




Em 7 de abril de 2010, a Prefeitura de Curitiba (Paraná, Brasil) recebeu o Prêmio Cidade Sustentável Global, do Fórum 

Global (Globe Award Sustainable City 2010),  fato que garantiu reconhecimento como a cidade mais sustentável do mundo, 
graças à sua abordagem holística do Planejamento Urbano nos últimos trinta anos.

Curitiba vem encarando e vencendo os desafios da sustentabilidade e da inovação e procura manter o seu nível de planejamento 
urbano com os olhos voltados para o futuro. No dia 10 de março de 2010, a cidade lançou o plano Curitiba 2030 na abertura 
da Conferência Internacional de Cidades Inovadoras (CICI 2010), evento que reuniu mais de 80 especialistas nacionais 
e internacionais para debater soluções para o desenvolvimento sustentável e inovador das cidades do futuro.

O documento Curitiba 2030 delineia a estratégia para o envolvimento comunitário e a inovação contínua na integração das 
esferas econômica, ambiental e social.

A rede Global Footprint Network (Oakland, Califórnia) reconhece que os recursos naturais renováveis são um importante 
componente para um futuro sustentável, graças à sua utilização na produção econômica, sua importância para ecossistemas 
saudáveis e suas fortes ligações culturais e sociais.  
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A Global Footprint Network desenvolve e aplica uma métrica conhecida como Pegada Ecológica, que avalia o impacto 
humano exercido sobre os recursos naturais e situam os níveis de consumo dentro dos limites ecológicos da Terra. 

A Pegada Ecológica do Consumo mede a demanda humana por recursos, com base no consumo total de produtos e serviços 
por uma determinada população. 

A Pegada Ecológica pretende ser um índice de medida do impacto do consumo sobre o ecossistema global. Dividida em duas 
unidades distintas e complementares: a Pegada Ecológica do Consumo e a Pegada Ecológica Global, ela é amplamente 
reconhecida como medida de precisão da sustentabilidade ambiental sendo utilizada por governos e institutos de todo o mundo.

De acordo com a edição de 2009 do National Footprint Accounts em 2006, a Pegada Ecológica Global era de 17,1 bilhões 
de hectares globais (gha), ou seja, aproximadamente 2,6 gha por pessoa. Por sua vez, a Biocapacidade Mundial (oferta total de 
solo bioprodutivo) era de apenas 11,9 bilhões de gha por pessoa. Esta situação, em que a Pegada Ecológica de Consumo 
excede a Biocapacidade (conhecida como overshoot ecológico), e é, por definição, insustentável. Estes níveis de utilização de 
recursos e geração de lixo continuarão a deteriorar a capacidade do planeta de suprir até mesmo as necessidades humanas mais 
básicas no futuro. 
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O que é Pegada
Ecológica?

Pegada Ecológica é uma medida criada para responder 
à pergunta: “Quanto da capacidade regenerativa de 

nosso planeta estamos usando?”, através do cálculo 
da demanda que o consumo humano e a produção de lixo 
exercem sobre a Biosfera. 

A Pegada Ecológica de determinada população 
humana é a soma de solo cultivável, pastagens, florestas, 
pesqueiros, solos urbanizados, e solo para absorção 
de Carbono (Pegada de Carbono) necessários para se 
produzir os alimentos e fibras e madeira por ela consumidos 
e ainda absorver o dióxido de carbono gerado. Os tipos 
de solo utilizados na análise da Pegada Ecológica e da 
Biocapacidade não incluem áreas com biodiversidade 
dispersa como terras alagadas, pântanos, ou tundra, 
porque essas áreas normalmente não oferecem recursos 
que possam ser diretamente explorados ou contabilizados 
em sistemas de contabilidade nacional. 

