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RESUMO: Diante da oferta limitada de água, se faz necessária a máxima racionalização da sua
utilização. O indicador da pegada hídrica contribui para a redução da demanda de água em escala
global e orienta o consumo deste recurso para a época e local propícios para o uso sustentável. Desta
forma, a pegada hídrica pode ser considerada como um indicador compreensivo da apropriação do
recurso água doce, confrontando a tradicional e restrita mensuração de retirada de água.
Convenciona-se por cores os três componentes da pegada hídrica de um produto: a pegada hídrica
verde, a azul e a cinza. Desta forma, as pegadas hídricas verde, azul e cinza medem diferentes tipos de
apropriação da água. A pegada hídrica de produtos agropecuários é calculada dividindo a pegada
hídrica do produto raiz (entrada) pela fração do produto. Esta última é definida como a quantidade do
produto transformado obtido por quantidade de produto raiz.
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WATER FOOTPRINT: A INDICATOR OF WATER SUSTAINABILITY
ABSTRACT: Due to limited supply of water, is necessary the maximum rationalizing their use. The
indicator of the water footprint helps reduce water demand on a global scale and the use of resource
guides for the time and conducive to sustainable local use. Thus, the water footprint can be regarded as
a comprehensive indicator of freshwater appropriation resource, comparing the traditional and
restricted measure of water withdrawal. Is agreed by the three color components of the water footprint
of a product: the green water footprint, the blue and the gray. Thus, the green water footprints, blue
and gray measure different types of appropriation of water. The water footprint of agricultural
products is calculated by dividing the water footprint of the root product (input) by the fraction of the
product. The latter is defined as the amount of the processed product obtained by root amount of
product.
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INTRODUÇÃO
A crise sócio-ambiental demanda uma reorganização ideológica do desenvolvimento e a
necessidade de um novo protótipo, a exemplo da sustentabilidade ecológica. É imperioso que o
presente paradigma desenvolvimentista regulado unicamente por vantagens econômicas seja
modificado. Para tanto, a ciência produzida de forma sistêmica é uma aliada da sociedade, ao minar as
bases deste paradigma e guiá-la à sustentabilidade.
A água doce é um recurso natural renovável que sofre forte pressão antrópica, seja por
consumo ou poluição dos corpos hídricos. A atividade agrícola é a que mais contribui para o grande
volume de água consumida e poluída, mas os setores industrial e doméstico também têm grande
participação (WWAP, 2009). A ciência vem buscando meios que levem a um consumo sustentável da
água e o conceito de pegada hídrica é forte aliado nesta busca. Além de ser um indicador que mostra
uma realidade de consumo de água diferente da sugerida por análises convencionais em termos

monetários, abarca o uso de água como um todo e não sob a perspectiva reducionista e simplista do
uso direto. A pegada hídrica inclui os conceitos de água azul, verde e cinza (Hoekstra, 2011),
enriquecendo a conotação dos tradicionais sistemas de recursos hídricos e conectando a água real com
a água virtual, possibilitando melhor reflexão das demandas e usos de água doce.
Um grande mérito da pegada hídrica é visualizar o uso oculto da água em produtos e
contribuir para o entendimento da configuração global dos recursos hídricos, bem como a
quantificação dos efeitos do consumo e do comércio destes produtos no uso da água, fornecendo
amparo científico para melhor gerenciamento dos recursos hídricos do planeta.
PEGADA HÍDRICA E ÁGUA VIRTUAL
De acordo com Miller Jr (2008), a água doce corresponde a apenas 2,6% da água existente
no planeta e o restante (97,4%) é referente aos oceanos e lagos salinos. Dos 2,6% de água doce, apenas
0,014% é a água doce acessível.
Diante da oferta limitada de um elemento imprescindível para suporte à vida e como recurso
para atividades econômicas, se faz necessária a máxima racionalização da sua utilização. Assim, de
acordo com Silva et al. (2013), além da quantificação do uso direto de água doce para elaboração de
um produto ou para suprir a necessidade de um consumidor, deve-se quantificar o uso indireto
necessário ao longo de toda a cadeia produtiva ou todos os processos até que um produto ou serviço
possa ser utilizado.
A água virtual refere-se a toda água envolvida no processo de produção de um bem
agrícola ou industrial. Normalmente, o conteúdo de água real presente fisicamente nos
produtos é negligenciável em comparação com o conteúdo de água virtual. A partir deste conceito,
Hoekstra e Chapagain (2008) criaram o modelo da pegada hídrica, que considera o uso de água
virtual contida nos produtos, ajudando, assim, a compreender o caráter global de água doce e a
quantificação dos efeitos do consumo e do comércio sobre os recursos hídricos.
O conceito de pegada hídrica é especialmente útil na busca pela sustentabilidade do uso de
água, na medida em que se constata que as consequências do uso insustentável são evidentes em
diversas regiões do planeta. O indicador da pegada hídrica, assim, contribui para a redução da
demanda de água em escala global e orienta o consumo deste recurso para a época e local propícios
para o uso sustentável. Desta forma, a pegada hídrica pode ser considerada como um indicador
compreensivo da apropriação do recurso água doce, confrontando a tradicional e restrita mensuração
de retirada de água (Hoekstra et al., 2011).
TIPOS DE PEGADA HÍDRICA

