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INTRODUÇÃO

PENSANDO AS QUESTÕES DA ÁGUA DE UMA NOVA FORMA

Vanessa Empinotti e Pedro Roberto Jacobi

Nos últimos três anos, agências multilaterais evidenciaram como a ques-
tão dos recursos hídricos está fortemente relacionada com as temáticas dos 
alimentos, energia e clima, apresentada como “o nexo água-alimento-ener-
gia-clima” – the Water-Food-Energy-Climate Nexus. Este novo enfoque 
simbolizou uma mudança da análise das questões da água, tanto na esfera 
pública como na esfera privada. Nesse momento, a água foi reconhecida 
como estratégica não apenas na produção de alimentos, mas também na 
geração de energia, insumo básico para o crescimento econômico dentro 
de um contexto de incerteza provocado pela variabilidade climática. Essa 
perspectiva aproximou a discussão sobre a importância do acesso aos re-
cursos hídricos, não só no combate à pobreza e à fome, mas também como 
insumo estratégico, promotor da atividade privada pela geração de bens 
de consumo e riqueza. Assim, a questão da água se tornou cada vez mais 
central nos fóruns internacionais e atraiu a atenção do setor privado, lhe 
conferindo um papel de protagonismo na transformação das práticas de 
uso e alocação desse recurso natural. 

Se reconhece que as novas pressões decorrentes do desenvolvimento de no-
vas fontes de energia dependentes de água, como o caso dos biocombustíveis, 
que combinadas ao crescimento populacional e ao crescimento econômico 
de países em desenvolvimento impulsionam ainda mais o aumento do con-
sumo e alocação dos recursos hídricos para os próximos 40 anos (Addams, 
Boccaletti et al., 2009; Waughray, 2011). Para estes especialistas, a crescente 
demanda por água e as limitadas possibilidades de incrementar a sua oferta 
pedem por novas práticas de governança, que promovam a intensificação das 
interações entre as esferas públicas e privadas e o uso eficiente da água como 
fator relevante da resposta aos desafios em questão. 
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Nesse contexto, a relação entre as práticas de governança ambiental e dos 
recursos hídricos se transformou como consequência das novas dinâmicas 
entre os atores sociais, assim como proporcionou o desenvolvimento de 
ferramentas de gestão que surgem com o objetivo de responder aos novos 
desafios de garantir o acesso à água em uma realidade de continua pressão 
sobre esse recurso. 

O conceito de governança ambiental configura na construção, muitas ve-
zes de forma controversa, das condições para a definição de novos espaços 
institucionais, para as relações entre técnicos e usuários, e entre os seto-
res público e privado. Está relacionada com a implementação socialmente 
aceitável de políticas públicas, um termo mais inclusivo que governo, por 
abranger a relação Sociedade, Estado, mercados, direito, instituições, po-
líticas e ações governamentais, associadas à qualidade de vida, bem estar, 
notadamente os aspectos relacionados com a saúde ambiental. Isto implica 
no estabelecimento de um sistema de regras, normas e condutas que refli-
tam os valores e visões de mundo daqueles indivíduos sujeitos a esse marco 
normativo. A construção desse sistema é um processo participativo, e aci-
ma de tudo, de aprendizagem. O fato é que a governança no nível territo-
rial tem sido associada e articulada através de parcerias, coalizões, alianças 
entre diferentes atores em iniciativas coletivas; promovendo interações do 
governo com outros atores – setor privado e não governamental e entre ato-
res governamentais. Na medida em que nenhum ator, público ou privado, 
dispõe nem do conhecimento nem da informação para resolver problemas 
complexos, dinâmicos e diversificados; isto demanda interdependências, 
que mostram as limitações do governo e a necessidade de fortes laços com 
os governos locais, o setor privado e as organizações sociais. 

Entende-se que a governança da água deve ser compreendida como com-
ponente da governança ambiental; e refere-se a um conjunto de fatores po-
líticos, sociais, econômicos e administrativos que permitem desenvolver e 
administrar os recursos hídricos e a distribuição dos serviços nos diferen-
tes segmentos da sociedade (Rogers e Hall, 2003). Assim, a governança da 
água implica numa abordagem ampliada, na qual se coloca a questão sobre 
como se administram os recursos de forma racional, transcendendo a esca-
la da bacia hidrográfica (Hoekstra e Chapagain, 2007).  

Os processos de governança são dinâmicos e refletem os desafios que tais 
práticas enfrentam naquele contexto.  Dessa forma, as mudanças na ges-
tão da água que têm se processado no Brasil nos últimos anos podem ser 
caracterizadas como estruturais e fortemente vinculadas ao contexto de 
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maturidade da institucionalização promovido. A inovação na gestão surge 
como uma mudança consciente de paradigmas que supõe uma raciona-
lidade, uma intenção e um planejamento para transformar determinadas 
formas de atuação. Isto implica certo deslocamento do eixo de atuação per-
mitindo observar e analisar as mudanças nas práticas individuais, grupais 
e institucionais. 

Hoje, os maiores desafios do sistema de gestão não estão na criação de es-
paços democráticos e participativos de tomada de decisão, como nos anos 
1990s, mas sim no desenvolvimento de práticas de gestão pautados pela 
promoção da eficiência no uso da água, a garantia do uso sustentável da 
água e a necessidade de promover corresponsabilização face à disponibili-
dade hídrica. Nesse contexto, indicadores de uso dos recursos hídricos se 
tornaram fundamentais na aplicação dessa nova estratégia e transforma-
ram o setor privado em protagonista, na promoção e aplicação de práticas 
que levem ao uso eficiente dos recursos hídricos. 

Um dos instrumentos que vem adquirindo destaque no cenário científico 
é a Pegada Hídrica, desdobramento do conceito de “água virtual”, que diz 
respeito ao comércio indireto da água que está embutida em certos pro-
dutos, especialmente as commodities agrícolas, enquanto matéria-prima 
intrínseca desses produtos. A inovação do conceito de Pegada Hídrica em 
relação a métodos de contabilidade hídrica, é que este mede a utilização de 
água na produção de bens e serviços, considerando o uso da água e a sua 
contaminação na cadeia produtiva. Trata-se de um método que observa os 
usos diretos e indiretos da água de um consumidor ou produtor. Pode ser 
calculada para qualquer grupo bem definido de consumidores (por exem-
plo, um indivíduo, família, aldeia, cidade, província, estado ou nação) ou 
produtores (por exemplo, uma organização pública, empresa privada ou 
setor econômico). 

Para os autores que criaram os conceitos, ao visualizar o uso oculto de água 
na produção, é possível contribuir para um melhor entendimento do ca-
ráter global da água doce e quantificar os efeitos do consumo e comércio 
internacional no uso do recurso água. Isto pode assim possibilitar a cons-
trução de um referencial que permita uma melhor gestão desse recurso em 
nível global (Hoekstra e Chapagain, 2008).

A água contribui na transformação da paisagem econômica e social, por 
meio de suas relações com seres humanos, práticas econômicas e culturais 
que influenciam na construção social dos recursos hídricos e seu impac-
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to sobre as práticas de governança (Swyngedouw, 1997; Swygedouw, 1999; 
Swygedouw, Kaïka et al., 2002; Prudham, 2003). Dessa forma, a mudança na 
estratégia de gestão da água promove o surgimento de novas questões que 
redefinem como a água e seu uso são entendidos pelos vários agentes sociais, 
assim como os possíveis impactos sobre os arranjos institucionais e fluxos 
de poder que se alteram como resposta da sua apropriação e entendimento.

A partir do reconhecimento da existência dos fluxos de água virtual por 
meio da distribuição de bens de consumo em diferentes escalas, a água pas-
sa a ser entendida, não apenas como um recurso natural local, mas também 
de dimensão global.  Essa nova abordagem enfatiza a questão da água a 
partir de uma nova perspectiva, com impacto não somente no tipo de fer-
ramentas criadas, mas também na forma em que os atores sociais se movi-
mentam e influenciam o sistema de gestão de recursos hídricos.

Portanto, quais seriam os impactos dessa nova abordagem com relação as ne-
cessidades hídricas ambientais? Como o conceito de água virtual e o método 
da Pegada Hídrica podem contribuir ou não para o desenvolvimento de nor-
mas que regulam o uso dos recursos hídricos ou até para o desenvolvimento 
de políticas públicas? Como tais entendimentos podem impactar as práticas 
de uso do solo, as relações sociais e o uso da água em diferentes países?

Ao mesmo tempo, como a Pegada Hídrica pode se tornar um instrumento 
de aprendizagem social uma vez que estimula e articula as pessoas a mu-
darem suas práticas, gerindo processos ambientais mais sustentáveis, tanto 
social como economicamente? A Pegada Hídrica poderia ser considerada 
como uma ferramenta que combina também informação e conhecimentos, 
e promove capacitação, motivação e estímulos para a mudança de atitudes, 
habilidades adquiridas para participar de processos de negociação e avanço 
para uma ação compartilhada e concertada? 

Este livro se propõe a explorar tais questões a partir da perspectiva de auto-
res brasileiros e estrangeiros que trabalham na área de governança da água, 
serviços ecossistêmicos e processos de produção. É resultado de Seminário 
realizado em junho de 2011 pelo Grupo de Pesquisa de Governança Am-
biental vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental 
(PROCAM) sediado no Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE) da Uni-
versidade de São Paulo com apoio do CNPq, e têm como objetivo apre-
sentar uma série de discussões em torno do tema da Pegada Hídrica, da 
sua aplicação e seu impacto sobre as práticas de governança. Seu conteúdo 
aborda questões metodológicas na forma como mensurar a água alocada 
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durante o processo produtivo, propõe como o método poderia engajar com 
a abordagem dos serviços ecossistêmicos, além de sua contribuição como 
uma ferramenta que promove a discussão e negociação de temas comple-
xos como o manejo dos recursos hídricos. Ao mesmo tempo promove a 
discussão sobre como os conceitos da Pegada Hídrica e água virtual foram 
apropriados na prática, e qual seu impacto sobre as formas de manejo e 
entendimento dos recursos hídricos que variam da escala global até local, 
como a sua aplicação em uma empresa. A seguir se detalha cada capítulo e 
sua contribuição para o debate que este livro visa promover.

No primeiro capítulo, Ashok Chapagain e Dave Tickner  pesquisadores da 
Water Footprint Network e World Wildlife Foundation no Reino Unido ex-
plicam o que é o método da Pegada Hídrica, como ele vem sendo usado por 
vários setores da sociedade e em diferentes escalas de análise. O capítulo 
apresenta os temas que serão aprofundados no restante do livro. 

Em seguida, nos próximos três capítulos é discutido como o método da Pe-
gada Hídrica considera diferentes aspectos em sua concepção e como pode 
ser utilizado enquanto ferramenta de aprendizado além de um indicador 
de uso da água. No capítulo 2, Wilson Cabral de Sousa Jr e Bruna Vieira do 
Instituto Tecnológica da Aeronáutica explicam de forma detalhada como o 
método da Pegada Hídrica é calculado, discutem as críticas recebidas pelo 
método e apresenta os pontos onde este poderia ser aprimorado, visando 
sua utilização em contribuir na melhoria da gestão dos recursos hídricos. 

Já, o capítulo 3 escrito por Paulo Sinisgalli e Natália Dias Tadeu do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência Ambiental explora a possibilidade de agregar 
conceitos referentes às práticas dos serviços ecossistêmicos ao método da Pe-
gada Hídrica. Para estes autores, a aplicação do método da Pegada Hídrica 
para áreas de florestas poderia fortalecer o entendimento da importância da 
cobertura vegetal na manutenção da qualidade de água e sua provisão, dessa 
forma estendendo o entendimento além da produção de bens para os ser-
viços ecossistêmicos do ambiente. No capítulo 4, Pedro Roberto Jacobi do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental discute como a Pegada 
Hídrica pode ser considerada uma ferramenta para a aprendizagem social  
que abre um estimulante espaço para desenvolver processos de articulação de 
ações que têm como premissa a ideia de “aprender conjuntamente para ma-
nejo e decisões conjuntas e mudanças na gestão”. Basicamente, a estratégia de 
aprendizado é que todos devem conhecer o contexto de criticidade e condi-
ções de governança para intervirem juntos em contextos ambientais comple-
xos, onde a Pegada Hídrica funciona como um instrumento de construção 
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de uma linguagem e entendimento comum, onde as questões são discutidas. 

Nos três capítulos seguintes são discutidos como o método da Pegada Hídrica 
é utilizado na prática no contexto do desenvolvimento de normas, indicadores 
de uso da água pelos setores públicos e privados. Nesse caso, é observado como 
a Pegada Hídrica provoca mudanças em vários níveis institucionais e conse-
quentemente exerce um impacto sobre as práticas de governança existentes.

Seguindo esta lógica, no capítulo 5, Rita Marzullo e Patrícia Matai do Instituto 
de Eletrotécnica e Energia apresentam como a questão da Pegada Hídrica é 
discutida no ambiente da ISO, no desenvolvimento de uma nova norma que 
trata do uso eficiente da água pelos meios de produção e como a metodologia 
da Análise de Ciclo de Vida (ACV) esta respondendo a essas demandas. Nes-
se caso, é importante observar que enquanto o objetivo da promoção do uso 
eficiente da água é o mesmo, neste capítulo é abordada como o uso de outro 
método, como a ACV, se propõe a responder tais questões. Já, no capítulo 6, 
Vanessa Empinotti do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental dis-
cute como o tema da Pegada Hídrica provocou a articulação dos atores sociais 
no desenvolvimento de iniciativas que promovam o uso eficiente da água pelo 
setor privado brasileiro. Neste capítulo se aprofundou a discussão da participa-
ção do setor privado nas práticas de governança da água e como a introdução 
do método da Pegada Hídrica provocou o deslocamento do setor privado e de 
organizações ambientais internacionais para o centro da negociação e elabora-
ção das diretrizes para futuras regulamentações do setor. Nesse caso, a Pegada 
Hídrica se transformou em mobilizador de discursos e ações que redesenha-
ram a maneira como a questão de eficiência do uso da água e sua regulamenta-
ção ocorreu nas esferas públicas e privadas no contexto brasileiro. 

Por fim, no capítulo 7, Ines Francke da empresa Natura, apresenta o caso desta  
empresa, pioneira no Brasil na adoção da Pegada Hídrica como ferramenta de 
gestão interna e na promoção do uso eficiente da água desde o processo produti-
vo até o consumo. O caso é ricamente ilustrado e oferece ao leitor a visão de uma 
empresa com relação ao uso da ferramenta e as consequências disso nas suas 
práticas produtivas e no seu compromisso com a sustentabilidade, seu principal 
referencial de identidade junto ao público em geral.  

Mas a Pegada Hídrica, em conjunto com o conceito de água virtual promoveu 
não somente mudanças nas discussões sobre a sua aplicação pelo setor privado, 
mas também levou acadêmicos a questionar como os seus princípios poderiam 
impactar as relações sociais, econômicas e políticas em diferentes escalas, desde 
a local até a global. Com o objetivo de abordar estas questões, no capítulo 8, 
elaborado por Vanessa Empinotti do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
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Ambiental e Jeroen Warner da Universidade de Wageningen na Holanda são 
apresentados como a perspectiva promovida pelos conceitos da Pegada Hídrica 
e água virtual sobre a importância do comércio internacional  como estratégia 
para garantir a segurança hídrica dos países possui contradições que são ques-
tionadas por vários autores. 

Nossos agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico  (CNPq),  pela concessão de recursos que possibilitaram à realiza-
ção de Seminário Internacional e a publicação deste livro.

Agradecimentos especiais ao CNPq pela concessão da bolsa de produtividade 
em pesquisa 1 A para  Pedro Roberto Jacobi.
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CAPÍTULO 1

PEGADA HÍDRICA: EVOLUÇÃO DO CONCEITO E SUA UTILIDA-
DE NA PRÁTICA

Ashok Kumar Chapagain e Dave Tickner

Introdução

Contexto

A água é vital para manter os serviços do ecossistema e o bem-estar dos 
seres humanos. Com uma expectativa de mais 3 bilhões de pessoas na terra 
em 2050, as pressões sobre os recursos hídricos mundiais serão maiores, 
resultando em uma quantidade menor per capita de água disponível no 
futuro. Além disso, devido às mudanças climáticas, os padrões de pluvio-
sidade serão mais erráticos e causarão uma maior variabilidade na vazão 
dos rios. Esta situação se agravará em locais onde já existe pressão sobre 
os recursos hídricos. Adicionalmente, as demandas por recursos hídricos 
para a agricultura também crescerão acentuadamente devido uma maior 
demanda de produção de alimentos, resultante do crescimento do poder 
aquisitivo e das mudanças em relação ao maior consumo de carne, como 
também de outros produtos que requerem grande quantidade de água. A 
combinação destes efeitos deve levar à excessiva retirada de água e à po-
luição dos sistemas aquáticos naturais causando uma queda contínua da 
biodiversidade aquática. Setenta por cento do atual consumo de água doce 
é utilizada na irrigação agrícola (UNESCO-WWAP, 2003). 
Existem inúmeros estudos sobre a retirada de água doce em volumes e 
velocidades maiores que a capacidade que a natureza tem de repô-las em 
muitas partes da China, Índia, México, Oriente Médio, Espanha, Países da 
Antiga União Soviética e nos Estados Unidos (UNESCO-WWAP, 2006). 
Até agora, muitos destes estudos têm se concentrado na análise dos efeitos 
esperados das emissões de gases causadores do efeito estufa – passadas ou 
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em curso – sobre os futuros padrões globais de temperatura, evaporação 
e pluviosidade. Entretanto, o vínculo invisível entre o consumo de bens e 
serviços e os recursos hídricos distantes só começou a ser explorado re-
centemente (Hoekstra and Chapagain, 2008). O comércio internacional e 
a cadeias de abastecimento de bens e serviços a nível mundial também afe-
tam os sistemas hídricos em outras partes do mundo. A água utilizada na 
produção de mercadorias de exportação para o mercado mundial contribui 
significativamente às mudanças dos sistemas hídricos locais, esgotando ou 
poluindo os sistemas de água doce. Sendo assim, a gestão dos recursos hí-
dricos é vista como uma preocupação global e não mais tratada exclusiva-
mente como uma questão a nível local.

Definição de Pegada Hídrica

A Pegada Hídrica (PH) é um indicador bastante abrangente da apropriação dos 
recursos de água doce, expressados em volume de consumo e poluição de água. 
É um indicador multidimensional representando os volumes de consumo de 
água em termos de tempo e espaço, dividindo os recursos hídricos de acordo 
com as distintas fontes de águas utilizadas, como por exemplo, a água presente 
no solo (Pegada Hídrica verde) e águas de irrigação (Pegada Hídrica azul). 

A Pegada Hídrica também pode ser um subsídio para medir a contami-
nação dos recursos de água doce resultante da poluição (pegada cinza). A 
Figura 1 representa uma infografia hipotética vinculando os vários tipos de 
utilização antrópica e natural dos recursos hídricos, resultando nas pegadas 
hídricas, dentro do contexto geral do ciclo hidrológico.

Figura 1. Os diversos componentes da Pegada Hídrica e a divisão das águas 
dentro do Ciclo Hidrológico.
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A Pegada Hídrica de um produto é o volume de água doce utilizado no pro-
cesso de sua produção, medida em toda a cadeia de abastecimento, levan-
do-se em conta tanto a utilização direta como a indireta dos recursos hídri-
cos. A água verde é constituída pela água da chuva armazenada em forma 
de umidade do solo que são renovadas através de precipitações. Este tipo de 
recurso dá sustento à produção agrícola dependente das chuvas e é equiva-
lente ao volume de água que se perde através da evapotranspiração, resul-
tante do crescimento das culturas agrícolas. Os estudos mais recentes sobre 
a água verde demonstram que ela constituem uma importante dimensão da 
segurança alimentar e hídrica (Chapagain et al., 2006; Aldaya et al., 2009; 
Chapagain and Orr, 2009; Chapagain and Hoekstra, 2010; Mekonnen and 
Hoekstra, 2010a). Entretanto, a inclusão desta água está sendo questionada, 
já que alguns estudos afirmam que o “acesso à água verde (e outros recur-
sos) só é possível através do acesso e a ocupação da terra” e, portanto, "o 
consumo da água verde para o ciclo de vida de produtos agroalimentares é 
mais bem concebido dentro do contexto de uso da terra" (Ridoutt and Pfis-
ter, 2009; SABMiller and WWF, 2009). A inclusão da água verde no cálculo 
volumétrico da Pegada Hídrica é uma ferramenta de contabilidade útil. No 
entanto, a necessidade de considerar o uso dos recursos hídricos dentro 
de um contexto mais abrangente do uso da terra e do impacto ambiental, 
demonstra as limitações deste conceito.

A Pegada Hídrica da água azul é um indicador do uso consuntivo das águas 
superficiais (lagos e rios) e subterrâneas (Hoekstra et al. 2011). O termo 
consuntivo refere-se ao volume resultante de qualquer uma das seguintes 
condições: a evaporação das águas, sua incorporação no produto, ou a água 
desviada para outro processo de captação (e, portanto, que já não está dis-
ponível neste mesmo tempo e espaço). Faz parte dos recursos hídricos uti-
lizados na irrigação agrícola ou pelas companhias de fornecimento de água 
à população em geral, que atendem a estas três condições.

O conceito da Pegada Hídrica cinza foi estabelecido a partir do reconheci-
mento que a quantidade de poluição das águas pode ser expressa em ter-
mos do volume de água necessário à diluição dos poluentes para que estes 
se tornem inócuos (Chapagain, 2006; Chapagain et al., 2006; Hoekstra and 
Chapagain, 2008).  A ideia de expressar a poluição das águas, em termos 
do volume de água necessário à diluição dos resíduos, não é nova (Falken-
mark and Lindh, 1974; Postel et al., 1996; Chapagain et al., 2006). Baseia-se 
na qualidade e quantidade dos efluentes e estes são medidos em relação à 
dimensão e os atuais padrões de qualidade de água dos corpos hídricos que 
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os recebem. Nem toda a água cinza é derivada da água azul. A agricultura 
dependente das águas pluviais tem Pegada Hídrica cinza devido à lixivia-
ção causada pelas chuvas. Na verdade, uma boa gestão de irrigação pode 
reduzir o tamanho da pegada cinza em comparação à agricultura pluvial, 
em lugares como o Reino Unido. Estas são algumas das razões pelas quais 
é difícil calcular a quantia desta água e, por isso, muitas vezes são excluídas 
dos cálculos da Pegada Hídrica. 

A Pegada Hídrica também podem ser definidas como ‘direta’ ou ‘indireta’ 
(Figura 2). Em algumas publicações, estes dois componentes também são 
frequentemente chamados de ‘Pegada Interna’ e ‘Pegada Externa’ (quando 
se calcula as pegadas hídricas a nível nacional) ou, então, como ‘Pegadas 
Operacionais’ e ‘Pegadas das Cadeias de Abastecimento’ (para o cálculo das 
pegadas a nível empresarial).

Figura 2. Os diversos componentes da Pegada Hídrica de um produto

Dependendo do uso desejado, a Pegada Hídrica pode ser apresentadas 
como um único valor, ou divididas em vários componentes, como mostra 
a Figura 3. A Pegada Hídrica, por se referir às águas consumidas (evapo-
radas) do ponto de vista do uso, têm maior valor informativo do que as 
medidas de disponibilização ou retirada de água, que são mais tradicionais 
e limitadas.  Ela proporciona uma perspectiva mais abrangente da relação 



19

do consumidor e do produtor com o uso dos sistemas de água doce. Para 
Hoekstra et al. (2001), a Pegada Hídrica não mede a gravidade do impacto 
da poluição e do consumo dos recursos hídricos no ambiente local.  O im-
pacto ambiental local de uma determinada quantia de consumo e poluição 
dos recursos hídricos depende de inúmeras condições que vão desde a vul-
nerabilidade do sistema local de águas até a escassez dos recursos hídricos, 
passando pelas taxas cumulativas de cargas de poluentes. A Pegada Hídrica 
fornece informações espaço-temporais claras e precisas de como a água é 
apropriada para as várias atividades humanas, isto é, estas medidas podem 
refletir as imensas variações locais na utilização, evaporação e impacto em 
relação aos recursos hídricos. Os cálculos podem contribuir para as discus-
sões sobre o consumo e a alocação de forma sustentável e equitativa dos 
recursos hídricos, como também construir bases para uma avaliação das 
dependências e impactos ambientais, sociais e econômicos locais.

Figura 3. Quatro maneiras distintas de avaliar a Pedaga Hídrica

A Evolução da Contabilidade da Pegada Hídrica

O conceito de Pegada Hídrica está relacionado com o conceito de água vir-
tual, inventado pelo professor Tony Allan (1998), inspirado pela sua análise 
da necessidade de incluir a importação da água virtual, como parte da so-
lução dos problemas de escassez de recursos hídricos no Oriente Médio. As 
aplicações mais práticas e precisas do conceito de água virtual ganharam 
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mais relevância, quando Hoeskstra e Hung (2002), Chapagain and Hoesks-
tra (2003), Oki et. al. (2003), Yang et al. (2006) e de Fraiture et al. (2004) 
começaram a medir e calcular os fluxos de água virtual no mundo.

