfica ao longo do tempo 

podem ocorrer por fatores naturais, pela predisposição do meio à degradação e por 

fatores antrópicos que interferem de forma direta ou indireta no desempenho de uma 

bacia. 

As atividades não sustentáveis, com fins de lucro imediato, que não 

computam os custos ambientais e sociais, repassando-os a terceiros, são as 

principais causas de ameaças à qualidade ambiental em uma bacia hidrográfica, o 

que gera problemas ambientais diversos e interconectados que resultarão em sérios 

prejuízos econômicos e sociais para a bacia hidrográfica (PIRES; SANTOS; DEL 

PRETTE, 2002).  

O desenvolvimento industrial trouxe consigo uma crescente capacidade de 

transportar e controlar a água e uma crescente capacidade de consumir, desperdiçar 

e poluir mais. Em grande parte do mundo a humanidade ultrapassa cada vez mais 
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as fronteiras da sustentabilidade ecológica e acaba por criar ameaças ao 

desenvolvimento humano de hoje e custos que as gerações de amanhã terão de 

pagar. 

O gerenciamento de bacias hidrográficas está diretamente relacionado ao 

planejamento e uso dos recursos naturais, integrando os processos e as atividades 

humanas no cotidiano. A sustentabilidade de um sistema, quer seja nos âmbitos 

político, social, econômico ou ecológico, permeia pela exploração e gestão 

adequada dos recursos naturais, principalmente o gerenciamento das bacias 

hidrográficas (LORANDI; CANÇADO, 2002). 

A falta de preparo na manutenção e preservação de nossos recursos naturais 

(sobretudo os recursos hídricos) e de prudência e consciência ecológica global, 

aliada a um modelo de crescimento não controlado e à falta de planejamento das 

ações antrópicas, mostra-se como fator preponderante da ocorrência da maioria dos 

problemas ambientais (LORANDI; CANÇADO, 2002). 

A Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, baseia-se em fundamentos como: a bacia hidrográfica é a unidade 

territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; a gestão dos 

recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder 

público, dos usuários e das comunidades. 

As possibilidades de produção de conhecimento e reflexão a partir de uma 

unidade básica de estudo, no caso a bacia hidrográfica, apresentam-se como 

necessárias e possíveis, visto o apelo formal e informal que se tem feito com relação 

aos recursos hídricos de maneira geral (RUFFINO; SANTOS, 2002).  

Considerar um objeto de estudo como um sistema consiste no primeiro 

princípio do paradigma da complexidade, que representa um novo marco 

interpretativo, particularmente no estudo dos fenômenos no tocante ao meio 

ambiente. Essa abordagem permite interpretar a realidade em termos de relações 

com base em conceitos integradores, como é o conceito de bacia hidrográfica 

(OLIVEIRA, 2002). 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997) evidencia e 

compromete a participação organizada dos diferentes atores da sociedade no saber 

e no agir de forma efetiva na unidade hidrográfica, objetivando um mesmo bem 
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comum, que é a qualidade e a disponibilidade de água às presentes e às futuras 

gerações (OLIVEIRA, 2002). 

A adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e intervenção 

tem sido amplamente usada no gerenciamento de recursos hídricos, à medida em 

que se observa uma íntima relação entre os ecossistemas terrestres e os 

ecossistemas aquáticos continentais (BELLENZANI et al., 2007). 

A utilização da bacia hidrográfica em estratégias de educação ambiental 

vislumbra a oportunidade de formação holística de profissionais ante as questões de 

dinâmica, capacidade e adequados usos de diferentes recursos ambientais contidos 

nessa área delimitada fisicamente.  

Baseando-se na temática dos recursos hídricos caracterizam-se e integram-

se conhecimentos relativos a: solos; relevo e geologia; vegetação; fauna e usos do 

solo; clima e microclima; ocupação humana; impactos antrópicos; modelos de 

gestão e possibilidades de recuperação (RUFFINO; SANTOS, 2002). 

O diagnóstico da situação em que se encontram os recursos naturais de uma 

bacia hidrográfica passa a ser um instrumento necessário em trabalhos de educação 

ambiental para a preservação e conservação de tal espaço geográfico. 

A identificação de bacias hidrográficas não é fácil nas cidades. Com a 

crescente urbanização, rios e córregos desaparecem na paisagem. Os cursos 

d’água poluídos são muitas vezes vistos como um transtorno e não são percebidos 

como mananciais (BELLENZANI et al., 2007). 

As etapas necessárias para a utilização da bacia hidrográfica passam por um 

processo de percepção ambiental em que o educador é estimulado a observar 

diferentes aspectos da área e compreender diferentes partes do ambiente por meio 

de levantamentos técnicos.  

Faz-se imprescindível estimular o olhar para o modo como os rios são 

tratados e o que isso diz a respeito da relação humana com a terra, pois de certa 

maneira o rio é uma espécie de símbolo de problemas ecológicos negados pela 

sociedade (HASS, 2006). 
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3.3 A PEGADA ECOLÓGICA: UM INDICADOR DE SUSTENTABILIDADE 

 Todas as ações que fazem parte do nosso cotidiano ocasionam impactos 

ambientais. Configuram-se como sustentáveis as ações humanas no que respeita às 

relações econômicas, sociais, culturais e ambientais que preservam a biodiversidade 

e os ecossistemas naturais. 

Sustentabilidade vem do latim “sustentare”, que significa suster, sustentar, 

suportar, conservar em bom estado, manter, resistir. Dessa forma, sustentável é 

tudo aquilo capaz de ser suportado, mantido (SICHE et al., 2007). 

Mesmo sendo um conceito complexo, a sustentabilidade possui diferentes 

abordagens, mas em todas está intrínseco o conceito de equilíbrio da biosfera e do 

bem-estar da humanidade.  

Percebe-se que o desenvolvimento atual não é sustentável, pois degradamos 

alguns biomas naturais que fornecem serviços ambientais críticos, ou seja, 

essenciais ao nosso bem-estar e que não podem ser substituídos pelo capital 

humano (SICHE et al., 2007). 

A sustentabilidade está ligada à preservação dos recursos produtivos e à 

autorregulação do consumo desses recursos, garantindo e equilibrando as 

condições ambientais, econômicas e sociais. 

Localmente, o principal desafio é melhorar a qualidade de vida, recuperando e 

usando adequadamente os recursos renováveis. Globalmente, o principal desafio é 

mudar o estilo de vida, vislumbrando a contenção do consumo, especialmente nas 

áreas urbanas (SICHE et al., 2007). 

O conceito de desenvolvimento sustentável trata, especificamente, de uma 

nova maneira de a sociedade se relacionar com o seu ambiente, de modo a garantir 

mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais e 

garantir a sua própria continuidade e a do seu meio externo (JACOBI, 2003; 

BELLEN, 2005). 

Para alcançar a sustentabilidade de uma determinada região necessita-se de 

planejamento. Para um planejamento eficaz é preciso conhecer a realidade local. 

Por meio de Indicadores de Sustentabilidade Ambiental busca-se conhecer e 

apresentar de forma simples, transparente e acessível as complexas interações que 
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envolvem a gestão do ambiente. Os resultados gerados possibilitam que a 

comunidade e tomadores de decisão se conscientizem do quadro social, econômico 

e ecológico que se apresenta (CARMO, 2008).  

Indicadores de sustentabilidade ambiental mostram-se essenciais em 

planejamentos urbanos, criando condições mais favoráveis de desenvolvimento 

socioambiental. 

 Segundo Philippi, Malheiros e Aguiar (2005) e Siche et al. (2007), a função de 

um indicador é fornecer uma pista de um problema de grande importância ou tornar 

perceptível uma tendência que não está imediatamente visível, favorecendo maior 

dinamismo no processo de gestão, e é utilizado nas decisões políticas dos países e 

estratégicas empresariais, sob a premissa ambiental.  

 Para Bellen (2005), indicadores são ferramentas que permitem obter 

informações sobre uma dada realidade. Existe um número diversificado de 

ferramentas qualitativas e quantitativas desenvolvidas com o objetivo de monitorar a 

sustentabilidade ambiental. 

 Em 1996 Mathis Wackernagel e Willian Rees apresentaram a ferramenta 

Ecological Footprint Method, também conhecida como Pegada Ecológica, ao 

lançarem o livro Our ecological footprint, no qual descrevem a metodologia e os 

resultados que o indicador pode revelar sobre um dos pilares do desenvolvimento 

sustentável, a dimensão ambiental. 

A metodologia da Pegada Ecológica passou por análises e experiências. Com 

a publicação do livro Sharing nature’s interest: ecological footprints as an indicator of 

sustainability (2000), Nicky Chambers, Craig Simmons e Mathis Wackernagel 

trouxeram vários modelos de aplicação da ferramenta. 

A Pegada Ecológica tornou-se um dos indicadores mais utilizados e 

difundidos mundialmente. Wackernagel e Rees (1996) afirmam que, por meio do uso 

das séries temporais da metodologia, a Pegada Ecológica pode revelar a dinâmica 

das mudanças presentes no sistema. O método tem sido adotado por entidades e 

pesquisadores, tais como Relatório Planeta Vivo, da World Wildlife Fund (WWF), e 

Relatório do Fundo para a População das Nações Unidas (CERVI; CARVALHO, 

2007). 

 A análise da Pegada Ecológica é uma ferramenta de contabilidade que nos 

permite calcular o consumo de recurso e exigências de assimilação de desperdício 

de uma população humana definida ou a economia em termos de uma área de terra 



 

 31 

produtiva correspondente (WACKERNAGEL; REES, 1996). A metodologia da 

Pegada Ecológica pode ser um importante instrumento de avaliação dos impactos 

antrópicos no meio natural. 

 A terra com seus ecossistemas precisa produzir recursos, assimilar 

desperdícios e executar várias funções invisíveis de apoio à vida. Qual é a área total 

de terra com ecossistemas terrestres diferentes necessária para suportar todas as 

atividades sociais e econômicas nas cidades? (WACKERNAGEL; REES, 1996). 

 Conforme as atividades antrópicas apropriam-se das áreas produtivas do 

planeta e comprometem a sua quantidade e a qualidade ambiental, os espaços 

ecológicos necessários para a sobrevivência diminuem para todas as populações. 

 Revelando quanta terra é exigida para suportar qualquer estilo de vida, o 

conceito da Pegada Ecológica demonstra a contínua dependência material que os 

humanos têm com a natureza. Fornece, também, dados para saber quanto se deve 

reduzir o consumo, melhorar a tecnologia ou mudar o comportamento para alcançar 

a sustentabilidade (WACKERNAGEL; REES, 1996). 

 A espécie humana, com seu padrão de consumo e modelo de 

desenvolvimento econômico, torna-se incapaz de reconhecer o impacto ambiental 

que causa. Da mesma forma não concebe o entendimento de que só existe um 

planeta Terra e de que dele todos dependem para perpetuação e sobrevivência. 

O estoque de capital natural de cada região varia em função de aspectos 

naturais (clima, vegetação, solo, geologia etc.), assim como de aspectos antrópicos 

relacionados ao modelo de apropriação do espaço. Em síntese, pode-se dizer que o 

conceito da Pegada Ecológica envolve o entendimento da capacidade de suporte 

como sendo a quantidade de capital natural (estoque) ou biocapacidade disponível 

para atender à demanda de uma dada população (CARMO, 2008), demonstrado 

esquematicamente na figura 4. 
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Figura 4 – Representação esquemática da Pegada Ecológica: capital natural 

disponível para suportar a economia (utilização dos recursos + absorção dos 
resíduos) de uma determinada população 

 

Fonte: Adaptado de Wackernagel e Rees (1996) 

 

 O resultado da Pegada Ecológica de uma determinada região pode auxiliar 

nas tomadas de decisão do poder público e nas ações coletivas da população, de 

modo a beneficiar a própria sociedade e os ecossistemas na busca da 

sustentabilidade. 

 A problemática da sustentabilidade assume neste século um papel central na 

reflexão sobre as dimensões do desenvolvimento e das alternativas que se 

configuram. O impacto da sociedade contemporânea sobre o meio ambiente tem tido 

consequências cada vez mais complexas, quer em termos quantitativos, quer em 

termos qualitativos (JACOBI, 2003). 

Quanto maior o consumo de recursos e a geração de resíduos, maior o 

tamanho da pegada para sustentar o sistema, simbolizado pela figura 5. A 

metodologia da Pegada Ecológica foca-se principalmente nas atividades humanas 

que dependem dos serviços naturais ou que comprometem essa habilidade de 

fornecimento de serviços. 
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Figura 5 – Pegada Ecológica: rastro deixado na natureza para sustentar um 

determinado sistema 

 

Fonte: Adaptado de Wackernagel e Rees (1996)  

 

A facilidade humana de se adaptar aos problemas não deixa perceber a 

diminuição dos recursos renováveis e o limite dos não renováveis. E são os 

indicadores de sustentabilidade ambiental que elucidam as reais condições dos 

recursos naturais. 

A Pegada Ecológica ajuda a planejar a cidade para alcançar a 

sustentabilidade e a entender a deteriorização ecológica e a desigualdade social dos 

dias atuais, bem como as escolhas políticas.  

No mundo atual, o politicamente admissível é ecologicamente desastroso, 

enquanto o ecologicamente necessário é politicamente impossível 

(WACKERNAGEL; REES, 1996). 

Da mesma forma, estamos longe de atingir a equidade social, haja vista os 

dotados de maior poder aquisitivo usarem facilmente áreas geográficas distantes, e 

os desprovidos de riquezas materiais passam a ter cada vez menos acesso a seus 
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espaços ecológicos, caracterizando assim as desigualdades sociais provenientes de 

um desenvolvimento econômico acelerado. 

 A Pegada Ecológica faz o desafio da sustentabilidade ficar mais transparente 

– as tomadas de decisão adotam um critério físico nas necessidades políticas, 

projetos ou opções tecnológicas de acordo com o impacto ecológico. Ela demonstra 

o impacto ecológico e social que o elevado consumo reflete em nossa região e 

introduz a dimensão moral da sustentabilidade (WACKERNAGEL; REES, 1996). 

A Pegada Ecológica indica que as cidades precisam ser gerenciadas por 

intermédio de mecanismos que sinalizem para o seu grau de dependência do capital 

natural externo e, por conseguinte, mostra qual a sua parcela de contribuição para a 

insustentabilidade da Terra (CARMO, 2008).  

 A eficiência da Pegada Ecológica, como indicador de sustentabilidade 

ecológica, pode ser observada pela sua aplicação em diversos estudos de caso, 

principalmente em economias de países e cidades. Tal ferramenta pode ser aplicada 

em várias escalas: individual, familiar, regional, nacional e mundial (ANDRADE, 

2006). 

A Global Footprint Network é uma organização internacional que trabalha 

para promover a sustentabilidade por meio da utilização da Pegada Ecológica: “Ao 

tornar os limites ecológicos fundamentais para a tomada de decisões, estamos 

trabalhando para acabar com o excesso e criar uma sociedade onde todos possam 

viver bem, dentro do meio de um planeta” (www.footprint.network.org). 

