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o planeta
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A Redifining Progress, uma entidade
de conservacionista não-governamental
(www.myfootprint.com),
elaborou um teste simples que
permite a qualquer pessoa calcular
quanto ela consome de recursos
naturais do planeta e quanto
contribui para a poluição ambiental.
O objetivo do teste não é fazer as
Você procura comprar

12

alimentos produzidos

30

b) Duas

25

a) Sempre

c) Três

20

b) Às vezes

d) Quatro

15

e) Cinco ou mais

10

Em quantos fins de

16

semana do ano

em sua região?
a) Uma

pessoas se sentir culpadas, e sim
levá-las a refletir sobre formas de
preservar o meio ambiente pela
simples mudança de hábito. O
resultado indica quantos hectares da
Terra são necessários, em tese,
para atender ao consumo individual
de quem responde ao teste.
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