A primeira avaliação preliminar da Pegada Hídrica a nível das nações foi 
apresentada por Hoekstra and Hung (2002). Eles agregaram as importa-
ções virtuais líquidas de algumas culturas agrícolas ao volume da retirada 
de água azul (por exemplo, águas dos lagos, rios e represas) para calcular 
a média das pegadas hídricas de um determinado país. O primeiro estudo 
sobre a Pegada Hídrica não levou em conta o comércio internacional de 
animais e produtos pecuários, nem o volume da água verde utilizada (umi-
dade do solo alimentada pela chuva) na produção agrícola nacional, uma 
das maiores deficiências deste estudo, subsequentemente retificado por 
Chapagain and Hoekstra (2004). Os estudos a nível nacional (Chapagain 
and Hoekstra, 2003, 2004; Chapagain and Orr, 2008; Hoekstra and Hung, 
2005), devido a sua abrangência, não permitiram uma interpretação ex-
pressiva a nível da produção agrícola local. Por exemplo, foram utilizados 
os dados climáticos médios dos países para calcular a evaporação que ocor-
re na produção de bens e serviços, que é uma medida generalizada demais 
para os países de grande variação espacial de clima e parâmetros agrícolas, 
como os Estados Unidos, a China ou a Índia. Nestes estudos, considerou-se 
que a evaporação potencial na agricultura aconteceu em sua totalidade, isto 
é, os déficits das necessidades hídricas das culturas agrícolas foram sempre 
supridas por irrigação suplementar, o que não vem a ser o caso, já que so-
mente 20% das terras aráveis do mundo são irrigadas. Assim, estes estudos 
superestimam a Pegada Hídrica dos produtos agropecuários. 

Subsequentemente, adicionou-se o componente ‘Pegada Hídrica Cinza’ 
numa tentativa de medir a poluição proveniente dos processos de produção 
dos resíduos de fertilizantes e pesticidas nos efluentes agrícolas ou de vários 
outros contaminantes nos efluentes industriais (Chapagain, 2006; Hoekstra 
and Chapagain, 2008). As metodologias para quantificar a Pegada Hídrica 
foram ampliadas por Chapagain and Orr (2009) com a inclusão das variabi-
lidades climáticas das produções. Mekonnen and Hoekstra (2010a; 2010b) 
atualizaram os cálculos da Pegada Hídrica utilizando dados de resolução 
mais exatos (5 por 5 arco-minutos), em vez dos dados das médias dos pa-
íses. Eles usaram os dados específicos de irrigação para solucionar a ques-
tão da superestimativa nos cálculos anteriores quanto ao uso dos recursos 
hídricos na agricultura. Há uma grande variedade de estudos disponíveis 
em relação ao cálculo da Pegada Hídrica a nível dos produtos (categoria ou 
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marca), da região e da nação e, atualmente, há maior interesse nas pesqui-
sas ao nível das bacias hidrográficas, como nos casos das bacias de Lower 
Fraser Valley e Okanagan, no Canadá, e da bacia hidrográfica do Guadia-
na na Espanha (Aldaya and Llamas, 2008). Recentemente, elaborou-se um 
guia coeso para o cálculo da Pegada Hídrica: o manual de contabilidade de 
Pegada Hídrica da Water Footprint Network (Hoekstra et al., 2011).

O Que Revela a Contabilidade da Pegada Hídrica?

A Contabilidade da Pegada Hídrica por Produto

O conhecimento do valor agregado da Pegada Hídrica é útil para medir 
o uso direto e indireto dos recursos hídricos e também muito válido na 
sensibilização e conscientização do público em geral. Por exemplo, saben-
do que uma taça de café utiliza 140 litros de água ou que uma camiseta de 
algodão requer 2.500 litros, ajuda a sensibilizar o público sobre o consumo 
destes ítens. A associação destes com os recursos hídricos distantes e pos-
síveis medidas advindas do consumo final destes produtos poderão aliviar 
esta situação. Entretanto, a utilidade desta abordagem é limitada tanto em 
relação à formulação concreta de objetivos operacionais, como também na 
elaboração de políticas de produção e consumo de produtos que requerem 
o uso intensivo dos recursos hídricos. 

Somente o cálculo volumétrico não fornece informações sobre a relativa 
abundância dos recursos hídricos nos locais onde estão sendo utilizados, e 
nem sobre o contexto socioeconômico desta utilização. O impacto global 
do consumo dos recursos hídricos não é homogêneo devido a sua distribui-
ção desigual e também à especificidade relativa da interação dos recursos 
hídricos com o meio-ambiente. Portanto, não é possível depender somente 
dos cálculos volumétricos da Pegada Hídrica para poder se ter um melhor 
aprofundamento dos impactos a nível local. Outros elementos, tais como 
os critérios hidrológicos e sociais, determinam os contextos específicos da 
utilização dos recursos hídricos e, somente, quando estes são associados 
aos valores da Pegada Hídrica, pode-se analisar e discutir mais a fundo os 
limites sustentáveis dos sistemas.
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Cálculo ponderado da Pegada Hídrica de um Produto

A grande limitação dos cálculos volumétricos na medição de impactos do 
uso dos recursos hídricos gerou várias tentativas de simplificação, de forma 
que estes possam ser representados através de um único valor. De acordo 
com a metodologia ACV padrão, dois estudos recentes sugeriram o uso da 
pressão sobre os recursos hídricos (water stress) como um indicador para 
harmonizar os impactos advindos deste uso, assim cada unidade pode ser 
comparada e agregada a outras (Ridoutt et al., 2009a, b; Ridoutt and Pfister, 
2009). O conceito que rege estes critérios de contabilização representaria 
todos os impactos dentro de um único valor, expressado para cada produto 
individual, ao invés de representá-los através de uma matriz clara e trans-
parente de valores de Pegada Hídrica dentro da cadeia de abastecimento de 
um produto. Esta abordagem tem as seguintes desvantagens:

•  Como sugere esta metodologia, a pressão sobre os recursos hídricos é 
calculada com base na média anual da disponibilidade dos recursos hídri-
cos de um rio (Pfister et al., 2009). Portanto, a medida encobre os períodos 
críticos da hidrografia anual do mesmo. 

•  O efeito da variação do fluxo fluvial também é levado em conta utilizan-
do um 'fator de correção', fundamentado na derivação padrão da dis-
tribuição das chuvas (Pfister et al., 2009). Deixando de lado a validade 
conceitual da utilização de tal ‘fator', o uso da média do fluxo anual para 
calcular a pressão sobre os recursos hídricos torna quase impossível des-
cobrir os períodos quando os impactos são mais críticos.

•  O cálculo da pressão sobre os recursos hídricos não leva em conta os 
‘requerimentos do fluxo ambiental’. 

•  Nem todas as águas abstraídas das bacias hidrográficas desaparecem 
completamente durante a evaporação. Imediatamente, parte das águas 
retiradas retorna ao sistema fluvial rio abaixo. Consequentemente, o cál-
culo da pressão sobre os recursos hídricos, como razão da retirada das 
águas de um determinado escoamento fluvial, é destorcido e enganoso. 

Mas, mesmo com as deficiências técnicas listadas acima, o valor agregado tem 
apelo imediato para as empresas e os elaboradores de políticas, por vários moti-
vos: é fácil estabelecer uma meta quantificável de redução e utilizá-la como par-
te de um relatório de responsabilidade social corporativa (RSC) para melhorar 
o perfil de uma empresa; este indicador é extremamente fácil de ser comunica-
do ao consumidor e diversos produtos podem ser comparados através de valo-
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res ponderados; já que cada metro cúbico de recursos hídricos utilizados não 
tem o mesmo impacto, a ideia de um 'fator de ponderação’ é muito atraente. 
Entretanto, esta prática é errônea devido às seguintes limitações:

•  Na maioria dos casos, não é possível vincular, de maneira explícita, uma 
política ao nível do consumo final (as intervenções empresariais ou go-
vernamentais) aos impactos reais nos solos onde ocorre a produção de 
uso intensivo dos recursos hídricos. 

•  O impacto de um metro cúbico de água retirada, de um certo ponto de 
um rio, em um determinado momento, não depende somente das ca-
racterísticas físicas daquele rio, como por exemplo, do volume e da va-
riabilidade de fluxo, mas depende também do custo de oportunidade 
dos recursos hídricos. Neste caso, o custo de oportunidade representa a 
competição pelos recursos hídricos, em um determinado ponto no rio, 
num momento preciso, mais os efeitos da retirada nos ecossistemas rio 
abaixo e nos outros usuários. Dessa maneira, a ponderação dos diversos 
usos dos recursos hídricos é sempre um critério subjetivo e é muito difí-
cil de chegar a um acordo sobre um conjunto de princípios padrões que 
possam ser aceitos mundialmente.

•  A mesma unidade de água pode ter um valor diferente no mesmo mo-
mento espaço-temporal, dependendo da realidade política da região. 
Portanto, a construção de um modelo, baseado em uma determinada 
relação entre a pressão sobre os recursos hídricos e seus impactos, não é 
transferível a outras situações e outros sistemas de valores.

 
A Contabilidade Regional ou Nacional da Pegada Hídrica

A maioria dos cálculos nacionais sobre os recursos hídricos utilizam dados 
sobre a 'retirada de água' (somente água de superfície e subterrânea) para 
os três setores principais: 'agrícola', ‘industrial' e 'doméstico'. A análise da 
segurança hídrica e alimentar de uma nação ou região feita de acordo com 
estes cálculos é parcial devido ao fato de que não leva em conta o efeito da 
importação e exportação de bens e serviços, que utilizam intensivamente 
os recursos hídricos destas regiões. Além do mais, a contabilidade hídrica 
atual não leva em conta o uso da água verde que têm papel predominante 
na segurança alimentar e hídrica de uma região. No entanto, o conheci-
mento sobre ‘a importação e exportação de recursos hídricos virtuais’ de 
um país ou região ajudaria os governos a elaborar políticas mais adequadas 
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à gestão de seus próprios recursos hídricos e, ao mesmo tempo, engajar-se 
com a gerência destes recursos nas regiões externas das quais dependem. 
Por exemplo, o relatório da WWF-UK (Chapagain and Orr, 2008) demons-
tra que 62% da Pegada Hídrica do Reino Unido está localizada fora de suas 
fronteiras e, parte desta, fica em regiões tanto de grande escassez como 
também de problemas ambientais correlacionados. Uma análise mais apro-
fundada revela que os principais produtos são importados de regiões em 
situações críticas, oferecendo, assim, uma contribuição muito útil à análise 
da segurança hídrica do Reino Unido.

Geralmente, a Pegada Hídrica de uma nação é contabilizada utilizando a 
metodologia 'bottom-up' (da base para cima) ou 'top-down' (de cima para a 
base). Na metodologia ‘top-down’, calcula-se o fluxo total de água virtual por 
setor, utilizando o modelo de análise ambiental de insumos e produtos, que 
se baseia no consumo final, isto é, os recursos hídricos usados nesta produ-
ção são atribuídos aos consumidores dos produtos finais. A principal desvan-
tagem desta metodologia é que ela agrega os resultados a nível dos setores 
econômicos e não dos produtos individuais.  A agricultura é a maior consu-
midora de recursos hídricos no mundo, e a agregação neste setor é a maior 
falha deste método. Vários estudos usam tabelas de insumos e produtos para 
alocar o total da Pegada Hídrica dos diversos setores econômicos de um país 
(Velázquez, 2006; Dietzenbachera and Velaacutezquezb, 2007; Guan and Hu-
bacek, 2007; Zhao et al., 2009; Feng et al., 2011).  Na metodologia ‘bottom-up’, 
a contabilidade é feita através dos cálculos da Pegada Hídrica de cada pro-
duto individual e os fluxos de água virtual vinculados a elas (Chapagain and 
Hoekstra, 2004; Hoekstra and Chapagain, 2007; Chapagain and Orr, 2008; 
Van Oel et al., 2008). Nesta abordagem, é difícil traçar o consumo de água 
dos produtos importados e, portanto, sempre contém erros de truncamento.

Apesar de existir vários estudos sobre a Pegada Hídrica a nível das nações, 
a relevância destas para a elaboração de políticas nacionais é muito restrita, 
com exceção de alguns países como a Espanha (Aldaya et al., 2010). Neste 
país, é obrigatório fazer a análise da Pegada Hídrica para qualquer proje-
to novo de desenvolvimento, de acordo com a Diretiva-Quadro da Água 
da União Europeia (2000/60/EC). Com a evolução do conceito da Pegada 
Hídrica, as instituições governamentais e os gestores dos recursos hídricos 
têm mostrado um interesse crescente nas tomadas de decisões. Do ponto de 
vista econômico, a importância dos fluxos de água virtual para a segurança 
hídrica e alimentar de uma região ou nação pode resultar na elaboração de 
políticas transparentes de alocação dos recursos hídricos, a nível nacional, 
baseadas no valor dos produtos que utilizam água intensivamente.
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As políticas nacionais de alocação de recursos hídricos são baseadas fun-
damentalmente na disponibilidade de água azul (de superfície e subterrâ-
nea). Com a ajuda dos cálculos das pegadas hídricas nacionais, as futuras 
políticas devem resultar numa abordagem mais abrangente, contabilizando 
neste processo, não somente a retirada das águas de superfície e subterrâ-
neas, mas a evaporação da água ‘azul’ e 'verde’, como também a poluição 
das águas doces.

Contabilidade da Pegada Hídrica por Bacias Hidrográfica

Da mesma maneira que é possível contabilizar as pegadas hídricas nacio-
nais, pode-se também calcular estes valores a nível das bacias hidrográficas. 
Uma das maiores vantagens deste cálculo é o conhecimento da pegada azul, 
que é o volume total das águas de superfície e subterrâneas evaporadas da 
bacia em questão. Estes dados são cruciais para calcular o valor da pressão 
sobre os recursos hídricos ou escassez dos mesmos a nível da bacia. Por 
convenção, o cálculo de escassez dos recursos hídricos é feito com base nos 
dados de retirada de águas, supondo-se que houve perda de cem por cento 
das águas retiradas do sistema. Entretanto, uma parte significativa retorna 
à mesma bacia hidrográfica. Portanto, os atuais indicadores de escassez po-
dem ser melhorados com o conhecimento das pegadas azuis de uma deter-
minada bacia hidrográfica.

Pelo menos 2,7 bilhões de pessoas moram em bacias hidrográficas que so-
frem graves problemas de escassez dos recursos hídricos, pelo menos um 
mês por ano. Para ter-se uma compreensão mais aprimorada da disponi-
bilidade e das demandas pelos recursos hídricos, um estudo recente (A.Y. 
Hoekstra, Mekonnen, Chapagain, Mathews, & Richter, 2012) analisou as 
pegadas azuis/por mês de 405 das principais bacias hidrográficas, onde 
reside 65% da população mundial, propiciando, assim, um conhecimen-
to mais aprofundado do problema da escassez de águas (Figura 4). A cor 
vermelha mais escura representa as bacias hidrográficas onde mais de 20% 
dos recursos hídricos disponíveis são utilizados durante todo o ano. Algu-
mas destas áreas encontram-se nas zonas mais áridas do mundo (como, por 
exemplo, na Austrália central). Entretanto, outras áreas (como o oeste dos 
EUA) sofrem escassez durante muitos meses porque uma quantia signifi-
cativa das águas destas bacias são canalizadas para a agricultura (Hoekstra 
et al., 2012). 
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Figura 4. A Escassez de água azul em 405 Bacias Hidrográficas entre 
1996 e 2005 (Fonte: Hoekstra et al .2012)

O ecossistema aquático e os seus serviços são intrinsicamente ligados ao 
que ocorre na bacia hidrográfica e, por isso, a ‘Pegada Hídrica a nível da ba-
cia' vêm se tornando cada vez mais importantes para muitas organizações 
ligadas à conservação do meio-ambiente como a TNC e a WWF. Entretan-
to, na prática, há duas grandes limitações: primeiro, as bacias hidrográficas 
raramente são consideradas pelos governos como uma unidade espacial 
para a elaboração de políticas, and segundo, os dados relacionados ao co-
mércio e à produção a nível das bacias não estão facilmente disponíveis.

A Contabilidade das Pegadas Hídricas de empresas

O meio empresarial já começou a mostrar interesse pelo uso da Pegada Hí-
drica a nível de produto, ainda nas fases iniciais de desenvolvimento deste 
conceito. Algumas das primeiras empresas a explorar a sua utilidade foram 
M&S (Marks & Spencer) (M&S, 2008), Nestlé (Chapagain and Orr, 2010), 
SABMiller (SABMiller and WWF, 2009) e Coca-Cola (TCCC and TNC, 
2010), seguidas pela Unilever, PepsiCo, C&A, Natura (WFN, 2010). Entre-
tanto, ficou logo claro que a dimensão geo-espacial dos recursos hídricos é 
singular e, portanto, os impactos da mesma unidade de Pegada Hídrica são 
diferentes porque são fundamentados nas características locais dos mes-
mos.  Este nível adicional de complexidade, em relação à Pegada Hídrica, 
proporcionou às empresas uma oportunidade única para compreender a 
questão dos impactos dos recursos hídricos e quando e onde estes são mais 
importantes (SABMiller and WWF, 2009; WWF and M&S, 2010).

Considerando as dificuldades em traçar a cadeia de abastecimento de bens 
e serviços, em relação às rápidas mudanças dos regimes comerciais, cada 
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empresa teria que adaptar-se ao novo sistema de contabilização, que tam-
bém inclui a questão dos recursos hídricos. Apesar de ter sido introduzida 
só recentemente no meio empresarial, a contabilidade da Pegada Hídrica 
está virando regra, não só do ponto de vista do meio-ambiente e da respon-
sabilidade corporativa, mas, também, em relação às perspectivas de risco.

Aproximando a Teoria da Prática

O estabelecimento da Water Footprint Network [Rede da Pegada Hídrica]

O conceito de Pegada Hídrica gerou interesse desde que foi introduzido, 
principalmente, porque era facilmente compreendido como uma ferra-
menta de sensibilização e conscientização, cuja mensagem podia ser co-
municada de maneira simples aos stakeholders. Em 2008, através do dina-
mismo inicial de sete instituições (University of Twente, WWF, UNESCO-
-IHE, Water Neutral Foundation, World Business Council for Sustainable 
Development, International Finance Corporation and Netherlands Water 
Partnership), criou-se uma plataforma global, a Water Footprint Network, a 
fim de coordenar os esforços para continuar a desenvolver e disseminar os 
conhecimentos sobre os conceitos das pegadas hídricas, impulsionando as 
pesquisas, aplicações e discussões sobre o tema.

O Desenvolvimento das Iniciativas de Gestão Responsável dos Recursos Hídricos 
(Water Stewarship Iniciative)

Como a água é um recurso natural de uso comum, os riscos associados a 
este elemento vital não se restringem às empresas. Mas é compartilhado 
por todos os stakeholders, por exemplo, as comunidades locais, os gover-
nos e serviços de ecossistema. A identificação dos riscos compartilhados 
relacionados aos recursos hídricos permite, a todas as partes envolvidas, 
estabelecer uma base comum, através da necessidade de gerenciar os recur-
sos hídricos de maneira equitativa e sustentável. Isso vai de encontro com 
as crescentes demandas da sociedade para que as empresas assumam a sua 
parte da responsabilidade em relação aos problemas de escassez de água 
e, assim, administrem o uso deste recurso eficientemente, beneficiando as 
pessoas e o meio-ambiente local. Esta iniciativa não só é imprescindível do 
ponto de vista ético, como também é uma boa estratégia empresarial.
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Os riscos hídricos compartilhados trará oportunidades em comum. Por-
tanto, é preciso ter uma compreensão holística do sistema que vá além da 
'Gestão Integrada dos Recursos Hídricos' (IWRM: integrated water re-
source management). Um dos passos dado pela WWF é a chamada ‘Water 
Stewardship Initiative’ (Iniciativa para a Gestão Responsável dos Recursos 
Hídricos). Esta iniciativa foi elaborada de acordo com a perspectiva da 
WWF, com o intuito de assegurar estes recursos para as pessoas e a natu-
reza, nas bacias hidrográficas priorizadas pela entidade.  É um processo de 
aprendizado que proporciona orientação às empresas, tanto aos consumi-
dores como aos investidores, visando uma Melhor Governança das Bacias 
Hidrográficas, tanto as nacionais como àquelas compartilhadas por mais 
de um país, onde os recursos hídricos são levados em conta de maneira 
adequada por todos os stakeholders.  Através desta iniciativa, a entidade 
ajuda as empresas a reconhecer e ser responsáveis em relação à gestão de 
recursos de água doce, no contexto mais amplo do ciclo hidrológico, e in-
tegrar os princípios da gestão responsável (stewardship) como parte de suas 
atividades principais. Isto ajudará as empresas na redução dos impactos 
produzidos pelo próprio uso da água, na conservação dos ecossistemas de 
água doce e a participar construtivamente na discussão de políticas pú-
blicas para o aprimoramento da gestão dos recursos hídricos a nível das 
bacias hidrográficas.

Paralelamente à Water Stewardship Initiative (iniciativa de gestão responsá-
vel) da WWF (Pegram et al., 2009), existem outras tais como: a CEO water 
mandate (Mandato dos Líderes Empresariais para os Recursos Hídricos) 
(Morrison et al., 2010), a Alliance for Water Stewardship (Aliança para a 
Gestão Responsável dos Recursos Hídricos) (AWS, 2008), e as empresas 
pioneiras que, além das prioridades, trabalham para melhorar a gover-
nança das bacias hidrográficas (SABMiller and WWF, 2009; WWF and  
M&S, 2010). 

Aplicação do ponto de vista das ONGs.

O conceito de pegada tem demonstrado ser um instrumento extremamente 
poderoso e bem-sucedido para comunicar o impacto dos seres humanos 
no mundo natural. Entretanto, as bases deste conhecimento nos quais se 
fundamentam, precisam ser transparentes e efetivas. A pegada ecológica, 
uma terminologia e metodologia elaborada no começo da década de 90 
(Rees, 1992; Rees and Wackernagel, 1994), captou a imaginação dos acadê-
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micos, dos tomadores de decisão e do público em geral, pois é um conceito 
que pode ser facilmente medido e compreendido, além de bem aceito pe-
los mesmos. Este conceito tem servido de fundamento para vários estudos 
empíricos por ser um bom indicador de sustentabilidade (Wackernagel and 
Rees, 1996) e está sendo avaliado pelos governos europeus e as empresas 
como indicador de sustentabilidade (Chambers and Lewis, 2001).

De um lado, as ONGs já demonstraram que há grande pressão sobre os 
recursos hídricos mundiais e, do outro, os consumidores estão começando 
a entender o impacto do consumo de alimentos sobre todos os recursos 
naturais, em particular, os recursos hídricos. O relatório do WWF ‘Living 
Planet’ (Planeta Vivo) (WWF, 2010), lançado pela primeira vez em 1998 
(WWF, 1998), utiliza-se dos indicadores ‘Pegada Ecológica e Pegada Hídri-
ca’ para medir o impacto das demandas antrópicas nos recursos naturais da 
terra. Subsequentemente ao relatório do WWF-UK sobre as pegadas hídri-
cas no Reino Unido (Chapagain and Orr, 2008), outros estudos nacionais 
foram realizados na Alemanha, Suíça, Suécia e Holanda (Chapagain and 
Forslund, 2008; Van Oel et al., 2008; Sonnenberg et al., 2009). Enquanto em 
países como a China, França, Portugal, México, Canadá e EUA, alguns es-
tudos ainda se encontram em processo de elaboração. Com o envolvimento 
ativo da WWF e seu empenho em trazer o conceito do mundo acadêmico 
ao âmbito da elaboração de políticas, as pegadas hídricas passaram a ser 
reconhecidas como indicadores úteis na utilização dos recursos hídricos 
(UNESCO-WWAP, 2006; JPMorgan and Global Equity Research, 2008; 
SABMiller and WWF, 2009; Chapagain and Orr, 2010; SABMiller et al., 
2010; WBCSD and IUCN, 2010). 

Em breve, ficará reconhecido que há uma grande diversidade entre os dis-
tintos membros da 'família das pegadas': água, carbono, e ecologia. Apesar 
de haver similaridades de abordagem, existem diferenças importantes entre 
a metodologia de cada medida, como também para as implicações deriva-
das destas. Por exemplo, o conceito da pegada de carbono é uma medida 
relativamente simples dos equivalentes dos gases causadores do efeito es-
tufa, enquanto que a pegada ecológica representa a conversão de diversos 
sistemas métricos em uma só medida (em termos de extensão territorial). 
As implicações de qualquer redução da pegada de carbono, no geral, é sim-
ples e apreciada por todos. Por outro lado, as metas de redução da Pegada 
Hídrica ou ecológica podem ter impactos sociais negativos nas comuni-
dades onde o consumo da água está diretamente associado com o meio de 
subsistência.
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Ao contrário do que ocorre com a ‘pegada de carbono’, basear o trabalho 
de sensibilização e de campanhas a fim de reduzir o consumo absoluto da 
Pegada Hídrica somente com base no seu valor numérico, não faz sentido. 
Devida à falta de narrativas convincentes que associem a Pegada Hídrica ao 
seu impacto no mundo natural, as ONGs utilizam-se deste conceito de uma 
forma mais abrangente para conscientizar e sensibilizar os consumidores, 
as empresas e as instituições governamentais sobre o consumo dos recursos 
hídricos.