Em outras palavras, a Pegada Ecológica mede a 
quantidade de solo e dos recursos hídricos biologicamente 
produtivos necessários para produzir todos os bens de 
consumo e serviços utilizados pela humanidade, além dos 
gastos com o lixo resultante deste processo. 
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O que é Biocapacidade?
Biocapacidade é a medida que complementa a Pegada 

Ecológica, pois monitora a capacidade produtiva 

natural disponível. Ela mede a extensão de ecossistemas 

essenciais à manutenção das populações humanas 

baseada na oferta de produtos que esses 

ecossistemas produzem (alimentação, fibra e madeira e 
capacidade de absorção de dióxido de carbono). 

A Pegada Ecológica e a Biocapacidade são medidas 
em hectares globais, de determinada área, ponderada 
de acordo com a produtividade média de solos e recursos 
hídricos biologicamente produtivos, em determinado ano, 
para tornar os tipos de uso do solo comparáveis em escala 
global. 

Estas medidas concentram-se em pessoas e só incluem 
produtos gerados por ecossistemas que podem ser 
diretamente apropriados para o consumo humano. 
Combinadas, a Pegada Ecológica e a Biocapacidade 
fornecem um balanço ecológico parcial do mundo 
contemporâneo.

Se a Pegada Ecológica for maior do que a Biocapacidade 
isto significa que a humanidade está usando mais do que o 
que pode ser produzido e, assim, pode consumir o estoque 
natural de recursos existentes ou causando a acumulação de 
detritos que precisam ser processados pela Biosfera.



Pegada Ecológica e a Biocapacidade. 
Formas de Cálculo
A Pegada Ecológica converte a quantidade de matérias-primas 
utilizadas, ou o dióxido de carbono emitido, na quantidade de 
solos e recursos hídricos bioprodutivos necessários para manter 
esses recursos (ou armazenar o lixo gerado). 

Essa conversão requer conhecimento da média mundial 

de produção de vários produtos derivados de matérias-
primas (por exemplo, produção média de toras de madeira, 
em toneladas por hectare, derivada de produtos florestais) e 
conhecimento do fator de equivalência do tipo de uso do solo 
específico, que toma a média mundial de terras produtivas 
de vários tipos de diferentes de uso do solo e a converte em 
hectares globais (gha).

Imaginemos duas toneladas de toras de madeira extraídas de 
uma floresta. O peso deste produto é dividido pela produtividade 
média por hectare de floresta e depois escalonado pelo fator 
de produtividade. O fator de produtividade é a razão entre a 
média nacional (ou sub-nacional) de produtividade e a média 
mundial de produtividade do produto em questão e pondera o 
solo de acordo com a sua produtividade relativa. 

O passo seguinte é a multiplicação pelo fator de equivalência, 
um fator de aumento que converte a área atual, em hectares, 
de tipos diferentes de solo (floresta, terra arável, pastagem, etc) 
na equivalência em hectares globais.       

Para calcular a Biocapacidade, a fórmula utiliza a área 
produtiva naquele tipo de uso de solo (terra arável, floresta, 
pastagem, etc), multiplicado novamente pelos fatores de 
produtividade e equivalência.

Fatores de Produtividade variam por produto, tipo de 
uso de solo e localização, enquanto que os Fatores de 

Equivalência variam apenas por tipo de uso de solo e são 
idênticos em qualquer lugar.

O Fator de Equivalência para terras aráveis (solo cultivável) 
mostra que em 2006, os solos cultiváveis eram 2,39 vezes 

mais produtivos do que a média mundial de Solos 

Bioprodutivos. Os recursos hídricos não-marinhos, no 
entanto, eram quase 50 % menos produtivos.
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RESULTADOS DA PEGADA ECOLÓGICA

A Pegada Ecológica
Humana

Em 2006, a Pegada Ecológica Humana era de 17,1 bilhões 

de hectares globais (gha) ou seja, 2,6 hectares por pessoa. Em 
comparação, o estoque de Solo Bioprodutivo em escala global era 
de apenas 11,9 bilhões de gha, ou seja, 1,8 gha por pessoa. 