Estudos mostram que desde os anos 1980 a demanda da população por 

recursos naturais é maior do que a capacidade do planeta em renová-los. Dados 

demonstram que estamos utilizando 25% a mais do que temos disponível em 

recursos naturais. Teoricamente, 1,8 hectare é a média disponível por pessoa no 

planeta, considerando uma população de 6 bilhões. Essa situação não pode 

perdurar, pois agravará a crise socioambiental e a disputa por recursos (WORLD 

WILDLIFE FUND – BRASIL, 2007). 

A diferença entre o que o planeta é capaz de absorver e regenerar e o que as 

populações humanas efetivamente consomem gera um saldo ecológico negativo. 

Para o cálculo da Pegada Ecológica precisa-se primeiramente estimar a 

média de consumo anual dos itens agregados de consumo regional ou nacional e 

dividir pelo tamanho da população (WACKERNAGEL; REES, 1996). 
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 Wackernagel e Rees (1996) sugerem que, para simplificar a coleta de dados 

dos itens de consumo, o pesquisador escolha os com maior demanda e que 

possuam disponibilidades de dados suficientes para a realização dos cálculos. Os 

itens de consumo são agrupados em cinco categorias principais: alimentação, 

habitação, transporte, bens de consumo e serviços. 

 A contrapartida da Pegada Ecológica de determinado sistema é a capacidade 

bioprodutiva que este possui (biocapacidade). Segundo Wackernagel et al. (2005), 

as terras bioprodutivas são aquelas que proveem os recursos naturais de maneira 

útil à economia (estão representados na figura 6). As terras disponíveis para suprir 

as demandas das atividades humanas são classificadas em: 

 Território de biodiversidade: são as áreas de terra e água destinadas à 

preservação da biodiversidade; 

 Território construído: são os ambientes construídos para habitação, 

comércio, indústria, infraestrutura, jardins; 

 Território de energia: corresponde ao montante de área necessária para a 

absorção do CO2 emitido pelo consumo e pela geração de resíduo; 

 Área de terra bioprodutiva: terras cultiváveis para agricultura, pastagens e 

florestas para corte de madeira; 

 Área marítima bioprodutiva: áreas marinhas de onde são retirados 

produtos de pesca e cultivo de espécies aquáticas. 
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Figura 6 – Classificação de terras disponíveis para suprir as demandas das 

atividades humanas 

 

Fonte: <http://www.wwf.org.br/wwf_brasil/pegada_ecologica>. Acesso em 01.06.2011. 

 

A Pegada Ecológica reflete a demanda das atividades humanas, enquanto a 

biocapacidade representa quanto os recursos naturais têm capacidade de suprir. 

Quando a área demandada (a Pegada Ecológica) excede a capacidade de suporte 

(biocapacidade), tem-se um déficit ecológico. Esses dois indicadores permitem ser 

comparados entre si por apresentarem a mesma unidade padrão de medida Global 

hectar (gha) (ANDRADE, 2006). 

 Wackernagel et al. (2005) expuseram dois fatores de conversão que 

padronizam a produtividade dos hectares em unidades de áreas globais: Fator de 

Equivalência e Fator de Produção.  

 O Fator de Equivalência representa a produtividade média mundial de um 

determinado tipo de terra bioprodutiva, dividida pela produtividade média mundial de 

todos os tipos de terra bioprodutiva. A unidade do fator de equivalência é 

denominada Global hectar (gha), que é igual a um hectare com a mesma 

produtividade média dos 11,2 bilhões de hectares bioprodutivos na Terra 

(ANDRADE, 2006). 

 No quadro 1 são apresentados os fatores de equivalência dos tipos de terra 

bioprodutiva, conforme classificação de Wackernagel et al. (2005). 
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Quadro 1 – Áreas produtivas e seus fatores de equivalência (gha) 

Área Biprodutiva Fator de Equivalência (gha) 

Área de cultivo 2,10 

Área de pasto 0,50 

Área de floresta (áreas disponíveis para corte de 

madeira e áreas destinadas à conservação da 

biodiversidade e/ou assimilação de CO2) 

1,40 

Área de energia (áreas de florestas necessárias 

para absorver o CO2 emitido pela queima de 

combustíveis fósseis e para o provimento de carvão 

vegetal) 

1,40 

Área marítima 0,40 

Área construída 2,20 

Fonte: Wackernagel et al. (2005) 

  

 O Fator de Produção descreve quanto uma área bioprodutiva de um dado 

país é mais, ou menos, produtiva do que a média mundial do mesmo tipo de área 

bioprodutiva. O fator de produção difere de um país para outro. Cada país tem seus 

próprios fatores de produção para cada tipologia de espaço bioprodutivo (PARENTE, 

2007). 

 A comparação entre a Pegada Ecológica das atividades humanas de uma 

região e a biocapacidade presente resulta no saldo ecológico, que revela o quanto 

o consumo humano está exigindo dos recursos naturais e demonstra a extensão em 

que o meio ambiente natural está sendo usado, conforme figura 7. 
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Figura 7 – Representação de saldo ecológico positivo e negativo 

 

Fonte: Andrade (2006) 

 

 O excesso na utilização dos recursos naturais além do que as áreas 

bioprodutivas podem suprir será indicado por uma pegada ecológica maior do que a 

biocapacidade, o que é chamado de overshoot e caracteriza a região como portador 

de déficit ecológico.  

 O overshoot caracteriza-se pelo crescimento de bens materiais à custa da 

destruição dos recursos naturais e da diminuição dos serviços para a sustentação da 

vida no planeta. 

Ao contrário, se as áreas bioprodutivas conseguirem atender à demanda 

existente, a biocapacidade será maior que a pegada ecológica, não havendo déficit 

no sistema pesquisado (ANDRADE, 2006).  

 Em resumo, a aplicação da metodologia completa da Pegada Ecológica de 

uma região é realizada em três etapas: 

 

1) Determinação da Pegada Ecológica 

 

PE = [Σ (Ci / Mi) x N x Fe] (gha)  

 

Em que: 

Ci: consumo médio per capita de cada item de consumo; 

Mi: produtividade média mundial de cada item de consumo; 

N = população; 
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Fe: fator de equivalência, sendo este calculado por meio da divisão da produtividade 

mundial de um tipo de área bioprodutiva pela produtividade mundial de todas as 

áreas bioprodutivas, apresentado no quadro 1 (p. 37). 

 

2) Determinação da biocapacidade  

 

Biocapacidade (gha) = área (ha) x fator de equivalência (gha/ha) x fator de produção 

 

3) Determinação do saldo ecológico 

 

Saldo ecológico (gha) = Pegada Ecológica (gha) – Biocapacidade (gha) 

 

Os resultados quantitativos que a ferramenta exprime refletem o consumo real 

da população, ainda que subestimado em virtude da falta de dados, entretanto não 

estão baseados em valores subjetivos de comportamento ou intenções (ANDRADE, 

2006). 

A importância da Pegada Ecológica não está em medir com exatidão todas os 

usos de recursos naturais, e sim em demonstrar que o uso de recursos pode ser 

afetado por certos comportamentos (CHAMBERS; SIMMONS; WACKERNAGEL, 

2000). A figura 8 sugere a redução da Pegada Ecológica de um sistema. 
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Figura 8 – Representação de redução da Pegada Ecológica de um determinado 

sistema 

 

Fonte: Wackernagel e Rees (1996) 

 

 Para reduzir a Pegada Ecológica da humanidade, são necessárias mudanças 

no modo como vivemos localmente. Ações individuais tornam-se significativas à 

medida que influenciam e interferem no modo de vida da coletividade. 

3.4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Na década de 1960 o mundo começou a perceber as consequências dos 

modelos de desenvolvimento econômico adotados pelos países industrializados. Os 

recursos naturais estavam sendo comprometidos velozmente, em virtude do 

crescimento populacional e do consumismo difundido pelo modelo de 

desenvolvimento vigente.   

Em 1962 a jornalista americana Rachel Carson publicou o livro Primavera 

silenciosa no qual descreveu a situação ambiental e enfatizou o descuido com que 

os setores produtivos exploravam a natureza, sem a preocupação com as 



 

 41 

consequências de suas atividades. O livro tornou-se um clássico da história do 

movimento ambientalista mundial (DIAS, 2002).  

Ainda na década de 60 um grupo de 30 especialistas de diversas áreas criou 

o Clube de Roma. No ano de 1968, com o objetivo de promover a discussão da crise 

do momento e futura da humanidade, publicou o seu histórico relatório Os limites do 

crescimento. 

Esse documento estabeleceu modelos globais baseados nas técnicas 

pioneiras de análise de sistemas, projetados para predizer como seria o futuro se 

não ocorressem ajustamentos nos modelos de desenvolvimento econômico 

adotados. As análises dos modelos indicavam que o crescente consumo geral 

levaria a humanidade a um limite de crescimento, possivelmente a um colapso 

(DIAS, 2002). 

Esses dois trabalhos despertaram fortes discussões sobre o tema ambiental, 

levando a Organização das Nações Unidas (ONU) a promover, na Suécia, de 5 a 16 

de junho de 1972, a Conferência sobre o Ambiente Humano, ou Conferência de 

Estocolmo.  

A Conferência reuniu representantes de 113 países e gerou a Declaração 

sobre o Ambiente Humano e estabeleceu um Plano de Ação, documentos que 

serviriam de base para o surgimento de instrumentos de políticas de gestão 

ambiental. 

A Conferência de Estocolmo foi um marco importante na discussão dos 

problemas ambientais em âmbito internacional e mostrou a ameaça ao meio 

ambiente natural como consequência do crescimento econômico e da poluição 

industrial.  

Os países em desenvolvimento evidenciaram a falta de prioridade com a 

questão ambiental, defenderam o crescimento econômico a qualquer preço, 

justificado pelo combate à pobreza que, por conseguinte, produziria uma melhor 

qualidade de vida e do meio ambiente. Era essa a posição assumida na época 

(PHILIPPI JR.; MALHEIROS, 2005). 

O Brasil, em tal Conferência, também defendeu o desenvolvimento a qualquer 

custo e não reconheceu a gravidade dos problemas ambientais. Não importava a 

poluição, desde que houvesse fábricas (BARBIERI, 1997). 

Em 1975 a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura, do inglês United Nations Educational, Scientific and Cultural 
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Organization), organismo encarregado de divulgar e promover a educação 

ambiental, organizou, em Belgrado, a primeira reunião de especialistas em educação 

e áreas afins ligadas ao meio ambiente para definir os seus objetivos, conteúdos e 

métodos, resultando no documento básico da educação ambiental, conhecido como 

Carta de Belgrado (REIGOTA, 2007). 

Em 1977 ocorreu a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental 

de Tbilisi, na Geórgia. Desse encontro saíram as definições, os objetivos, os 

princípios e as estratégias para a educação ambiental, resumidos da seguinte 

maneira: A Educação Ambiental deve desempenhar uma função capital no sentido 

de criar a consciência dos problemas que afetam o meio ambiente; A Educação 

Ambiental deve ser dirigida a pessoas de todas as idades e de todos os níveis de 

ensino formal e não formal; A Educação Ambiental deve constituir uma educação 

permanente; A Educação Ambiental deve ter um enfoque global sustentado em base 

interdisciplinar; A Educação Ambiental pode contribuir para renovar o processo 

educativo.  

Em 1983 a ONU criou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ou Comissão Brundtland), que divulgou em 1987 um relatório que 

tratou das preocupações, dos desafios e esforços comuns para a busca do 

desenvolvimento sustentável, tendo como foco o papel da economia internacional, o 

crescimento populacional, a segurança alimentar, a energia, a indústria, o desafio 

urbano e a necessidade de mudanças institucionais (DIAS, 2002).  

O relatório da Comissão Brundtland, Nosso futuro comum, menciona 

explicitamente, entre outras questões, a relação entre pobreza e degradação 

ambiental e a necessidade de encontrar novos padrões de produção e consumo 

sustentáveis para a geração atual e futura (BARBIERI, 1997).  

Em 1992 a ONU promoveu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como Rio 92, referência à 

cidade que a abrigou, com o propósito de examinar a situação ambiental no mundo 

e as mudanças ocorridas desde a Conferência de Estocolmo. Foi também chamada 

de “Cúpula da Terra” por ter mediado acordos com os chefes de Estados de 179 

países que estavam presentes (BRASIL, 2010).  

A Rio 92 produziu a Agenda 21 Global, que é uma espécie de manual para 

orientar as nações e as suas comunidades nos seus processos de transição para 

uma nova concepção de sociedade do ponto de vista do desenvolvimento 
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sustentável. É um grande inventário dos problemas que a humanidade enfrentava e 

das providências necessárias para enfrentá-los, dentro de uma perspectiva global 

que caracterizava o estágio mais avançado da percepção dos problemas do 

desenvolvimento e do meio ambiente, e estabeleceu a Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentável (CDS) para monitorá-la (BARBIERI, 1997). 

Segundo Philippi Jr. e Malheiros (2005), na Rio 92 observou-se um consenso 

sobre a necessidade da aplicação de enfoque sistêmico e harmônico para as 

dimensões sociais, econômicas, institucionais e ambientais como estratégia viável 

para a busca de justiça social e proteção ambiental. 

 

 

A posição brasileira, defendida no 1.º Encontro Mundial para o Meio 
Ambiente, mudou nas décadas seguintes e, atualmente, o arcabouço 
legal, no que se refere à proteção ambiental, alinhado aos princípios 
do desenvolvimento sustentável, engloba um conjunto de políticas 
públicas abrangente: Política Nacional do Meio Ambiente (1981), 
Constituição Brasileira (1988), Política Nacional de Recursos 
Hídricos (1997), Política Nacional de Educação Ambiental (1999), Lei 
de Crimes Ambientais (1999), Estatuto da Cidade (2000) (PHILIPPI 
JR.; MALHEIROS, 2005, p. 12). 

 

 

Em 1997, na Conferência Internacional Ambiente e Sociedade: Educação e 

Sensibilização, do Público para a Sustentabilidade, realizada em Tessalônica 

(Grécia), propôs-se a reorientação da educação para a sustentabilidade. A educação 

e a formação da consciência pública foram consideradas pilares da sustentabilidade 

junto com a legislação, a economia e a tecnologia, implicando integração de 

esforços e coordenação de setores fundamentais, rápidas e radicais mudanças de 

condutas e estilo de vida, bem como nos padrões de produção e consumo. Esse 

novo conceito abarcaria não só o meio ambiente, como também a pobreza, a 

habitação, a saúde, a segurança alimentar, a democracia, os direitos humanos e a 

paz, resultando em um imperativo moral e ético, no qual o conhecimento tradicional 

e as diferenças culturais deveriam ser respeitados (PELICIONI, 2000 apud 

PELICIONI; PHILIPPI JR., 2005). 

Em 2002, em Johannesburgo (África do Sul), negociadores de 191 países 

concordaram em fazer um plano de ação para mitigar a pobreza e conservar os 

recursos naturais da Terra. Também concordaram em reafirmar os “Princípios do 
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Rio”, incluindo o princípio precatório, que pede às pessoas que tomem medidas de 

ação antes que os efeitos apareçam, como no caso da depleção de ozônio na 

atmosfera superior (ODUM; BARRET, 2007). 

Mas a índole humana, sendo como é – ou seja, a maioria das pessoas espera 

até que o problema realmente piore antes de tomar uma ação –, precisa de uma 

crise ou de um desastre para fazer um planejamento ambiental e iniciar as 

transições que são discutidas (ODUM; BARRET, 2007). 