Aplicação do ponto de vista dos consumidores

Os consumidores conscientes podem determinar as políticas e pressio-
nar empresas e governos para a elaboração de medidas mais apropriadas.  
Como o conceito geral de ‘pegadas’ é de fácil compreensão e comunicação, 
o consumidor responsável e consciente pode levar as empresas a considerar 
mais seriamente a gestão dos recursos hídricos. Entretanto, para uma ges-
tão eficaz dos recursos hídricos, a contabilização atual da Pegada Hídrica 
não é adequada o suficiente para vincular tal gestão com as pegadas dos 
consumidores, a não ser em alguns casos onde o consumidor tem controle 
direto, por exemplo, na melhor utilização da água em seus domicílios ou 
na redução da quantidade de lixo doméstico. Os cidadãos também podem 
exigir de seus governos que as contas de água domésticas reflitam a quan-
tidade de água efetivamente consumida.  Os consumidores podem optar 
pela redução do consumo de mercadorias que requerem o uso intensivo de 
água, mas vale notar que é difícil de fazer a conexão entre as ações indivi-
duais e os recursos hídricos que podem ser 'economizados' através destas 
ações. Como já discutido na seção 'A Contabilidade Ponderada da Pegada 
Hídrica’, a rotulação dos produtos com um 'selo hídrico' é muito complexa e 
difícil de realizar na prática.  Algumas empresas se preocupam em determi-
nar e divulgar a Pegada Hídrica somente por causa do risco a sua reputação. 
Se as metas empresariais forem estabelecidas somente para a redução do 
volume de água, sem explicar o contexto, os resultados podem não refletir 
os desejos dos consumidores conscientes.

Aplicação do Ponto de Vista Empresarial

A maioria das empresas precisam de água como um insumo nos diver-
sos processos de produção ou para a retirada e assimilação de resíduos. A 
escassez é a diferença entre as demandas por recursos hídricos e o seu su-
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primento renovável. Há sinais de um aumento da escassez em mais e mais 
regiões do planeta.   Consequentemente, as empresas terão cada vez mais 
dificuldades e custos para atender as demandas, no momento apropriado, 
pela água de qualidade. A resposta geral é a redução do consumo de água 
interna e o aumento da reciclagem, o que tradicionalmente muitas empre-
sas já fazem. Um dos principais motivos pelo qual o conceito da Pegada 
Hídrica é limitado está na falta de compreensão deste, da sua cadeia de 
abastecimentos e também dos riscos que isto acarreta às empresas. 

As empresas têm consciência de que têm que buscar soluções a estas preo-
cupações. Nos últimos anos, as grandes corporações vêm empenhando-se 
com os seus fornecedores na avaliação do consumo de água e seus impac-
tos nos recursos locais. As empresas sabem do poder das metáforas, mas 
precisam dos números no amparo dos seus programas para a redução do 
consumo de água e no aumento da eficiência.  O que as empresas esperam 
dos governos e dos pesquisadores é a padronização de um método aceitável 
e um sistema métrico que abranjam todas as preocupações relacionadas ao 
ambiente hidrológico. Entretanto, ainda há muitos problemas e questões a 
serem resolvidos, antes da elaboração de um sistema métrico.

Cada vez mais, as empresas têm interesse em analisar o impacto potencial 
dos ambientes hidrológicos e o risco global relacionado às pegadas hídri-
cas. O risco hidrológico não se refere à escassez material das águas. Mas, 
também, inclui os riscos de perda de reputação e os relacionados às regu-
lamentações. A combinação destes três tipos de riscos hidrológicos pode 
acarretar em riscos financeiros ao meio empresarial (Pegram et al., 2009).  
Está cada vez mais claro que os riscos materiais, os relacionados à regula-
mentação e à reputação, já estão afetando o resultado final das empresas e 
suas expectativas de crescimento. Em 2003, a maior fábrica da Coca-Cola, 
no sul do estado de Kerala na Índia, foi acusada de deixar milhares de agri-
cultores sem trabalho devido à drenagem das águas para alimentar seus po-
ços e o envenenamento das terras com lodo residual. Esta ação foi resultado 
de uma demanda solicitada pelo conselho do vilarejo, que tinha, previa-
mente, concedido a licença para que a empresa operasse (Gaurdian, 2003). 

Para uma empresa com uma cadeia de abastecimento complexa, a inte-
ração entre a disponibilidade de água e seu uso, não é muitas vezes bem 
compreendida, e é difícil de prever quais são os fatores que entravam a ela-
boração de uma solução. Ainda há muita incerteza e falta de compreensão 
em relação às interações, às respostas à escassez e também aos processos 
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que, às vezes, são utilizados para compensar os efeitos do consumo dos 
recursos hídricos. Guiadas por uma pauta de resposta aos riscos hidrológi-
cos, as empresas exigem ferramentas de fácil utilização e que possam for-
necer as informações necessárias para analisar as pegadas hídricas dentro 
de toda a cadeia de abastecimento.  Atualmente, depois do êxito do projeto 
de divulgação de emissões de carbono e da Global Reporting Initiative [uma 
iniciativa para a elaboração de relatórios sobre sustentabilidade], houve um 
grande impulso para divulgar o uso dos recursos hídricos, o que os inves-
tidores e as companhias de seguro também têm promovido, preocupados 
com as despesas de capital vinculadas aos riscos hidrológicos.

Há muitos modelos informáticos disponíveis para a análise de vários as-
pectos do consumo dos recursos hídricos e das interações vinculadas aos 
sistemas hidrológicos, e também para fazer a associação destes à gestão 
das bacias hidrográficas.  Entretanto, nenhuma das ferramentas atuais são 
capazes de analisar o uso dos recursos hídricos dentro de toda a cadeia de 
abastecimento de uma empresa, suas implicações aos ecossistemas natu-
rais, e os riscos para as mesmas. O World Business Council for Sustainable 
Development [Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentá-
vel], totalmente consciente desta falha, propôs uma ferramenta inédita que 
ajudasse as empresas a compreender a relação entre o consumo operacional 
das águas (seu uso direto nas fábricas) e os indicadores locais de pressão 
sobre os recursos hídricos (WBCSD, 2010). Apesar de ser útil na identifica-
ção de regiões do mundo onde a escassez de água já é um problema, o seu 
uso ainda é limitado porque não é capaz de quantificar as pegadas hídricas 
de uma empresa em todo o processo da cadeia de abastecimento. Também 
deixa a desejar em relação à avaliação, análise e criação de opções de gestão 
vinculadas aos riscos hidrológicos. 

No âmbito empresarial, as abordagens associadas à Pegada Hídrica con-
tribuem para o benchmarking, a conscientização e sensibilização interna, 
como também à elaboração de estratégias em relação aos recursos hídricos, 
utilizando-se dos dados locais relevantes a fim de trazer à tona os riscos em-
presariais hidrológicos. Outros novos modelos analíticos e ferramentas de 
avaliação de riscos empresariais e hidrológicos são: CDP Water Disclosure; 
CERES Aqua Gauge; GEMi Local Water Tool; GEMI Connecting the drops; 
Water Footprint Assessment Tool (WFN); WRI Aqueduct, entre outros.

Recentemente, a WWF lançou uma ferramenta online para medir o risco 
hidrológico e assistir na formulação de respostas adequadas (http://water-
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riskfilter.panda.org/Default.aspx), o que vem gerando grande interesse, por 
parte das empresas, no mundo todo. A ferramenta foi projetada àqueles 
que são leigos sobre as questões hidrológicas e lhes proporciona um con-
junto bem estruturado de indicadores de risco, interpretando os melho-
res dados científicos disponíveis e produzindo tanto um mapeamento das 
várias questões relacionadas às águas como também um conjunto de res-
postas adaptadas a cada caso individual. O instrumento da WWF agrupa 
a funcionalidade de algumas ferramentas já disponíveis em uma única e 
serve de subsídio a outras. Por exemplo, utiliza-se de dados detalhados do 
WFN sobre a escassez nos rios e ao mesmo tempo fornece respostas a mais 
de 80% das perguntas listadas no questionário do CDP Water.

A aplicação do ponto de vista Governamental

O uso do conceito de Pegada Hídrica, na elaboração de políticas nacionais 
e regionais, tem sido lenta. A inclusão da avaliação dos impactos do co-
mércio na segurança hídrica beneficiaria os futuros estudos de políticas de 
recursos hídricos, tanto a nível regional como nacional. Para os países que 
sofrem de escassez destes recursos, o inverso também seria uma boa ideia, 
isto é, estudar as possíveis implicações desta escassez à nível nacional sobre 
o comércio.  Os esforços para a utilização da Pegada Hídrica na elabora-
ção de políticas podem ser divididos em duas categorias amplas: redução 
e gestão. 

A meta de redução é a opção mais fácil e também a mais escolhida nos 
debates sobre políticas. Pode-se definir a meta de redução de duas formas: 
primeiro, através da redução absoluta do tamanho da Pegada Hídrica, in-
dependentemente de onde e quando os impactos ocorrem. Segundo, ana-
lisar toda a cadeia de abastecimento e estabelecer metas de redução onde 
e quando os impactos forem mais negativos.  O aumento do consumo dos 
recursos hídricos de um setor não leva necessariamente ao prejuízo social 
ou ambiental, desde que este ocorra nas áreas onde há água suficiente. A 
simples redução da Pegada Hídrica de um país não leva em conta estes 
pontos importantes. É necessário responder aos impactos da Pegada Hídri-
ca, e não à Pegada Hídrica em si. O impacto do aumento ou da diminuição 
da Pegada Hídrica de um país, depende somente de onde e quando as águas 
são retiradas. Possivelmente, o aumento da Pegada Hídrica em áreas onde 
há água em abundância, não terá um efeito negativo na sociedade ou no 
meio ambiente. Mas, este aumento em uma zona, que já sofre de problemas 
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de escassez, pode resultar em problemas sérios. Por exemplo: a seca dos 
rios, a destruição dos habitats e dos meios de subsistência, além de levar 
a extinção de espécies, afetar os preços dos produtos agrícolas, dos supri-
mentos e as economias locais. A situação fica ainda mais complexa quando 
o conceito de sazonalidade é aplicado à análise.

Entretanto, a segunda categoria de elaboração de políticas não só lida com 
questões de redução e dos locais e períodos onde estas metas devem ser 
estabelecidas, mas vai mais longe. Exploram também as formas de engaja-
mento dos stakeholders locais, para que eles administrem e garantam que 
qualquer ganho de volume de água advindo destas metas de redução, seja 
mais bem alocado e assegure a existência de um sistema institucional que 
cuide disto de maneira adequada. Esta categoria faz parte de um conjunto 
de regras abrangentes, chamadas de ‘water stewardship initiative’ - a gestão 
responsável dos recursos hídricos - promovida pelo WWF.

Discussão

Este artigo documenta os diversos marcos na evolução do conceito da Pe-
gada Hídrica, desde a fase dos cálculos volumétricos até as elaborações de 
respostas e o seu uso por vários stakeholders.  Observamos que o ‘cálculo da 
Pegada Hídrica’ é uma excelente ferramenta de comunicação e muito útil 
na sensibilização e conscientização em relação às questões mais generali-
zadas sobre os recursos hídricos. Para o consumidor comum, é a Pegada 
Hídrica a nível dos produtos que chamam a atenção de imediato. Assim 
como a pegada ecológica, o termo 'Pegada Hídrica’ é uma metáfora de fá-
cil compreensão. Atualmente, os valores volumétricos da Pegada Hídrica é 
citado nos jornais e revistas para refletir a verdadeira abrangência do con-
sumo dos recursos hídricos pelos seres humanos. Entretanto, as entidades 
ambientais como a WWF e a TNC vêm utilizando a Pegada Hídrica volu-
métrica como um marco numa longa viagem que vai além da pegada. Para 
o meio empresarial, são os cálculos volumétricos desagregados que têm 
maior utilidade e ajudam-no a compreender os diversos riscos hidrológicos 
e leva-o em direção à gestão responsável das águas.

Por outro lado, é um conceito fácil de ser mal interpretado. Ainda se fala 
muito na redução da Pegada Hídrica per se, quando a questão chave é o 
impacto da mesma (ICE, 2010). Por exemplo, compreender a dimensão da 
Pegada Hídrica do Reino Unido é importante no entendimento da depen-
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dência hídrica externa deste país, o que pode vir a fomentar as discussões 
sobre a segurança hídrica do Reino Unido no futuro. Entretanto, é mais 
importante saber quais são os lugares no mundo onde estas pegadas estão 
localizadas e qual é a pressão sobre os recursos hídricos nestes locais (Cha-
pagain and Orr, 2008). 

Ainda há incertezas em relação aos modelos que contabilizam a 'pegada de 
água cinza'. Embora a metodologia dos cálculos seja coerente (Hoekstra et 
al. 2009), sua aplicação no campo tem se mostrado difícil por duas razões: 
Primeiro, há grandes dificuldades para estabelecer um consenso sobre um 
‘padrão de qualidade de água’ em relação aos corpos de água doce que ab-
sorvem a poluição, nas diversas partes do mundo. E isso, não leva em conta 
as dificuldades que trariam a questão das distintas estações do ano, consi-
derando a variabilidade de fluxo. Segundo, pode-se dizer que, ao contrário 
dos outros dois componentes da Pegada Hídrica (a azul e verde), a pegada 
cinza não evaporam e continuam no sistema local, embora não possam 
mais ser consumidas.  Entretanto, argumenta-se que se os padrões de qua-
lidade forem satisfeitos, isso irá beneficiar o funcionamento dos ecossiste-
mas aquáticos naturais. Além do mais, é preciso melhorar as metodologias 
e as ferramentas para se ter uma resolução de imagem da Pegada Hídrica 
volumétrica mais bem definidas.

A não ser que uma empresa seja detentora de toda a sua cadeia de abas-
tecimento, ela dependerá dos seus fornecedores terem uma política ética 
comercial e que eles estejam preparados para provar isto. A exigência pela 
proveniência é incompatível com a manutenção do suprimento dos produ-
tos no mercado ou loja, a um preço aceitável. Quanto maior for a cadeia de 
abastecimento, menos chance haverá de conhecer-se a proveniência.  Na 
busca por fontes sustentáveis, um dos passos mais evidentes é a mudança 
de localização, uma vez que os riscos não possam ser mais controlados. 
Entretanto, esta estratégia não é sustentável a longo prazo - algo que, atual-
mente, já é compreendido pelas grandes empresas multinacionais.  A nível 
estratégico, a Pegada Hídrica corporativa é ferramenta de grande utilidade 
(isto é, a nível nacional e global) na compreensão dos riscos hídricos e for-
mulação de opções de respostas adequadas (SABMiller and WWF, 2009). 
Não obstante, ainda falta uma ferramenta mais abrangente que possa, não 
só quantificar a Pegada Hídrica da cadeia de abastecimento de uma empre-
sa, mas também fornecer informações básicas sobres os diversos impactos 
relacionados às águas. Tais como: a pressão sobre os recursos hídricos, o 
crescimento econômico e a saúde dos serviços de ecossistema. A Pegada 
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Hídrica também é útil em relação a algumas mercadorias, mas há limita-
ções em termos da praticidade desta metodologia.  Os avanços de uma úni-
ca empresa podem ser um bom começo, mas se os outros stakeholders não 
se empenharem e agirem em conjunto, nem sempre será possível garantir 
os resultados positivos. 

Até o momento, há poucos dados sobres o uso da Pegada Hídrica na ela-
boração de políticas públicas.  No Reino Unido, discute-se a possibilidade 
de utilizá-las como um guia para as contratações públicas, por exemplo, 
a compra de lençóis de algodão pelo NHS (Serviço Nacional de Saúde). 
Contudo, muitas entidades públicas no Reino Unido já incluíram em suas 
declarações de políticas o desejo de lidar com as questões relacionadas à 
Pegada Hídrica, inclusive a Welsh Assembly Government (Assembleia do 
País de Gales) e a Greater London Authority (Conselho para a Grande Lon-
dres). No entanto, estas tentativas concentram-se principalmente na con-
vocação dos stakeholders para avaliar a melhor forma de reduzir os impac-
tos da Pegada Hídrica.  Ainda no Reino Unido, o Departamento para Ali-
mentos e Agricultura Rural (DEFRA), o departamento responsável pelas 
políticas e regulamentos relacionados ao meio-ambiente, a alimentação e 
as questões rurais, iniciou um projeto de pesquisa sobre a aplicação do con-
ceito de pegadas hídricas em três bacias hidrográficas (DEFRA, 2009). As 
organizações humanitárias neste país, como o DFID (Departamento para 
o Desenvolvimento Internacional), solicitaram orientações sobre como en-
gajar-se nos debates para comparar as pegadas hídricas volumétricas com 
as ponderadas, utilizando a metodologia ACV.

No seminário organizado pela WFN, durante a Semana Mundial da Água 
de 2010, argumentou-se que ainda existe uma possibilidade da Pegada Hí-
drica ser utilizada nas políticas públicas, mesmo que os resultados apre-
sentados pelos pesquisadores e elaboradores de políticas fossem insigni-
ficantes.  Isto mostra claramente o potencial da utilidade deste conceito, 
embora haja poucos exemplos práticos de melhoria na implementação e/ou 
no desenvolvimento de uma política hídrica, resultante das metodologias 
que se utilizam da Pegada Hídrica.

Ainda falta qualquer tipo de ‘acordo institucional' que cubra a pauta de ris-
cos compartilhados. Uma das áreas que está crescendo gradualmente é o da 
water stewardship iniciative (gestão responsável dos recursos hídricos) que 
se fundamenta nas informações sobre a Pegada Hídrica e vão além do con-
ceito tradicional de pegadas. O princípio base da ‘water stewardship' é que 
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a escassez dos recursos hídricos resulta no compartilhamento do riscos, o 
que implica que muitas vezes estes só podem ser administrados através da 
ação coletiva de diversos stakeholders. Embora não pareça ser uma ideia 
nova para os gestores tradicionais dos recursos hídricos, este conceito ajuda 
em muito a motivar as corporações a agirem além das portas de suas fábri-
cas.  A questão principal é se há uma proposta vantajosa o suficiente para 
que uma determinada empresa, em um determinado local, invista numa 
implementação melhorada de políticas públicas mais sólidas. Esta aborda-
gem ainda não foi testada na prática, com exceção de dois de casos, sendo 
um deles o do Lago Naivash (Pegram, 2010; Pegram et al., 2009) e o outro 
da SABMiller (SABMiller and WWF, 2009).  

Não há dúvidas de que os consumidores e a mídia estão cada vez mais cons-
cientizados sobre o impacto ambiental da produção de alimentos e que as 
empresas estão respondendo buscando compreender e quantificar os impac-
tos de suas atividades. A grande quantidade de métodos diferentes, a dificul-
dade de obter dados sólidos e resilientes, além dos problemas associados a 
este contexto, indicam que esta é uma metáfora para a elaboração de políticas 
a nível nacional - e não um método ou um sistema métrico - o que tem maior 
valor a longo prazo. A divulgação desta metáfora possibilita os governos, no 
contexto geral da gestão responsável das águas, a ajudar todos os stakeholders 
na medição, e subsequentemente, na redução de suas pegadas hídricas quan-
do for necessário. Entretanto, isto pode ser feito de acordo com os métodos 
ou medidas métricas adequados as suas próprias circunstâncias.  Embora 
uma melhoria contínua do modelo volumétrico de contabilidade seja ne-
cessária para proporcionar uma melhor base geradora de provas científicas 
rigorosas, qualquer uso prático destas informações só fará sentido quando 
os principais stakeholders estiverem devidamente envolvidos no processo de 
tomada de decisões a nível das bacias hidrográficas locais.

Conclusões e os Futuros Passos

Com relação às melhorias metodológicas, é necessário que haja padrões 
amplamente aceitáveis, por exemplo, em relação à contabilidade da pega-
da cinza, que está atualmente sendo considerada pela WFN (Hoekstra et 
al., 2010). Uma rápida implementação das ferramentas de pegadas hídri-
cas completas tanto para as empresas como para os países, traria amplas 
oportunidades para a sua aplicação em diversos setores, além dos setores 
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de alimentos e bebidas. Nos escritórios da rede da WWF, a metodologia 
‘Bottom-up’ tem se destacado rapidamente na avaliação dos impulsiona-
dores na utilização dos recursos hídricos em bacias sofrendo de escassez e 
assiste na identificação de novos stakeholders que poderiam estar sujeitos a 
riscos e que talvez possam ajudar a solucionar as questões de implementa-
ção de políticas. 

Em relação às questões hidrológicas, as abordagens de gestão responsável 
(stewardship) são muito úteis na aproximação do setor privado e as políticas 
públicas. Para que o debate possa ir além do conceito das pegadas, seria van-
tajoso compartilhar as lições aprendidas com os trabalhos feitos por aqueles 
que, em primeiro lugar, começaram a utilizar esta metodologia nos setores 
de alimentos e da agricultura. O trabalho investido no desenvolvimento de 
ferramentas poderia ser um marco na aproximação entre os estudos cien-
tíficos sobre a Pegada Hídrica e os setores financeiros, como por exemplo, 
a 'ferramenta de filtração de riscos' para os investimentos financeiros, de-
senvolvida pela WWF para a DEG. Este método pode ser replicado no de-
senvolvimento destas ferramentas de filtração de riscos para outros setores 
econômicos, tais como a mineração e os investimentos agrícolas.

O uso direto da Pegada Hídrica nas políticas públicas é mais difícil de me-
dir, embora existam sinais de que este conceito esteja sendo adaptado, atra-
vés de várias iniciativas de pesquisa, iniciadas pelos governos. Um possível 
uso destas metodologias seria destacar, de forma convincente, aos tomado-
res de decisão dos setores não relacionados aos recursos hídricos, os riscos 
e os impactos de suas ações.  Há uma grande pressão sobre os stakeholders 
do setor hídrico para "pensar fora da caixa" (World Water Assessment Pro-
gramme, 2009); a capacidade dos dados brutos da Pegada Hídrica e dos 
mapas de mostrar uma associação entre setores e lugares significa que estes 
podem ser úteis para que os especialistas em políticas de várias áreas, (como 
a de exterior, comércio e energia), possam levar em conta as questões hídri-
cas em suas decisões e pensar como uma gestão dos recursos hídricos mais 
aprimorada poderia assistir no alcance de seus objetivos políticos diversos, 
de forma melhor do que a que tem sido até agora. Se isso acontecer, repre-
sentaria um retorno simétrico da metodologia da Pegada Hídrica a suas 
origens, de acordo com o trabalho de Tony Allan sobre as relações interna-
cionais, a segurança hídrica e o Oriente Médio (Allan, 2001). 

A água é uma parte intrínseca da estrutura da economia global. Entretanto, 
a escassez dos recursos hídricos a nível local não pode ser traduzidos em 
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custos do produto final. Portanto, em muitos lugares, os recursos hídri-
cos estão sendo esgotados ou poluídos a fim de beneficiar a produção de 
bens e serviços às custas dos ecossistemas e das comunidades nas regiões 
produtoras. A Pegada Hídrica volumétrica é útil, principalmente, na cons-
cientização e no processo de auditoria, mas para uma avaliação completa 
dos impactos, é necessário que estas sejam analisadas dentro do contexto 
local econômico, ambiental e social. O conceito de Pegada Hídrica foi evo-
luindo a partir de alguns estudos quantitativos básicos passando a ser uma 
ferramenta de sensibilização, um subsídio para as políticas relevantes, um 
instrumento para lidar com os riscos empresariais, de conscientização do 
público e de tomadas de decisões, até chegar a ser utilizado como um meca-
nismo de avaliação dos processos políticos. O conceito da Pegada Hídrica 
é uma forma de compreender os desafios complexos relacionados à gestão 
das águas que pode ajudar na conscientização e no desenvolvimento de 
políticas, assim como contribuir para ações positivas de uma maneira mais 
eficaz.
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CAPÍTULO 2

A PEGADA HÍDRICA COMO INDICADOR: CONCEPÇÕES E 
CRÍTICA METODOLÓGICA

Wilson Cabral de Sousa Júnior, Bruna Costa Vieira

Introdução

A metodologia da Pegada Hídrica, a partir da mensuração de estoques e 
fluxos de água em atividades humanas, permite estimar o uso direto e in-
direto deste recurso natural na produção de bens e serviços, bem como o 
potencial de contaminação em função da maneira com que se dá o apro-
veitamento do recurso ao longo da cadeia produtiva. O conceito reúne, 
portanto, três variantes hídricas dos processos produtivos, denominadas 
de água verde, água azul e água cinza, utilizando conversões métricas, de 
maneira que torna possível a soma destes usos e a análise dos resultados, 
que podem advir da aplicação do método a processos, produtos e ativida-
des em diversas escalas e abordagens. 