Em 1961, a humanidade usava apenas 62% da 
Biocapacidade, mas em função do aumento 
demográfico e do consumo, agora usamos 
mais de 140% da Biocapacidade disponível.
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O Overshoot Ecológico
Situação na qual a humanidade utiliza recursos além de seu poder 
de recuperação. Isso ocorre em função da humanidade estar se 
apropriando de toda a capacidade regenerativa do planeta, mais os 
recursos extras acumulados (estoques existentes) anualmente, ou por 
gerar resíduo e lixo muito mais rapidamente do que eles podem ser 
assimilados e processados.
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A Pegada Ecológica de Carbono
A Pegada Ecológica de Carbono passou de segundo menor 
componente da Pegada Ecológica Total, em 1961, para o 
componente mais importante, em 2006, responsável por 53% do total. 

Na maioria dos países de alta renda, a área de florestas necessárias 
para sequestrar emissões de dióxido de carbono, conforme medido 
pela Pegada Ecológica, é responsável pela a maior parte da 
demanda total por recursos naturais. No entanto, em países de baixa 
renda, com um capital de Pegadas Ecológicas menor, e níveis mais 
baixos de consumo geral, a Pegada de Carbono é pequena, 
comparada a outros tipos de uso do solo.

Em termos de Biocapacidade, os países com a maior riqueza 
ecológica per capita são Bolívia, Canadá, República do Congo, 
Finlândia e Nova Zelândia. Combinadas, as Biocapacidades do 
Brasil, Estados Unidos, China e Rússia somaram mais de 40% da 
Biocapacidade Global em 2006. (Figura 1) 

Em 2006, os países com as maiores Pegadas Ecológicas 
per capita foram Estados Unidos da América, Irlanda, 
Kuait, Nova Zelândia e Dinamarca. Juntos, os Estados 
Unidos e a China somaram mais de 40% da Pegada 
Ecológica Global, em 2001.

Figura 1. Os 10 países com a maior
Biocapacidade total e o resto do mundo
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Países com as maiores reservas de Biocapacidade à sua 
disposição terão uma vantagem à medida em que caminhamos 
para um futuro com recursos limitados. 

A Pegada Ecológica Brasileira 
Em nível nacional, a Pegada Ecológica pode ser usada para monitorar 
mudanças no consumo, comércio e disponibilidade de recursos ao 
longo do tempo. Desde 1961, a data mais antiga em termos de 
disponibilidade de avaliação de Pegadas, o Brasil tem sido um país 
com crédito ecológico, com mais Biocapacidade Nacional disponível 
do que demanda a Pegada Ecológica Brasileira. 
A Figura 2 ilustra a tendência de queda da Biocapacidade Brasileira 
per capita, devido ao aumento demográfico e a uma Pegada Ecológica 
que tem permanecido relativamente constante: de 2,5 gha per capita 
em 1961, para 2,4 gha per capita, em 2006, alcançando um pico 
de 3,0 gha per capita, em 1998. 

Com apenas 3% da população mundial, o Brasil apresenta 
14,1% de seus recursos disponíveis e alto potencial de 
sequestro de carbono. No entanto, tais recursos não são 
distribuídos equitativamente pelo país: algumas áreas tem 
Pegadas Ecológicas muito maiores do que outras e algumas 
tem mais Biocapacidade Local.  



Para fins de contextualização, esse gráfico também inclui a Pegada Ecológica e a Biocapacidade médias mundiais, mostrando 
que enquanto o Brasil tem crédito ecológico, os brasileiros estão usando mais do que a média mundial de recursos disponíveis, 
per capita.  
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Figura 2. Pegada Ecológica e Biocapacidade Brasileira e Mundial, em hectares globais, per capita.