Diante dessa premissa a educação ambiental, por meio dos seus processos e 

estratégias diversas, deve promover a percepção das alterações e tendências do 

seu ambiente total (condições sociais + ambiente natural), tornando os indivíduos e 

a comunidade aptos a agir em busca da defesa, melhoria e elevação da sua 

qualidade de vida, clarificando as relações da sua espécie com o seu ambiente 

(DIAS, 2002). 

A educação ambiental possui como desafio aumentar o grau de sensibilização 

global sobre a situação atual do declínio ecológico e produzir iniciativas políticas 

para promover mudanças. 

Para ser transformadora das relações da sociedade, a educação ambiental 

depende de uma educação crítica e de uma série de outras modificações nos planos 

político, social, econômico e cultural (LOUREIRO et al., 2005). 

A educação, ambiental ou não, é um direito inalienável do ser humano e 

constitui um dos mais importantes instrumentos que conseguem inserir mudanças, 

mas não age isoladamente.  

A educação, quando voltada especificamente para o meio ambiente, inclui 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação 

do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade (PHILIPPI JR.; MARTINS, 2005). 

A importância dada à educação ambiental cresceu muito com o decorrer dos 

anos e com o agravamento da crise ambiental, evidenciando a necessidade de 

novas estratégias na gestão dos recursos naturais. 

Estratégias ambientais devem ser construídas no âmbito da sociedade, com 

participação de todos, para que se possa atingir um grau máximo de eficácia. 

A educação ambiental precisa ser entendida como educação política, no 

sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, 
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cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a 

natureza, a fim de melhorar a qualidade de vida da coletividade (PELICIONI, 2004; 

REIGOTA, 2001).  

A educação ambiental tem se tornado um aspecto de diferenciação sobre as 

questões ambientais de maneira geral e tem conquistado importantes estágios 

políticos para a implementação da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n.º 6.938, 

de 1981). Ainda, é evidenciada no artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988, que 

institui a educação ambiental como de direito do cidadão e dever de todos. Em 1999 

a Lei n.º 9.735 institui a Política Nacional de Educação Ambiental, caracterizando a 

educação ambiental em seus diferentes métodos de atuação e respectivas esferas 

executoras (RUFFINO; SANTOS, 2002). 

As novas carências na qualidade de vida, de ordem global, desencadeiam 

uma busca metodológica de ferramentas que possibilitam a formação de novos 

conceitos e entendimentos para a sociedade atual a fim de garantir capacidade de 

reflexões sobre o modo de vida. 

 Dessa forma, a educação ambiental é um instrumento que visa formar e 

preparar cidadãos para a reflexão crítica e para uma ação social corretiva ou 

transformadora do sistema, de modo a tornar viável o desenvolvimento integral dos 

seres humanos  

 Sabe-se que a consciência ecológica não garante uma ação transformadora. 

Para que a educação ambiental se efetive, é preciso que conhecimentos e 

habilidades sejam incorporados e que principalmente atitudes sejam formadas com 

base em valores éticos e de justiça social, pois são essas atitudes que predispõem a 

ação (PELICIONI; PHILIPPI JR., 2005). 

 A educação ambiental prepara para o exercício da cidadania por intermédio 

da participação ativa individual e coletiva, considerando os processos 

socioeconômicos, políticos e culturais que a influenciam, contribuindo para a prática 

da democracia. 

 Conforme Jacobi (2003), a relação entre meio ambiente e educação para a 

cidadania assume um papel cada vez mais desafiador, o que demanda a 

emergência de novos saberes para compreender processos sociais que se 

complexificam e riscos ambientais que se intensificam. 
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 A educação ambiental é um instrumento eficiente para que a comunidade se 

organize socioambientalmente e participe na construção de um desenvolvimento 

sustentável. 

 A reflexão crítica deve gerar a práxis, isto é, ação-reflexão-ação. A educação 

ambiental, ao formar para a cidadania ativa e igualitária, vai preparar homens e 

mulheres para exigir direitos e cumprir deveres, para a participação social e para a 

representatividade, de modo a contribuir e influenciar a formulação de políticas 

públicas e a construção de uma cultura de democracia (PELICIONI; PHILIPPI JR., 

2005). 

 Deve-se pensar em meio ambiente como sendo constituído por diversas 

partes e diversos olhares. O primeiro passo para a educação ambiental tem de ser o 

entendimento das representações sociais, das pessoas envolvidas no processo 

educativo. 

Pensa-se nas reservas mundiais de água, no acesso à água limpa como um 

direito humano, nas enormes pressões exercidas pelo crescimento populacional e 

econômico, na diferença cada vez maior entre ricos e pobres, nos bandos de aves 

migratórias voando em direção aos lugares onde, pelo que lembram, há comida e 

abrigo, nos cardumes de peixes nas baías em que se carrega e se descarrega óleo, 

na dificuldade para obter as mínimas mudanças no comportamento humano; com 

tudo isso em vista, é possível sentir o poder que tem a educação ambiental quando 

observamos como as crianças veem e entendem tais preocupações (HASS, 2006).  

Numa época em que a maioria das crianças consegue identificar mais de mil 

logotipos de marcas de produtos, mas não consegue dizer o nome de plantas, 

árvores ou pássaros da própria redondeza, ou das pessoas que viveram na sua 

cidade cem anos atrás, ou ainda dizer de onde vem a água que bebem, é de vital 

importância encontrar ferramentas que mostrem que este mundo é um lugar 

interessante e vibrante de se viver, mas que precisa de proteção (MICHAEL, 2006).  

Qualquer atividade visando à proteção, conservação e recuperação 

ambiental, para que tenha o êxito desejado, deve ser acompanhada de ações de 

educação ambiental (MOTA, 2005). 

Há, portanto, que se elaborar projetos e programas específicos para cada 

localidade, onde haja grupos de educadores e educandos engajados num processo 

de construção, cooperação e integração visando produzir mudanças socioambiental. 
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As atividades de educação ambiental que tanto informam a mente quanto 

envolvem o coração provaram-se uma combinação poderosa e eficaz. As pessoas 

protegem aquilo que amam; trata-se de uma receita eficaz de preservação 

(MICHAEL, 2006).  

Entende-se a educação ambiental como um processo de construção de 

conhecimento, englobando o fazer educacional nas suas várias dimensões, seja 

conceitual, procedimental ou atitudinal. O conteúdo conceitual constitui a base 

teórica, considerada um instrumento do conhecimento. Já o conteúdo procedimental 

seria o desenvolvimento de técnicas e instrumentos para promover a participação 

efetiva dos sujeitos envolvidos na ação educativa. E o conteúdo atitudinal é a 

experiência do ser com o mundo que o rodeia. Vale mais o testemunho de uma 

experiência vivida em busca de uma nova relação com o ambiente do que apenas o 

falar sobre as questões ambientais. Nessa dimensão, a coerência entre discurso e 

prática vem à tona, considerada um ponto-chave na relação entre os aprendizes 

(OLIVEIRA, 2002). 

Reigota (2007) parte do princípio de que a educação ambiental constitui uma 

proposta que altera profundamente a educação como a conhecemos, não sendo 

necessariamente uma prática pedagógica voltada para a transmissão de 

conhecimentos sobre ecologia. Trata-se de uma educação que visa não só à 

utilização racional dos recursos naturais, como também à participação dos cidadãos 

nas discussões e decisões sobre a questão ambiental. 

Considera o autor citado que a educação ambiental deve procurar estabelecer 

uma “nova aliança” entre a humanidade e a natureza, uma “nova razão” que não 

seja sinônimo de autodestruição, e estimular a ética nas relações econômicas, 

políticas e sociais. Ela deve basear-se no diálogo entre gerações e culturas em 

busca da cidadania e da liberdade na sua mais completa tradução, tendo implícita a 

perspectiva de uma sociedade mais justa tanto em nível nacional quanto 

internacional. 

Segundo Loureiro e Viégas (2007), a problemática ambiental incita a 

humanidade para uma compreensão mais abrangente, mais complexa e mais 

transformadora de mundo. Não é por acaso que palavras como transformação, 

multidimensionalidade, inter-relações, complexidade, entre outras, são recorrentes 

na educação ambiental.  
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Deve-se aprender a conviver, a partilhar com solidariedade e compreensão 

como reconhecimento dos direitos e deveres e o exercício da cidadania, além de 

aprender a conhecer, a comunicar e a compreender a complexidade do mundo, 

construindo conhecimentos de real importância para uma vida digna (SILVA; 

TAGLIEBER, 2007). 

O desafio é formular uma educação ambiental que seja crítica e inovadora em 

dois níveis: formal e não formal. O seu enfoque precisa buscar uma perspectiva 

holística de ação, que relaciona o homem, a natureza e o universo, tendo em conta 

que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua 

degradação é o homem (JACOBI, 2003). 

O embasamento em conceitos éticos claros e precisos de proteção ao meio 

ambiente e a sociedade faz da educação ambiental um caminho para melhorar a 

qualidade de vida e gerar descobertas que favoreçam o desenvolvimento 

sustentável para uma determinada comunidade. 

Devemos construir uma cultura ecológica que compreenda natureza e 

sociedade como dimensões intrinsecamente relacionadas e que não podem ser 

pensadas – seja nas decisões governamentais ou nas ações da sociedade civil – de 

forma separada, independente ou autônoma (CARVALHO, 2011).  

Para Sato (2002), a educação ambiental tem de gerar, com urgência, 

mudanças na qualidade de vida e maior consciência de conduta pessoal, assim 

como harmonia entre os seres humanos e destes com outras formas de vida. Isso 

requer responsabilidade individual e coletiva em níveis local, nacional e planetário.  

A metodologia da Pegada Ecológica aliada à educação ambiental proporciona 

uma boa vertente para a visão do uso atual dos recursos naturais. Possibilita uma 

compreensão da relação entre os ecossistemas urbanos e os recursos naturais, de 

maneira a revelar o impacto humano nas mudanças ambientais locais e globais. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

 Bacias hidrográficas são unidades de estudo de diversas áreas do conhecimento. 

Possibilitam oportunidades de identificar aspectos físicos como tipo e uso do solo, relevo 

e geologia, vegetação e fauna e ocupação humana, diagnosticando a situação ambiental 

local e subsidiando ações adequadas para o sistema. 

A BHRC está totalmente inserida na área urbana de Joinville, como pode ser 

observado na figura 9. Drena uma área de 83,12 km², que representa 7,3% da área do 

município.  

 

Figura 9 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

 

Fonte: Centro de Cartografia Digital – Univille, 2011 
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O Rio Cachoeira, ao longo de seu curso, de 14,9 km de extensão, tem como 

afluentes principais: rio Alto Cachoeira; canal do Rio Cachoeira; rio Morro Alto 

(ribeirão Ghifforn); riacho da rua Fernando Machado; nascentes de rio no Morro da 

Antarctica; rio Princesinha ou riacho do Bela Vista; rio Bom Retiro; rio Mirandinha; 

riacho Saguaçu ou riacho do Moinho; ribeirão Mathias; rio Jaguarão; rio Elling; rio 

Bucarein; riacho Cortume; rio Itaum-açu; rio Itaum-mirim e riacho Bupeva ou rio do 

Fátima (IPPUJ, 2009). 

A BHRC costuma ser divida em dois setores, norte e sul, para uma melhor 

compreensão. O setor sul divide-se nas bacias dos rios Jaguarão, Bucarein, Itaum e 

Bupeva. O setor norte da BHRC, por sua vez, está dividido entre 22 sub-bacias, 

sendo elas: Nascente, Leito Antigo, Bom Retiro, Luiz Tonnemann, Walter Brandt, 

Alvino Vohl, Canal Aracaju, Canal Salvador, Mirandinha, Morro Alto, Água Marinha, 

Parque de France, Vertente Lagoa Saguaçu, Mathias, Vertente Buschle & Lepper, 

Vertente Unidade de Obras, Vertente Ponta Grossa, Vertente Vick, Vertente Rua 

Pedro Alvares Cabral, Vertente Rua Matilde Amim, Vertente Rua Noruega e 

Cachoeira. A figura 10 apresenta a BHRC e seus principais rios.  

Segundo Silveira et al. (2009), a bacia do Rio Cachoeira sofre recorrentes 

inundações desde sua colonização em 1850. Atualmente suas áreas inundáveis vão 

desde os bairros Costa e Silva, Santo Antônio, América, Glória, Centro, Bucarein, 

Anita Garibaldi, Atiradores, Iririú, Floresta, Guanabara, Fátima, Itaum, Santa 

Catarina, Itinga, Petrópolis e Boehmerwald. Na figura 11 podem-se observar as 

áreas de inundações. Quando analisados 111 históricos de inundações no município 

de Joinville entre os anos de 1851 e 2008, percebeu-se que a bacia do Rio 

Cachoeira teve a maior frequência dessas inundações, representando 30% das 

ocorrências. 

Joinville, erguida em parte sobre o mangue, cresceu com as inundações 

como parte de sua história. O progresso não mudou a história, as inundações 

continuam frequentes e assustam moradores nos períodos de chuva e maré alta, 

quando o aumento do volume da água no Rio Cachoeira se soma aos bueiros, às 

galerias entupidas e ao seu lento assoreamento (SILVEIRA et al., 2009). 

Durante os períodos de amplitude da maré, verifica-se a inversão do fluxo da 

água do rio (remanso) até quase a metade de seu percurso (próximo à travessia da 

rua General Polidoro, segundo relato de moradores da região), causada pelo 

ingresso de água salgada através do canal. As baixas altitudes junto à foz, 



 

 51 

associadas ao efeito das marés astronômicas e meteorológicas e das precipitações 

pluviométricas, causam frequentes problemas de inundações na região central, 

atingindo também alguns afluentes, principalmente os rios Itaum-açu, Bucarein, 

Jaguarão e Mathias (IPPUJ, 2009). 
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Figura 10 – Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira e seus principais rios 

 

Fonte: Centro de Cartografia Digital – Univille, 2011 
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Figura 11 – Área de inundação da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

 

Fonte: Centro de Cartografia Digital – Univille, 2011 
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A BHRC ocupa uma região relativamente plana. As nascentes encontram-se 

numa altitude de 40 metros. No entanto a maior parte de seu curso, o canal principal, 

situa-se entre 5 e 15 metros de altitude. A foz encontra-se numa região estuarina 

sob a influência das marés, onde se encontram remanescentes de manguezais 

(figura 12).  

 

Figura 12 – Área remanescente de manguezal localizada na foz do Rio 
Cachoeira/Baía da Babitonga 

 

Fonte: Primária (jun. 2011) 

 

– Uso e ocupação da terra 

O processo de ocupação da cidade de Joinville deu-se ao longo do Rio 

Cachoeira e seus afluentes, que hoje comporta 49 % da população do município 

(242.575 habitantes). Apesar de a BHRC drenar uma área com cerca de 83,12 km², 

que representa apenas 7,3% da área do município, foi à margem de seus rios que a 

cidade de Joinville se desenvolveu, por isso sua bacia ocupa cerca de 39% do 

perímetro urbano da cidade (IPPUJ, 2009). 