O método vem sendo utilizado para fins diversos, que compreendem desde 
a aplicação por grandes corporações com finalidade de análise de processos 
internos, benchmark e discussões sobre sustentabilidade de suas ativida-
des, até a proposição de políticas públicas por instituições que lidam com 
a promoção da sustentabilidade hídrica. Por outro lado, o conceito vem 
sendo discutido no meio acadêmico e algumas linhas de pesquisa apontam 
demandas complementares ao método.

É, portanto, natural, que críticas ao método e sua aplicação tenham surgi-
do desde sua proposição original. O conceito e a concepção metodológica 
estão em desenvolvimento e são passíveis de aprimoramento, embora sua 
utilização, sob o aspecto da promoção de usos mais eficientes da água, ve-
nha trazendo resultados interessantes. 
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O presente artigo pretende contribuir para o debate sobre o método, apon-
tando eventuais lacunas ou problemas de aplicação e compreensão. A aná-
lise é baseada em estudos de caso de aplicação do método e, embora a abor-
dagem seja crítica, o objetivo é subsidiar o aprimoramento do método e ou 
de seu contexto de aplicação e avaliação de resultados.

Contextualização

O conceito de Pegada Hídrica surgiu em 2002, associado a um método para 
normalização e estimativa de usos de água em atividades antrópicas. Trata-
-se, portanto, de um indicador de uso de água doce que observa não só o 
uso direto de água pelo consumidor ou pelo produtor, mas também o uso 
indireto da água, podendo ser considerado, segundo Hoekstra e Chapa-
gain (2008), como um indicador global da apropriação de recursos hídri-
cos. A Pegada Hídrica de um produto é o volume de água utilizada para 
produzir o produto, medido ao longo de toda a cadeia de abastecimento 
global. De acordo com Hoekstra (2009), a Pegada Hídrica é um indicador 
multidimensional, que mostra os volumes de consumo de água por fonte e 
volumes poluídos, sendo que todos os componentes são especificados geo-
gráfica e temporalmente. 

O desenvolvimento do método ocorreu após o surgimento de outro con-
ceito que associava os esforços produtivos e o uso de água: a “água virtual”. 
Este conceito, proposto por Allan (1998), compreenderia a quantidade de 
água utilizada para produção de commodities água-intensivas, adotando a 
premissa de que 90% do uso da água no mundo estaria  dedicado à produ-
ção de alimentos. Os fluxos comerciais de alimentos envolveriam, portan-
to, fluxos virtuais de água, utilizada para sua produção em seus locais de 
origem. 

Um grande esforço de pesquisa foi empreendido na última década para con-
tabilizar a Pegada Hídrica de atividades, processos, produtos e serviços, em 
todo o mundo. Um trabalho pioneiro de Chapagain e Hoekstra (2004) levan-
tou e analisou a Pegada Hídrica de uma ampla gama de produtos agrícolas 
em diversos países, tornando-se uma das principais referências na temática. 
Chapagain et al (2005) analisaram a Pegada Hídrica da produção de algodão 
e seus impactos no mundo; Gerbens-Leenes e Hoekstra (2008) realizaram 
trabalho de avaliação da Pegada Hídrica de processos e serviços de diversos 
setores industriais; Ercin et al (2011) levantaram a Pegada Hídrica de uma 
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indústria hipotética de bebidas, buscando estabelecer uma referência para o 
consumo de água na produção de refrigerantes. Há ainda uma ampla referên-
cia de trabalhos sobre Pegada Hídrica de produtos, processos e serviços, boa 
parte deles disponível para acesso direto pela Internet. 

No Brasil, há várias frentes de pesquisa em Pegada Hídrica, porém poucos 
trabalhos foram publicados. Boa parte deste esforço está associada a grupos 
empresariais e consultorias, cujos resultados são considerados estratégicos 
e, portanto, não ostensivos. Na literatura acadêmica, destacam-se o traba-
lho  de Empinotti e Jacobi (2012) sobre a inserção do método no Brasil; 
a primeira análise de aplicação em escala, reportada por Souza Leão et al 
(2011), e os recentes levantamentos de Pegada Hídrica de suínos e aves (Pa-
lhares, 2011; Palhares, 2012); da geração bioenergética, por Resende Neto 
(2011);  e do cultivo de eucalipto (Vieira, 2011). 

Em outra linha de desenvolvimento, tendo em vista o interesse de empresas 
na aplicação da Pegada Hídrica, o método da Pegada Hídrica está sendo 
avaliado para adoção, em caráter normativo, pela Organização Internacio-
nal para Padronização (ISO), com sede em Genebra, na Suíça. Uma vez 
avalizada pelos comitês temáticos daquela organização, e aprovado, o mé-
todo seria a base para a aplicação da norma a partir de um padrão mundial 
de certificação, o que contribuiria para uma ampliação significativa do es-
copo de utilização da metodologia.

Concepção metodológica

Ao se analisar a Pegada Hídrica de um produto ou serviço, é preciso levar 
em consideração o cálculo acumulativo do consumo efetivo e a poluição 
potencial de água ao longo de todo um processo, sendo fundamental espe-
cificar as etapas desse processo e os locais de ocorrência. 

A Pegada Hídrica pode ser azul, verde ou cinza. A Pegada Hídrica azul 
refere-se ao uso consuntivo das águas superficiais e subterrâneas, enquanto 
que a Pegada Hídrica verde se refere ao consumo da água da chuva que não 
é incorporada ao escoamento ou recarrega as águas subterrâneas, ou seja, 
é transpirada ou evaporada a partir da vegetação. A Pegada Hídrica cinza 
é definida como o volume de água doce necessário para adequar a carga de 
poluentes, que excede as concentrações naturais, aos padrões ambientais de 
qualidade da água existentes para o local de despejo.
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De acordo com Hoekstra et al (2011), a avaliação completa da Pegada Hídri-
ca consiste em quatro fases distintas: a definição dos objetivos e escopos, con-
tabilidade da Pegada Hídrica, avaliação de sua sustentabilidade e formulação 
de possíveis soluções para essa Pegada Hídrica. Estudos de Pegada Hídrica 
podem ter várias finalidades e serem aplicados em diferentes contextos, de 
maneira que cada objetivo requer seu próprio escopo de análise e permitirá 
diferentes escolhas ao se fazerem suposições. Assim, é importante a definição 
preliminar do interesse sobre a metodologia e o grau de detalhamento a que 
se quer chegar, no levantamento da Pegada Hídrica. Hoekstra et al (2011) 
ressaltam ainda a importância da definição do escopo da análise, pois esta 
estabelece o que deve ser incluído e excluído da contabilidade da Pegada Hí-
drica de interesse, sendo esta definição uma consequência dos objetivos da 
avaliação. O exercício da contabilidade da Pegada Hídrica depende do pro-
duto, processo ou indivíduo, grupo, sociedade em análise, assim como dos 
objetivos e limites estabelecidos para a contabilidade. 

A fase posterior à contabilidade, e não menos importante, é a de avaliação da 
sustentabilidade, onde a Pegada Hídrica é avaliada tanto por uma perspectiva 
ambiental como social e econômica. Posteriormente podem ser estabelecidas 
ações, estratégias, planos ou políticas para soluções em relação aos resultados 
da Pegada Hídrica. Estas iniciativas incluem desde a otimização de processos, 
visando à redução da Pegada Hídrica, até a compensação – em uma mesma 
bacia hidrográfica – da Pegada Hídrica quando não é possível sua redução. 

Hoekstra et al (2011) salientam que a avaliação da sustentabilidade, além 
de considerar as diferentes dimensões (ambiental, social e econômica) do 
contexto de inserção das atividades humanas, deve incorporar os dife-
rentes níveis de impactos (primário e secundário), associados às pegadas 
pertinentes (verde, azul e ou cinza). Os autores sugerem que os resultados 
deveriam apontar para uma revisão locacional de atividades produtivas, 
direcionando aquelas de uso mais intensivo para regiões de maior disponi-
bilidade de água e vice-versa. Tal fato contribuiria, na visão dos autores, e 
dentre outras iniciativas, para um uso mais eficiente da água.

A Pegada Hídrica azul

Como apontam Mekonnen e Hoekstra (2011), a Pegada Hídrica azul é 
um indicador do uso consuntivo da chamada água azul, ou seja, águas 
superficiais e subterrâneas, captadas para uso em processos ou serviços. 
O termo “uso consuntivo da água” refere-se à parcela de água captada 
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em determinado manancial e que, após aproveitamento, não retorna para 
aquele manancial de origem. As perdas pelo uso consuntivo ocorrem 
quando da evaporação da água durante o processo, ou da transposição 
desta para outra bacia hidrográfica, ou ainda quando da incorporação da 
água a um produto.

Em um dado período, a quantidade de água que recarrega as reservas 
subterrâneas ou que flui através de um rio, está disponível para ativida-
des humanas (incluem-se aí as demandas ambientais). A Pegada Hídri-
ca Azul mede a quantidade de água disponível que é consumida em um 
determinado período por determinada atividade. A unidade da Pegada 
Hídrica Azul de um processo é dada em volume de água por unidade de 
tempo e, quando dividida pela quantidade do produto, pode ser expressa 
em termos de volume de água por unidade de produto (Equação 1; Ho-
ekstra et al, 2011).

PHAZUL = AguaAZUL/Evap +  AguaAZUL/Incorp + AguaAZUL/NRet  (Eq. 1)

Em que:

AguaAZUL/Evap = parcela da água captada que evapora durante o processo;

AguaAZUL/Incorp = parcela da água captada que é incorporada ao produto;

AguaAZUL/NRet  = parcela da água captada que não retorna para a bacia de 
origem.

A Pegada Hídrica verde

A Pegada Hídrica Verde é um indicador do uso humano da chamada água 
verde. A água verde refere-se à parcela da precipitação que é armazenada 
no solo e pode ser aproveitada pela vegetação. Quando deste aproveita-
mento, ocorre a evapotranspiração, cujos valores variam conforme a dis-
ponibilidade de água no solo, fatores intrínsecos à tipologia vegetal e fa-
tores climáticos, incluindo a sazonalidade.  Em uma abordagem sintética, 
conforme proposto por Hoekstra et al (2011), a Pegada Hídrica verde é o 
volume de água da chuva consumida durante o processo de produção, seja 
diretamente, por incorporação ao produto, seja indiretamente, por evapo-
transpiração (Equação 2). 

PHVERDE = AguaVERDE/Evap +  AguaVERDE/Incorp (Eq. 2)
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Em que:

AguaVERDE/Evap = parcela de água de chuva absorvida pela vegetação a partir 
do solo e evapotranspirada;

AguaVERDE/Incorp = parcela de água de chuva absorvida pela vegetação a partir 
do solo e incorporada.

A Pegada Hídrica verde é particularmente relevante para a agricultura e 
produção florestal (produtos à base de plantas ou madeira), onde se refere 
ao total de água da chuva evapotranspirada, somada à parcela de água in-
corporada na cultura ou madeira colhida (Mekonnen e Hoekstra, 2011). 

Para o cálculo da Pegada Hídrica verde pode-se lançar mão de medidas 
diretas, indiretas ou estimativas. De maneira geral é utilizado um conjunto 
de fórmulas empíricas para a estimativa da evapotranspiração e medidas de 
peso úmido e seco, para estimar a quantidade de água retida nas plantas.
 
A Pegada Hídrica cinza

A Pegada Hídrica Cinza de uma etapa do processo é um indicador do grau 
de poluição de água doce que pode ser associado com a etapa do processo. 
Ela é definida como o volume de água doce necessário para assimilar uma 
dada carga de poluentes, baseado nas concentrações naturais do ambiente 
aquático considerado e dos padrões de qualidade da água vigentes para o 
manancial em questão (Mekonnen e Hoekstra, 2011). Ou seja, o conceito 
de Pegada Hídrica cinza parte da premissa de que o grau de poluição da 
água pode ser expresso em termos do volume de água necessário para di-
luir os poluentes até que os efeitos destes sejam inócuos.

De acordo com Hoekstra et al (2011), a Pegada Hídrica cinza pode ser ob-
tida a partir da Equação 3.

PHCINZA = CARGAi x (CREG.i – CNAT.i)
-1 (Eq. 3)

Em que:

CARGAi = Carga do poluente “i” no efluente do processo, a ser descartada 
no manancial hídrico;

CREG.i = Concentração máxima do poluente “i” conforme a regulamentação 
em vigor;

CNAT.i = Concentração natural do poluente “i” no corpo hídrico de descarte.
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Numa primeira abordagem, o poluente “i” representaria o conjunto de po-
luentes presentes no efluente a ser descartado. No entanto, diante da difi-
culdade de identificação e mensuração de cargas específicas dos poluentes 
contidos no efluente, Hoekstra et al (2011) propõe o uso de um poluente 
crítico, ou aquele que, considerado em específico, geraria a maior Pegada 
Hídrica cinza.

Pontos críticos 

A Pegada Hídrica adota a lógica da Pegada Ecológica, conceito proposto 
por Wackernagel e Rees (1996), a qual representa uma medida da carga 
imposta ao ambiente por uma parcela da sociedade. De maneira sintética, 
a Pegada Ecológica é a área necessária para sustentar os níveis correntes de 
consumo de recursos e descarga de resíduos de um dado contingente popu-
lacional humano. De maneira similar, a Pegada Hídrica também incorpora 
o consumo de recursos – a água – e a descarga de resíduos, representada 
pela quantidade de água para diluição da poluição hídrica dos processos. 
No entanto, se a pegada ecológica utiliza apenas duas assertivas simples, 
a área utilizada para as diversas atividades e a produtividade destas áreas, 
contabilizadas em uma base uniforme, a Pegada Hídrica se vale de premis-
sas e considerações que trazem maior complexidade ao método. 

Como um indicador de uso da água, a Pegada Hídrica se difere das medi-
das clássicas de mensuração de consumos de água em três aspectos: ela não 
se restringe apenas ao uso de água azul, mas também inclui água verde e 
cinza; ela não está restrita ao uso direto da água, mas também ao seu uso 
indireto; ela não inclui o uso da água azul no caso desta água retornar ao 
seu local de origem (Hoekstra, 2011). 

A metodologia da Pegada Hídrica, embora tenha sido relativamente bem 
aceita no meio empresarial, tem gerado um debate no meio acadêmico, prin-
cipalmente entre hidrólogos e pesquisadores que atuam com balanço hídri-
co. A principal crítica está associada à normalização, a uma base de uso de 
água, de três componentes que representariam indicadores diversos. Assim, a 
Pegada Hídrica verde, particularmente sua porção associada à evapotranspi-
ração, a qual é concebida como um indicador de uso indireto, seria, na con-
cepção da hidrologia, apenas um indicador de fluxo no balanço hídrico, não 
representando um uso no senso estrito. A contabilização desta componente 
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traria, portanto, uma distorção ao método, quando somada à água captada, e 
de fato consumida, para fins de processos produtivos antrópicos. 

Esta discussão remete à questão da água virtual e do propósito de seu diag-
nóstico: embora esta água não seja objeto de consumo direto, de alguma 
maneira sua utilização comprometeria outros usos. Dependendo, portanto, 
do contexto da atividade produtiva, a Pegada Hídrica verde teria maior ou 
menor impacto. Ainda sobre esta questão, há que se arguir se esta contabi-
lização não deveria considerar apenas a parcela da evapotranspiração que 
excederia o estoque de água naturalmente retido no solo, ou ainda, a parce-
la que extrapolaria a evapotranspiração do ambiente natural1. 

Por sua vez, a Pegada Hídrica cinza considera uma premissa que induz ques-
tionamentos: a da medida da poluição a partir da quantidade de água para 
diluir o poluente até níveis normativos aceitáveis. Como discutem os pró-
prios criadores da metodologia da Pegada Hídrica (Hoekstra et al, 2011), tal 
assunção poderia levar à interpretação, em casos extremos, de que se deman-
daria mais água do que a vazão natural do corpo hídrico receptor para diluir 
determinada carga de efluentes. Uma saída seria a adoção de parâmetros de 
estado, em termos de qualidade da água. No entanto, a proposta metodológi-
ca define um indicador de pressão e, como tal, não haveria base para norma-
lização se os parâmetros considerados fossem de estado e ou resposta.

Já em relação à Pegada Hídrica azul a crítica é mais amena e está associada 
à parcela de água evaporada no processo de utilização. O argumento base 
para esta consideração advém do fato de que esta parcela da água captada 
para uso em atividades antrópicas, embora volte a compor outro estoque 
do ciclo hidrológico, não necessariamente retorna para a mesma bacia de 
origem, e este déficit pode gerar pressão sobre o estoque de água disponível. 
Como a contabilização desta água não apresenta maiores dificuldades – via 
de regra, basta subtrair o montante de água de saída do processo, em um 
dado período de tempo, do montante captado para o mesmo processo no 
mesmo tempo –, o resultado é percebido mais claramente e isso facilita a 
compreensão e a incorporação desta sistemática de cálculo. Tanto é que 
até mecanismos de gestão de água consolidados em muitos países, como 
a cobrança pelo uso da água, consideram esta parcela em suas assertivas. 

1. Para fins de Pegada Hídrica, considera-se apenas atividades antrópicas. Não há, portanto, Pegada 
Hídrica de ambientes naturais.
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Em grande parte, as críticas à metodologia da Pegada Hídrica demonstram 
um desconhecimento de uma assertiva fundamental do método: a da análi-
se contextualizada e completa da Pegada Hídrica em estudo. Como propos-
to por Hoekstra et al (2011), a Pegada Hídrica deve consistir em uma análi-
se envolvente que compreende 4 etapas: (1) definição de objetivo, escopo e 
metas; (2) contabilidade da Pegada Hídrica; (3) análise de sustentabilidade 
da Pegada Hídrica; e (4) formulação de respostas e ações. A partir da divul-
gação de alguns resultados de contabilidade de Pegada Hídrica, setoriais ou 
por produtos, tornou-se comum associar o método apenas a suas fases 1 e 
2, deixando de lado duas etapas essenciais: a análise de sustentabilidade e 
as iniciativas para mudanças de padrões, processos e produtos no sentido 
da redução da Pegada Hídrica contabilizada. Ou seja, o número resultante 
de uma contabilidade de Pegada Hídrica tem muito pouco a dizer por si só, 
sem uma análise envolvente e ampla.

Diante disso, no que concerne aos aspectos críticos até então considerados, a 
Pegada Hídrica se mostra um indicador robusto: são três variantes de uso dire-
to e indireto de água, apresentados como indicadores de pressão das atividades 
antrópicas sobre o ambiente natural, normalizados em uma base comum. No 
entanto, há algumas outras questões metodológicas a discutir e aprimorar.

O primeiro fator, e talvez o mais importante deles, está associado à contabiliza-
ção da Pegada Hídrica cinza. De certa forma, o histórico do desenvolvimento 
da metodologia reflete esta percepção: trata-se da variante da Pegada Hídrica 
cuja formulação foi a última a ser definida, além de já ter sido alterada desde 
sua formulação original. A mudança ocorreu no denominador da Equação 3: 
antes se considerava apenas o limite regulamentar máximo de concentração 
de poluentes, superestimando a Pegada Hídrica. A proposta atual considera a 
diferença entre o limite regulamentar máximo e a concentração natural no cor-
po receptor. No entanto, há situações diversas em termos de regulamentação, 
tornando comuns casos em que plantas produtivas similares em termos de uso 
de água, localizadas em regiões com diferentes limites legais para lançamento 
de efluentes, tenham também pegadas hídricas diferentes. Se por um lado tal 
resultado pode subsidiar ações para aumento das restrições legais de emissões, 
por outro pode afetar a isonomia do indicador. 

Ainda em relação à Pegada Hídrica cinza, o método prevê a contabilidade 
de quantidades de água suficientes para adequar, por diluição, os poluentes 
aos limites regulamentares. No entanto, a miríade de poluentes oriundos 
da maior parte dos processos industriais e urbanos, e ainda o caráter di-



54

fuso das emissões de poluentes no meio agrícola, tornam complexa esta 
contabilidade. Em razão disso, os autores preconizam o uso do poluente 
de carga mais importante como parâmetro para a Pegada Hídrica cinza. 
Tal fato gera um caráter de subestimação às estimativas de Pegada Hídrica 
cinza, proporcional à quantidade de poluentes e à magnitude das cargas 
adicionais dos demais poluentes não considerados.

Outro fator crítico associado à Pegada Hídrica cinza diz respeito à con-
centração natural do poluente no corpo hídrico receptor. Por um lado, 
o uso deste parâmetro exige o conhecimento prévio das concentrações 
naturais de diversos potenciais poluentes nos corpos d’água, condição 
esta inexistente em boa parte dos casos. Noutra direção, em muitos cor-
pos d’água antropizados, a concentração atual de potenciais poluentes 
é bem diferente da concentração “natural”. Assim, é comum ocorrerem 
situações em que, para determinados poluentes, a carga de lançamen-
to é menor que a carga de captação, gerando eventualmente pegadas 
hídricas negativas. Nestes casos, Hoekstra et al (2011) recomendam o 
cômputo de uma Pegada Hídrica nula, e realização de análise específica 
acerca da situação avaliada. 

No que concerne à Pegada Hídrica verde, há que se destacar a importância 
da evapotranspiração na contabilidade, sendo esta, usualmente, a responsável 
pela maior parcela do consumo indireto de água verde. Tal fato torna a Pega-
da Hídrica sensível ao modelo utilizado para estimar a evapotranspiração da 
cultura em análise. Assim, há modelos pré-programados, que utilizam dados 
globais de temperatura, precipitação e umidade, cuja aplicação pode gerar re-
sultados em macro-escala. Porém, se a intenção é obter resultados de Pegada 
Hídrica com significância local, há que se utilizar de modelos e dados mais 
adaptados. Como exemplo, o modelo indicado por Hoekstra et al (2011) para 
culturas agrícolas é o CROPWAT (FAO, 1998), o qual possui aplicação ade-
quada a culturas de ciclo curto. Já culturas de ciclo longo, como as plantações 
para produção de celulose, exigem a utilização de outros modelos, como os que 
trabalham com o balanço hídrico, como o proposto por Rolim et al (1998). A 
sensibilidade da Pegada Hídrica verde aos dados de evapotranspiração, resulta 
em pegadas significativamente diferentes quando os cálculos comparam loca-
lizações em latitudes diversas. Tais variações devem ser consideradas quando 
da análise de sustentabilidade da Pegada Hídrica.

Um outro fator relacionado à Pegada Hídrica da agricultura aporta dú-
vidas à avaliação: o fato de se contabilizar a Pegada Hídrica de áreas 
irrigadas como oriunda de água azul. Se está claro que a água é captada 
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em mananciais superficiais ou subterrâneos para a produção agrícola, 
remetendo a contabilidade para a água azul, é tênue o limite entre o 
percentual de água azul utilizado e o de água de chuva (“verde”), já que 
mesmo as culturas irrigadas em boa parte utilizam também de água de 
precipitação. Falkenmark e Rockström (2004) apontaram a importância 
da distinção entre a Pegada Hídrica azul e verde, dadas as diferenças en-
tre os impactos hidrológicos, ambientais e sociais, assim como os custos 
de oportunidade econômica do uso das águas superficiais e subterrâ-
neas para a produção, em relação à utilização de águas de chuva para a 
mesma finalidade.

Nuances da aplicação do método: estudos de caso

De maneira a ilustrar alguns dos aspectos críticos da metodologia da Pe-
gada Hídrica, apresentamos neste tópico algumas discussões oriundas de 
aplicações do método.  

Embora não se preconize a contabilidade da Pegada Hídrica de ambientes 
naturais, por razões intrínsecas aos propósitos do método, é interessante 
conhecer estas diferenças entre os parâmetros de Pegada Hídrica verde. 
Neste sentido, Vieira (2011) analisou, para fins comparativos com uma 
plantação de eucalipto, a evapotranspiração de uma unidade de cerrado 
típico, encontrando valores de 934 mm para o plantio comercial e 894 
mm para a vegetação natural, corroborando a hipótese de que a Pega-
da Hídrica de um plantio comercial pode ser de magnitude similar à do 
ambiente natural. Entretanto, há que se ressaltar que o ambiente natural 
provê uma extensa série de outros serviços ecossistêmicos não protagoni-
zados pelo plantio comercial.

Sousa Júnior e Penido (2012) também apontaram dificuldades na contabi-
lidade da Pegada Hídrica verde de áreas de jardins em edificações públicas. 
Os problemas no caso se associam ao fato de que a vegetação recebe tanto 
água de chuva quanto de irrigação, porém, como estas edificações se en-
contram em meio urbano, eventual precipitação teria como destino princi-
pal a calha do rio mais próximo. A dificuldade, portanto, está na definição 
deste modal como sendo de água verde ou azul. 

Um levantamento recente, ainda não publicado, realizado a partir de 
uma iniciativa de contabilidade da Pegada Hídrica do modal hidroelé-
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trico esbarrou em dificuldades associadas ao escopo – inclusão de pe-
gadas indiretas da implantação dos empreendimentos, o que exigiria 
uma mudança de nível de abordagem dada à carência de dados, ou foco 
na operação e manutenção de usinas – e escala – em função da varia-
bilidade sazonal de lâminas d’água e, consequentemente, da área dos 
reservatórios e evaporação.