Os dados cronológicos referentes à utilização de recursos e a sua disponibilidade espelham uma dura realidade. Em 1961, a 
Pegada Ecológica era aproximadamente 11% do tamanho da Biocapacidade Brasileira, mas em 2006, o equilíbrio entre 
Pegada Ecológica e Biocapacidade tinha diminuído e a Pegada Ecológica Brasileira aumentara para 27% do tamanho total 
da Biocapacidade. Ao passo que a Biocapacidade permaneceu relativamente constante, a Pegada Ecológica Brasileira 
aumentou em 143% (lado a lado com o aumento populacional de 150%). 
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Um dos problemas para os estados e municípios do Brasil é como gerir sua riqueza de recursos de maneira ecologicamente 
sustentável. Por exemplo, o Brasil tem uma grande quantidade de Biocapacidade Florestal à sua disposição: aproximadamente 
6,6 gha por pessoa. Apesar do país extrair apenas 10% da Biocapacidade Florestal para satisfazer o consumo interno e as 
exportações, a extração acontece em áreas de alta intensidade, acarretando desmatamentos. Como sabemos, o desmatamento no 
Brasil é o maior do mundo: são mais de 3 milhões de hectares desmatados por ano, entre 2000 e 2005 (0,6 por cento ao ano)  .

Dados cronológicos que cobrem mais de 40 anos servem de base para a avaliação da Pegada Ecológica Nacional. Com 
eles, é possível identificar tendências nacionais de uso do solo, consumo e comércio no contexto do uso de recursos e de sua 
disponibilidade em escala global. Este conceito também pode ser estendido a avaliações da Pegada Sub-Nacional, a partir 
da qual a análise inicial da Pegada pode estabelecer uma linha de base para comparação com estudos subsequentes. Isso 
permite que cidades e municípios entendam os níveis atuais de uso, ao mesmo tempo em que fornece informações para políticas e 
estabelecimento de metas que ajudem a reduzir o consumo a níveis anteriores, dentro de limites administráveis.

1

A Pegada Ecológica do Paraná 
O Paraná tem, aproximadamente, 5,4% da população brasileira, centralizada em 11 cidades, entre as quais Curitiba, Londrina e 
Maringá .  A participação do Paraná no PIB Brasileiro está alinhada ao percentual populacional de 5,9%  . A capital, Curitiba, 
abriga quase 20% da população do Estado e é responsável por quase um quarto da produção econômica estadual . 

2

4

3

    FAO. Forest Resources Assessment 2005. http://www.fao.org/forestry/32033/en/
    Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indicadores_sociais_municipais/tabela1d.shtm
    Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. http://www.ibge.gov.br/english/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1497&id_pagina=1

    

1
2
3
4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005/tab01.pdf
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A Pegada Ecológica
de Curitiba 
Em 2006, a Pegada Ecológica média per capita de um 
habitante de Curitiba era de 3,4 gha, resultado obtido  
usando-se o processo descrito no Anexo B. Hoje, ela é 40% 
maior do que a Pegada Média Brasileira, de 2,4 gha, e 
do que a Pegada Ecológica Mundial média, de 2,6 gha 
per capita. 

Se o mundo vivesse de acordo com o estilo de vida 
dos curitibanos, seria necessária uma capacidade 
bioprodutiva de dois planetas para sustentar o 
consumo humano.

A análise da Pegada Sub-Regional utiliza dados nacionais 
da Pegada Ecológica como ponto de partida, escalonando 
os dados para que reflitam melhor as condições de Curitiba 
(ver o Anexo B para uma descrição da metodologia).

Conforme ilustrado na Figura 3, a composição do consumo 
de recursos em Curitiba e no Brasil é semelhante. Primeiramente, 
devido ao aumento de consumo de alimentos, Curitiba tem 
uma Pegada Ecológica de Pastagens maior, bem como 
uma Pegada de Solo Cultivável maior do que a média 
brasileira, o que é explicado em maiores detalhes abaixo.