Suas nascentes estão localizadas no bairro Costa e Silva, nas proximidades 

da rua Rui Barbosa e Estrada dos Suíços, no entroncamento com a BR-101.  
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A cobertura vegetal da bacia soma 13 km², concentrando-se nos morros do 

Boa Vista e Iririú e nas nascentes de seus afluentes, para as quais a legislação 

federal restringe a ocupação populacional. Em decorrência da alta ocupação, 

apresenta índices de área verde por habitante de 55 m²/hab (IPPUJ, 2009). 

De acordo com Medeiros (2010), a bacia do Rio Cachoeira tem como solo 

predominante o cambissolo flúvico, um solo mais permeável com alta taxa de 

infiltração.  

A BHRC possui uma intensa urbanização, tornando o solo impermeável e 

com pouca cobertura vegetal, o que acarreta em uma área fortemente sujeita a 

inundações. Na figura 13 apresenta-se a porcentagem da utilização da terra, e a 

figura 14 traz o mapa do uso e da ocupação da terra da BHRC. 

 

Figura 13 – Porcentagem do uso da terra na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Sistema de Geoprocessamento/Centro de Cartografia Digital – Univille 
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Figura 14 – Uso e ocupação da terra na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

 

Fonte: Centro de Cartografia Digital – Univille, 2011 
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– Impacto das atividades antrópicas da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

 

As águas da BHRC são escuras por causa do lançamento de efluentes do 

maior parque industrial do Estado e do despejo de efluentes domésticos (figura 15).  

Na região central da BHRC localiza-se a Prefeitura de Joinville, resgatando 

lembranças históricas da colonização do município (figura 16). 

 

Figura 15 Imagem das águas do Rio Cachoeira 

 

Fonte: Primária (abr. 2011) 
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Figura 16 – Imagem da área central do Rio Cachoeira 

 

Fonte: Primária (abr. 2011) 

 

A mata ciliar das margens do Rio Cachoeira apresenta-se degradada, (figura 

17). Suas margens encontram-se habitadas, o que aumenta a incidência das 

inundações (figura 18). 
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Figura 17 – Imagem da margem do Rio Cachoeira com a mata ciliar degradada 

 

Fonte: Primária (abr. 2011) 
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Figura 18 – Imagem da margem do Rio Cachoeira habitada, facilitando as 

inundações 

 

Fonte: Primária (abr. 2011) 

 

As nascentes dos rios são Áreas de Preservação Permanente. Na figura 19 

vê-se a imagem da placa indicando a nascente do Rio Cachoeira. Na figura 20 pode-

se observar o estado de degradação ambiental na região nascente do Rio Cachoeira 

proveniente do descaso com o descarte de resíduo. 
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Figura 19 – Imagem placa indicando a nascente do Rio Cachoeira 

 

Fonte: Primária (set. 2011) 

 

Figura 20 – Imagem de descarte de resíduo na nascente do Rio Cachoeira 

 

Fonte: Primária (set. 2011) 
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A BHRC é amplamente urbanizada (figura 21), e em consonância com o 

crescimento econômico a frota de veículos contribui para os congestionamentos e 

poluição atmosférica, conforme pode ser visto na figura 22. 

 
Figura 21 – Imagem da concentração urbana na Bacia Hidrográfica do Rio  

Cachoeira 

 
Fonte: Primária (set. 2011) 
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Figura 22 – Imagem do fluxo de veículos região central da Bacia Hidrográfica do Rio 

Cachoeira 

 
Fonte: Primária (set. 2011) 

 

A BHRC é uma unidade extremamente didática, haja vista nela ocorrerem 

diversas situações que ajudam a interpretar a dinâmica ambiental sobre os aspectos 

de ambientes naturais, rurais, conservados, ocupados e degradados. 
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4.2 PEGADA ECOLÓGICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA 

Para o cálculo da Pegada Ecológica da BHRC, atendendo à metodologia de 

Wackernagel e Rees (1996), escolheram-se elementos de significância para a 

sustentabilidade ambiental da bacia, considerando ser a BHRC uma bacia de área 

urbana. São eles: 

– consumo de energia elétrica; 

– consumo de água; 

– produção de resíduos sólidos; 

– consumo de combustível. 

Foi escolhido o ano de 2009 como base dos dados para os itens de consumo, 

produção de resíduos e população, considerando que tal ano tem as informações 

mais atuais e completas, com relatórios já publicados.  

Cabe ressaltar que esses mesmos elementos foram utilizados para o cálculo 

da Pegada Ecológica do município de Florianópolis no trabalho de Andrade (2006) e 

da cidade de Joinville em trabalho realizado por Parente (2007), o que propiciará 

uma melhor análise e discussão dos resultados.  

A pesquisa desenvolvida por Andrade (2006) buscava responder à questão 

da relação entre o desenvolvimento da atividade turística e o grau de 

sustentabilidade ecológica do ecossistema urbano de Florianópolis na perspectiva 

do método da Pegada Ecológica. Avaliou-se cada item de consumo, na alta e na 

baixa temporada turística, entre janeiro e dezembro de 2004. 

A investigação de Parente (2007) objetivou calcular o grau de 

sustentabilidade do município de Joinville, medindo os impactos causados pelas 

atividades exercidas pelo ser humano no ecossistema das regiões rural e urbana, 

por meio da Pegada Ecológica. 

Para mensurar a pressão antrópica no município do Rio de Janeiro, Cervi 

(2008) utilizou o indicador de sustentabilidade ambiental Pegada Ecológica com o 

intuito de despertar a gestão pública para as questões ambientais e de repensar a 

urbanização e os problemas do consumo. 

Monteiro (2010) também recorreu à metodologia da Pegada Ecológica para 

avaliar a sustentabilidade da bacia do rio Xingu, localizada no Estado do Mato 
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Grosso. A proposta metodológica do trabalho foi subsidiar a identificação de maior 

vulnerabilidade ambiental em uma bacia hidrográfica por meio de Sistemas de 

Suporte à Decisão Espacial (SSDE), bem como estimar o balanço ecológico com 

base no cálculo da Pegada Ecológica como um indicador da sustentabilidade 

ambiental. 

4.2.1 Levantamento de dados para o cálculo da Pegada Ecológica 

Os dados foram coletados em fontes primárias e secundárias. As instituições 

e organizações governamentais que disponibilizaram dados referentes aos três itens 

de consumo, à produção de resíduos e população foram: 

 Companhia Águas de Joinville: disponibilizou o consumo de água total 

do município de Joinville, dividido por setores e também por categoria de 

consumo. Para o cálculo da Pegada Ecológica do consumo de água, 

utilizaram-se as categorias de consumo residencial e comercial, considerando 

ser a mais importante atividade econômica na BHRC; 

 Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc, Regional de Joinville): 

disponibilizou o consumo de energia elétrica total do município de Joinville, 

por categoria de consumo. Para o cálculo da Pegada Ecológica do consumo 

de energia elétrica, empregaram-se as categorias de consumo residencial e 

comercial, conforme metodologia adotada também para o consumo de água; 

 Fundação Instituto de Pesquisa d Planejamento para o 

Desenvolvimento Sustentável de Joinville (Ippuj): disponibiliza o relatório 

Joinville em Dados 2009, contendo as informações de população e área do 

município de Joinville e da BHRC; 

 Ambiental Saneamento e Concessões: empresa responsável pela 

limpeza urbana do município de Joinville, realiza coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. Permitiu acesso aos os 

dados da coleta de resíduo domiciliar e coleta seletiva de Joinville; 

 Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis: no site 

http://www.anp.gov.br há planilhas que demonstram as vendas realizadas 

pelos distribuidores de combustíveis. Os dados estão disponíveis apenas por 
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Unidade da Federação e Grande Região. Para o cálculo da Pegada 

Ecológica, consideraram-se apenas os dados de gasolina; 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): disponibiliza os 

dados do Censo Demográfico 2010 no site http://www.ibge.gov.br, fornecendo 

os dados da população do Estado de Santa Catarina, utilizados para fazer a 

média de consumo de combustível. 

4.2.2 Cálculo da Pegada Ecológica  

Os cálculos foram realizados seguindo a metodologia de Wackernagel e Rees 

(1996), com a atualização e fatores de conversão conforme Chambers, Simmons e 

Wackernagel (2000), Dias (2002), Wackernagel et al. (2005), ONU (2007), e o site 

http://www.convertworld.com para as conversões de unidades. 

 

– Consumo de energia elétrica na BHRC 

 

Os dados fornecidos pela Celesc apresentam os valores totais do consumo 

de município por categoria: residencial, industrial, comercial, rural, municipal, 

estadual, federal, iluminação pública, serviço público e consumo próprio. Os dados 

recebidos pela Celesc foram apresentados em kWh. 

 A categoria industrial tem os maiores índices de consumo de energia elétrica. 

No município de Joinville, o Distrito Industrial situa-se principalmente na BHRC 

(Norte). Por isso, esses valores não foram usados para o cálculo da Pegada 

Ecológica. 

 Como a BHRC comporta 49% da população e toda a região central do 

município de Joinville e não possui uma área rural expressiva, optou-se em trabalhar 

apenas com o consumo de energia elétrica das categorias residencial e comercial.  

  

Cálculo do consumo de energia elétrica: 

 

– para definição da quantidade de energia elétrica consumida na bacia, 

dividiu-se a quantidade de kWh consumidos (A) pela população do município 

de Joinville (B), multiplicando-se pela população residente na BHRC (C); 
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– esses dados foram transformados para gigajoules, utilizando-se a relação 

de que 1 kWh é igual a 0,003569624 gigajoules (D), conforme conversão 

realizada no site http://www.convertworld.com; 

– para determinar a Pegada Ecológica em hectare, empregou-se a relação de 

que 1 hectare absorve a emissão de CO2 proveniente do consumo de 100Gj 

de energia, então dividiu-se o total consumido em gigajoules por 100 (E), 

segundo Wackernagel e Rees (1996); 

– para determinar a Pegada Ecológica em global hectare (gha), multiplicou-se 

a Pegada Ecológica em hectare pelo fator de equivalência 1,40 (F) referente à 

bioprodutividade global de terra de energia, conforme quadro 1 (p. 37).  

 

Então, obteve-se a seguinte fórmula: 

 

Pegada Ecológica do consumo de energia elétrica = A \ B *C *D \ E * F, em que: 

 

A= quantidade de energia em KWh consumidos no município de Joinville nas 

categorias residencial e comercial; 

B = população de Joinville; 

C = população residente na BHRC; 

D = 0,003569624 gigajoules (conversão de kWh para gigajoules); 

E = 100 gigajoules conversão do consumo de energia em gigajoules para hectares, 

referente a emissão de CO2 proveniente do consumo de energia; 

F = 1,40, que representa o fator de equivalência referente à bioprodutividade global 

de terra de energia. 

 

– Consumo de água na BHRC 

 

A Companhia Águas de Joinville é responsável pelo tratamento e pela 

distribuição de água potável, além da coleta e do tratamento de esgotos do 

município. Separa a cidade em setores (aproximadamente 340), conforme a rede 

distribuidora de água potável e coletora de esgoto, e disponibiliza os dados de 

consumo em m³ nas categorias: comercial, industrial, público e residencial. 
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O abastecimento de água para o município de Joinville é 70% proveniente da 

BHRC (Norte) e 30% da Bacia Hidrográfica do Rio Piraí, mas as águas residuárias 

desse consumo são despejadas na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. 

Com o mesmo critério estabelecido para os dados do consumo de energia 

elétrica, para o cálculo da Pegada Ecológica concernente ao consumo de água 

usaram-se também as categorias residencial e comercial. 

 

Cálculo de consumo de água: 

 

– para definição da quantidade de água consumida na bacia, dividiu-se a 

quantidade de m³ consumidos (A) pela população do município de Joinville 

(B), multiplicando-se pela população residente na BHRC (C);  

– a fim de efetuar a conversão do total de água consumida em m³ para 

megalitros, seguiu-se a definição de Chambers, Simmons e Wackernagel 

(2000), que definem que 1 megalitro é igual a 1.000,00 m³. Dividiu-se então a 

quantidade de m³ consumidos na bacia por 1.000,00 (D); 

– para determinar a Pegada Ecológica por hectare, utilizou-se a relação, que 

segundo Chambers, Simmons e Wackernagel (2000), por ocasião do 

tratamento, encanamento e distribuição de 1 megalitro de água, as pessoas 

emitem 370 kg de CO2 para a atmosfera. Sendo assim, multiplicou-se o 

consumo total em megalitros por 0,37 tonelada (E) (370 kg/1.000);  

– para determinar a Pegada Ecológica em global hectare (gha), multiplicou-se 

a Pegada Ecológica em hectare pelo fator de equivalência 1,40 (F) referente à 

produtividade da área de floresta, conforme quadro 1 (p. 37). 

 

Obteve-se a seguinte fórmula: 

 

Pegada Ecológica do consumo de água =  A \ B *C \ D * E * F, em que: 

 

A = quantidade de água consumida em m3; 

B = população do município de Joinville; 

C = população residente na BHRC; 

D = 1.000,00 conversão de m³ para megalitros; 

E = 0,37 conversão de emissão de CO2 para a atmosfera; 
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F = 1,40, que representa o fator de equivalência referente à produtividade de 

área de floresta. 

 

– Produção de resíduos sólidos na BHRC 

 

Em Joinville a coleta de resíduo domiciliar abrange 100% a área urbana, 

conforme Ippuj (2009). O resíduo domiciliar nos bairros é coletado três vezes na 

semana e diariamente na área central. A coleta seletiva nos bairros é realizada uma 

vez na semana e diariamente na área central, por causa da intensa atividade 

comercial. Os materiais da coleta seletiva são encaminhados para três centros de 

triagem: duas associações de catadores e uma cooperativa. 

 Os dados recebidos pela empresa Ambiental Saneamento e Concessões, 

responsável pela coleta de resíduo domiciliar e coleta seletiva do município de 

Joinville, foram apresentados em toneladas. 

 

Cálculo da produção de resíduos sólidos: 

 

– para definição da quantidade de resíduo sólido domiciliar e coleta seletiva 

recolhida na bacia, dividiu-se a quantidade de resíduo sólido domiciliar e 

coleta seletiva recolhida (A) pela população do município de Joinville (B) 

multiplicando-se pela população residente na BHRC (C); 

– o valor da emissão de CO2, em toneladas, conforme De Cicco (1991 apud 

DIAS, 2002), segue a conversão de que 3 libras de resíduos produzem 0,45 

kg de CO2, e 1 libra é igual a 0,45 kg, então 1,35 kg de resíduos produzem 

0,45 kg de CO2. Sendo assim, entende-se que, dividindo o total de resíduos 

gerados em toneladas por 1,35 (D) e multiplicando o resultado por 0,45 (E), 

se encontra o total de CO2, emitido em toneladas;  

– a Pegada Ecológica em hectare é igual ao valor da emissão de CO2 em 

tonelada, pois, segundo o IPCC, 1 hectare de terra absorve 1 tonelada de 

CO2; 

– para determinar a Pegada Ecológica em hectare, referente à geração de 

resíduos, é necessário também calcular a emissão de gás metano (CH4). De 

acordo com Dias (2002), o metano possui as mesmas características que o 
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gás carbônico, devendo-se então multiplicar a quantidade de hectares 

necessários para absorver o gás carbônico por 2; 

– o cálculo da Pegada Ecológica em global hectare concernente à geração de 

resíduos (CO2 + CH4) foi feito por meio da multiplicação da Pegada Ecológica 

em hectare pelo fator de equivalência 1,40 (F) referente à bioprodutividade 

global de terra de energia, conforme quadro 1 (p. 37). 