Trabalhos também recentes e não publicados, associados à Pegada Hídrica 
da celulose, apresentaram nuances interessantes em relação a alguns dos 
pontos críticos aqui discutidos. Uma primeira dificuldade esteve associa-
da à definição do método para determinação da evapotranspiração a ser 
utilizada para cálculo da Pegada Hídrica verde do cultivo de eucalipto, as-
sim como em Vieira (2011). O balanço hídrico climatológico2 foi a ferra-
menta utilizada no caso, cujos resultados preliminares apontam variações 
significativas entre pegadas hídricas verdes para localizações diferentes de 
plantio, com valores também distintos de evapotranspiração. Um gráfico 
com variações de Pegada Hídrica verde da celulose em diferentes regiões 
do Brasil é apresentado na Figura 1. 

2. O balanço hídrico climatológico determina o regime hídrico de um local, sem necessidade de 
medidas diretas das condições do solo. Através da contabilização do suprimento natural de água ao 
solo, precipitação, evapotranspiração potencial, e capacidade de água disponível apropriada ao estudo 
em questão, o balanço hídrico fornece estimativas da evapotranspiração real, da deficiência hídrica, do 
excedente hídrico e do armazenamento de água no solo (Pereira et al, 1997).

Figura 1 – Pegada Hídrica verde (m3.t-1) de diferentes culti-
vos de eucalipto no Brasil
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A acentuada variação da Pegada Hídrica verde, nestes casos, está relaciona-
da à diferença de evapotranspiração nos sítios estudados e à produtividade 
dos talhões de plantio, para fins de conversão em celulose, denotando a 
sensibilidade dos valores finais a estes parâmetros. 

O mesmo trabalho anteriormente citado aponta a Pegada Hídrica cinza 
como o elemento de maior variabilidade no cômputo global. Neste caso, 
as dificuldades encontradas vão desde a ausência de padrões comparativos 
quando o lançamento final de efluentes acontece no mar (o padrão bra-
sileiro para ambiente marinho é diferente do padrão para águas doces –  
CONAMA, 2011) até a definição do parâmetro a ser utilizado como refe-
rência. Na Tabela 1 podem ser visualizados os resultados de Pegada Hídrica 
cinza para três parâmetros diferentes de uma mesma planta industrial de 
celulose. 

Tabela 1 – Pegada Hídrica cinza de planta industrial de celulose*

  * considerando lançamento no mar (CONAMA, 2011)

Há, portanto, que se considerar a grande diferença entre resultados de Pe-
gada Hídrica cinza para fins de avaliação e planejamento do processo pro-
dutivo. 

Considerações finais

A Pegada Hídrica oferece uma perspectiva mais ampla de como um con-
sumidor, ou produto, se relaciona ao uso de sistemas de água doce. Dessa 
forma, é importante perceber que a Pegada Hídrica não é uma medida da 
severidade do impacto ambiental local pelo consumo e poluição da água, e 
sim um indicador da pressão exercida sobre essa água. 
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No que concerne ao alcance da avaliação de Pegada Hídrica, o método foca 
na análise da utilização de recursos de água doce em relação à limitação 
desses recursos, mas não aborda outros temas ambientais como mudanças 
climáticas, fragmentação de habitats, limitação de áreas disponíveis, além 
de não considerar outros aspectos econômicos. Entretanto, estes assuntos 
podem ser discutidos quando da contextualização da Pegada Hídrica e 
sua análise de sustentabilidade, caso o analista amplie o escopo e a visão. 
Assim, o termo “sustentabilidade” da Pegada Hídrica poderia ganhar um 
perfil mais amplo do que o preconizado pelo método, o qual compreen-
de sustentabilidade apenas em termos de oferta e demanda de água e suas 
consequências. 

A aplicação da Pegada Hídrica de processos produtivos similares, em di-
ferentes localizações geográficas, tem levantado alguns cenários relevantes 
para análise. As diferenças encontradas, nestes casos, refletem em parte: i) 
a eficiência de um processo em relação a outros, apontando demandas de 
investimento para usos mais racionais de água; ii) características climáti-
cas regionais, identificando melhores arranjos para produção com menor 
impacto sobre as águas e o ciclo hidrológico; iii) características ambientais 
locais – ex.: serviços ecossistêmicos –,  reforçando a necessidade de uma 
ampliação do contexto de análise de sustentabilidade do método.

Se para os usos diretos de água nos processos e ou produtos, os resultados  
da aplicação da Pegada Hídrica são de mais fácil compreensão, é sobre os 
usos indiretos que residem os principais problemas de interpretação e as-
similação. No entanto, boa parte da crítica à metodologia está associada a 
interpretações de resultados parciais, descontextualizadas de uma análise 
mais abrangente. 

A tipologia de uso – direto ou indireto – da água, como incorporada pela 
metodologia da Pegada Hídrica, suscita, para fins de comunicação de resul-
tados, a adoção de terminologia diferenciada para cada situação. Assim, a 
parcela da Pegada Hídrica verde exclusivamente associada à evapotranspi-
ração, ou seja, não incorporada ao produto, nem utilizada diretamente no 
processo, poderia ganhar um rótulo diferenciado, de forma a não indicar 
tal demanda no resultado final. Algumas discussões tem sugerido o uso do 
termo “água-equivalente” para designar este conceito. Raciocínio similar se 
aplicaria à Pegada Hídrica cinza. No entanto, esta consideração descaracte-
riza o conceito da Pegada Hídrica e pode contribuir para a desconstrução 
da proposta de aprendizado embutido no método.
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Embora o conceito da Pegada Hídrica cinza seja relativamente claro, o uso 
de indicadores do estado “natural” da água, o estabelecimento dos limi-
tes de impacto ao meio hídrico com base na norma ambiental vigente, e a 
definição de um parâmetro de referência para o conjunto de poluentes de 
determinada atividade, são pontos a considerar para o aprimoramento do 
método. Os problemas envolvem a carência de dados e informações histó-
ricas de monitoramento dos corpos hídricos, no que concerne a parâme-
tros qualitativos. Para isto, o uso de informações de referência de outras 
localidades, diante da ausência de dados locais, e ou a inserção de dados 
precários de coletas não sistemáticas, pode, se não comprometer, ao menos 
gerar ressalvas para a análise dos resultados. Já o uso de referências isola-
das de parâmetros de poluição gera distorções significativas nos resultados 
finais. 

A avaliação da Pegada Hídrica é, portanto, uma ferramenta parcial, que 
deve ser usada em conjunto com outros meios analíticos a fim de fornecer 
uma compreensão de toda a gama de questões relevantes para tomadas de 
decisão. A rápida adoção da Pegada Hídrica como um indicador global 
de apropriação de água doce por seres humanos é muito útil para colocar 
o problema da escassez hídrica como prioridade na agenda de governos 
e empresas. É preciso, no entanto, analisar criteriosamente os resultados, 
evitando os riscos de uma simplificação excessiva ou da tomada de decisão 
considerando apenas os números resultantes da parcela de contabilidade 
do método.

Por fim, a metodologia da Pegada Hídrica se revela um elemento gerador 
de sinergia, caso venha a ser considerada num escopo mais abrangente, que 
envolva as demais componentes do sistema produtivo – cadeias de forne-
cimento/provimento, e distribuição/utilização –, além de importante ele-
mento de planejamento estratégico. Neste sentido, e embora alguns aspec-
tos metodológicos demandem aprimoramentos, a Pegada Hídrica pode ser 
vista como uma boa ferramenta de gestão para avaliação de processo pro-
dutivo, e seu contexto econômico, sob o ponto de vista dos usos da água.
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CAPÍTULO 3

O USO DA PEGADA HÍDRICA NA ANÁLISE DO AMBIENTE

Paulo Sinisgalli e Natalia Dias Tadeu 

Introdução

No contexto da preocupação mundial com o uso dos recursos naturais, 
a importância da discussão sob a ótica da água se dá devido ao seu papel 
como fator fundamental para a realização das atividades antrópicas, bem 
como para a manutenção dos ecossistemas e vida no planeta (Salati et al., 
2006). Neste sentido, a contabilização da Pegada Hídrica torna-se relevante 
para auxiliar na compreensão do uso da água pelos mais diversos setores, 
pois ajuda a identificar pontos focais para melhorias de gestão e necessida-
de de preservação e conservação do recurso. 

Este capítulo trata da utilização da metodologia da Pegada Hídrica no con-
texto de avaliação da necessidade de água para a manutenção da vegeta-
ção natural, com foco nos serviços ecossistêmicos1. A hipótese apresentada 
neste capítulo é que a Pegada Hídrica possibilita a quantificação das neces-
sidades de água para a manutenção da vegetação natural em uma deter-
minada região ou bacia e, consequentemente, dos serviços ecossistêmicos 
associados a ela. A importância de se quantificar a Pegada Hídrica do am-
biente pode ser direcionada para o entendimento da manutenção mínima 
de vegetação natural que permita que serviços, como manutenção de regi-
me hídrico de uma bacia, sejam incorporados na análise de usos da água.

No caso de avaliação da Pegada Hídrica associada ao ambiente, a relação 
existente não é apresentada de forma tão explicita e direta, porém pode 

1. Serviços ecossistêmicos são definidos como os benefícios diretos e indiretos obtidos pelo homem 
a partir dos ecossistemas, e são de fundamental importância para o bem-estar humano (MA, 2005).
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ser percebida na avaliação da disponibilidade de todos os tipos de água,2 
porém com maior foco na pegada verde e azul.

 Segundo Hoekstra et al (2011), a água azul é definida como um indica-
dor do volume de água superficial ou subterrânea consumida. A água ver-
de é o indicador da água de chuva consumida no processo agrícola ou de 
silviculturas. Refere-se ao volume de água precipitado que é estocado no 
solo devido à cultura cultivada, à água contida no próprio vegetal e à água 
transferida para a atmosfera através a evapotranspiração, ou seja, trata-se 
de toda a água que não percola o solo e recarrega o aquífero e os cursos 
d’água (Hoekstra et al., 2011). 

Por fim, a água cinza refere-se ao indicador do volume de água requerido 
para a diluição da poluição de maneira a que possa ser assimilada dentro de 
parâmetros de qualidade. Ela é definida como o volume de água utilizado 
para a assimilação dos poluentes baseado no limite máximo estabelecido 
por legislação (ou qualquer outro limite adotado) e da qualidade natural do 
corpo hídrico em questão (Hoekstra et al., 2009).

Destacamos este foco, pois a água, como um componente ecossistêmico 
(De Groot et al., 2002; Daly & Farley, 2004), apresenta papel essencial na 
manutenção dos fluxos de dois sentidos dos Serviços Ecossistêmicos (SEs). 
Esta concepção de fluxo de duplo sentido será discutida mais a frente.

Como já citado anteriormente, a água é essencial para a vida terrestre. Exis-
te forte relação entre a disponibilidade e qualidade da água com a cobertura 
florestal de seu entorno. Cabe ressaltar, que há uma relação intrínseca en-
tre o uso e ocupação do solo no entorno de um corpo d´água. Mas, existe 
também uma associação inversa, pois a água pode ser considerada um fator 
determinante das propriedades quantitativas e qualitativas da vegetação, da 
fauna, assim como pode influenciar também nos processos de formação do 
próprio solo (Valcarcel, 1985). 

Parte-se do pressuposto, portanto, que a conservação das áreas florestais 
garante um fluxo continuo de fornecimento de serviços ecossistêmicos 
(SEs), que possuem uma forte relação com a disponibilidade hídrica (DE 
GROOT et al, 2002, MA, 2005). 

2. Para a mensuração da Pegada Hídrica é realizada uma divisão da água em três categorias: água azul, 
água verde e água cinza definidos em detalhe no capítulo 2 desse livro. 
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Os serviços ecossistêmicos são gerados pelas funções ecossistêmicas, as-
sociadas às interações entre os processos ecológicos e estruturas ecossistê-
micas3 (DE GROOT et al, 2002). A humanidade depende direta e indireta-
mente dos serviços prestados pela biosfera, esta por sua vez é um produto 
da vida no planeta. A composição do solo e atmosfera, ciclos de elementos 
no ar e recursos hídricos, dentre muitos outros bens e serviços ecossistê-
micos são resultado, mantidos e reabastecidos por ecossistemas vivos (MA, 
2005). O Millenium Ecosystem Assessment (MA, 2005) destaca ainda que 
mesmo que o homem pareça protegido dos efeitos imediatos do ambiente 
através da cultura e tecnologias, este depende totalmente dos serviços dos 
ecossistemas.

Portanto, a água é componente das estruturas ecológicas, que através de 
suas interrelações gera processos ecológicos, que se traduzem em funções 
ecossistêmicas e, por sua vez, geram os serviços ecossistêmicos utilizados 
pelo homem. Por outro lado, a manutenção do fluxo de água de uma área, 
bem como sua qualidade estão associados diretamente a serviços ecossis-
têmicos fornecidos, por exemplo, de uma floresta (Paiva, 1996; Arcova & 
Cicco, 1999; Oliveira & Angelis, 2011;  CabralABRAL et al, 1999 APUD 
Lino & Dias, 2003; World Bank & WWF, 2003; Forti, 2003; Reis, 2004; BA-
CELLAR, 2005; CAMPHORA & MAY, 2006;  CICCO et al, 2007; Balbinot 
et al., 2008; DITT et al, 2010). 

Em outras palavras, a água é necessária para a geração dos serviços ecossis-
têmicos, bem como sua qualidade e disponibilidade também estarão asso-
ciadas ao contínuo fluxo destes.  Neste sentido, existe uma relação reflexiva 
entre a qualidade e quantidade dos recursos hídricos e o tipo de vegetação 
que ocupa o seu entorno.

A atividade agrícola e silvicultura, como exemplos de atividades antrópicas 
ligadas ao uso do solo relacionadas às alterações da cobertura vegetal, de-
pendem fortemente da água. Ao mesmo tempo, estas atividades possuem 
relação com os serviços ecossistêmicos fornecidos pelos ecossistemas na-
turais, tais como manutenção do clima, manutenção do regime de chuvas, 
manutenção da qualidade do solo, regulação de nutrientes, polinização, 
controle de erosão, entre outros. 

3. Daly & Farley (2004) definem estruturas ecossistêmicas como sendo todos os indivíduos 
e comunidades (animais e vegetais) que compõem o ecossistema, junto aos recursos abióticos 
(combustíveis, minerais, água, etc).  
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Se pensarmos em termos de uso do solo, quando se tem parte de uma área 
com cobertura natural, esta área e, consequentemente, as suas medidas de 
águas verde e azul estão indisponíveis para produção agrícola, consumo 
humano, silvicultura, etc (Hoekstra et al, 2011). 

Neste sentido, a Pegada Hídrica, da forma como será discutida a seguir, po-
derá contribuir na quantificação da disponibilidade hídrica para os usos de 
manutenção da vegetação natural e, desta forma, para a garantia de manu-
tenção do fluxo de serviços ecossistêmicos. Sendo assim, pode-se apontar 
que a Pegada Hídrica pode ser um instrumento de quantificação de água 
para os usos humanos, como primeiramente pensado, mas também para a 
quantificação das águas necessárias a serem reservadas para usos ecológi-
cos.

Neste capítulo são apresentados alguns dos serviços ecossistêmicos asso-
ciados à floresta como a manutenção da qualidade da água e provisão de 
água. Faz-se posteriormente uma breve discussão acerca da importância do 
hidrograma ecológico para o provimento de serviços ecossistêmicos asso-
ciados aos corpos d´água. Por fim, apresenta-se como o cálculo da Pegada 
Hídrica pode ser utilizado efetivamente na avaliação de disponibilidade hí-
drica de uma bacia, incorporando na análise uma parcela necessária para a 
manutenção da própria floresta. 

Serviços ecossistêmicos associados à cobertura vegetal 

Como citado, a cobertura vegetal natural oferece uma ampla variedade de 
serviços ecossistêmicos (SE) associados direta e indiretamente à água. Dentre 
os exemplos, pode-se destacar a manutenção da qualidade e quantidade dos 
recursos hídricos, a manutenção do microclima e biodiversidade, que são im-
portantes para todas as atividades antrópicas, tais como as atividades agríco-
las, industriais, consumo direto, entre outros exemplos associados ao bem-es-
tar humano. Diversos são os autores que visam estudar os serviços associados 
à água oferecidos pela cobertura vegetal do complexo de biomas brasileiros. 

A seguir serão listados alguns dos autores que apontaram ou identificaram 
alguns dos serviços ecossistêmicos fornecidos por coberturas florestais, tais 
como a Floresta Ombrófila Densa Atlântica e Amazônica, Floresta Ombró-
fila Mista, Florestas Estacionais, dentre outras fitofisionomias para a ma-
nutenção, direta ou indiretamente, da qualidade e quantidade de recursos 
hídricos. 
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Tabela 1 – Serviços ecossistêmicos oferecidos pela cobertura vegetal  
natural associados à água

A listagem de serviços apresentada acima de forma não exaustiva evidencia 
uma pequena amostra dos SEs fornecidos pelas florestas. Estas florestas, 
como já destacado anteriormente, possui uma relação de duplo sentido 
com a disponibilidade hídrica, uma vez que utiliza a água e produz os SEs 
acima citados. Da variedade de serviços produzidos pela cobertura florestal 
ou vegetal natural, serão apresentados a seguir, de forma mais detalhada, 
os serviços de manutenção da biodiversidade, manutenção da qualidade da 
água e provisão de água.
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a) Manutenção da biodiversidade

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB, 2002) determinou metas 
para o ano de 2010, que apontavam a necessidade de preservação de pelo 
menos 10% da área de cada uma das regiões ecológicas do mundo e de 50% 
das áreas de maior importância ecológica do mundo, visando à proteção da 
biodiversidade vegetal (apenas). A vegetação tem sua importância biológi-
ca, pois são recursos fundamentais para a estabilidade climática e balanço 
de gases. Milhares de espécies selvagens possuem significativa importân-
cia econômica e cultural, provêm alimentos, medicamentos, combustíveis, 
vestimentas, entre outros. Além destes usos diretos, os vegetais possuem 
uma variedade de benefícios indiretos, tais como a provisão de habitats 
para animais de todo o mundo, dentre muitas outras funções (CDB, 2009).

A determinação da porcentagem ou área do território que necessita ser pre-
servada para a garantia da manutenção da biodiversidade é muito variável, 
pois cada espécie possui uma área mínima requerida para sua manutenção 
e preservação. Estudos apontam uma ampla faixa que varia de 10 a 75% 
da área do território necessitariam ser preservados para este fim (WECD, 
1987; NOSS & Cooperrdier, 1994; CDB, 2002; Svancara et al., 2005).

Hoekstra et al (2011) aponta que a preservação de 10 a 15 % do total de um 
território não seria suficiente para garantir a proteção da biodiversidade. 
Para estes autores (op.cit.), para se determinar um valor que poderia ser 
utilizado amplamente, no caso de não existirem dados mais adequados a 
especificidade local, este ficaria na ordem de 25 a 50% do território, varian-
do de acordo com as necessidades de cada ecossistema especificamente. 
Desta forma, foi proposto um valor a ser adotado quando não existirem 
dados locais para a bacia ou área em análise de 30% do território, por consi-
derar outros aspectos, além de apenas focar sob o ponto de vista ecológico, 
superando o mínimo de 12%, proposto pela Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB, 2002).

b) Manutenção da qualidade da água

As interrelações entre bacia hidrográfica e a cobertura vegetal são comple-
xas e variam de acordo com características geográficas, geomorfológicas, 
pedológicas, geológicas, do clima e do manejo aplicado (Reis, 2004). As 
modificações na cobertura vegetal de uma área, sejam elas por razões na-
turais ou antrópicas, influenciam o seu comportamento hidrológico, pro-
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duzindo os mais diversos impactos sobre o ambiente e a disponibilidade da 
água (Tucci & Clarke, 1997). 

Estes autores (op. cit.) apontam que a vegetação possui papel fundamental 
no balanço de água e energia de uma bacia. Parte inicial da precipitação é 
retida pela superfície da folhagem da vegetação e evapora. Quanto maior a 
superfície de folhagem, maior a retenção de água precipitada. Após a eva-
poração da água interceptada sobre a superfície das folhas, a vegetação pas-
sa a perder umidade através da transpiração da água retirada do solo, por 
suas raízes. A precipitação que atravessa a superfície de folhagem atinge o 
solo de duas formas: 1) atravessando a vegetação (cerca de 85% da precipi-
tação incidente); ou 2) escorrimento através dos troncos (cerca de 1 a 2% 
da precipitação incidente) (Tucci & Clarke, 1997; Tucci, 2002; Lima, 2008).

Segundo Tucci (2002), parte da água que atinge o solo a partir da precipi-
tação pode escoar superficialmente ou infiltrar-se no solo, de acordo com 
a capacidade de infiltração deste no determinado momento da ocorrên-
cia da precipitação. Após a infiltração, a água pode percolar até o aquífero 
ou gerar um escoamento superficial e subsuperficial até um curso de água 
superficial (ex. rios, córregos, etc). Se a água atinge o aquífero, esta será 
armazenada e transportada até os rios, criando condições de perenidade 
nos períodos de longa estiagem (Tucci, 2002; Lima, 208). No caso de bai-
xa capacidade de armazenamento e transporte de água subterrânea, com 
grandes afloramentos rochosos e alta evaporação, não é mantida a pereni-
dade dos rios, como no caso da região de cristalino no Nordeste brasileiro 
(Tucci, 2002).

A capacidade de infiltração de água no solo varia também em função do 
uso e ocupação do solo. Segundo Pritchett (1979), geralmente solos com 
cobertura florestal apresentam maior capacidade de infiltração e menor 
escoamento, enquanto solos com superfície desprotegida pode sofrer com-
pactação, diminuindo sua capacidade de infiltração e aumentando o esco-
amento superficial.

Reis (2004), realizou uma análise da relação entre a porcentagem de cober-
tura florestal de uma bacia hidrográfica e dos custos e tratamentos associa-
dos ao tratamento de água por estações de tratamento de água (ETA) da 
rede de saneamento. A autora encontrou fortes relações entre a cobertura 
vegetal sobre mananciais de captação de águas para abastecimento domés-
tico e os custos de tratamento da água, bem como a qualidade desta. Dentre 
os mananciais estudados, aqueles com cobertura vegetal inferior a 15% da 
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área da bacia apresentaram maiores variações na turbidez média entre o 
período seco e o chuvoso. Tal fato traz implicações em relação ao custo 
do tratamento da água naqueles mananciais, numa relação de causalidade 
(Reis, 2004). Esta pesquisa (op. cit.) mostra claramente o serviço ecossis-
têmico da cobertura vegetal natural na manutenção da qualidade da água. 

c) Serviço de provisão de água

A retirada da cobertura vegetal natural pode ainda acarretar em uma ca-
deia de alterações do meio físico (Almeida et al., 2009). Entre estas altera-
ções, os autores (op. cit.) destacam a diminuição das taxas fotossintéticas e 
de evapotranspiração, esta última, por sua vez, podendo provocar modifi-
cações das taxas de precipitação se ocorridas em larga escala. As mudanças 
do regime de chuvas, por sua vez, podem provocar alterações do regime 
de vazões e desta forma alterar a resposta hidrológica (RH)4 de uma bacia 
hidrográfica.  No estudo de caso realizado, a análise da resposta hidrológica 
anual (RH) da bacia apontou que a vazão média anual do referido corpo 
hídrico sofre forte influência da cobertura florestal. Desta forma, o estu-
do mostrou que nesta bacia, as maiores áreas de remanescentes florestais 
atlânticos estão relacionados a maior RH (Almeida et al., 2009).

Lara et al (2009) e Lara et al (2011), por sua vez realizam uma análise histó-
rica da evolução das taxas de florestas nativas e reflorestamento com espé-
cies exóticas, dentre elas o eucalipto, em 6 bacias hidrográficas na região de 
Valdivia, no Chile. O estudo mostrou uma forte correlação positiva entre a 
razão da vazão dos rios, precipitação (Q/P) e a porcentagem de cobertura 
florestal nativa. A cada 10% de floresta nativa, observou-se um incremento 
de 5,8% no serviço de provisão de água nos rios da região das florestas tro-
picais temperadas do Chile (Lara et al., 2009).

Desta forma, no caso de ausência de dados específicos da bacia ou limite 
geográfico analisado, a preservação de 15% da área poderia ser adotada 
como um valor mínimo para a garantia do serviço de manutenção da qua-
lidade da água, bem como de provisão de água, como apontado pelo estudo 
de Lara et al. (2009) e Lara et al. (2011). 

4. Resposta Hidrológica (RH) seria a analise da razão entre a vazão de um determinado período de 
tempo de um corpo hídrico e a precipitação deste mesmo período a fim de eliminar as variações da 
vazão em decorrência da variação da precipitação (Almeida et al., 2009). Desta forma, as variações 
de vazões observadas serão referentes a outros fatores, como o uso e ocupação do solo, por exemplo.
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Obviamente, a adoção de valores locais, que reflitam as características es-
pecíficas das interações da cobertura florestal natural, água e solo, seriam 
mais adequadas. Neste caso, seria possível verificar se adoção de um valor 
extrapolado de 15% seria sub ou superestimado para cada local específico.