A Tabela 2 divide a Pegada Ecológica do curitibano 
médio em dois conjuntos de resultados. O primeiro conjunto, 
apresentado em colunas, apresenta os mesmos dados da 
Figura 4: os serviços de cada tipo diferente de uso do solo 
exigido para satisfazer o consumo de um habitante. Para 
manter o estilo de vida curitibano médio, são necessárias terras 
cultiváveis para a produção de alimentos e fibras, pastagens 
para a criação de animais, florestas para produzir madeira 
e combustíveis, pesqueiros para a piscicultura, terrenos para 
construção e infraestrutura e áreas para absorção de carbono 
e sequestro de emissões de dióxido de carbono.

O segundo conjunto de dados, exibido em linhas horizontais, 
ilustra os tipos de consumo que estimulam esse tipo de 
demanda sobre a Biocapacidade. 

Da Pegada Média Curitibana, 42% vêm do consumo 

de alimentos, 7% da demanda associada à mobilidade 

(transporte individual e público), e 20% da compra e 

consumo de bens. 
Figura 3. 
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O setor de Serviços responde pela Pegada Ecológica associada, mas 
não limitada, a serviços de saúde, entretenimento, imobiliários e legais. 
Em relação à Governança, a Pegada Ecológica per capita inclui o 
funcionamento dos governos federal, estadual e municipal, por habitante.

Como ilustrado na Figura 4, a Pegada Ecológica de Pastagens 
corresponde à quase metade da Pegada Curitibana e é significativamente 
maior do que a Pegada de Pastagens Média Brasileira. 

A Pegada de Pastagens é calculado sobre o consumo de carne de 
herbívoros, mas também sobre o consumo de bens e serviços que utilizam 
animais para sua produção. Se ela for relativamente grande, significa que 
os habitantes de Curitiba também podem reduzir este impacto através de 
mudanças em sua dieta. Uma redução no consumo de carne aliviaria a 
pressão para converter florestas em pastagens em outras regiões do Brasil. 
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A Figura 5 oferece uma perspectiva das categorias de consumo doméstico que contribuem mais significativamente para a 
Pegada Ecológica Média de um Habitante de Curitiba. A alimentação é responsável pela maior parte da Pegada Média 

Brasileira e Curitibana. Entretanto, devido aos altos níveis de consumo de produtos agrícolas, a Pegada Ecológica do 

Curitibano é maior do que a média dos habitantes do país.
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Uma vez que o governo desempenha um papel tão importante na implementação da sustentabilidade em Curitiba, é útil examinar 
a Pegada Ecológica da demanda final de bens e serviços de diferentes esferas governamentais (Figura 6). 

Os serviços prestados pelo Governo Federal parecem ser distribuídos equitativamente pelo país (por exemplo, defesa nacional), de 
forma que a Pegada Ecológica atribuída aos habitantes de Curitiba é igual à média brasileira. 

O estado do Paraná gasta um pouco menos por habitante do que a média brasileira em vários setores e isso se reflete numa 
Pegada Ecológica um pouco menor. No entanto, apesar de maior eficiência na produção de eletricidade em Curitiba, o gasto 
expressivamente mais alto por pessoa e pelo governo municipal, comparado à média nacional, cria uma Pegada Ecológica 50% 
maior (0.05 gha por pessoa). 

Figura 2. Pegada Ecológica, per capita, por categoria de consumo, em Curitiba e Brasil, 2006
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Figura 3. Pegada Ecológica per capita, por esfera governamental, em Curitiba e no Brasil, 2006
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Ações Mitigadoras 
Apesar de Curitiba ter uma Pegada Ecológica Governamental maior, uma parte significativa é dedicada à redução da 
Pegada Ecológica Domiciliar e busca estratégias sustentáveis em manejo de mananciais e proteção ambiental. É muito difícil 
determinar quantitativamente o impacto líquido do aumento de consumo pelo Governo Municipal, mas existem várias áreas às 
quais o Governo Municipal de Curitiba está se dedicando e que podem influenciar a Biocapacidade e a Pegada Ecológica. 