 

Obteve, assim, a seguinte fórmula: 

 

Pegada Ecológica dos resíduos sólidos: (A \ B * C \ D * E)2 * F, em que: 

 

A = quantidade de resíduo sólido domiciliar e coleta seletiva recolhida na 

bacia; 

B = população do município de Joinville; 

C = população residente na BHRC; 

D = 1,35 conversão de toneladas para libras; 

E = 0,45 conversão de libras para produção de CO2; 

F = 1,40, que representa o fator de equivalência referente à produtividade 

global de terra de energia. 

 

– Consumo de combustível na BHRC 

 

O site da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis 

fornece a distribuição de combustível apenas por Estado. O consumo de 

combustível para a BHRC está representado somente por gasolina. Os dados 

alusivos à distribuição de diesel, que alimenta a frota de caminhões, não foram 

considerados porque a área industrial do município se localiza em outra bacia 

hidrográfica e as características urbanas da BHRC não favorecem o abastecimento 

de caminhões em suas áreas. Não se obtiveram os valores de consumo de gás 

natural veicular. 

 Como os dados de combustível são disponibilizados apenas por Estado, foi 

necessário saber a população do Estado de Santa Catarina. Tal informação estava 

disponível no site do IBGE, com resultados do censo do ano de 2010. 
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Cálculo do consumo de combustível: 

 

– para definição da quantidade de combustível consumida na bacia, dividiu-se 

o consumo de combustível do Estado de Santa Catarina (A) pela população 

de Santa Catarina(B) multiplicando-se pela população residente da BHRC(C); 

– o consumo de combustível foi obtido em m³, sendo necessária a conversão 

para litros, levando em conta que 1 m³ é igual a 1.000 litros(D); 

– para obtenção do total de toneladas de CO2 emitidas com o consumo de 

combustível, realizou-se a conversão segundo Dias (2002): um litro de 

gasolina libera 2,63 kg de CO2. Multiplicou-se o total de litros consumidos por 

2,63 (E). Depois se divide o resultado por 1.000 (F), considerando que 1000 

kg = 1 tonelada; 

– a Pegada Ecológica em hectare é igual ao valor da emissão de CO2 em 

tonelada, pois, segundo o IPCC, 1 hectare de terra absorve 1 tonelada de 

CO2; 

– a fim de determinar a Pegada Ecológica em global hectare (gha), 

multiplicou-se a Pegada Ecológica em hectare pelo fator de equivalência 1,40 

(G) referente à bioprodutividade global de terra de energia, conforme quadro 1 

(p. 37). 

 

Então, chegou-se à seguinte fórmula: 

 

Pegada Ecológica do consumo de combustível: A / B * C / D * E / F * G, em que: 

 

A = consumo de combustível do Estado de Santa Catarina; 

B = população de Santa Catarina; 

C = população residente na BHRC; 

D = 1.000 conversão de m³ para litros; 

E = 2,63 conversão de CO2 por litro de gasolina; 

F = 1.000 conversão de kg para tonelada; 

G = 1,40, que representa o fator de equivalência referente à bioprodutividade 

global de terra de energia. 
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Pegada Ecológica da BHRC: 

 

A Pegada Ecológica (PE) de cada item de consumo foi calculada em hectare 

(ha) e global hectare (gha) para comparações com outros estudos. 

Após o cálculo da Pegada Ecológica em hectare e em global hectare de cada 

um dos elementos analisados (energia elétrica, água, produção de resíduos sólidos, 

combustível), estes foram somados para obter-se o valor aproximado da Pegada 

Ecológica da BHRC. Neste estudo o valor da Pegada Ecológica torna-se uma 

estimativa em função de serem analisados apenas quatro elementos que impactam 

ambientalmente a bacia. 

 

 

Sendo: 

A Pegada Ecológica da BHRC = PE energia elétrica há (gha) + PE água ha (gha) + 

PE resíduos sólidos ha (gha) + PE combustível ha (gha) 

4.3 BIOCAPACIDADE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA 

4.3.1 Levantamento de dados para o cálculo da biocapacidade 

Para o cálculo da biocapacidade da bacia foram identificadas todas as áreas 

bioprodutivas da BHRC. Identificou-se a quantidade de áreas bioprodutivas pelo 

mapa de uso e ocupação da terra na bacia (figura 14, p. 56), fornecida pelo Centro 

de Cartografia Digital da Univille e calculada por meio do Sistema de 

Geoprocessamento da Prefeitura de Joinville (figura 13, p. 55).  

4.3.2 Cálculo da biocapacidade 

As áreas bioprodutivas foram apresentadas em km2 (A), sendo necessária a 

conversão para hectares, considerando que 1 km² é igual a 100 ha (B), e 
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multiplicados pelo fator de equivalência (C), conforme quadro 1 (p. 37), para obter os 

resultados também em global hectares. 

A biocapacidade da BHRC foi calculada apenas para identificar os recursos 

naturais disponíveis para a absorção CO2 dos dados de consumo de energia 

elétrica, água, combustível e produção de resíduos. Esses itens demandam áreas de 

floresta disponíveis para a absorção do gás carbônico emitidos. Na BHRC as áreas 

disponíveis para tal função são: a mata (D), água (E), manguezal (F). Dessa forma, o 

fator de produção para as terras bioprodutivas não foi calculado neste trabalho. 

 

Fórmulas: 

Áreas bioprodutivas da BHRC =  A / B * C 

Áreas disponíveis para absorção do CO² dos itens analisados  = D + E + F 

4.4 SALDO ECOLÓGICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA 

4.4.1 Levantamento de dados para o cálculo do saldo ecológico 

Para obter o valor do saldo ecológico é necessário identificar os valores da 

Pegada Ecológica e da biocapacidade. 

O saldo ecológico consiste na subtração da área de terras produtivas 

existentes num sistema do resultado da Pegada Ecológica. Os resultados revelam 

se a demanda das atividades humanas está excedendo a capacidade ambiental 

local em atendê-la (ANDRADE, 2006). 

Neste estudo o resultado do saldo ecológico será apenas da demanda de CO2 

para os itens analisados. 
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4.4.2 Cálculo do saldo ecológico 

Conforme Wackernagel e Ress (1996) e Chambers, Simmons e Wackernagel 

(2000), para a determinação do saldo ecológico utiliza-se a seguinte relação:  

 

Saldo Ecológico = Pegada Ecológica – Biocapacidade. 

 

O saldo ecológico identificado para a BHRC corresponde a uma estimativa 

aproximada em função dos elementos utilizados para o cálculo da Pegada 

Ecológica. 

4.5 ABORDAGEM DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 Com base no resultado da Pegada Ecológica para cada item analisado e 

considerado no cálculo da Pegada Ecológica da bacia, foi possível identificar os 

itens de maior expressão no resultado da Pegada Ecológica da BHRC, levando em 

conta que foram empregados apenas quatro itens mais significativos para a 

sustentabilidade da bacia, sendo eles: consumo de energia elétrica, consumo de 

água, produção de resíduos sólidos e consumo de combustível. 

 Após a identificação dos dois itens mais impactantes na Pegada Ecológica e 

considerando a biocapacidade e o saldo ecológico da BHRC, realizou-se uma 

discussão em torno dos resultados, no sentido de subsidiar a proposta de educação 

ambiental com a finalidade de reduzir a Pegada Ecológica desses itens de consumo 

e consequentemente aumentar a qualidade ambiental e de vida da população 

residente na bacia em questão. 

 A proposta de educação ambiental teve como base a literatura da área. 

 Por fim, promoveu-se uma discussão em torno da Pegada Ecológica como 

ferramenta de educação ambiental por meio das relações entre os resultados que a 

metodologia apresenta e os conceitos estabelecidos na literatura para educação 

ambiental. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 PEGADA ECOLÓGICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA 

 A Pegada Ecológica da bacia obtida pela soma dos resultados da Pegada 

Ecológica referente ao consumo de energia elétrica, consumo de água, produção de 

resíduos e consumo de combustível gerou o seguinte resultado: 

  

– Consumo de energia elétrica 

 

 O consumo de energia elétrica nas categorias residencial e comercial, do 

município de Joinville no ano de 2009, foi de 672.981.829 kWh, com uma população 

de 497.331 habitantes.  

O resultado da Pegada Ecológica em hectare e em global hectare para esse 

item de consumo encontra-se na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Pegada Ecológica da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira referente ao consumo 
de energia elétrica 

(A) Consumo energia elétrica (kWh) de Joinville 672.981.829 

(B) População de Joinville 497.331 

Consumo energia elétrica (kWh) Joinville por habitante 1.353 

(C) População BHRC  242.575 

Consumo energia elétrica (kWh) BHRC 328.203.975 

(D) Consumo energia elétrica (GJ) BHRC  1.171.564,78 

(E) Pegada Ecológica (ha) BHRC  11.715,64 

(F) Pegada Ecológica (gha) BHRC  16.401,89 

Fonte: primária 

 

Conforme dados da Celesc (2006 apud PARENTE, 2007), o consumo de 

energia elétrica nas mesmas categorias no município de Joinville no ano de 2005 foi 

de 540.912.095 kWh, com uma população de 487.085, o que representa 1.110 kWh 

de consumo por habitante. Comparando os dados populacionais entre 2005 e 2009 
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(IPPUJ, 2009), embora a população tenha aumentado apenas 2%, o consumo de 

energia elétrica cresceu aproximadamente 20%. 

O consumo de energia elétrica no município de Florianópolis, para o ano de 

2004, representava uma média de 1.579 kWh de consumo por habitante, sugerindo 

o turismo na região nos meses de janeiro e fevereiro como um dos responsáveis 

pelo alto consumo de energia elétrica (ANDRADE, 2006). 

Conforme dados fornecidos pela Celesc, para Joinville, no ano de 2009, o 

consumo de energia elétrica residencial é 60% maior do que o consumo comercial. 

O crescimento econômico propicia o aumento e aquisição do uso de equipamentos 

eletrodomésticos. 

Segundo Dias (2002), a energia elétrica é vista como algo em disponibilidade 

infinita e praticamente sem custos ambientais e raramente faz parte das 

preocupações das pessoas. A relação de dependência da eletricidade é pouco 

percebida. Aliados a essa falta de percepção são adicionados diariamente novos 

instrumentos de consumo, criando novas dependências.  

Ao longo das últimas décadas, o consumo de energia elétrica apresentou 

índices de expansão bem superiores ao Produto Interno Bruno (PIB), fruto do 

crescimento populacional concentrado nas zonas urbanas, onde o consumo de 

energia elétrica é maior por unidade domiciliar, do esforço de aumento da oferta de 

energia e da modernização da economia (CERVI, 2008). 

 Na maioria das vezes as pessoas não têm a menor ideia das consequências 

dos seus hábitos de consumo. O acender de lâmpadas e a utilização de aparelhos 

eletrônicos envolvem as pessoas numa falsa atmosfera de independência. 

O aumento das temperaturas leva a população a usar mais aparelhos de ar 

condicionado e climatizadores, aumentando o consumo de energia e contribuindo 

para o aquecimento global do planeta. 

 No Brasil a maior parte da energia elétrica consumida é produzida por 

hidrelétricas, que exigem, para seu funcionamento, a construção de barragens. Com 

o aumento de consumo e a decorrente necessidade de energia, torna-se necessário 

represar mais rios e inundar mais áreas, o que reduz as florestas e impacta a vida de 

outros milhares de seres vivos, retirando comunidades de suas terras e alterando o 

clima local e regional (WORLD WILDLIFE FUND – BRASIL, 2007). 
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A Pegada Ecológica da BHRC referente ao consumo de energia elétrica 

representa a necessidade de área aproximada de mais de 45% da área total da 

bacia apenas para suprir esse item. 

Ações para evidenciar a dependência da energia elétrica e evitar o 

desperdício são imprescindíveis na BHRC. É preciso refletir acerca de quanta 

natureza necessitamos para que tenhamos nossas lâmpadas e aparelhos 

eletrônicos funcionando. 

 

– Consumo de água 

 

O consumo de água, nas categorias residencial e comercial, do município de 

Joinville no ano de 2009 foi de 24.872.979 m3.  

O resultado da Pegada Ecológica em hectare e em global hectare para tal 

item de consumo está exposto na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Pegada Ecológica da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira referente ao consumo 

de água 

(A) Consumo água (m3) Joinville 24.872.979 

(B) População de Joinville 497.331 

Consumo água (m3) Joinville por habitante 50,0129 

(C) População BHRC 242.575 

Consumo água (m3) BHRC 12.131.885,76 

(D) Consumo água (ML) BHRC 12.131,88 

(E) Pegada Ecológica (ha) BHRC 4.488,79 

(F) Pegada Ecológica (gha) BHRC 6.284,30 

Fonte: primária 

 

Em 2005, conforme dados da cidade de Joinville (2006 apud PARENTE, 

2007), a média de consumo/ano era de 47,73 m3 por pessoa. Em 2009, segundo 

dados fornecidos pela Companhia Águas de Joinville, a média anual foi de 50,01 m3 

por pessoa, representando um aumento do consumo de 5%. 

Em 1992 a ONU publicou a Declaração Universal dos Direitos da Água, 

documento no qual afirma que a água é a seiva do nosso planeta, condição 

essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. O direito à água é um dos 
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direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal qual estipulado no artigo 

3.° da Declaração dos Direitos do Homem. A água não deve ser desperdiçada, nem 

poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização precisa ser feita com 

consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de 

esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis.  

A água ocupa ¾ da superfície do planeta. Desse total, a água salgada do 

planeta compõe 97,5%, o restante é água doce, e 1,9% está nas calotas polares e 

geleiras, 0,5% está no subsolo e apenas 0,06% na superfície (lagos e rios) 

(NARVAES, 2011). 

Dados da ONU mostram que cerca de 250 milhões de pessoas, em 26 

países, têm acesso muito restrito à água. E são apenas uma parcela dos 2 bilhões 

de seres humanos que desconhecem o que seja água potável, tratada, segura e 

saudável para o consumo (IDEC, 2004). 

O Brasil é um país privilegiado em termos de disponibilidade de água. Possui 

12% das reservas de água do mundo. Mesmo em nosso país, o potencial hídrico 

renovável per capita já se aproxima do alerta vermelho de escassez em unidades 

federativas como Pernambuco, Alagoas e Distrito Federal (IDEC, 2004). 

Mas a aparente abundância de água na natureza talvez justifique, apenas em 

parte, a negligência histórica de algumas regiões do planeta nas suas relações com 

os recursos hídricos. O que se sabe é que não existe tanta água potável disponível 

para a espécie humana, como a paisagem parece mostrar, diante da velocidade com 

que se vem usando tal recurso. A demanda continua crescendo junto com o 

crescimento econômico e com o aumento da população (DIAS, 2002).  

Segundo Cervi (2008), um dos fatores complicadores está relacionado à 

qualidade da água. A contaminação da água vem crescendo, sobretudo nas zonas 

costeiras, onde a ocupação é maior, e em grandes cidades em todo o mundo. 

Muitos são os desafios que se relacionam à busca de soluções sustentáveis 

para problemas como escassez e/ou excesso de água, deterioração da qualidade da 

água e, principalmente, com a percepção inadequada da sociedade em relação aos 

recursos hídricos (OLIVEIRA et al. 2009). 

