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O presente relato de experiência busca inserir a preocupação que o 

homem possui sob o nosso planeta, de como ele age de forma significante e 

impactante no domínio e utilização de recursos naturais. Como possuímos um 

só planeta para viver, esta é uma conta que não fecha. E assim, para evitar o 

colapso de nossos recursos precisamos avaliar e repensar nossos hábitos de 

consumo. (WWF-Brasil 2013). A WW-F Brasil disponibiliza online uma 

ferramenta importantíssima para trabalhar com questões ambientais, assim 

analisando o ato do consumismo e seus impactos sobre os recursos naturais, a 

pegada ecológica. Uma série de perguntas refletivas e de múltiplas escolhas 

para serem respondidas conforme o hábito de cada pessoa que ali responde. 

Dando ao final uma pontuação de como está sua pegada no mundo atual e 

dicas de como reduzir o número descrito. Sendo uma ferramenta metodológica 

para contabilizar a exploração de recursos renováveis, com a capacidade 

regenerativa do planeta. 

 
Fonte: www.infap.org.br 

Com base no tema e a preocupação que segue sobre o assunto, a 

metodologia é introduzir no espaço de uma Unidade de Saúde de São Gabriel 

do Oeste-MS para os funcionários do quadro efetivo onde através do site 

genérico www.suapegadaecologia.com.br é apresentado e relatado o 

funcionamento do mesmo. Após será feito o levantamento dos dados obtidos 

para análise final de cada participante, dando assim uma perspectiva da 

pegada individualmente. 

 

 
 
 

http://www.suapegadaecologia.com.br/
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Metodologia 

 
O método seguiu em apresentar funcionários do quadro efetivo de uma 

Unidade Básica de Saúde de São Gabriel do Oeste-MS o cálculo da pegada 

ecológica, visando a compreensão de como anda o consumo e o tamanho de 

sua pegada no planeta atualmente.  

Foram submetidos ao quis/teste uma técnica de enfermagem, uma 

auxiliar de dentista, uma recepcionista, uma auxiliar de serviços gerais e uma 

enfermeira.  

 
Auxiliar de dentista submetendo ao quis 
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Agente Comunitário de Saúde 
 
 

 
Recepcionista 

 

 
Técnica em Enfermagem 

 

A pegada ecológica do site genérico é composta por 15 questões 

relacionadas ao modo de consumo as quais os participantes estão vivendo. 

Notou-se facilidade em responder as questões, bem como observado que 75% 

das amostras coletadas estão no caminho correto no desenvolver da 

sustentabilidade. Também observou que os 25% restantes não obtiveram 

resultado satisfatório pelo fato do grau de instrução, ou seja, ao resultado da 

pegada ecológica se mostrou pobre em relação aos participantes com 
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escolaridade inferior ao ensino fundamental e satisfatória para os de nível 

médio e superior. 

Sendo assim, creio que a base de toda instrução no tema de educação 

ambiental seja afetado pela escolaridade, pela falta de conhecimento e outros 

muitos motivos. 
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