1) Implementação de uma Rede Inovadora de Transporte Público
Gastos com infraestrutura de Transporte Público e tarifas subsidiadas aumentarão a aparente Pegada Ecológica 
Governamental. Fornecer Transporte Público a preço reduzido ajuda a reduzir o número de viagens com meios de 
transporte privados. Apesar disso, os habitantes de Curitiba gastam duas vezes mais do que a média nacional na compra 
e na condução de meios de transporte individuais.   

Aproveitando a vantagem oferecida pela infrestrutura de transporte da cidade, Curitiba deveria ser capaz de diminuir a Pegada 

de Transporte, reduzindo o estoque de veículos particulares. 

2) Manutenção de Áreas Verdes e Parques
A compra de terras e sua restauração a um estado propício à recreação e habitat para a vida silvestre, resulta em 
consumo de recursos. Além disso, a conversão de áreas construídas para a criação de bosques, na realidade reduzirá a 
Biocapacidade, uma vez que, supostamente, as áreas construídas oferecem mais produtividade aos seres humanos. Porém, 
áreas urbanizadas têm uma Pegada Ecológica igual à sua Biocapacidade, de modo que o ganho líquido derivado de 
solos construídos é zero. Por sua vez, florestas não têm uma Pegada intrínseca associada a elas, de modo que o ganho 
líquido de Biocapacidade derivado da conversão é positivo .

Com um governo tão cooperativo, os habitantes de Curitiba podem fazer um esforço para se 
equiparar à Pegada Ecológica Brasileira per capita. 

Promovendo “Dias Vegetarianos”, como ocorre em Ghent, na Bélgica , ajudaria a reduzir a Pegada Ecológica Associada ao 

Consumo de Alimentos, assim como a implementação de fazendas urbanas locais.
Finalmente, um consumo menor de produtos e serviços, e uma mudança de hábitos para produtos com Pegadas Ecológicas 
menores, reduziriam ainda mais a Pegada. Isso pode ser conseguido através da criação de uma consciência comunitária sobre 
itens típicos incorporados na Pegada Ecológica. 

5

6

Atualmente, o National Footprint Accounts não tem resolução espacial suficiente para separar
áreas verdes urbanas de áreas urbanas construídas

5

6 Stad Gent. Donderdag, VeggieDag. http://www.gent.be/donderdagveggiedag 



SENAI Meio Ambiente 
Por meio de parcerias firmadas com instituições de países líderes em 
proteção ambiental, o SENAI conseguiu desenvolver e adequar à 
realidade brasileira o que existe de mais avançado na área, com 
ações efetivas e integradas, que incluem Educação Ambiental, Serviços 
de Informação, Assessoria Técnica e Tecnológica na implantação de 
sistemas de Gestão Ambiental ou Tecnologias Ambientais, Serviços 
Laboratoriais e Pesquisa Aplicada. 

Cobrindo um amplo espectro de necessidades, o SENAI oferece 
uma variada gama de soluções ambientais, contribuindo para que 
centenas de empresas se tornem mais produtivas e lucrativas, sem 
perder de vista a responsabilidade ambiental e a competitividade 
industrial.

CONCLUSÃO
Desde 1970, várias questões ambientais relacionadas à 
municipalidade de Curitiba se tornaram prioridades para o governo 
municipal, incluindo a preservação da cobertura florestal, a qualidade 
sustentável da melhoria de vida e a manutenção de cursos d´água 
como medidas de controle de inundações.

Em 2010, o compromisso contínuo com essas questões ambientais 
levaram Curitiba a ganhar o prêmio Globe Sustainable City 

Award, que reconhece o seu progresso ambiental, cultural e 
econômico na direção da sustentabilidade.
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Entretanto, o aumento da riqueza de Curitiba acarretou um 
aumento no nível de consumo individual. Ao mesmo tempo 
em que o governo investiu e desenvolveu uma das melhores 
infraestruturas de transporte público do Brasil, o gasto dos 
curitibanos com veículos particulares aumentou mais que o 
dobro da média brasileira. A criação de rebanhos de baixa 
intensidade no Brasil, apesar de driblar o impacto ecológico 
negativo da produção de alta densidade , significa que o 
consumo de carne é responsável pelo uso de uma grande 
área do solo brasileiro.