À medida que o mundo vai enriquecendo, vai tornando-se mais sedento por 

água, alterando os padrões de consumo. Em 1900 a atividade industrial utilizava em 

média 6% das reservas de água mundiais. Atualmente emprega quatro vezes mais. 
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Durante o mesmo período de tempo, a porcentagem de água consumida pelos 

municípios triplicou, atingindo os 9% (RDH, 2006). 

Cada ser humano tem como requisito mínimo de consumo de água 20-50 

litros por dia. Comparemos isso com os 3.500 litros necessários para produzir 

alimentos que garantam um mínimo diário de 3.000 calorias (a produção de comida 

para alimentar uma família de quatro pessoas consome o equivalente a uma piscina 

olímpica cheia). É preciso cerca de 70 vezes mais água para produzir comida do que 

para satisfazer as necessidades domésticas de cada família. A produção de um 

simples hambúrguer consome cerca de 11.000 litros. Esses números servem para 

explicar o motivo por que a subida dos salários e as alterações na dieta mantêm o 

crescimento do consumo de água acima da taxa de crescimento da população 

(RDH, 2006). 

 O resultado da Pegada Ecológica referente ao consumo de água na BHRC 

evidencia que cerca de 50% da área total da bacia seria necessária para atender à 

demanda da população nesse item de consumo. 

 Torna-se importante salientar que toda água para abastecimento da 

população da BHRC provém de outra bacia hidrográfica, ou seja, para atender ao 

consumo dessa população utilizam-se recursos naturais de outras bacias 

hidrográficas.  

 O resultado evidencia ainda a importância do entendimento da população no 

que diz respeito ao funcionamento de bacias hidrográficas e aos seus mecanismos 

de gestão. 

 

– Produção de resíduos sólidos 

 

Os dados de coleta de resíduo sólido na categoria residencial, do município 

de Joinville no ano de 2009, foi de 112.837 toneladas; destes, a coleta seletiva 

recolheu 3.801 toneladas. O resultado da Pegada Ecológica em hectare e em global 

hectare para o item produção de resíduos sólidos pode ser depreendido da tabela 3.  
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Tabela 3 – Pegada Ecológica da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira referente à produção 

de resíduos sólidos 

(A) Resíduo sólido (t) Joinville 112.837 

(B) População de Joinville 497.331 

Resíduo sólido (t) Joinville por habitante 0,22 

(C) População BHRC 242.575 

Resíduo sólido (t) BHRC 55.037 

(D) Total de CO2 emitido (t) 18.345,66 

(F) Pegada Ecológica (ha) BHRC (CO2+CH4) 36.691,32 

(G) Pegada Ecológica (gha) BHRC (CO2+CH4) 51.367,84 

Fonte: primária  

 

Em 2005, o município de Joinville coletou 89.868 toneladas de resíduo 

domiciliar (PARENTE, 2007). Houve um aumento de 25% na produção de resíduos 

para o ano de 2009. 

No Brasil, dos 97% dos resíduos sólidos domésticos recolhidos, somente 12% 

é reciclado, conforme dados do Portal Brasil (2010). Em Joinville a coleta seletiva 

representa apenas 3,5% do resíduo sólido doméstico. 

A história dos problemas com a disposição final dos resíduos confunde-se 

com a própria história das cidades. Os povos da antiguidade, enquanto viveram 

como nômades, não tiveram problemas de canalização de água, instalação de rede 

de esgoto e remoção de lixo. A fixação das populações em áreas determinadas 

gerou acúmulo de resíduos (CERVI, 2008).  

A escala de consumo urbano e geração de resíduos varia dramaticamente de 

uma cidade para outra, dependendo de diversos fatores, entre eles o poder 

aquisitivo da população e seus padrões de consumo (DIAS, 2002). 

Um equívoco que se comete é medir o bem-estar da população com base na 

quantidade de bens consumidos, não levando em conta o prejuízo final quando 

estes são descartados. O consumo desenfreado, cultura do capitalismo, gera uma 

enorme oferta de produtos que vêm embalados das mais diversas formas segundo 

os preceitos de conquistar o consumidor. Todavia grande parte das embalagens, por 

não possuir utilidade maior do que a de preservar o produto, será descartada sem 

passar por processos de reutilização, embora elas tenham um alto potencial de 

reciclagem (GONÇALVES; DIAS, 2009). 
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O progresso econômico e o desenvolvimento industrial aumentaram a 

quantidade de resíduos gerados. Para obter um equilíbrio é preciso que estes sejam 

reintroduzidos no ciclo da produção, sob a forma de matéria-prima (FRÉSCA, 2007). 

Silva e Taglieber (2007) destacam que se vive em uma sociedade na qual os 

valores se restringem aos bens adquiridos como se fosse uma demonstração de 

sucesso. O desenvolvimento econômico vigente induz ao acúmulo de bens 

transitórios reduzindo o tempo útil dos produtos, desenvolvendo produtos 

descartáveis e, assim, agravando o desperdício de recursos naturais. 

O resultado da Pegada Ecológica na BHRC referente à produção de resíduo 

evidencia, assim como em outras regiões, que, além de dar um destino correto ao 

resíduo, reciclando os materiais, se fazem urgentes ações para a reflexão quanto ao 

consumo excessivo, à recusa de bens desnecessários ou evitar produtos que não 

sejam biodegradáveis, a reutilização de materiais de consumo e, por conseguinte, a 

redução de geração de resíduo.  

 

– Consumo de combustível  

 

O resultado da Pegada Ecológica em hectare e em global hectare para o item 

de consumo combustível (gasolina) está apresentado na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Pegada Ecológica da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira referente ao consumo 

de combustível 

(A) Combustível (m3) SC   1.451.703 

(B) População de SC 6.249.682 

Combustível (m3) SC por habitante 0,2322 

(C) População BHRC 242.575 

Combustível (m3) BHRC 56.325,91 

(D) Combustível (L) BHRC 56.325.910 

Total de CO2 emitido 148.137,14 

(F) Pegada Ecológica (ha)  148.137,14 

(G) Pegada Ecológica (gha)  207.391,99 

Fonte: primária  
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De acordo com dados do Ippuj (2009), a frota de veículos no município de 

Joinville em 2005 era de 130.000 automóveis; no ano de 2009 a frota passou a ser 

170.978, representando um aumento de 32%.  

A média em Joinville é de 1 veículo para cada 2,90 habitantes. Segundo 

Andrade (2006), no município de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, 

a frota de veículos considerada elevada é de quase 1 carro para cada 2 pessoas. 

Os veículos motorizados oferecem vantagens inegáveis como velocidade, 

conforto, independência. Entretanto os custos crescentes da dependência dos 

veículos já são muito aparentes. Incluem gastos incessantes com manutenção e 

construção de mais vias, congestionamentos, altos níveis de consumo de energia, 

aumento da poluição atmosférica e sonora, acidentes. O que fica evidente é a lógica 

dominante do “desenvolvimento”, nitidamente favorecendo o transporte individual em 

detrimento do coletivo (DIAS, 2002). 

A manutenção de uma cultura que incentiva e valoriza a propriedade do 

automóvel como símbolo de status e independência e operacionalização de um 

sistema de transporte público ineficiente que não estimula sua utilização pode 

justificar o alto consumo de gasolina automotiva (ANDRADE, 2006). 

O modelo de transporte urbano adotado no Brasil pós-guerra, motivado pela 

nascente indústria automobilista, apoiada em uma estrutura forte de marketing, levou 

grande parte da população a eleger como sonho de consumo o veículo próprio, 

muitas vezes em detrimento de outras necessidades, como a casa própria, a saúde 

ou a alimentação. A mídia estimulando o consumo forjou a crença popular de que 

brasileiro é apaixonado por automóvel. Essa paixão, de motivação autêntica ou 

induzida, gerou efeitos nefastos para o meio ambiente pelas emissões de CO2 e 

pelos resíduos automotivos, como carcaças de veículos e pneus (CERVI, 2008). 

O uso excessivo de combustíveis, como a gasolina, que é derivada do 

petróleo, recurso natural não renovável, além da poluição, que contribui 

consideravelmente para o aumento das doenças respiratórias, agrava também o 

problema do aquecimento global (WORLD WILDLIFE FUND – BRASIL, 2007). 

O resultado da Pegada Ecológica da BHRC nesse item de consumo 

exemplifica para a população que a desordem no sistema viário central, além de 

impactar na qualidade de vida da população, contribui para o aquecimento global do 

planeta. 
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– Pegada Ecológica da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

 

A Pegada Ecológica da BHRC está composta pelos resultados obtidos 

concernentes aos itens de consumo energia elétrica, água, produção de resíduo 

sólido e combustível (tabela 5). 

 

Tabela 5 – Pegada Ecológica da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

Itens analisados PE (ha) BHRC PE (gha) BHRC 

Energia elétrica 11.715,64 16.401,89 

Água 4.488,79 6.284,30 

Resíduo sólido  36.691,32 51.367,84 

Combustível 148.137,14 207.391,99 

Total 201.032,89 281.446,02 

          Fonte: primária 

 

 Os dados apresentados na tabela 5 indicam que a Pegada Ecológica total da 

BHRC é de 201.032,89 hectares, correspondendo a uma área 24 vezes maior que a 

área total da bacia, que é de 8.312 ha. 

 O resultado indica que, para manter o padrão de consumo dos habitantes da 

BHRC, certamente se empregam recursos naturais de outras regiões, avançando o 

rastro dessa pegada para outras regiões ou ecossistemas. 

Na figura 23 há uma representação ilustrativa do resultado da Pegada 

Ecológica da BHRC. 
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Figura 23 – Representação ilustrativa da Pegada Ecológica da Bacia Hidrográfica do 

Rio Cachoeira 

 

Fonte: Primária (out. 2011) 

 

Entre os itens analisados, os que influenciaram com maior impacto para 

determinar o valor da Pegada Ecológica da BHRC foram o consumo de combustível 

e a produção de resíduo. 

Parente (2007) identificou para o ano de 2005 uma Pegada Ecológica para o 

município de Joinville correspondendo a uma área 7,11 vezes maior que a área total 

do município, e os itens de maior impacto também foram a produção de resíduo e o 

consumo de combustível, embora tenha utilizado para o cálculo do consumo de 

energia elétrica também a categoria industrial. 

O resultado de uma Pegada Ecológica da BHRC 47% maior do que a 

identificada para Joinville justifica-se possivelmente pelo forte adensamento 

populacional da bacia. 
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Andrade (2006) encontrou a Pegada Ecológica da cidade de Florianópolis 

como sendo de uma área 11,22 vezes maior que a área total do município. Nesse 

estudo os itens analisados que mais influenciaram nos resultados também foram 

combustível, produção de resíduos, consumo de energia e água, respectivamente. 

Cervi (2008) identificou a Pegada Ecológica do município do Rio de Janeiro, 

com referência ao ano de 2003, como sendo de uma área 204,73 vezes maior que a 

área total da cidade. Nesse estudo usaram-se itens como: alimentação, água, 

energia elétrica, produtos florestais (madeira, papel, lenha e carvão vegetal), 

produção de lixo, emissões totais de gases por setor de atividade urbana (transporte 

rodoviária individual, coletivo e de cargas, gás, transporte aeroviário, atividade 

industrial). De tais itens analisados, os que tiveram maior influência no resultado da 

Pegada Ecológica foram consumo de alimentos, emissões totais de gases 

(combustíveis), produção de lixo e consumo de energia elétrica. 

Dias (2002) achou uma Pegada Ecológica para as cidades-satélites Distrito 

Federal, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia como sendo de uma área 121,31 

vezes maior que a região estudada. Analisaram-se itens como: combustíveis 

(gasolina e gás), produção de resíduos sólidos, consumos de energia elétrica, água, 

madeira, papel, alimentos. Desses itens os que tiveram maior influência no resultado 

foram consumo de alimentos, combustível e energia elétrica.  

Teoricamente, 1,8 hectare é a média de área disponível por pessoa no 

planeta, de modo a garantir a sustentabilidade da vida na Terra. Isso equivale a uma 

área pouco menor do que a de dois campos de futebol. No entanto, desde 1999, a 

média de consumo por pessoa no mundo é de 2,2 hectares, cerca de 25% a mais do 

que o planeta pode suportar (WORLD WILDLIFE FUND – BRASIL, 2007).  

Para a BHRC não foi calculada a Pegada Ecológica per capita, em virtude de 

ausência de dados tanto para caracterizar a área em estudo como os itens de 

consumo. Conforme os resultados obtidos por Cervi (2008) e Dias (2002), percebe-

se que o levantamento de dados para o item de consumo alimentação influencia 

significativamente no resultado da Pegada Ecológica. 

A ausência de dados para a bacia no que respeita a outros itens de consumo 

não inviabiliza o resultado, pois é possível demonstrar resultados totais, mesmo que 

subestimados, representando apenas a área necessária referente aos elementos de 

consumo pesquisados. 
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Monteiro (2010) também constata a grande dificuldade em obtenção de dados 

para escalas em estudos mais avançados, subestimando os resultados. Em seu 

estudo recorreu à metodologia da Pegada Ecológica e ao uso integrado das 

ferramentas computacionais de apoio à decisão espacial (SSDE). Ao comparar os 

resultados das duas avaliações – vulnerabilidade ambiental e Pegada Ecológica –

,observou-se que, embora subestimados os valores da Pegada Ecológica, a sua 

comparação com os resultados do SSDE para vulnerabilidade, em linhas gerais, 

validaram o resultado do sistema. 

Apesar de os itens de consumo energia elétrica e água não mostrarem 

resultados expressivos, não devem ser ignorados nas propostas de educação 

ambiental, uma vez que os impactos gerados e as limitações de tais recursos são 

amplamente discutidos em esferas mundiais. Lembrando ainda que no presente 

estudo foi realizado apenas com dados domiciliares.  

O resultado da Pegada Ecológica da BHRC possibilita a reflexão de que uma 

das maiores cidades economicamente desenvolvidas do Estado não sofre sozinha o 

impacto ambiental deixado pelo crescimento acelerado. Apenas a região central 

impacta numa área que representa o dobro do território do município de Joinville. 

Faz-se necessária a redução da Pegada Ecológica para que se possa alcançar 

níveis de sustentabilidade, deixando de comprometer outras regiões. 

5.2 BIOCAPACIDADE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA 

A tabela 6 traz a distribuição do uso da terra na BHRC por área em km2 e ha, 

com base nos dados apresentados na figura 13 (p. 55), relacionando com a área 

total da BHRC, que é de 83,12 km2 (IPPUJ, 2009). 
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Tabela 6 – Uso da terra na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

Classe Área km2 Área (ha) 

Mata 16,861956 1686,19 

Silvicultura 0,008442 0,84 

Gramínea 7,105084 710,50 

Capoeira 1,247768 124,77 

Urbano 57,242271 5724,22 

Água (lagos, reservatórios etc.) 0,128875 12,88 

Rizicultura 0,004837 0,48 

Manguezal 2,439649 243,96 

Solo exposto 0,418943 41,89 

Fonte: primária 

 

Na tabela 7, os dados de uso da terra na BHRC foram agrupados, a fim de 

identificar as áreas bioprodutivas disponíveis para assimilar o CO2 dos itens de 

consumo analisados, e multiplicados pelo respectivo fator de equivalência, para 

obter os dados em global hectares, conforme quadro 1 (p. 37).  