A seguir serão apresentados os métodos a serem empregados para a quan-
tificação dos volumes de água associados às áreas que necessitam ser pre-
servadas para a garantia do fluxo de SEs. A partir desta quantificação, a PH 
de bens e serviços econômicos pode ser analisada de forma a permitir a 
avaliação da “sustentabilidade hídrica”5.

Água necessária para a manutenção dos serviços ecossistêmicos

Em uma bacia, bem como qualquer outra delimitação geográfica adotada 
para análise, estão envolvidos os tipos de água azul e verde associados à 
manutenção da vegetação natural na proporção de área preservada. Para 
contabilização da água verde associada às áreas naturais preservadas é ne-
cessário avaliar o volume de água de chuva utilizado por esta cobertura 
vegetal. De acordo com a metodologia sobre Pegada Hídrica, este volume 
de água proveniente da chuva, segundo Hoekstra et al (2011), é indicado 
através da Evapotranspiração do ambiente (ETamb).

Para sua contabilização é necessário determinar a taxa de evaporação da 
cobertura vegetal, considerando sua proporção de área em relação ao res-
tante da bacia, como pode ser observado na Equação 1 (Eq. 01), adaptada 
a partir da equação apresentada por Hoekstra et al (2011). Este volume ou 
vazão de água está associado, neste caso, à preservação da estrutura desta 
área que proporcionará a disponibilidade de serviços ecossistêmicos, bem 
como a manutenção dos meios de subsistências de grupos sociais que de-
pendem diretamente dos ecossistemas (ex. comunidades indígenas, tradi-
cionais, etc).

5. O termo empregado refere-se somente à utilização dos recursos hídricos pelas atividades humanas 
de forma a não impactar o fluxo de SEs.
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ETamb = P . Atotal . ET  Eq. 01

Sendo,

P – Proporção da área total da bacia ou limite geográfico de vegetação na-
tural preservada

Atotal – Área total da bacia ou limite geográfico da análise

ET – Evapotranspiração da vegetação natural da área de estudo

Já a água azul requerida para a manutenção da área e, consequentemente, 
a manutenção do fluxo de SEs é denominado por Hoekstra et al (2011) 
como “fluxo requerido pelo ambiente” (FRA). Hoekstra et al (2011) aponta 
que o FRA deve ser determinado com base na quantidade de água e tempo 
necessários para sustentar e manter os ecossistemas aquáticos (água doce) 
e estuarinos e os meios de subsistência de grupos sociais que dependem 
diretamente destes ecossistemas. Para a determinação desta quantidade de 
água que deve ser garantida para as áreas preservadas visando a manuten-
ção de SE, Hoekstra et al. (2011) aponta que é necessária uma avaliação 
que considere os requisitos de vazões ecológicas e do run-off natural6. Por 
sua vez, o run-off natural poderia ser estimado através do run-off real e da 
contabilização da Pegada Hídrica Azul da bacia ou delimitação geográfica.

Para a determinação deste fluxo, os referidos autores (op. cit), propõem 
duas regras a serem seguidas. A primeira refere-se à determinação do  
run-off, em médias mensais para um ano de uma área com uso do solo. 
Esta é definida como sendo 20% do escoamento médio mensal de uma área 
preservada. A segunda regra é referente à determinação da vazão de base, 
ou seja, a contribuição da água subterrânea para manutenção da perenida-
de dos rios mensalmente, com base em 20% deste parâmetro de uma área 
preservada.

6. Não considerar o run-off real, pois este já foi afetado pelo consumo a montante da área em análise.
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Figura 1: Avaliação do fluxo requerido pelo ambiente em relação à disponi-
bilidade total de água na área delimitada (adaptado de Hoekstra et al, 2011)

Segundo Collischonn et al. (2005), a quantidade de água necessária para 
garantir a sustentabilidade ecológica a um rio varia ao longo do tempo, e 
os critérios de definição de vazão remanescente nos rios devem contem-
plar todos os períodos que caracterizam o regime hidrológico e não apenas 
as situações de vazões mínimas durante os períodos de estiagem, como é 
realizado normalmente no Brasil. Os autores apontam (op. cit) que as me-
todologias baseadas no conceito de vazão ecológica7, vazão remanescente8 
ou vazão residual9 estão focadas sobre uma vazão mínima, apenas. Sendo 
assim, não existe preocupação na definição de aspectos do regime hidroló-
gico que são fundamentais para a manutenção dos ecossistemas.

Collischonn et al. (2005) destacam casos como o do rio São Francisco em 
Juazeiro (Estado da Bahia – Brasil), nos quais a vazão ecológica, após o 

7. Vazão ecológica: regime de vazões que deve ser mantido no curso d’água visando atender a 
determinados requisitos mínimos do ecossistema aquático (SIRHSC, sd).
8. Vazão remanescente: inclui a vazão ecológica, bem como os usos de recursos hídricos que devem ser 
preservados a jusante da intervenção no corpo d’água, como a manutenção de calado para navegação, 
vazões mínimas de diluição para atender à classe em que o corpo d’água estiver enquadrado, os usos 
múltiplos e outros (SIRHSC, sd).
9. Vazão residual: vazão no curso de água à jusante do barramento superior à 80% da vazão mínima 
média mensal, caracterizada com base na série histórica de vazões com extensão de, pelo menos, 10 
anos (Mortari, 1977).
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barramento, não foi desrespeitada, sendo que na maior parte do tempo a 
vazão manteve-se acima do limite mínimo. Mesmo nesta condição, não 
se garantiu a preservação do ambiente fluvial e estuarino à jusante. Com 
base nisso, os autores (op. cit) defendem que a vazão ecológica não deve ser 
tomada como um valor único, mas sim como um conjunto de valores (ou 
até mesmo um intervalo), que devem ser estabelecidos, respeitando a ocor-
rência temporal, de tolerância e necessidade das espécies. Neste sentido, os 
autores (op. cit) propõe a aplicação do Manejo Ecologicamente Sustentável 
da Água (MESA), já utilizado nos EUA, que busca o gerenciamento dos 
recursos hídricos visando atender aos usos humanos e a manutenção e/ou 
recuperação da integridade dos ecossistemas.

O FRA poderia ser determinado por meio da quantificação de aspectos 
fundamentais do regime hidrológico para a manutenção dos ecossistemas 
que se concentra, de forma geral, nas seguintes características (Postel & 
Richter, 2003 apud Collischonn et al., 2005): 

•  Vazões de base no período úmido e no período seco;

•  Cheias normais, que ocorrem quase todos os anos; 

•  Cheias extraordinárias, que não ocorrem todos os anos; 

•  Vazões mínimas extraordinárias; 

•  Taxas de variação da vazão ao longo do tempo; 

•  Variabilidade interanual de todas as características anteriores.

O método MESA permitiria ainda a avaliação dos demais usos da bacia, 
bem como a identificação de conflitos potenciais e existentes, além de pro-
porcionar meios para busca de soluções e formações de consensos quanto 
às praticas de gestão e preservação do recurso hídrico.

A metodologia MESA está organizada em 6 passos, sendo estes: 

1º - estimar necessidades de vazão para conservar os ecossistemas naturais 
associados ao curso hídrico superficial; 

2º - estimar as necessidades de vazão atuais e futuras para uso humano; 

3º - avaliar os conflitos entre usos humanos e necessidades dos ecossiste-
mas; 

4º - buscar soluções para os conflitos de forma colaborativa (participativa); 



75

5º - realizar experimentos práticos de manejo de água; 

6º - desenvolver um programa de manejo adaptativo, baseado no monito-
ramento hidrológico e ambiental, com o objetivo de reduzir as incertezas 
envolvidas na resolução dos conflitos (processo contínuo).

No entanto, sabe-se que para a aplicação deste método são necessários al-
guns requisitos, tais como a disponibilidade de dados hidrológicos; o co-
nhecimento de relações entre o regime hidrológico e a ecologia de espécies 
locais, especialmente dos peixes; entre outros.

Cabe destacar mais um exemplo de método de determinação de vazão 
com preocupação em relação aos aspectos ambientais aplicados no caso 
da Bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, no estado do Rio Grande do Sul, 
o “método dinâmico”. Neste caso, o Plano de Bacia Hidrográfica da Bacia 
do Rio dos Sinos avalia e considera o melhor método a ser utilizado para a 
definição de uma vazão de referência. Para isso, é levado em conta o diag-
nóstico das demandas e projeção das demandas futuras, para definição da 
vazão mínima necessária para o atendimento desses usos. O estudo define 
ainda qual a variação mensal em um o ano, relacionada a vazão disponível, 
evidenciando, dessa forma, a preocupação sistêmica com o corpo d’água 
em questão (PULICE, 2011). Estes são apenas alguns dos possíveis méto-
dos que podem ser aplicados a fim de se avaliar as vazões necessárias para a 
manutenção dos ecossistemas terrestres e aquáticos, que por sua vez, geram 
os SEs utilizados pelo homem.

Análise da disponibilidade de água para os usos múltiplos e sustentabilidade 
do uso da água através da Pegada Hídrica

A análise da disponibilidade de água para os demais usos do recurso hídri-
co da área delimitada e, principalmente, da garantia do fluxo de serviços 
ecossistêmicos de uma cobertura vegetal natural pode ser realizada com 
base na determinação do volume de água (verde e azul) necessário para a 
sua manutenção. Neste sentido, a Pegada Hídrica é um importante instru-
mento para o cálculo do demanda de água para a cobertura vegetal, além 
de possibilitar a análise da sustentabilidade de todos os usos de água da área 
(sociais, econômicos e ecológicos) em função da disponibilidade hídrica da 
região.
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Com base no método apresentado por Hoekstra et al (2011), a determi-
nação da disponibilidade hídrica verde para outros usos da área, após a 
garantia do fluxo de SEs é dado por:

DHverde = AVT – Etamb - Etimp

Eq. 02

Sendo,

AVT = Disponibilidade hídrica verde total da área em função da taxa de 
precipitação média da região (mm/ano)

Etamb = Evapotranspiração da área preservada para garantia do fluxo de SEs 
(mm/ano)

Etimp = Evapotranspiração de área improdutiva, ou seja, inutilizáveis para a 
agricultura e / ou silvicultura (mm/ano)

Cabe ressaltar que a variável “Etimp” só fará sentido se referir-se a uma área 
não produtiva (para fins agrícolas, silvícolas, etc) que não seja considerada 
na área reservada para garantia do fluxo de SEs. A Equação 2 (Eq.02) apre-
sentará portanto o volume de água verde disponibilizado na área, após a 
garantia do atendimento das necessidades ambientais.

A avaliação da sustentabilidade hídrica (SH) dos usos deste tipo de água, 
com base em Hoekstra et al.(2011), seria determinado por:

 Eq. 03

Sendo,

PHverde, ativ = Pegada Hídrica verde de todas as atividades desenvolvidas na 
área analisada (m³/ano)

DHverde = Disponibilidade hídrica verde para demais usos, além da manu-
tenção do fluxo de SEs (m³/ano)

Desta forma, os usos da água verde pelas demais atividades antrópicas da 
área são avaliados em função da disponibilidade hídrica verde da mesma. 
Resultados acima de 100% indicam, portanto, a insustentabilidade do uso 
da água verde.
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Por sua vez, a determinação da disponibilidade hídrica azul para os demais 
usos da área delimitada será determinada com base no método apresenta-
do por Hoekstra et al. (2011).

DHazul = Qnat – FRA

Eq. 04

Sendo,

Qnat = Disponibilidade hídrica azul total da área, em função da vazão média 
dos rios (m³/ano)

FRA = Fluxo requerido pelo ambiente para garantia do fornecimento de 
SEs (m³/ano)

Cabe apontar que o FRA poderá ser determinado com base nos métodos 
apresentados anteriormente, tais como hidrograma ecológico, método 
sistêmico, entre outros, considerando o mais adequado para cada caso es-
pecífico. Por fim, a avaliação da sustentabilidade hídrica azul (SHazul) será 
determinada pelo método apresentando por Hoekstra et al (2011), sendo:

Eq. 05

Sendo,

PHazul, ativ = Pegada Hídrica azul de todas as atividades desenvolvidas na área 
analisada (m³/ano)

DHazul = Disponibilidade hídrica azul para demais usos, além da manuten-
ção do fluxo de SEs (m³/ano)

Desta forma, será determinada a vazão de água azul disponível para todos 
os usos da área, garantindo a manutenção do fluxo de SEs. Assim como 
no caso da avaliação da sustentabilidade da água verde, resultados acima 
de 100% indicam uso insustentável da água azul por parte das atividades 
desenvolvidas na região.
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Conclusão

Este capítulo procurou mostrar a importância de se manter uma cober-
tura vegetal natural para fins de garantir os serviços ecossistêmicos. Fo-
ram apresentados alguns dos serviços ecossistêmicos associados à floresta 
como a manutenção da qualidade da água e provisão de água. Fez-se pos-
teriormente uma breve discussão sobre a importância do hidrograma eco-
lógico para o provimento de serviços ecossistêmicos associados aos corpos 
d´água. Por fim, mostrou-se como o cálculo da Pegada Hídrica pode ser 
utilizado na avaliação de disponibilidade hídrica de uma bacia, incorpo-
rando na análise a parte necessária para a manutenção da própria floresta. 

Este capítulo é um capítulo exploratório sobre a utilização da metodologia 
de Pegada Hídrica no sentido da quantificação das necessidades hídricas 
da vegetação natural. Como apresentado, ainda existe uma incerteza muito 
grande sobre a área mínima necessária de vegetação natural, bem como da 
variação do regime hídrico, para a manutenção dos serviços ecossistêmi-
cos. Mas, a Pegada Hídrica possui elementos que permitem a quantificação 
da demanda de água para a vegetação natural, e incorpora na análise dos 
múltiplos usos da água.

Portanto, a Pegada Hídrica pode ser um importante instrumento na ava-
liação do uso e disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica, levando 
em conta a necessidade de manutenção da área de cobertura vegetal natural 
para o fornecimento de serviços ecossistêmicos.
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CAPÍTULO 4

PEGADA HÍDRICA E APRENDIZAGEM SOCIAL – O DESAFIO DE 
AMPLIAR INTERAÇÕES SOCIAIS 

Pedro Roberto Jacobi

É fato que existe uma evolução do debate quanto à necessidade de fortale-
cimento dos processos participativos de comunicação, negociação, plane-
jamento, implementação e controle, associados com a gestão de recursos 
naturais. As transformações em curso exigem o aperfeiçoamento dos sis-
temas de governança: crescente complexidade dos problemas ambientais, 
crescente complexidade das estruturas de gestão e governança ambiental, 
mudanças rápidas nas composições de produtos, serviços e tecnologias, 
problemas em muitas das etapas nos sistemas de causa e efeito, redução dos 
recursos públicos e demandas públicas cada vez mais sofisticadas e maiores 
(Roling;  Woodhill, 2001). O conceito de governança que aqui se apresenta 
está centrado sobre a noção de poder social que media as relações entre 
Estado e sociedade civil, como espaço de construção de alianças e coope-
ração, mas também permeado por conflitos que decorrem das assimetrias 
sociais e seus impactos no meio ambiente e das formas de resistência, or-
ganização e participação dos diversos atores envolvidos (Jacobi, 2009). O 
conceito transcende, portanto, uma abordagem mais técnico-institucional 
e se insere no plano das relações de poder e do fortalecimento de práticas 
de controle social e constituição de públicos participativos (Castro, 2007).

Assim a governança pode ser entendida a partir de um referencial norma-
tivo, especialmente no âmbito da gestão dos recursos hídricos. O conceito 
é usado para descrever o avanço no processo pelo qual instituições formais 
de governo estabelecem um diálogo sobre o processo político com outros 
atores da sociedade civil. Assim, se diferencia do processo de “governo” (ou 
gestão) por se tratar de uma forma de coordenar atores com base na cola-
boração, consenso e decisões democráticas, em contraponto ao que natu-
ralmente se configura como processos decisórios isolados da participação 
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de setores mais amplos da sociedade. Existe uma tendência em associar 
governança a uma organização forte e dinâmica no nível do governo local 
e a uma cultura de aprendizado institucional. De acordo com essa visão, 
atores políticos se vêem na situação em que precisam ser criativos e pensar 
em inovações para alterar as estruturas institucionais. O surgimento de no-
vas formas de governança implica em uma maior disposição para conviver 
com incertezas na área da formulação de políticas. Por boa governança dos 
recursos hídricos, entende-se um sistema de normas e regras construído 
coletivamente, que garanta a qualidade e quantidade de água e a capacidade 
do ecossistema em prover serviços ecológicos ao mesmo tempo em que os 
interesses e objetivos dos atores sociais são atendidos – sem que isso cause 
um custo ou sobrepeso para a sociedade como um todo (Craps, 2003).

Entretanto, observa-se que não se trata apenas da construção de arcabou-
ços legais e da criação de normas, sistemas de controle, regulamentação e 
legislações; mas trazer à luz a importância da dimensão associada com os 
aspectos interpessoais. As normas e regras só fazem sentido quando inter-
nalizadas e respeitadas, servindo ao propósito de criar incentivos ou cons-
trangimentos ao comportamento individual e coletivo para a produção do 
bem comum. Entretanto, para serem efetivas, devem ser a expressão dos 
valores coletivos de um grupo. O processo de elaboração destas normas 
deve ser o mais abrangente, participativo e representativo possível. E isto 
demanda o estabelecimento de um sistema de regras, normas e condutas 
que reflitam os valores e visões de mundo daqueles indivíduos sujeitos a 
esse marco normativo. A construção desse sistema é um processo partici-
pativo, e acima de tudo, de aprendizagem. Entende-se que a governança de 
recursos de uso comum é tão mais eficaz quanto maior for a perspectiva do 
aprendizado social. Processos de governança que se tornam bem sucedidos 
estão alicerçados sob a premissa de que os atores sociais participem em 
dinâmicas que fortaleçam a aprendizagem social. 

O nível atual de esgotamento dos ecossistemas, a sobre-exploração dos re-
cursos naturais, o crescente número de conflitos e desigualdades de na-
tureza socioambiental, e mais recentemente, a constatação cada vez mais 
irrefutável das alterações climáticas demandam novas respostas, novas 
articulações entre ciência, economia, sociedade e Estado. Observa-se que 
muitos dos problemas socioambientais reside na incapacidade de constru-
ção de soluções compartilhadas entre as partes envolvidas no uso dos re-
cursos comuns. Entendemos que o processo de construção coletiva dessas 
soluções é acima de tudo um processo de aprendizado social.  Neste artigo 
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exploramos as condições e situações que favorecem a aprendizagem social 
particularmente na gestão integrada dos recursos hídricos, com foco na 
Pegada Hídrica. A inovação do conceito de Pegada Hídrica em relação a 
outros indicadores, é que este mede a utilização de água na produção de 
bens e serviços, considerando o uso da água e a sua contaminação na cadeia 
produtiva. Trata-se de um indicador de utilização da água, que observa os 
usos diretos e indiretos da água de um consumidor ou produtor. Até re-
centemente pouco se abordava, tanto no plano científico quanto na gestão 
da água,  o consumo e a contaminação da água e sua relação com a cadeia 
produtiva. Portanto ainda existe pouca percepção sobre o quanto isto tem 
vínculos diretos com a forma de produzir, a lógica de gestão da água e a sua 
influência sobre os volumes (temporais e espaciais) de consumo de água 
(Hoekstra and Chapagain, 2008). 

A inovação na gestão surge como uma mudança consciente de paradigmas 
que supõe uma racionalidade, uma intenção e um planejamento para mu-
dar determinadas formas de atuação. Isto implica certo deslocamento do 
eixo de atuação permitindo observar e analisar as mudanças nas práticas 
individuais, grupais e institucionais. Nesse sentido, 

O caminho para uma sociedade sustentável se fortalece na medida em que 
se desenvolvam práticas  que pautadas pelo paradigma da complexidade, 
aportem  para os ambientes pedagógicos, uma atitude reflexiva em torno 
da problemática ambiental, na formação de novas mentalidades, conheci-
mentos e comportamentos. Isto implica na necessidade de se multiplicarem 
as práticas. A transformação cultural, necessária para quebrar o hiato exis-
tente entre o reconhecimento da crise social e ambiental e a construção real 
de práticas capazes de estruturar as bases de uma sociedade sustentável, 
alerta para a importância do fortalecimento de comunidades de prática e 
da aprendizagem social como processos e espaços/tempos que permitam: 
1) a ampliação do número de pessoas no exercício deste conhecimento; 2) 
a comunicação entre estas pessoas de modo a potencializar interações que 
tragam avanços substanciais na produção de novos repertórios e práticas 
de mobilização social para a sustentabilidade (Glasser, 2007; Sterling, 2007; 
Wenger, 1998). Conforme Wenger (1998), as  “Comunidades de Prática” 
são grupos de pessoas que compartilham uma preocupação ou paixão por 
algo que fazem e aprendem como fazê-lo melhor na medida em que inte-
ragem com regularidade. Os participantes da comunidade interagem em 
ações e discussões, apóiam-se mutuamente, trocam informações, apren-
dem juntos, na medida em que desenvolvem um repertório compartilhado 
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de recursos pautado por experiências, histórias, ferramentas, modos de li-
dar com temas recorrentes.

Aprendizagem Social

Há um aparente consenso compartilhado por diversos indivíduos, governos 
e empresas de que a forma em que vivemos e nos organizamos socialmente 
está seguindo um curso claramente insustentável. O que tem se tornado 
cada vez mais claro é que para romper com esses padrões insustentáveis de 
produção e consumo, e que influenciam diretamente no comportamento 
da sociedade, uma outra lógica se faz necessária, impulsionada por proces-
sos de aprendizagem que permitam ações tanto individuais como coletivas 
e que promovam efetivamente essa transformação (Wals, 2007).  

O conceito de aprendizagem social pode nos ajudar a compreender melhor 
os processos sociais que impulsionam a sustentabilidade. Ainda que apa-
rentemente vago, o conceito social diz respeito ao aprendizado que ocorre 
quando interesses, normas, valores e construções da realidade operam de 
modo divergente e são postos em contato em um ambiente que predispõe 
ao aprendizado. Este aprendizado pode acontecer em diversos níveis, isto 
é, no nível de indivíduos, grupos ou organizações, redes de atores sociopo-
líticos e outros grupos de stakeholders. Keen define aprendizagem social 
como “...a ação coletiva e reflexão que ocorre entre diferentes indivíduos 
e grupos na medida em que trabalham conjuntamente para a melhoria da 
gestão das inter-relações humanas e ambientais” (Keen et al., 2005). 

Os referenciais da Aprendizagem Social se inserem nas práticas socioam-
bientais educativas de caráter colaborativo. Têm se revelado veículo impor-
tante na construção de uma nova cultura de diálogo e participação. E abre 
um estimulante espaço para a construção de eixos interdisciplinares em 
torno dos quais se tece uma nova cultura para a formação abrangente, a 
partir de uma abordagem sistêmica e complexa. 

As origens do conceito de Aprendizagem Social remetem à Psicologia, ten-
do sido o termo proposto por Bandura (apud Glasser, 2007:49) para referir-
-se ao processo de desenvolvimento cognitivo (aprendizagem) dos indiví-
duos no contexto social. Atualmente o conceito perpassa diversas correntes 
das Ciências Sociais; e pretende contribuir para explicitar os objetivos de 
todos os atores envolvidos no processo; alcançar melhores soluções (mais 
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democráticas) para as questões sócioambientais e melhor maneira de ge-
renciar os conflitos (Pahl-Wostl, 2007; Hart, 2007).

Essa abordagem, integradora das relações entre as esferas subjetivas e inter-
subjetivas, amplia a possibilidade de constituição de identidades coletivas 
em espaços de convivência e debates. Isto abre caminhos para incrementar 
o potencial de fortalecer espaços de diálogos horizontalizados, de aprendi-
zagem e do exercício da democracia participativa, mediando experiências 
de diferentes sujeitos autores/atores sociais locais na construção de projetos 
de intervenção coletivos (Jiggins, 2007).

Para Woodhill (2002), aprendizagem social pode ser definida como um 
processo no qual comunidades, stakeholders e sociedade aprendem a ino-
var e se adaptar em resposta às transformações socioambientais. Uma das 
características principais da sociedade moderna é que ela deve responder 
às consequências geralmente negativas das suas próprias ações. Encontra-
mo-nos em um estado ao qual Beck, Giddens e Lash (1997) definem como 
“modernização reflexiva”. Isto quer dizer que a sociedade moderna precisa 
aprender como reagir e se adaptar de maneira mais rápida e efetiva do que 
sociedades passadas que se confrontaram com situações menos problemáti-
cas no que se refere a mudanças e alterações nos ambientes natural e social. 
Uma sociedade que não tem a capacidade de aprender e se adaptar corre o 
risco de entrar em crise – ou mesmo em colapso – e a história está repleta 
de casos nos quais sociedades tiveram esse destino (Diamond, 2007). 

Aprendizagem social procura lidar com conflitos, valores e crenças, rela-
ções de força complexas e dinâmicas políticas que não se manifestam – ou 
se manifestam de modo diferente – em organizações. Portanto, aprendiza-
gem social é mais do que simplesmente participação ou aprendizado em 
grupo. Envolve uma compreensão dos limites institucionais e dos mecanis-
mos de governança existentes. 