A Pegada Ecológica toma os padrões de consumo dos 
habitantes de Curitiba e os apresenta como uma medida que 
pode ser comparada à disponibilidade de solo produtivo. 
Apesar do Brasil e Curitiba terem Pegadas Ecológicas 
pequenas, 2,4 gha e 3,4 gha, respectivamente, comparados 
com países mais industrializados, como os Estados Unidos, 
ambos estão acima da média mundial de Biocapacidade 
disponível per capita de 1,8 gha. Consequentemente, 
ambos estão abaixo do critério mínimo de sustentabilidade.

No entanto, tanto o Brasil quanto Curitiba, como uma cidade 
do Estado do Paraná, vivem dentro do limite de suas próprias 
Biocapacidades disponíveis. O manejo intensivo do solo 
cultivável, e plantação de florestas, significa que as duas 
regiões produzem mais recursos e sequestram mais dióxido de 
carbono do que usam e emitem. Se os recursos naturais dessas 
duas regiões não fossem exportados ou, hipoteticamente, 
não fossem disponibilizados para sequestro de dióxido de 
carbono externo, eles poderiam ser considerados sustentáveis. 
 
    

A integração do Brasil na economia mundial significa 
que o limite estabelecido precisa ser a média mundial de 
Biocapacidade. 

Felizmente, a Biocapacidade pode ser aumentada através 
de manejo cada vez mais intensivo, ao passo que a Pegada 
Ecológica pode ser diminuída através de mudanças, 
voluntárias ou exigidas por lei, no consumo. No entanto é 
preciso ter cuidado para que a Biocapacidade não aumente 
à custa de outros indicadores ambientais que não são 
explicitamente captados pela medida Pegada Ecológica, 
como perda de biodiversidade ou poluição da água. 

Curitiba tem, provavelmente, uma das menores Pegadas 
para uma cidade do seu tamanho e riqueza, em parte 
devido ao seu governo dedicado e inovador. Atingir 
sustentabilidade, no entanto, requer atingir pelo menos o 
critério mínimo, ou seja, viver dentro dos recursos do planeta 
para produzir recursos e sequestrar emissões de dióxido de 
carbono. Não existem modelos próprios para isso e Curitiba 
precisa continuar a liderar o mundo no que diz respeito à 
vida sustentável nas cidades. 
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Inclui, mas não se limita a poluição da água e aumento de emissões de metano.7



CRÉDITOS
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Rodrigo Costa da Rocha Loures - Presidente 

SENAI - Departamento Regional do Paraná 

João Barreto Lopes - Diretor Regional 
Marco Antonio Areias Secco - Diretor de Operações 
Reinaldo Victor Tockus - Gerência de Tecnologia Industrial

SESI – Serviço Social da Indústria

José Antonio Fares - Diretor Superintendente SESI/PR
Maria Christina Rocha - Gerente de Projetos de Articulação Estratégica

EQUIPE TÉCNICA:

David Moore, Global Footprint Network
Elcio Herbst, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/PR
Fernando Hideki Azuma, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/PR
Gabriel Assef Fernandes, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/PR
Luciana Mendes Leal Nunes, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/PR
Pedro Américo Norcio Duarte, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/PR
Katsunori Iha, Global Footprint Network

COLABORADORES:

Claudia Schitini, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/PR
Juliana Lacerda, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/PR
Juliana Severo, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/PR

EDITORES:

Meredith Stechbart, Global Footprint Network
Pati Poblete, Global Footprint Network

CRIAÇÃO:

Núcleo de Design do Sistema FIEP
Juliana Scheller - Coordenadora
Adriana Nishimori Dall’Igna - Designer

CONTATOS:

SENAI Empresas

Rua Cândido de Abreu nº200 – Centro Cívico – Curitiba – PR
www.pr.senai.br | 0800 643 7475