 

Tabela 7 – Áreas bioprodutivas da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira 

BHRC Área (ha) 

Fator de 

equivalência Área (gha) 

Área de cultivo (silvicultura, rizicultura) 1,33 2,10 2,79 

Área de pasto (gramínea, capoeira) 835,29 0,50 417,64 

Área de floresta (mata, água, 

manguezal) 1688,77 1,40 2.364,27 

Área construída (urbano, solo exposto) 5766,11 2,20 12.685,44 

Fonte: primária 

A área bioprodutiva da BHRC destinada à absorção do gás carbônico inerente 

aos quatro itens de consumo calculados são a mata, as reservas naturais de água e 

a área remanescente de manguezal, que corresponde a uma área de 1.688,77 ha 

(ou 2.364.27 gha). 

A área de gramínea e capoeira, embora em outras regiões utilizada para a 

cultura da pecuária, na BHRC representa pequenas áreas praticamente 
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consolidadas com a urbanização da bacia, conforme pode ser verificado na figura 14 

(p. 56).  

Observa-se que a área destinada à ocupação urbana e o solo exposto 

representam 69,36% da área total da BHRC, e as áreas de cultivo e pasto 

representam apenas 10% da área total da BHRC. Com esse resultado percebe-se 

que as áreas bioprodutivas da BHRC não são designadas para a produção de 

alimentos. Dessa forma, entende-se que os produtos necessários para suprir a 

população da bacia em questão são produzidos em outras regiões, comprometendo 

seus recursos naturais. 

5.3 SALDO ECOLÓGICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CACHOEIRA 

A diferença entre os valores da Pegada Ecológica e da biocapacidade fornece 

o saldo ecológico da BHRC. A biocapacidade da BHRC é de 1.688,77 ha para uma 

Pegada Ecológica de 201.032,89 (ha), gerando um déficit ecológico de 199.344,12 

ha (ou 279.081,75 gha). 

Tais valores apontam que as exigências requeridas pelo ecossistema da 

BHRC excedem sua capacidade de suporte do ecossistema natural em 23,98 vezes. 

O município de Joinville, segundo resultados obtidos por Parente (2007), no 

ano de 2005 excedia a capacidade de suporte do ecossistema natural em 11,98 

vezes. Portanto, percebe-se que o modo de vida da população da BHRC, que é 

totalmente urbana, está interferindo significativamente para a insustentabilidade de 

Joinville.  

Andrade (2006) encontrou um resultado de déficit ecológico de 476.338 ha 

para o município de Florianópolis, revelando que a demanda requerida pelo 

ecossistema urbano de Florianópolis excede em mais de 20 vezes a capacidade de 

suporte do ecossistema natural, estando incluída nesse estudo a população turística 

na alta temporada. 

Cervi (2008) encontrou um déficit ecológico de 200 vezes a área do município 

do Rio de Janeiro e concluiu que o resultado pode ser avaliado em função da alta 

densidade populacional da cidade. 

Constatou-se que os resultados obtidos na BHRC corroboram com os estudos 

de Dias (2002), Andrade (2006) e Cervi (2008), autores que também evidenciaram o 
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alto consumo de combustível e produção de resíduos sólidos no resultado da 

Pegada Ecológica das regiões estudadas. 

O forte adensamento urbano da BHRC, conforme resultado da biocapacidade, 

gera um déficit ecológico que demonstra a insustentabilidade da bacia e 

consequentemente a necessidade de utilização dos recursos naturais de outras 

regiões. 

5.4 PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO CACHOEIRA 

O resultado da sustentabilidade da BHRC obtido por meio da Pegada 

Ecológica ajuda-nos a perceber quanto de recursos da natureza estamos utilizando 

para sustentar nosso estilo de vida.   

Uma proposta de educação ambiental para a BHRC deve partir também da 

sua condição de ser uma bacia totalmente urbanizada, pertencente a um intenso 

ecossistema urbano, que de forma geral deixa uma “pegada” maior no planeta pois 

usa mais espaços naturais para a produção de bens de consumo e assimilação do 

resíduo. 

A Pegada Ecológica como ferramenta para educação ambiental proporciona-

nos perceber que precisamos viver de acordo com a “capacidade” do planeta, de 

acordo com o que a natureza pode nos fornecer, e não com o que gostaríamos que 

ela fornecesse (WORLD WILDLIFE FUND – BRASIL, 2007) 

Segundo Dias (2002), os recursos instrucionais para a educação ambiental 

em socioecossistemas urbanos precisam ser elementos veiculadores/facilitadores de 

ações que visem à promoção da percepção de suas realidades sociais, políticas, 

econômicas, ecológicas e culturais, de maneira a promover o exercício da cidadania 

e esclarecer os mecanismos de organização e participação comunitária, para a 

concretização de ações que objetivem proteger e melhorar sua qualidade ambiental 

e, por conseguinte, sua qualidade de vida no presente e para as gerações futuras. 

Conforme análise de Dias (2002) sobre o papel da educação ambiental nos 

ecossistemas urbanos, tendo em vista as características ambientais e o modo de 

vida da população da bacia, alguns aspectos necessitam ser incorporados na 

proposta: 
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– identificar fenômenos naturais que ocorrem à sua volta, a despeito de estar 

em uma cidade, e no caso da BHRC as inundações são frequentes em virtude 

da forte influência das marés e dos altos índices de precipitação de chuvas; 

– conhecer e compreender o metabolismo urbano (como funcionam os 

serviços – água, energia elétrica, coleta de lixo etc.; o que consome, quanto 

consome, quanto produz, o que sobra, de onde vem e para onde vai);  

– deve ajudar a compreender a pressão ambiental que as cidades geram para 

ser sustentadas (padrões de consumo); 

– tem de permitir o conhecimento de processos que reduzem o consumo e 

otimizem o uso dos recursos naturais (redução, reciclagem, preciclagem e 

reutilização); 

– deve permitir o conhecimento das bacias hidrogeográficas e que abastecem 

as cidades e o seu estádio de preservação; 

– precisa induzir as pessoas e a coletividade a identificar e buscar soluções 

de problemas concretos que estejam afetando sua qualidade de vida. 

O desafio essencial a ser enfrentado, para Jacobi (2003), está centrado na 

possibilidade de que os sistemas de informações e as instituições sociais se tornem 

facilitadores de um processo que reforce os argumentos para a construção de uma 

sociedade sustentável, criando condições para facilitar o processo, suprindo dados, 

desenvolvendo e disseminando indicadores, tornando-os transparentes, a fim de 

colaborar para práticas centradas na educação ambiental. 

Após diagnosticada a sustentabilidade ambiental da BHRC percebem-se a 

necessidade e a possibilidade de uma intervenção em educação ambiental em 

diferentes espaços. Dessa forma, considera-se que, em relação à BHRC, a 

educação ambiental tem de ser desenvolvida nos níveis formais e não formais e 

trabalhada de modo interdisciplinar, possibilitando uma inter-relação entre os seres 

humanos e o meio ambiente. Utilizando esses preceitos pode-se atingir as questões 

macro e micro que afetam o meio ambiente da bacia e que estão ultrapassando seus 

limites geográficos. 

Sugere-se uma intervenção nas escolas, em associações comunitárias e em 

espaços públicos de lazer, visando assim um resultado transformador e uma 

melhoria do ambiente e da qualidade de vida da população residente na BHRC, 

trabalhando na perspectiva de uma sociedade sustentável, e não de 

desenvolvimento sustentável. 
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Todo o trabalho de educação ambiental na comunidade e na escola deveria 

passar por um estudo de percepção ambiental. O desenvolvimento de tais estudos 

com a comunidade permite avaliar a percepção ambiental do indivíduo acerca do 

ambiente em que vive, sobre o meio natural, sobre o meio ambiente urbano, a água 

e a poluição e qual seu sentimento como parte da natureza (TUAN, 1980; JACOBI, 

2000; PAIVA; VILLIO, 2007; SOUZA et al., 2007). 

Para Tuan (1980), questões sobre percepção, atitudes e valores do meio 

ambiente são o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. O autor 

considera que a visão é o sentido mais ligado à percepção ambiental. 

Uma compreensão holística da relação ser humano-ambiente considera todo 

o ambiente que envolve o ser humano, seja físico, social, psicológico ou até mesmo 

imaginário, influencia a percepção e a conduta ambiental. O termo percepção 

ambiental inclui não apenas as percepções biofisiológicas, como também as 

imagens que formamos mentalmente sobre o mundo vivido, nossas memórias, 

experiências, predileções, interpretações, atitudes e expectativas (DEL RIO; 

OLIVEIRA, 1999). 

Por meio da percepção ambiental são estabelecidas as relações de 

afetividade do indivíduo para com o meio ambiente. Dessa forma, realizando 

atividades de pesquisa e buscando levantar a percepção ambiental e o nível de 

informação já existente, torna-se possível adequar atividades de educação 

ambiental para fortalecer e resgatar laços afetivos positivos já existentes. 

Evidencia-se que os padrões de comportamento dos grupos sociais, em sua 

interação com o meio ambiente, não são foco de grande parte das abordagens de 

desenvolvimento sustentável. É notória a carência de foco no ser humano, enquanto 

agente promotor de comportamentos sociais e de responsabilidade individual pelo 

meio ambiente. No entanto, ao incluir o indivíduo como unidade relevante para a 

sustentabilidade, a dimensão psicológica revela-se de importância básica para o 

desenvolvimento sustentável (PAULISTA; VARVAKIS; MONTIBELLER-FILHO, 

2008). 

A educação e a percepção ambiental trabalhadas em conjunto ajudam a 

reaproximar o homem da natureza e podem melhorar a qualidade de vida, já que 

despertam a responsabilidade e o respeito dos indivíduos em relação ao ambiente 

em que vivem. 
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Proliferam-se, assim, ações pontuais de abraçar árvores ou mesmo oficinas 

de reciclagem de papel, sem nenhuma postura crítica dos modelos de consumo 

vivenciados pelas sociedades, ou pela análise do modo de relação dominadora do 

ser humano sobre a natureza, com alto valor antropocêntrico (SATO, 2001). 

Na BHRC os itens identificados como mais impactantes foram o consumo de 

combustível e a geração de resíduos sólidos, seguidos do consumo de energia 

elétrica e água, respectivamente. Percebe-se, então, a necessidade de investir numa 

ação que provoque mudança de comportamento, sensibilizando a comunidade para 

adotar novos hábitos e posturas.  

Assim, ações de educação ambiental que estimulam carona solidária, 

transporte público, hábitos responsáveis de descarte de resíduo, dicas para a 

redução do consumo de energia e água no dia a dia são importantes, mas não 

devem ser pontuais, precisam ser contínuas.  

A utilização da ferramenta Pegada Ecológica e do seu resultado na BHRC, 

inserida numa proposta de educação ambiental que reúna atividades ou ações que 

forneçam condições para que a população possa refletir e perceber as relações dos 

ecossistemas urbanos e sua dependência com os recursos naturais, contribuirá para 

fortalecer o envolvimento da sociedade com o poder público, para que de forma 

compartilhada se promovam mudanças para a melhoria ambiental e de qualidade de 

vida para a população.  

Cidadãos bem informados, ao se assumirem enquanto atores relevantes, têm 

mais condições de pressionar autoridades e poluidores, assim como de se motivar 

para ações de corresponsabilização e participação comunitária (JACOBI, 2000). 

A proposta de um trabalho de educação ambiental formal desenvolvido nas 

escolas da BHRC, favorecendo a construção de conhecimentos que possibilitem a 

compreensão da complexidade do meio ambiente e das questões socioambientais, 

torna-se um espaço privilegiado para a formação de um cidadão comprometido com 

a sustentabilidade. Evidentemente a educação sozinha não é suficiente para mudar 

os rumos do planeta, todavia é condição necessária para tanto e que pode levar a 

fortes consequências de mudanças sociais. 

Segundo Candiani et al. (2007), deve-se promover o desenvolvimento de 

estudantes por meio de uma formação mais integrada, valorizando não só os 

conhecimentos técnico-científicos, mas também valores humanísticos, de forma a 

envolver aspectos afetivos e pensamentos mais críticos e atividades voltadas para 
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percepção do meio urbano como um elemento constituinte do meio ambiente e 

também incorporar a visão do ser humano como elemento causador de problemas 

ambientais. 

O professor, ator social e mediador da demanda de educandos para a 

sociedade, precisa discernir a problemática de seu setor da finalidade educativa de 

sua função e, assim, assumir o papel na formação integral dos cidadãos. A 

educação ambiental pode ser para o docente uma possibilidade de explorar 

potencialidades e criatividade de seus alunos. Inserir a educação ambiental no 

sistema formal de ensino vai, portanto, além de discussões sobre a natureza e seus 

recursos ou a respeito da coleta de lixo e de outros resíduos produzidos pela 

sociedade (LIMA et al., 2007). 

Segundo Paiva e Villio (2007), é na escola que o indivíduo, na maioria das 

vezes, começará a receber as primeiras lições de cidadania e, pela pureza de seu 

caráter ainda em formação, começará a ver o mundo não apenas com os olhos. É 

na infância que está a grande oportunidade de começar a transformar o mundo num 

local muito melhor de se viver. 

É fundamental que em qualquer programa ou projeto de educação ambiental 

haja aplicação de um enfoque transversal e interdisciplinar aproveitando o conteúdo 

específico de cada disciplina ou tema abordado, sendo importante a abordagem dos 

aspectos sociais, históricos, geográficos, matemáticos, de línguas, das artes, da 

filosofia, entre outros. A interdisciplinaridade é definida como uma maneira de 

organizar e produzir conhecimento e integrar as diversas facetas dos fenômenos 

estudados, visando superar uma visão especializada e fragmentada desse 

conhecimento (PAIVA; VILLIO, 2007; CARVALHO, 1995). 

A proposta de uma ação de educação ambiental não formal, também 

necessária nesse contexto, deve estabelecer uma relação satisfatória com a 

população e permear um processo de relacionamento e integração, para trazer 

novas informações e tirar a população da “zona de conforto”, tornando-se assim 

efetiva e eficaz no cotidiano da comunidade. 

Quando o conhecimento é construído de forma coletiva, permite a construção 

de novas relações e contribui para a troca de experiências, possibilitando que o 

saber em relação à região e aos seus respectivos problemas de ordem ambiental 

deixe de ser fragmentado, construindo-se um saber local integrado (ADDA; ROIC, 

2007). 
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Dessa forma, os temas abordados devem ser coesos e oferecerem a 

integração de toda a comunidade da BHRC, ocorrendo de maneira, espaço e tempo 

diferentes, mas de forma contínua. 

A proposta de educação ambiental na BHRC, seja formal e não formal, 

precisa despertar os indivíduos para uma visão crítica dos problemas ambientais e 

suas respectivas responsabilidades.  