Também implica que os participantes aceitem a diversidade de interesses; 
de argumentos, de conhecimento, e que também percebam que um pro-
blema complexo como a gestão de bacias poderá ser resolvido através de 
práticas coletivas, que se sustentam na disseminação de informação, co-
nhecimento e atividades em rede (Wals, 2007).

O seu arcabouço teórico mostra que o aprendizado conjunto é fundamen-
tal para que as tarefas comuns e a construção de um acordo para a bacia hi-
drográfica; levando em conta o processo no qual está inserida, seu contexto 
e seus resultados; levem ao entendimento da complexidade das questões 



88

ambientais que precisam ser decididas. Portanto tem de ser desenvolvido 
dentro do contexto, como co-reflexão-prática entre todos os atores envol-
vidos que permitem o aprendizado e intervenção conjunta (Harmonicop, 
2001).  Isso pressupõe a contribuição de diferentes conhecimentos e inter-
disciplinaridade, transversalidade. 

O arcabouço teórico da Aprendizagem Social permite verificar que o 
aprendizado conjunto é fundamental para que as tarefas comuns e cons-
trução de um acordo para uma bacia hidrográfica; levando em conta o pro-
cesso no qual está inserida, seu contexto e seus resultados, que levem ao 
entendimento da complexidade das questões ambientais que precisam ser 
decididas. Não  pode ser ensinado por alguém de fora do contexto, mas é a 
co-reflexão-prática entre todos os atores envolvidos que permitem o apren-
dizado e intervenção conjunta (HarmoniCOP (2003). Considera-se que o 
crescente envolvimento e aprendizado conjunto das entidades envolvidas 
na gestão da bacia; cuja estratégia é reforçar o aprender junto para intervir 
junto. Isto reforça a dimensão da participação, compartilhamento e corres-
ponsabilização, para decidir quais cenários de sustentabilidade se deseja 
para a bacia hidrográfica.

Neste contexto, podemos nos perguntar: qual o papel da aprendizagem na 
construção de sociedades sustentáveis? Um olhar atento sobre comunida-
des sociais e ecológicas demonstra que sua propriedade essencial provém 
das inter-relações e dos mecanismos de feedback ou retroalimentação. É 
por causa da existência de ciclos de retroalimentação que sistemas naturais 
e sociais são capazes de auto-regulação e auto-organização. Uma comuni-
dade pode aprender a partir de seus erros por que esses erros e equívocos 
circulam pela rede e retornam através de ciclos de feedback, permitindo que 
no futuro uma comunidade aja de maneira diferente. É assim que comuni-
dades aprendem a partir de seus próprios erros. 

Qual o caminho evolutivo que melhor descreve esse processo de aprendiza-
gem social? Ao longo das últimas décadas, acompanhamos uma mudança 
significativa do conceito de educação ambiental para o que se convencio-
nou chamar de “educação para a sustentabilidade” (Jacobi, 2005). O mais 
importante dessa mudança é a passagem de um conhecimento baseado 
em “conteúdos” para a compreensão do “contexto”. Essa mudança enco-
raja educadores a transformarem suas práticas na direção da facilitação de 
processos de aprendizagem, e a deixarem a posição de transmissores de 
conteúdos para migrarem na direção do aprendizado transformacional. 
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Essa transformação avança no sentido do que significa “aprender” e está 
ligada ao reconhecimento por parte dos educadores da necessidade de co-
nectar as competências do saber (cognitivas), do sentir (emocional) e do 
fazer (habilidades). A tríade “saber – sentir – fazer” não apenas nos ajuda a 
compreender melhor a relação entre sociedade e ambiente natural, mas – e 
mais importante – a compreendermos a nós mesmos e as comunidades 
onde vivemos e trabalhamos (UNESCO, 1992).

A questão central posta pela aprendizagem social não se refere ao que as 
pessoas deveriam saber ou saber fazer, mas sim a “como aprendemos”. 
Como podemos coletivamente superar as barreiras impostas por valores, 
normas de conduta, doutrinas ou inclinações pessoais? Que conhecimen-
tos e habilidades são necessários para que possamos enfrentar as novas 
condições econômicas, ambientais, sociais e políticas de forma a permitir 
que nossas vidas tenham significado? Como a dissonância criada a partir 
da introdução de novos conhecimentos, valores e formas de conceber e 
olhar o mundo podem se tornar um estímulo à criatividade, aprendizagem 
e mudança? Como as pessoas podem se tornar mais abertas a novas formas 
de conhecimento, maneiras alternativas de “fazer as coisas” e aprenderem a 
partir dessas diferenças? Como se criam espaços ou ambientes que permi-
tam a emergência de aprendizagem social?

A aprendizagem social permeia um conjunto de aspectos individuais e co-
letivos sobre os quais não estamos acostumados a refletir ou questionar. E 
nos desafia a pensar sobre nossos processos intelectuais, emocionais, so-
ciais e espirituais. O processo sobre como aprendemos em grupo não nos é 
familiar. Parte do autoconhecimento e do autocontrole, mas envolve tam-
bém o olhar ao outro e o desenvolvimento de um conhecimento acerca dos 
processos cognitivos dos outros com os quais o processo é compartilhado 
(Craps, 2003; Wals, 2007). 

Aprendizagem social, sustentabilidade e sua articulação com a governança 
da água

A abordagem clássica sobre os desafios da sustentabilidade se constrói a 
partir do conceito de necessidades, materializadas na organização da pro-
dução e sociedade de consumo; e no uso dos ecossistemas naturais vis à vis 
as inter-relações que se estabelecem entre essas esferas. É no espaço contido 
entre essas duas realidades que se materializa o conceito de sustentabilida-
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de. Ainda que as definições mais disseminadas como as do Relatório Brun-
dtland tratem de reiterar a importância dessa relação, os ecossistemas natu-
rais não podem ser concebidos, nem tampouco manejados, por si próprios, 
mas apenas através da interação com outros sistemas social-humanos, nos 
quais a análise, reflexão e aprendizado são necessários para a garantia da 
sustentabilidade (Craps, 2003).

A relação entre sustentabilidade e aprendizagem social se configura em um 
“processo contínuo de questionamento, reflexão e aprendizado, sempre re-
jeitando ou reformulando as noções de tempo, espaço, natureza e felicidade 
de forma a sermos capazes de aumentar os padrões de qualidade de vida e 
ao mesmo tempo reduzir os impactos negativos sobre os sistemas socioam-
bientais” (Tabara, 2000). Nesse sentido, aprendizagem social diz respeito 
a aprender sobre as dinâmicas de mudanças nos sistemas sociais e natu-
rais, sobre os modelos mentais que influenciam as tomadas de decisões e as 
consequências resultantes das transformações tanto no ambiente biofísico 
quanto social. 

O avanço que este referencial traz à gestão de recursos hídricos em com-
paração à participação se traduz na ideia de que não se trata apenas de 
uma questão de atores sociais estruturalmente envolvidos no processo de 
tomada de decisão (participação), mas sim a qualidade das relações que 
se estabelecem entre eles e os resultados que isso permite. Cabe enfatizar 
que a participação se materializa apenas quando um grupo evolui de uma 
coleção de indivíduos reunidos em torno de objetivos particulares para um 
coletivo que define e trabalha em torno de interesses compartilhados. O 
ideal da participação traz consigo a premissa do empoderamento social. 
Mas isto, não significa apenas redistribuição do poder, mas também o au-
mento das capacidades de indivíduos, grupos e comunidades, tanto para 
tomarem melhores decisões em assuntos do seu interesse direto, quanto 
para se engajarem em processos decisórios mais amplos (Monteiro; Jacobi, 
2011). A Aprendizagem Social se refere à crescente capacidade que grupos 
sociais têm para desempenhar tarefas comuns relacionadas à governança. É 
ao mesmo tempo um processo e um resultado, pois é necessário reconhecer 
o contexto no qual essas interações acontecem e como os resultados dessas 
interações podem influenciar ou alterar esse mesmo contexto, sendo a es-
sência deste processo a permanente transição dos atores entre os sistemas 
social e físico (Craps, 2003).
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No campo da gestão dos recursos hídricos, a Aprendizagem Social é vista 
como uma solução viável à atual crise ambiental, pois parte do princípio 
de que grupos diferentes têm a capacidade de aprender juntos e tomar de-
cisões relacionadas ao uso desses recursos de forma coletiva, chegando a 
soluções sustentáveis. Isto potencializa as mudanças necessárias para que 
este processo ocorra e promova esta transformação, e estas acontecem tan-
to ao nível dos indivíduos, na forma de mudanças de atitudes, quanto das 
organizações na sua estrutura e forma de funcionamento. 

A partir do conceito de Aprendizagem Social visa-se responder aos desafios 
da sustentabilidade e integração das interfaces da gestão da água, o que 
pressupõe a contribuição de diferentes conhecimentos e interdisciplinari-
dade. Trata-se de uma tarefa complexa; pois o conflito cognitivo é imanente. 
Esta concepção de conhecimento é parte componente do projeto Harmo-
nicop – Harmonising Collaborative Planning, que como parte das novas 
diretivas européias sobre a água, incorpora a abordagem do Planejamento 
da Gestão de Bacias Hidrográficas para incrementar a participação pública 
neste processo. O projeto  já concluído, foi desenhado com o envolvimento 
de 15 países parceiros, o que representa uma inovação enquanto formação 
de rede cooperativa. O entendimento do problema foi o pressuposto para 
que os atores dividissem sua compreensão sobre o mesmo, explorando as 
possibilidades de perspectivas para a intervenção. Isso resultou no desen-
volvimento para a conexão de diferentes tipos de entendimento do pro-
blema, criando diálogos intersetoriais e interdisciplinares, enquanto base 
de fortalecimento de lógicas de cooperação. Para tanto, o convencimento 
à participação de lideranças e facilitação foram essenciais na construção e 
manutenção do comprometimento dos atores envolvidos direta ou indire-
tamente na gestão das águas. Ao contrário da lógica pautada por estratégias 
de controle; existe a necessidade de mudança flexível e adaptativa ao ge-
renciamento, e as arenas de articulação se tornam imprescindíveis para o 
desenvolvimento cooperativo das atividades propostas. 

No contexto da Governança da Água, a Aprendizagem Social se compõe 
de um conjunto de estratégias institucionais de aprendizado para o for-
talecimento da tomada de decisão. Esta abordagem não se centra apenas 
na obtenção de um conhecimento suplementar e no aperfeiçoamento da 
compreensão de problemas inter-relacionados complexos, como ocorre 
nos temas vinculados com a gestão da água; mas permite que os diferentes 
atores intervenientes compreendam melhor as percepções dos outros sobre 
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os problemas que são essenciais para melhorar as relações dos participantes 
e proporcionam a base para a uma cooperação consistente e articulada. 

No Brasil, um dos importantes aspectos associados com a lógica de ges-
tão existente (Jacobi et al., 2009), é a participação das diferentes segmentos 
envolvidos com a governança da água. Isto tem provocado no setor em-
presarial um espaço de revisão das suas práticas, geradas pela implantação 
gradual da cobrança da água como pela forma de uso dos recursos hídricos 
em sua atividade produtiva, notadamente pela disseminação do reuso da 
água, implantação de sistemas de circuito fechado e otimização do uso da 
água durante o processo produtivo. 

Ao utilizar o conceito de Governança da Água explicita-se que está relacio-
nado com a implementação de políticas publicas. Durante muito tempo, 
o campo da gestão dos recursos naturais enfatizou os princípios da ótima 
alocação de recursos e de ótimas estratégias de controle. Tais estratégias 
supõem critérios bem objetivos e um profundo conhecimento sobre o sis-
tema, o que levou ao desenvolvimento de diversos métodos e instrumentos 
de suporte à tomada de decisão. Entretanto, o processo de tomada de de-
cisão nem sempre se baseia exclusivamente em critérios “racionais”, o que 
torna a eficiência de tais instrumentos bastante questionável. A gestão dos 
recursos hídricos envolve uma série de fatores econômicos, sociais, am-
bientais e, portanto, deve lidar com muitas incertezas inerentes ao processo 
(Pahl-Wostl, 2002). 

Nesse sentido e em diálogo direto com a temática da Pegada Hídrica, en-
tende-se que o conceito de Aprendizagem Social, converge com os princi-
pais desafios de promover ações que estimulam as pessoas a mudarem suas 
práticas, gerindo processos ambientais mais sustentáveis, tanto socialmente 
como economicamente. Também integra informação e conhecimentos, as-
sim como capacitação, motivação e estímulos para a mudança de atitudes. 

Trata-se de um processo interativo, e tanto a estrutura de governança e o 
meio ambiente afetam e podem ser afetados por este processo. Da mesma 
forma, o contexto da estrutura de governança e o meio ambiente natural in-
terferem no processo de gestão. Neste processo, o engajamento dos atores, 
(tais como o desenvolvimento de capital social ou novas práticas sociais) 
e o desenvolvimento de conteúdos e metodologias (criação de novos co-
nhecimentos e utilização de novas ferramentas de gestão como é o caso de 
modelos) são muito relevantes (Pahl-Wostl; Hare, 2004).  
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O desafio de promover a sustentabilidade e integração das interfaces da go-
vernança da água, pressupõe a contribuição de diferentes conhecimentos e 
interdisciplinaridade. Isso demanda o desenvolvimento de conexões de di-
ferentes tipos de entendimento sobre os  problemas existentes. E ao invés de 
estratégias de controle, há a necessidade de mudança flexível e adaptativa 
ao gerenciamento, onde as arenas de negociação se tornam imprescindíveis 
para o devido encaminhamento das propostas estratégicas dos atores. 

A Pegada Hídrica foi desenvolvida em analogia ao conceito da pegada eco-
lógica introduzido nos anos 90´s (Rees, 1992; Wackernagel and Rees, 1996; 
Wackernagel et al., 1997). O conceito foi introduzido em 2002, de forma a 
obter um indicador baseado no uso da água que possa prover informação 
adicional aos indicadores convencionais de setores produtivos (Hoekstra  
and Hung, 2005). 

O conceito foi desenvolvido por Hoekstra baseado no fato de se colocar a 
necessidade de mostrar as relações ocultas entre consumo humano e uso de 
água e entre comércio internacional e gestão de recursos hídricos consumo, 
e segundo o autor foi pouco observada pela maioria da comunidade vincu-
lada aos temas no plano científico e das políticas públicas, e praticamente 
ignorado pela ciência ambiental. Torna-se mais visível a partir de debates 
em diversos fóruns internacionais e isto permite avanços no seu desenvol-
vimento conceitual (Hoekstra, 2009). 

Entende-se que a inovação surge como uma mudança consciente de para-
digmas que supõe uma racionalidade, uma intenção e um planejamento 
para mudar determinadas formas de atuação. Isto implica certo desloca-
mento do eixo de atuação permitindo observar e analisar as mudanças nas 
práticas individuais, grupais e institucionais. 

Diversos procedimentos metodológicos podem ser aplicados para calcular 
a Pegada Hídrica de um país, criando as condições para o monitoramento 
eficiente de cada tipo de uso e desperdício (Chapagain and Hoekstra, 2004). 

O novo enfoque promove uma expansão dos atores envolvidos, usuários 
domésticos, comércio e indústria (Hoekstra, 2008) e potencializa o surgi-
mento de novos atores que podem influenciar as práticas de governança da 
água. Hoekstra (2008) mostra como a utilização pelo setor produtivo do 
conceito da Pegada Hídrica pode contribuir para que indústrias mudem 
sua visão sobre disponibilidade hídrica e imagem coorporativa.  
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A apropriação do conceito da Pegada Hídrica pelo setor produtivo; na 
medida em que a organização criada em 2008, Water Footprint Network 
(WFN), sediada na Holanda tem se tornado agente propulsor de dissemi-
nação. Em janeiro de 2012, a organização tinha mais de 80 parceiros, prin-
cipalmente instituições globais como International Finance Corporation 
(IFC), UNESCO, organizaçoes empresariais e ONGs como World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD), WWF, TNC e empresas 
multinacionais. 

Pahl-Wostl (2002) argumenta sobre a necessidade de incorporar a concep-
ção de “Aprendizagem Social” buscando ir além do simples processo racio-
nal de tomada de decisão. Trata-se de  um conceito que pretende integrar 
os seguintes fatores: a reflexão crítica; o desenvolvimento de um proces-
so participativo, múltiplo e democrático; a construção de uma percepção 
partilhada do problema em relação ao grupo de partes interessadas  en-
volvidos; o reconhecimento das interdependências e interações dos atores. 
Esta aprendizagem, perpassando diversas áreas de conhecimento envolve 
as interações dos diversos atores, a busca de uma visão compartilhada do 
problema e o processo de negociação dos diversos interesses, muitas vezes 
conflitantes no processo de gestão (Pahl-Wostl, 2002; Tilbury, 2007; Pahl-
-Wostl, 2002, Hart, 2007). 

Um aspecto central no conceito de Aprendizagem Social é a relação que 
se estabelece entre os atores sociais, entre esses e o ambiente e como estas 
relações afetam o ambiente natural propriamente dito. Essa dualidade entre 
sistemas naturais e sociais e as interações entre ambos é o que estrutura e 
define o contexto no qual se dão as práticas. 

Conclusões

A criação de espaços de aprendizagem pode representar uma proposta 
pedagógico-metodológica que considera como contextos de vivência e 
convivência o cotidiano de uma realidade que se abre ao local e ao plane-
tário. Torna-se importante agregar novas formas de aprendizagem social, 
expansão do lócus de aprendizado e de interpretação do cotidiano e de 
arenas de negociação. Essas estratégias podem ser entendidas como espa-
ços de convivência e de formação de conhecimentos sobre aprendizagem 
social na gestão compartilhada e participativa no contexto socioambiental. 
Trata-se, portanto, de um processo interativo que considera que através do 
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diálogo e da comunicação entre atores envolvidos (stakeholders) existe a 
possibilidade e a predisposição para reconhecer a legitimidade de um pro-
cesso, compartilhando a responsabilidade pelos resultados obtidos. Através 
de diálogos, participantes podem questionar suas próprias certezas e estar 
abertos às opiniões dos outros, pois as soluções passam pela construção de 
um modelo coletivo sensível à complexidade dos sistemas socioambientais. 

Impõe-se assim o desafio de negociar pontos de vista distintos e comunicar 
efetivamente suas ideias e visões de mundo, reconhecendo que atores so-
ciais têm a capacidade de aprender a partir de situações complexas impos-
tas pela necessidade de responder aos inúmeros dilemas que se apresentam. 
Com isso garante-se uma negociação com bases equilibradas em realidades 
complexas, nas quais transparecem os principais desafios para avançar no 
caminho de sociedades mais sustentáveis, de redução das desigualdades 
sociais, de ações pautadas por inclusão, de acesso ao campo decisório e de 
avanços na disseminação da Pegada Hídrica.

O maior desafio é de criar oportunidades de aprendizagem social ativas, 
nas quais haja o real envolvimento dos sujeitos em relações de diálogo, que 
favoreçam: a percepção da diversidade de opiniões e visões de mundo; a 
mediação de interesses individuais e coletivos; e a possibilidade de amplia-
ção de repertórios que aumentem a capacidade de contextualizar e refletir. 
Os processos ativos, principalmente os de base colaborativa (reconhecidos 
como de co-aprendizagem), possuem potencial para a emergência de ino-
vações, de compromissos coletivos e de práticas de cidadania orientadas 
para a sustentabilidade.

Essa mudança paradigmática implica uma mudança de percepção e de va-
lores, gerando um saber solidário e um pensamento complexo, aberto às 
indeterminações, às mudanças, à diversidade, à possibilidade de construir 
e reconstruir num processo contínuo de novas leituras e interpretações, 
configurando novas possibilidades de ação.

A premissa que norteia o paradigma proposto é o de formar um pensa-
mento crítico, criativo e sintonizado com a necessidade de propor respostas 
para o futuro, capaz de analisar as complexas relações entre os processos 
naturais e sociais e de atuar no ambiente em uma perspectiva global, res-
peitando as diversidades socioculturais. O objetivo é o de propiciar novas 
atitudes e comportamentos face ao consumo na nossa sociedade e de esti-
mular a mudança de valores individuais e coletivos (Jacobi, 2005). 



96

A utilização de indicadores de consumo como a Pegada Hídrica começa 
a se tornar mais difundida, tanto nos organismos multilaterais, como nas 
universidades, nas organizações da sociedade civil, e no setor empresarial. 
Esta nova abordagem reflete uma mudança de estratégia na forma de con-
ceber e manejar o recurso água, enfatizando a valoração da produção base-
ada como importante instrumento de governança do uso da água.
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CAPÍTULO 5

A PEGADA HÍDRICA COM ABORDAGEM DE AVALIAÇÃO DO 
CICLO DE VIDA (ACV)

Rita de Cássia Monteiro Marzullo
Patrícia Helena Lara dos Santos Matai

Introdução

Toda e qualquer atividade humana com propósitos econômicos interage 
com o meio ambiente através da extração dos recursos materiais e ener-
géticos, uso da terra e liberação de poluentes para a atmosfera, corpos 
hídricos e solo, na forma de resíduos gasosos, líquidos e sólidos respec-
tivamente.

A água, importante recurso natural, é uma substância abundante e ne-
cessária para a vida, pois exerce uma função biológica em todos os se-
res vivos. Sem esta substância, não se daria o transporte de nutrientes e 
resíduos entre os órgãos que compõem um organismo vivo. A água age 
também como reguladora da temperatura e é, portanto responsável pelo 
equilíbrio termodinâmico da vida como um todo. 

Os chamados reservatórios naturais do planeta Terra como os oceanos, 
geleiras, rios, lagos, atmosfera, água subterrânea e biosfera, possuem a 
função de distribuir a água entre a atmosfera e a parte superficial da cros-
ta até uma profundidade de aproximadamente 10 km abaixo da interface 
atmosfera/crosta. O ciclo hidrológico por sua vez, possui a função de 
transferir água de um reservatório para o outro através de transforma-
ções entre os estados: líquido, sólido e gasoso, partindo-se de um volume 
total de água relativamente constante no sistema Terra (Karmann, 2009)
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Segundo  Thomas (2011) o Brasil possui 12% da disponibilidade de água 
do mundo, distribuída em 12 regiões hidrográficas. Entretanto esta distri-
buição é desigual pelo país, pois 75% da água disponível no Brasil estão 
alocados na região Amazônica, na qual se concentra apenas 5% da popu-
lação brasileira. O restante (25%) está alocado pelo resto do país, com a 
concentração de 95% da população estando a demanda total de água por 
micro bacia  concentrada justamente nestas regiões. Como consequência 
da distribuição desigual de água, o estresse hídrico ocorre em termos de 
quantidade e qualidade da água em regiões com grandes densidades de-
mográficas.

Este capítulo descreve o conceito que um estudo de Pegada Hídrica deve 
avaliar o impacto causado pelos múltiplos usos da água, considerando a 
disponibilidade do recurso por região e oferecendo uma ideia preliminar 
sobre a condução do estudo caso este seja desenvolvido com o uso da me-
todologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV).

Água como recurso para múltiplos usos

A disponibilidade de água em níveis aceitáveis de qualidade para os mais 
diversos usos representa motivo de grande preocupação na comunidade 
científica. O gerenciamento deste precioso recurso é tema dos mais varia-
dos fóruns de discussões globais sobre sustentabilidade na busca de alterna-
tivas de conciliação entre o crescimento da demanda de água e o aumento 
da escassez em determinadas áreas com notável degradação da qualidade 
do recurso.

Em 1998, Kulshreshtha, através de uma análise compreensiva sobre a água 
como um recurso global e baseando-se na vulnerabilidade deste recurso 
com a utilização de critérios conjuntos de disponibilidade e uso relativo ao 
crescimento populacional, auto-suficiência alimentar, crescimento indus-
trial e mudança do clima, alertou  que, por volta do ano de 2025, cerca de 
60% da população mundial poderá estar alocada em áreas com potencial de 
transição entre a moderada e a extrema vulnerabilidade do recurso. 

As atividades dos usuários de água em uma bacia hidrográfica são compe-
titivas e se acirram à medida que diminui a disponibilidade hídrica per ca-
pita. Gerenciar essa competição significa criar um conjunto de regras para 
a alocação da água, o que, em última instância, é a essência do sistema de 
gestão de recursos hídricos (Porto, 2008).
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Neste contexto, nasce a real necessidade de análise dos múltiplos usos da 
água buscando uma melhoria no processo de gestão tanto em nível local 
como regional e global. A Pegada Hídrica ou water footprint em uma abor-
dagem no ciclo de vida, é uma das técnicas que poderá auxiliar o processo 
de desenvolvimento sustentável por oferecer a possibilidade de identifica-
ção dos potenciais impactos aos corpos hídricos ao longo de toda a cadeia 
de suprimentos, visando assim a sustentabilidade.

O uso da ACV – uma linha do tempo 

Inicialmente utilizada em um estudo da Coca-Cola no ano de 1969 para 
comparar o consumo de recursos e emissões associadas  à fabricação de di-
ferentes tipos de embalagem da citada bebida, teve o sistema de inventários 
de ciclo de vida idealizado por Ian Boustead na década de 70. A metodo-
logia continuou a ser desenvolvida nas décadas seguintes, e experimentou  
um rápido crescimento no número de praticantes, fato que deu origem ao 
processo de padronização internacional no final da década de 90 através da 
norma ISO 14040 (EEA, 1997). 