Convenciona-se por cores os três componentes da pegada hídrica de um produto: a pegada
hídrica verde, a azul e a cinza. Desta forma, as pegadas hídricas verde, azul e cinza medem diferentes
tipos de apropriação da água.
Hoekstra et al. (2011) definem a "água verde” como a água oriunda de precipitações, que
não escapa nem preenche os mananciais, e sim é armazenada temporariamente no solo ou permanece
temporariamente em cima do solo ou vegetação. A pegada hídrica verde é o volume de água
proveniente de chuva consumida durante o processo de produção e seu cálculo é particularmente
relevante para produtos baseados em culturas agrícolas devido à referência à evapotranspiração. A
pegada hídrica verde é obtida da seguinte forma:
PHverde= Evaporação da Água Verde + Incorporação de Água Verde [volume/tempo] (Eq. 1)
A pegada hídrica verde da cultura (m3/ t) é estimada como a proporção da utilização da água
verde (m / ha) para o rendimento da colheita (t / ha), onde o uso total de água verde é obtido somandose evapotranspiração da água verde durante o período de crescimento. (Aldaya e Hoekstra 2010).
A pegada hídrica azul é o indicador do consumo de “água azul”, ou seja, água doce
superficial e subterrânea. Se dá pela soma das pegadas hídricas azuis de todos os processos. Conforme
Hoekstra et al. (2011), a pegada hídrica azul de uma etapa do processo é calculada da seguinte forma:
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PH proc,azul = evaporação da água azul + incorporação da água azul + vazão de retorno perdida [volume/
tempo] (Eq. 2)
A pegada hídrica cinza indica o grau de poluição de água doce associada ao processo de
produção. Sua inclusão é relativamente recente nos estudos de uso da água, mas é justificado
considerando a relevância da poluição no contexto da escassez hídrica (Mekonnen e Hoekstra, 2011).
É calculada da seguinte forma:
PH cinza = L/ (Cmax – Cnat) [volume/ tempo] (Eq. 3)
em que L, Cmax e Cnat correspondem à carga de poluentes, diferença entre a máxima concentração
aceitável para aquele poluente específico, e sua concentração natural, respectivamente.
EXEMPLO DE PEGADA HÍDRICA: PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
A pegada hídrica de produtos agropecuários é calculada dividindo a pegada hídrica do
produto raiz (entrada) pela fração do produto. Esta última é definida como a quantidade do produto
transformado obtido por quantidade de produto raiz. Se o produto da raiz é processado em dois ou
mais diferentes produtos, a pegada do produto raiz água é distribuída através dos seus produtos
separados, o que é feito proporcionalmente ao valor dos produtos resultantes (Aldaya e Hoekstra,
2010).
Para o caso da pegada hídrica de produtos de origem animal, conforme Dumont et al. (2013),
deve se considerar o consumo direto e indireto de água do animal vivo. O primeiro refere-se à água
consumida pelo animal e pela manutenção. A pegada hídrica indireta refere-se à água virtual
incorporada em ração animal proveniente de produção agrária externa. Assim, segundo Hoekstra
(2010), a pegada hídrica de um animal é calculada baseando-se na pegada hídrica de toda a sua
alimentação durante sua vida e os volumes de água consumida para dessedentação e outras atividades,
como as de higiene. A pegada hídrica total do animal é dividida em vários subprodutos derivados. A
Tabela 1 apresenta as pegadas hídricas de alguns produtos de origem animal em comparativo com
produtos de origem agrícola.
TABELA1.Pegada hídrica de produtos de origem agropecuária
Produto animal

Litro/ kg

Cultura

Litro/ kg

Couro bovino

16600

Arroz

3400

Carne bovina

15500

Amendoin em casca

3100

Carne ovina

6100

Trigo

1300

Queijo

5000

Milho

900

Carne suína

4800

Maçã ou pêra

700

Leite em pó

4600

Laranja

460

Carne caprina

4000

Batata

250

Frango

3900

Repolho

200

Ovo

3300

Tomate

180

Leite

1000

Alface

130

Fonte: Adaptado de Hoekstra (2010)

CONCLUSÕES
A ideologia dominante da busca incessante por crescimento econômico se mostra incapaz de
lidar com a natureza, sugerindo um novo modelo, que é o da sustentabilidade. Este tema tem recebido

crescente atenção uma vez que os atuais padrões de consumo e produção são claramente
insustentáveis dos pontos de vista social, econômico e ambiental.
Qualquer estratégia de sustentabilidade consistente deve levar em consideração a
sustentabilidade dos recursos hídricos, pois a água é um dos recursos naturais que mais sofrem com a
pressão antrópica. Assim, os reservatórios de água doce requerem atenção especial de toda a
sociedade, tendo em vista a retirada excessiva deste recurso e a poluição resultante das atividades
humanas, o que representa uma das principais ameaças à vida em nosso planeta.
A pegada hídrica é um indicador de sustentabilidade adequado para se descobrir o link
escondido entre uso e consumo de água, fornecendo subsídios que formam a base para a formulação
de novas estratégias de gestão da água, além de monitorar a pressão antrópica sobre o ambiente. Por
meio do acesso à pegada hídrica em várias vertentes, os consumidores finais, revendedores, indústrias
de alimentos e comerciantes de produtos podem ser agentes de mudança em potencial, devido ao seu
papel de usuários de água diretos e indiretos.
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