Vários são os temas ambientais abordados na educação formal:  

 Natureza – recursos naturais 

– biodiversidade 

– água 

– alimentação  

– energia 

– paisagem 

 Bacias hidrográficas 

– ciclos hidrológicos 

– nascentes, rios 

– ecossistemas 

 Ambiente urbano 

– dinâmicas da cidade 

– atividades econômicas 

– o papel da mídia 

 Saúde e ambiente 

– Qualidade de vida 

– doenças ambientais 

– alimentação X nutrição 

– hábitos saudáveis 

 Problemas ambientais 

– desastres naturais 

– poluição (água, ar, solo, visual, sonora) 

– consumo: necessidades, supérfluos, desperdício 

– resíduos: destinação e reaproveitamento 

 Valores  

– solidariedade 
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– justiça 

– cidadania 

– responsabilidade social 

 

Tais temas necessitam ser continuadamente abordados também na educação 

ambiental não formal, uma vez que dialogam com os novos problemas ecológicos e 

produzem reflexões, concepções e experiências que podem contribuir para novos 

conhecimentos e valores e, no caso da BHRC, ajudar para a sustentabilidade e a 

redução da Pegada Ecológica. Esse conjunto de temas e questões com suas 

preocupações, abordagens e práticas ambientais favorece o surgimento de um novo 

cidadão, um sujeito ecológico, um sujeito com conhecimento e valores ecológicos e 

principalmente com preocupação para a garantia de qualidade de vida para as 

futuras gerações. 

Para Carvalho (2011), a noção de sujeito ecológico indica os efeitos do 

encontro social dos indivíduos e grupos com um mundo que os desafia, inquieta-os 

e despoja-os de suas maneiras habituais de ver e agir. 

Portanto, empregar a metodologia da Pegada Ecológica da BHRC como 

ferramenta para educação ambiental, abordando os resultados dos itens de 

consumo analisados, propiciará uma compreensão holística das relações entre 

natureza e seres humanos. Ainda, possibilitará mudanças nos padrões de consumo 

individuais e em grupos sociais, influenciando em atitudes ambientalmente mais 

justas com a natureza, gerando uma expectativa de vida no planeta para as 

gerações futuras. 

A educação ambiental só faz sentido se pensada o indivíduo e sua relação 

com o mundo em que vive e pelo qual é responsável, incluindo a responsabilidade 

com os outros e com o ambiente (CARVALHO, 2011). 

Várias são as estratégias que podem ser aplicadas na educação formal, para 

desenvolver um projeto educativo crítico com a intenção de contribuir para 

mudanças de valores e atitudes, de forma a promover a identificação das questões 

socioambientais e favorecer uma atuação individual e coletiva sobre elas. São 

necessárias estratégias de envolvimento do educando, tais como: 

– saídas de campo para interpretação da natureza, a fim de despertar o uso 

dos cinco sentidos; análises de trajeto;  
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– visitação a ambientes rurais; nascente, região central e foz do rio cachoeira; 

aterro sanitário; estação de captação e tratamento de água; estação de 

tratamento de efluentes; cooperativas de reciclagem;  

– estímulo a pesquisas individuais e coletivas conceituais (livros, revistas, 

jornais, internet etc); 

– atividades de exploração do entorno, pesquisas individuais e coletivas 

investigatórias (entrevistas, fotografias, filmagem etc.), propiciando um diálogo 

entre a escola e o mundo e dos alunos com diversos segmentos da 

população, de modo a permitir o contato entre diferentes gerações;  

– elaboração de banco de dados; 

– construção de maquetes temáticas; 

– resgates históricos por meio da história oral; 

– percepção do ambiente urbano (casa, rua, escola, bairro, região central); 

– caracterização dos ambientes; 

– atividades de reflexão, questionamento e construção de alternativas 

(seminários, debates, palestras, visitas técnicas, oficinas); 

– desenvolvimento de trabalhos artísticos etc. 

 As práticas de educação ambiental não formal, que ocorrem fora da escola, 

buscam melhorar as condições das relações conflitantes das populações com seu 

entorno ambiental. As estratégias de educação ambiental não formal devem gerar 

condições de perceber problemas e identificar as consequências ambientais das 

escolhas individuais e coletivas. A educação ambiental não formal tem de: 

– propiciar à comunidade atividades de resgate do saber popular e sua 

relação com o ambiente natural;  

– promover o fortalecimento do vínculo da comunidade com a escola; 

– proporcionar o compartilhamento de técnicas sustentáveis;  

– promover a discussão de causas, efeitos e soluções alternativas para os 

impactos ambientais locais, bem como o esgotamento dos recursos naturais 

renováveis e não renováveis. 

 Na educação ambiental não formal a utilização do cálculo da Pegada 

Ecológica individual pode ser uma importante estratégia para a sensibilização da 

população. Disponibilizar tal estratégia para a comunidade pode ser o início de uma 

reflexão individual para mudanças de hábitos e atitudes. 
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O uso da Pegada Ecológica, aliado aos conceitos da biocapacidade e 

sustentabilidade, proporciona vertente de boa aplicação do emprego adequado dos 

recursos naturais sem comprometer o presente e, ainda, preservando-os para as 

futuras gerações.  

Dessa forma, as associações de moradores e locais públicos de lazer são 

espaços privilegiados para a aplicação dessa ferramenta. Por isso, necessita-se de 

parceiros engajados em melhorar a sustentabilidade da BHRC. 

 Conforme Jacobi (2000), o desafio existente é formular vínculos viáveis para a 

implementação de melhoramentos que sejam tanto técnica quanto socialmente 

eficientes. 

Na BHRC muitas são as possibilidades de parceria para o desenvolvimento 

de um programa de educação ambiental que objetive esclarecer as questões 

ambientais e minimizar seus impactos, buscando principalmente resgatar a 

qualidade de vida, tornando-se um programa democrático e integrador: 

– universidades, por meio de seus projetos de pesquisa e extensão; 

– escolas públicas e privadas, que podem atuar como agentes 

multiplicadores; 

– Comitê de Bacia: o Comitê de Bacias Hidrográficas, previsto no Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, é um órgão colegiado no 

qual são debatidas as questões referentes à gestão das águas. A bacia do 

Cachoeira está inserida na área de atuação do Comitê das Bacias 

Hidrográficas do Rio Cubatão (Norte) e Cachoeira, que é um colegiado 

consultivo e deliberativo e tem como um dos seus objetivos combater e 

prevenir causas e efeitos adversos da poluição, das inundações, das 

estiagens, da erosão do solo e de assoreamento e redução da disponibilidade 

de água das bacias hidrográficas, além de compatibilizar o gerenciamento dos 

recursos hídricos com o desenvolvimento regional e com a proteção do meio 

ambiente (http://www.cubataojoinville.org.br); 

– Órgãos ambientais locais: em Joinville a Fundação Municipal do Meio 

Ambiente (Fundema) tem como uma de suas finalidades articular-se com 

organismos municipais, estaduais, federais e privados, visando obter recursos 

financeiros e tecnológicos para desenvolver programas de proteção ao meio 

ambiente; 
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– Terceiro setor ou ONGs: sociedades civis, associações e fundações. O 

Instituto de Preservação e Recuperação da Biodiversidade de Joinville e 

Região – Viva o Cachoeira – IVC, busca intermediar e estimular a parceria, o 

diálogo regional e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, 

participando com outras entidades de atividades que visem a interesses 

comuns (http://www.institutocachoeira.org.br); 

– meio empresarial e organizações empresariais, sob a ótica da 

responsabilidade social. 

 Faz-se necessário também considerar alguns projetos e pesquisas 

desenvolvidos em áreas urbanas e em bacias hidrográficas que poderão contribuir 

para a educação ambiental formal e não formal da BHRC, fornecendo informações, 

materiais de consulta e até mesmo apoio financeiro: 

– pesquisa Problemas Ambientais e Qualidade de Vida na Cidade de São 

Paulo. Material produzido: livro Cidade e meio ambiente: percepções e 

práticas em São Paulo. Objetivo: contribuir para uma compreensão mais 

abrangente dos problemas ambientais vivenciados pela população no nível 

domiciliar e prover suporte analítico para a formulação das estratégias 

necessárias para a melhoria do meio ambiente urbano. Autor: Pedro Jacobi 

(2000). Annablume Editora; 

– Programa de Assessoria Técnico-Científica ao Comitê de Gerenciamento da 

Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão (Norte) e Cachoeira – Programa de 

Extensão Universitária da Univille. Material produzido: livro Diagnóstico 

ambiental do Rio do Braço. Objetivo: disponibilizar informações para subsidiar 

os órgãos responsáveis por políticas públicas na tomada de decisões em 

ações proativas de conservação dos recursos hídricos. Organizadores: 

Therezinha M. N. de Oliveira et al. (2009). Editora Univille; 

– Projetos EduCA (Univille): Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental, 

História Ambiental, Patrimônio Ambiental e Gestão Ambiental Comunitária 

que em seus trabalhos procura desenvolver procedimentos metodológicos da 

pesquisa qualitativa, buscando entender o contexto onde o fenômeno 

ambiental, social ou político ocorre, permitindo a observação de vários 

elementos simultâneos em um pequeno grupo, além de propiciar um 

conhecimento aprofundado de um evento e possibilitar a explicação de 

comportamentos. Materiais produzidos: livros Nosso futuro: compromisso do 
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presente (2006) e Pedrinho e amigos em: a campanha contra o 

desmatamento ilegal (2009). Coordenação: Nelma Baldin; 

– Projeto Piava: idealizado pelo Comitê do Itajaí, com o objetivo de 

desenvolver uma política de proteção da água nos 52 municípios da bacia do 

Itajaí e fortalecer o processo de gestão participativa e integrada dos recursos 

hídricos. O projeto atuou efetivamente no campo da educação ambiental, da 

recuperação de matas ciliares, da gestão ambiental municipal e da gestão de 

recursos hídricos. Além disso, o Projeto Piava também estimulou as 

comunidades locais a desenvolverem diversas ações que, aliadas à 

capacitação de centenas de atores sociais, propiciaram os avanços na gestão 

dos recursos hídricos da bacia do Itajaí. Materiais produzidos: para apoiar a 

capacitação dos atores sociais e facilitar o desenvolvimento das ações na 

comunidade, o Projeto Piava fez diversos materiais educativos: cartilhas, 

jogos, maquete, livros, DVDs, jornal, cadernos etc. Acesso: 

http://www.comiteitajai.org.br/index.php/projetopiava.html; 

– Prêmio Embraco de Ecologia: uma sociedade só será capaz de viver em 

harmonia com a natureza se for ambientalmente educada. Isso é o que pensa 

a Embraco, empresa especializada em soluções para refrigeração e líder 

mundial no mercado de compressores herméticos que há 18 anos vem 

estimulando, por meio do Prêmio Embraco de Ecologia, a educação 

ambiental em escolas. Crianças e adolescentes que participaram dos 

primeiros anos do programa hoje são adultos, e os números crescem a cada 

ano, já passando dos 80 mil o total de estudantes envolvidos. Objetivos: 

despertar nas novas gerações o respeito pelo meio ambiente e a 

responsabilidade pela conservação dos recursos naturais; contribuir para que 

a educação ambiental se integre ao cotidiano escolar; estimular a ação, para 

que diretores de escolas, professores e alunos atuem como agentes de 

defesa, preservação e recuperação do meio ambiente; reforçar os laços de 

parceria com a comunidade, evidenciando a responsabilidade social 

empresarial. Acesso: www.embraco.com.br/ecologia. 
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6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  

 A metodologia da Pegada Ecológica, no tocante ao levantamento do consumo 

de energia elétrica, consumo de água, produção de resíduo e consumo de 

combustível, revelou que a população da BHRC, no município de Joinville (SC), um 

ecossistema totalmente urbanizado, demanda uma área 24 vezes a área da própria 

bacia. Com uma biocapacidade limitada em virtude do alto adensamento 

populacional, seu saldo ecológico extrapola os limites dos recursos naturais nessa 

mesma proporção. 

 Analisando a Pegada Ecológica, a biocapacidade e o saldo ecológico da 

BHRC, entende-se que a possível causa para tal resultado sejam questões 

históricas provenientes da imigração nas margens do Rio Cachoeira, falta de 

planejamento urbano do município, excessiva concentração urbana, 

desenvolvimento econômico da região e suas atividades econômicas e sociais, que 

requerem mais recursos naturais do que os que a bacia pode fornecer. 

 Salienta-se que esses resultados não devem levar reflexão apenas à 

população residente da BHRC e que, embora os valores estejam subestimados, seu 

resultado é impactante, pois nos mostra que já estamos consumindo recursos 

naturais advindos de outras áreas, o que gera impacto ambiental negativo para o 

município, o qual também já possui uma Pegada Ecológica que, segundo estudos de 

Parente (2007), corresponde a uma área 7,11 vezes maior que a cidade. 

 Dessa forma, percebe-se o quanto o modo de vida de uma determinada 

população implica no resultado da Pegada Ecológica do planeta. Sabe-se que é 

preciso três planetas para sustentar a demanda. O rastro da Pegada Ecológica de 

uma região implica no resultado da Pegada Ecológica da humanidade (WORLD 

WILDLIFE FUND – BRASIL, 2007). 

 Analisando-se em termos de futuro, a tendência é que o padrão de consumo 

continuará a aumentar, atendendo ao ritmo da urbanização e do crescimento da 

produção. A apropriação dos recursos naturais continuará. Espera-se que com todo 

o desenvolvimento tecnológico disponível, com o conhecimento ecológico 

extrapolando os muros acadêmicos, disponível para utilização dos gestores públicos 

e de toda a sociedade, tal apropriação dos recursos naturais não seja indevida, mas 

sim sustentável.  
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 A utilização da Pegada Ecológica como ferramenta nas estratégias para 

educação ambiental na BHRC mostra-se eficiente no sentido de permitir que a 

população perceba como o seu modo de vida pode comprometer o uso dos recursos 

naturais, interferindo na sustentabilidade das regiões, afetando os ecossistemas e 

comprometendo as gerações futuras. 

 Empregar essa metodologia como ferramenta de sensibilização ambiental, 

estimulando o cálculo da Pegada Ecológica individual, da escola, da associação de 

moradores ou do bairro, possibilitará ao cidadão o conhecimento do impacto que o 

seu modo de vida acarreta ao ambiente natural, além de contribuir para uma atitude 

reflexiva que fornecerá subsídios para uma mudança de comportamento que seja 

socioambientalmente responsável. 

 Recomenda-se a realização de pesquisas sobre percepção ambiental que 

poderão contribuir para entender e compreender fatores culturais e 

comportamentais, de como a população se relaciona com o ambiente da BHRC e 

como percebe e interpreta seus padrões de consumo.  

 Quanto aos itens de consumo analisados para o resultado da Pegada 

Ecológica da BHRC, cabe um estudo detalhado para que se possa entender a 

dinâmica de consumo no dia a dia de uma residência ou do cidadão: quais os 

produtos ou forma de utilização que mais interferem no consumo de água e energia? 

Quais são os resíduos que a população não disponibiliza para a coleta seletiva e por 

quê? Por que a população utiliza o carro próprio como meio de locomoção? 

 Que este trabalho socializado possa contribuir com as políticas públicas 

municipais e estaduais no sentido de se tornar parte do processo de mudança de 

comportamento, resultado das ações de educação ambiental. 

 Com base neste estudo as estratégias de educação ambiental formal e não 

formal podem ser subsidiadas pelos resultados apresentados, a fim de promover 

processos de mudança nos padrões de consumo e relacionamento com a natureza, 

buscando um equilíbrio entre as necessidades sociais e ambientais. 
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