O uso desta metodologia, que proporciona um pensamento sistêmico, 
teve origem na década de 1960, através de cientistas preocupados com a 
possibilidade de escassez do recurso petróleo. Estes cientistas começaram 
então a estudar o impacto do consumo de energia ao longo do seu ciclo 
de vida (desde a sua extração), resultando em estudos de modelagem glo-
bal que previam os efeitos do crescimento mundial da população sobre a 
demanda de um recurso finito para o suprimento de energia e matéria-
-prima. Este alerta fez com que a Coca-Cola iniciasse o estudo de avalia-
ção de diferentes tipos de garrafa para acondicionar e comercializar seus 
produtos. A visão sistêmica do ciclo de vida buscou identificar qual tipo 
de recipiente, produzido com diferentes matérias-primas proporcionava 
menor demanda de recursos materiais e energéticos e também proporcio-
nava menor lançamento de rejeitos para o meio ambiente. Na década de 
1970, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos -  U.S. Envi-
ronmental Protection Agency (EPA), redefiniu esta metodologia criando 
uma abordagem conhecida como REPA (Resource and Environmental 
Profile Analysis) - Análise de recursos e perfis ambientais. Aproximada-
mente 15 REPAs foram elaborados entre 1970 e 1975 guiados pela crise 
do petróleo de 1973.
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Desde a fundação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) em 1972, esta instituição do Sistema das Nações Unidas tem sido 
a principal autoridade global em meio ambiente e responsável por promover 
a conservação e o uso eficiente de recursos no contexto do desenvolvimento 
sustentável. Em 1979, foi fundada a Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry (SETAC), organização de caráter interdisciplinar entre cientistas das 
diversas áreas de conhecimento com a finalidade de encontrar soluções  para 
problemas  ambientais, composta atualmente por grupos da academia, governo 
e Indústria. Desde a década de 1980 se verifica uma maior preocupação com o 
gerenciamento de resíduos perigosos, incorporando a lógica do “ciclo de vida” 
em avaliações de risco. Também nesta década aumenta a atenção face às emis-
sões no movimento verde na Europa e o uso do ciclo de vida foi consolidado 
em um método denominado ECOBALANCE enquanto que o método REPA 
era consolidado nos Estados Unidos. Esta década também foi a responsável 
pela difusão do conceito de ciclo de vida na qual empresas multinacionais como 
Procter&Gamble  iniciam estudos comparativos de embalagens de sabão em pó 
e surfactantes. 

Na década de 1990, o Conselho Mundial para soluções em resíduos sólidos 
finalizou um estudo de ACV comparativo contemplando  energia e impactos 
ambientais de diferentes tipos de embalagens utilizadas nos supermercados (pa-
pel ou plástico). Estudos semelhantes para fraldas foram realizados, proporcio-
nando grandes polêmicas nos resultados alcançados. Na época, concluiu-se en-
tão que a avaliação origina diferentes resultados dependendo do foco avaliado: 
energia, recursos, água, resíduos (sólidos, atmosféricos, líquidos) e da fronteira 
adotada. 

Em 2000, como decorrência das expectativas de início de um novo século, mi-
nistros do meio ambiente de diversos países se reuniram em Malmo na Suécia 
para elaborar uma declaração que estabelecia a agenda do século XXI  em uma 
economia baseada no Ciclo de Vida de Produtos. Em 2002, embasadas na de-
claração de Malmo, UNEP e SETAC se uniram e lançaram a iniciativa de ciclo 
de vida com o propósito de difundir a aplicação e uso desta metodologia no 
mundo. (SVOBODA,1995).  

A Figura 1 mostra a evolução da aplicação da metodologia de Avaliação do Ci-
clo de Vida (ACV) com a entrada da Organização Internacional de Normaliza-
ção ISO, através do lançamento da primeira norma da série ISO 14040 em 1997, 
que deu início ao processo de padronização das principais diretrizes de uma 
ACV através de diversas normas subsequentes, elaboradas entre 1997 e 2000:
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•  ISO 14040: Princípios e Estrutura

•  ISO 14041: Definições de escopo e análise do inventário

•  ISO 14042: Avaliação do impacto do ciclo de vida

•  ISO 14043: Interpretação do ciclo de vida

•  ISO TR 14047: Exemplos para a aplicação da ISO 14042

•  ISO TS14048: Formato da apresentação de dados

•  ISO TR 14049: Exemplos de aplicação da ISO 14041 para definição de objeti-
vos e escopo e análise de inventário

Em 2006, a ISO revisou e publicou uma segunda edição das normas da série 
14040 sobre ACV. As normas ISO 14040,Gestão Ambiental - Avaliação do Ci-
clo de Vida - Princípios e Estrutura e ISO 14044, Gestão Ambiental - Avaliação 
do Ciclo de Vida - Requisitos e Diretrizes, anularam e substituíram as normas 
anteriores.

Figura 1. Evolução da Avaliação do Ciclo de Vida no mundo
(elaboração do autor, adaptado de Giudice et al., 2006)
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A utilização da ACV para a formulação de indicadores de footprinting 

Uma pegada ou footprint é caracterizada normalmente pela pressão exerci-
da pelo homem, com seus pés, em um determinado ambiente.

Considerando que a ACV pode adotar critérios ambientais sociais e eco-
nômicos, esta ferramenta é utilizada de forma constante e ascendente em 
processos de tomada de decisão rumo ao desenvolvimento sustentável. Ao 
considerar o ciclo de vida do produto, desde a extração da matéria-prima  
necessária para a sua produção até sua disposição final, a elaboração de 
uma ACV fez com que a palavra  footprint  ganhasse uma visão mais ampla 
e sistêmica sobre o que realmente representa a pressão do ser humano no 
ambiente, tornando possível a extração de diversos indicadores. 

Segundo Marzullo1e2, o uso da metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida 
faz parte do processo evolutivo de administração do conhecimento nos di-
versos setores econômicos com o possível uso do Product Sustainable Data 
Sheet (PSDS), no qual  o principal diferencial para um estudo de Pegada 
Hídrica com abordagem em ACV consiste na forma diferenciada de ava-
liação na fase de análise dos inventários, pela necessidade de consideração 
das condições locais.

A elaboração de uma ACV envolve a quantificação dos aspectos ambientais 
(consumo de recursos materiais e energéticos e emissões de poluentes) em 
todo o ciclo de vida de um produto que é representado pelas etapas que vão 
do berço ao túmulo (Figura 2).

Figura 2. Etapas da Avaliação do Ciclo de Vida de um produto
(elaboração do autor)
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Segundo a ABNT1(2009), as normas em uso atualmente prevêem que a ela-
boração de uma ACV está estruturada em quatro fases para diversas apli-
cações (Figura 3).

Figura 3. Fases de uma ACV (ABNT1)

Segundo a ABNT1e2(2009), os inventários elaborados a partir das diretrizes 
estabelecidas nas normas ISO 14040 e ISO 14044 têm a carga ambiental 
devidamente alocada de acordo com o número de produtos que saem do 
sistema. 

Portanto, a partir dos inventários do ciclo de vida , é possível extrair diver-
sos tipos de indicadores de footprint para cada produto. No entanto, estes 
indicadores representam apenas uma contabilização dos aspectos (consu-
mo de recursos e emissões), sem refletir o impacto causado. A metodologia 
de Avaliação do Ciclo de Vida sugere então que, após a fase de análise dos 
inventários do Ciclo de Vida, cada aspecto seja relacionado ao seu respec-
tivo impacto (fase de análise de impacto), avaliando a pegada na dimensão 
tanto no tamanho quanto na profundidade. A fase de análise de inventário 
calcula todos os aspectos que interagem com o meio ambiente, em cada 
unidade de processo que compõe o sistema de produto  em todo o seu ciclo 
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com respeito a: emissões atmosféricas, emissões de carga ambiental para 
os corpos hídricos, consumo de recursos naturais e energéticos (inclusive 
água), emissões de resíduos sólidos e necessidade de transformação, ocu-
pação e uso da terra, como pode ser observado na Figura 4. 

Figura 4. Parâmetros monitorados na fase de inventário em uma ACV
(elaboração do autor, baseado em ABNT1)

Observa-se que a água (tanto na fase de captação quanto na fase de devo-
lução aos corpos hídricos) representa apenas um item de monitoramento  
dentro de um contexto de Avaliação do Ciclo de Vida para uma evolução 
sustentável. Neste caso, no inventário de entradas deverá constar, além da 
quantidade, a origem de captação , a disponibilidade sazonal, os níveis de 
precipitação local e  os parâmetros de qualidade da água. Da mesma for-
ma, no inventário de saídas, toda a carga de poluentes (em massa) deverá 
ser inventariada para um determinado volume de efluentes que é lançado 
nos corpos hídricos ao longo do tempo. Todos os aspectos ambientais de 
entrada e saída  (interações da unidade de processo com o meio ambiente) 
deverão estar devidamente alocados para cada produto que sai do sistema, 
conforme diretrizes estabelecidas pelas normas NBR ISO 14040 e NBR ISO 
14044 (ABNT1e2, 2009).
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Em um estudo de Pegada Hídrica, depois de sistematizado o monitoramen-
to de inventários do ciclo de vida, cada aspecto inventariado é associado ao 
respectivo  impacto potencial na bacia hidrográfica em que se encontra a 
unidade de processo em questão, ou seja, para cada categoria de impacto 
analisada será possível extrair um indicador de Pegada Hídrica local para 
cada produto produzido no âmbito desta bacia.

A aplicabilidade da metodologia como uma ferramenta ambiental tornou 
possível a obtenção de indicadores como o Wood Footprint  para o cálculo 
do ciclo de vida das emissões de gases potencialmente causadores de efeito 
estufa em produtos feitos em madeira (FWC, 2011).

Segundo Koehler (2008), apesar da metodologia de Avaliação do Ciclo de 
vida possuir todos os requisitos para a determinação da Pegada Hídrica 
de produtos, processos e serviços, a questão sobre o uso da água recebeu 
historicamente uma atenção limitada em estudos de ACV, na suposição de 
que os países desenvolvedores do método não enfrentavam dificuldades 
com relação à escassez de água. 

Os métodos para a determinação da Pegada Hídrica, relacionada à meto-
dologia de ACV  podem variar desde a simples obtenção de inventários até 
complexos modelos de avaliação de impacto nos quais consequências para 
a saúde humana, ecossistemas e recursos naturais (tanto no ponto médio 
como no ponto final)1 são avaliadas. O desafio conceitual se inicia a partir 
da obtenção dos inventários, pois atualmente os inventários do ciclo de 
vida não abrangem informações sobre a diferenciação geográfica, fluxos e 
qualidade da água (Berger. e Finkbeiner, 2011). 

A partir da separação dos usos de água em consuntivos  (captação para uso 
industrial, na irrigação, abastecimento, etc.) e  não-consuntivos (geração 
de energia hidrelétrica, navegação) ,Owens (2002) classificou alguns indi-
cadores para uso e consumo de água. 

Heuvelmans et al. (2005)  sugerem três  categorias de impacto ambiental e 
seus respectivos indicadores ambientais, associados à disponibilidade hí-
drica. Duas das categorias sugeridas são relativas às entradas no sistema: 
esgotamento dos recursos (que diz respeito ao futuro das reservas hídricas) 
e uso do solo (que se preocupa com as mudanças das respostas relativas ao 

1. Segundo consenso do grupo internacional de discussão sobre a nova norma ISO 14046, o ponto 
médio, dentro de uma categoria de impacto se refere  ao problema e o ponto final se refere ao dano.
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ciclo hidrológico de acordo com a ocupação do solo). A terceira categoria 
sugerida diz respeito às saídas do sistema: balanço hídrico regional, relacio-
nado a riscos de escassez hídrica, enchentes e disponibilidade hídrica para 
locais a jusante.  

O desenvolvimento de metodologias de avaliação de impacto encontra-se 
em fase de amadurecimento. De acordo com Koehler (2008), em 2007 a 
UNEP/SETAC Life Cycle Initiative, formou um grupo de especialistas para 
desenvolver um esquema de inventário de ACV integrado com a avaliação 
de uso da água e consequente caracterização de danos às áreas de proteção, 
saúde humana, qualidade dos ecossistemas e recursos naturais. Os esfor-
ços são direcionados ao desenvolvimento de metodologias que permitam 
a comparação e escolha entre alternativas de produtos baseados em dife-
rentes sistemas de produção (por exemplo, escolher entre um produto cul-
tivado através de irrigação versus o mesmo produto produzido a partir de 
agricultura alimentada por água de chuva) e que induzam mudanças nos 
padrões de consumo. Este grupo é composto por pesquisadores de diversas 
instituições acadêmicas e cientificas e representantes de indústrias de todo 
o mundo. Bayart et al. (2010), em uma tentativa de refletir alguns resulta-
dos do referido grupo, sugerem  uma série de indicadores de impacto em 
diversos níveis de produção, que refletem diferentes áreas de proteção, além 
de criar um esquema que possibilita diferenciar os impactos do uso da água 
em diferentes contextos regionais.

Pfister et al. (2009) propõem um indicador de privação de água como um 
método de avaliação dos impactos causados pelo consumo dos recursos hí-
dricos. Este indicador é  calculado em função da escassez hídrica consideran-
do as condições hidrológicas regionais. Variações sazonais de precipitação e 
de capacidade de armazenamento hídrico também foram incluídas. O indi-
cador proposto é posteriormente relacionado à categoria de danos à saúde 
humana assim como a desnutrição causada pela indisponibilidade de água 
potável para irrigação bem como a redução de cultivos. Da mesma forma, o 
citado indicador também se relaciona à qualidade dos ecossistemas e a defi-
ciência na produção primária (matéria orgânica) devido à escassez hídrica.  

Na metodologia desenvolvida por Ridoutt & Pfister (2010) foi utilizado o 
índice de estresse hídrico (Water Stress Index- WSI) desenvolvido por Pfis-
ter et al. (2009) para obter os fatores de caracterização de estresse hídrico 
relevantes a cada região onde a água foi consumida.  
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Boulay et al.1e2 apresentam algumas estruturas de avaliação de impactos 
sobre o uso da água em uma ACV em termos de avaliação do inventário, 
avaliação dos pontos médios (escassez, acidificação, eutrofização e uso da 
terra) e avaliação dos pontos finais (impactos relacionados à saúde huma-
na, qualidade dos ecossistemas e recursos). Em um primeiro momento, 
apresentam um método de avaliação pela quantificação das entradas e sa-
ídas em  inventários no qual é possível a consideração de fatores regionais 
baseados na funcionalidade, levando em consideração a retirada de água 
e o descarte com a definição de parâmetros de qualidade, tipo de fonte, 
escassez e variações sazonais. Os autores sugerem diversas categorias de 
qualidade da água (variando desde excelente a imprópria). A avaliação de 
impacto é feita então através de um fator de caracterização local associado 
a um indicador de escassez que considera o consumo de água sobre a sua 
disponibilidade para cada categoria específica de água oriunda de diversas 
fontes.  Na medida em que aumenta a disponibilidade de dados, é possível 
melhorar a qualidade dos resultados obtidos com a sub-divisão da avalia-
ção em tipos 1, 2 e 3. Como fonte de dados sobre a qualidade da água na 
entrada são sugeridos dados da base Gemstat e como fonte de dados na 
saída os dados do ecoinvent de emissões para a água, caso não haja a pos-
sibilidade de dados empíricos. Em um segundo momento, sugerem que o 
termo water footprint esteja associado a todos os tipos de impacto na água, 
englobando o ponto médio e o ponto final de avaliação de impactos, divi-
dindo assim os impactos relacionados ao uso da água em uma avaliação so-
bre a disponibilidade do recurso e criando assim o indicador WAP (Water 
Availability Footprint) que pode ser chamado de avaliação preliminar sobre 
o estresse hídrico relacionado ao consumo e à degradação da água. Em um 
terceiro momento, sugerem uma avaliação sobre a Pegada Hídrica com o 
indicador WFA (water footprint assessment) com a modelagem de impactos 
sobre o recurso água a partir de modelos já existentes (de eutrofização, eco-
toxicidade, entre outros) com a criação de um perfil de Pegada Hídrica que, 
posteriormente ponderado entre os pontos finais de impacto, pode resultar 
em um único indicador de WFA (Avaliação da Pegada Hídrica). 
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Elaboração de um estudo de Pegada Hídrica dentro de uma abordagem de 
ciclo de vida

Tendo em vista os diferentes pontos de vista com respeito a metodologias 
emergentes, a Organização Internacional de Normalização (ISO), através 
de um grupo de trabalho composto por especialistas de aproximadamente 
40 países, iniciou em 2009 a elaboração de um rascunho preliminar sobre 
o que poderia ser considerado em uma norma de Water Footprint. Este 
rascunho preliminar se tornou um rascunho oficial em junho de 2011 e a 
norma deverá ser oficialmente publicada até 2014. O Brasil participa ativa-
mente na elaboração desta proposta através de uma comissão de estudos 
do comitê brasileiro de meio ambiente da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT/CB38), composto por integrantes da academia, centros 
de pesquisa e indústria.  Esta nova norma (ISO 14046) pretende apresentar 
diretrizes para a avaliação da Pegada Hídrica dentro de uma abordagem de 
ACV baseada nas normas ISO 14040 E 14044.

Este atual rascunho da norma ISO 14046 (ISO TC207/SC5/WG8/CD1, 
2012) procura estabelecer diretrizes de como se conduzir um estudo de 
Pegada Hídrica baseado na metodologia de avaliação do ciclo de vida de 
modo a identificar potenciais impactos relacionados ao uso da água dentro 
das dimensões espacial e temporal. Por se tratar ainda de um rascunho, 
poderão ocorrer alterações mas, em linhas gerais, sugere que o estudo pode 
ser modular, e diferentes estágios do ciclo de vida podem ser agregados de 
modo a compor a Pegada Hídrica em si, com a identificação de mudanças 
na qualidade e quantidade dos mais diversos usos deste recurso. 

O citado rascunho também sugere que um estudo de Pegada Hídrica, con-
duzido de acordo com o que será proposto para a nova norma, poderá ser 
avaliado isoladamente, apenas como um estudo do aspecto água ou poderá 
ser parte de um estudo mais complexo e compreensivo de avaliação am-
biental com a inclusão de diferentes categorias de impacto, com a possibili-
dade de resultar em um indicador de impacto único ou múltiplo.

Um dos diferenciais mais expressivos sobre um estudo de Pegada Hídrica 
conduzido em uma abordagem de ciclo de vida reside na adoção da unida-
de funcional, na qual o resultado será relativamente calculado. De acordo 
com o estabelecido pelas normas NBR ISO 14040 e 14044 (ABNT1e2, 2009), 
é preciso estabelecer uma função para o produto/sistema estudado e a uni-
dade funcional é a quantificação da função previamente estabelecida.
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A avaliação é conduzida no nível de uma área pré-definida, considerando 
inclusive a interação entre as diferentes fontes do recurso e as alterações de 
uso da terra.

A diretriz metodológica proposta sugere a inclusão das quatro fases de uma 
avaliação do ciclo de vida, conforme citado anteriormente: definição do ob-
jetivo e escopo; análise do inventário; avaliação de impacto e interpretação, 
porém, ressalta-se que o resultado dos inventários do aspecto água, basea-
dos apenas em volumes não devem ser reportados como a Pegada Hídrica 
em si, mas  sim como resultado do inventário de água.

Caso o estudo de Pegada Hídrica seja desenvolvido de maneira isolada, 
considerando-se apenas o aspecto água, este  deverá ser relacionado aos 
diferentes impactos ambientais potenciais relacionados ao uso do recurso 
da forma mais compreensível possível. Por outro lado, caso o estudo de Pe-
gada Hídrica seja desenvolvido como parte de uma avaliação mais comple-
xa (parte de uma ACV, por exemplo,) os mesmos mecanismos ambientais 
considerados no estudo isolado devem ser considerados.

Definição do objetivo e escopo

Da mesma forma que a condução de uma ACV, o objetivo de um estudo de 
Pegada Hídrica deve ser claramente definido quanto a aplicação pretendi-
da, razões de condução do estudo e público alvo, deixando claro e explícito 
se o estudo pretende fazer avaliações comparativas para serem divulgadas 
ao público em geral. O escopo de um estudo de Pegada Hídrica deve ser 
consistente com o objetivo pré-estabelecido devendo constar: o sistema de 
produto a ser estudado (estabelecimento das fronteiras), função, unidade 
funcional, avaliação preliminar, dados requeridos com os respectivos níveis 
de qualidade sobre a fonte de informação, procedimento de alocação, esco-
lhas opcionais e procedimentos assumidos, dimensões espacial e temporal 
do estudo, categorias de impacto abrangidas com as respectivas metodo-
logias de avaliação, limitações do estudo, condições básicas da atividade 
avaliada (tecnologia), especificações de como o estudo será reportado e o 
tipo de revisão crítica a que o mesmo será submetido.

Em alguns casos, o escopo do estudo poderá ser revisado em decorrência 
de limitações inesperadas ou informações adicionais, reforçando assim a 
natureza interativa de execução das etapas de um estudo de Pegada Hídrica.
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A fronteira do sistema de produto determina quais unidades de processo 
serão incluídas no estudo e o critério de exclusão deverá ser explicado no 
escopo de modo a não permitir que estágios com potencial significativo de 
mudanças no resultado final do estudo sejam excluídos.

Algumas unidades de processo necessitam ser detalhadamente avaliadas, 
com dados primários, devido à significativa contribuição para o resultado 
da Pegada Hídrica. Outras unidades de processo, por sua vez, podem ter 
os dados de inventário baseados em dados secundários, de literatura, ou 
dados estimados, de acordo com o grau de significância no sistema ou de 
acordo com o grau de dificuldade de obtenção dos mesmos. Em todos os 
casos, é necessário o total detalhamento no escopo.

A avaliação das unidades de processo que compõem o sistema de produto 
deve considerar que o recurso água depende da disponibilidade local, ou 
seja, unidades de processo localizadas em diferentes áreas devem ser ava-
liadas separadamente.

Quando o resultado de um estudo de Pegada Hídrica tiver a finalidade 
comparativa, as fronteiras do sistema de produto devem ser equivalentes e 
consistentes de modo a permitir a comparação.

Um estudo de Pegada Hídrica com abordagem de ciclo de vida requer uma 
grande quantidade de dados a serem coletados, de acordo com as fronteiras 
adotadas e descritas no escopo:

•  quantidades de água usadas (entradas e saídas, nas mais variadas fontes);

•  tipos de recursos utilizados;

•  parâmetros de qualidade da água (tanto na entrada como na saída do 
sistema);

•  formas de uso;

•  mudanças nos fluxos superficiais e subterrâneos que podem ser observa-
dos com a mudança do uso da terra;

•  outras formas de interceptação de água;

•  localização do uso da água ;

•  mudanças sazonais sobre o fluxo da água que afetem o seu uso e qualida-
de de forma relevante para o estudo;

•  todos os outros dados necessários para a aplicação da metodologia de 
avaliação de impacto que será aplicada.



113

Tudo o que for assumido nas fases de coleta, validação, análise e agregação 
dos dados deve estar nitidamente documentado no escopo.

Avaliação preliminar

A avaliação preliminar é uma das fases de maior importância em um estu-
do de Pegada Hídrica, pois se trata da etapa onde será feito o diagnóstico e 
o planejamento do estudo. O primeiro passo em uma avaliação preliminar 
é a determinação do sistema de produto com as possíveis unidades de pro-
cesso que serão incluídas no cálculo da Pegada Hídrica. Com o sistema de 
produto devidamente definido, torna-se então necessário a elaboração de 
um mapeamento sobre a localização geográfica de cada unidade de proces-
so com a identificação posterior dos hot-spots ( áreas críticas de disponibi-
lidade de água). 

Dentre os detalhamentos a serem especificados, pode-se citar:

•  descrição sobre o grau de significância (grau de potencial de contribui-
ção para a Pegada Hídrica) que cada unidade de processo em estudo 
pode apresentar;

•  especificação da unidade de processo que necessitará de uma avaliação 
mais detalhada em termos de dados primários a partir do grau de signi-
ficância que esta unidade de processo terá na contribuição para a Pegada 
Hídrica analisada;

•  especificação das unidades de processo que poderão ter seus inventários 
baseados em dados secundários ou dados estimados devido ao seu baixo 
grau de significância 

Depois de fazer o mapeamento da fronteira geográfica sobre as unidades 
de processo que serão incluídas dentro do sistema de produto, é necessário 
identificar:

•  quais unidades de processo utilizam quantidade significativa de água;

•  se a qualidade da água de entrada é significativamente diferente da quan-
tidade de água na saída (em relação ao parâmetro para a avaliação do 
impacto de forma isolada);

•  a mudança na qualidade da água;

•  a carga poluidora potencialmente a ser lançada nos corpos hídricos (pe-
rante o ciclo de vida) mesmo se a unidade de processo dentro do sistema 
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de produto não usa água. Avaliar se esta carga poluidora possui poten-
cial de alterar a qualidade da água do corpo receptor (no caso dos resídu-
os sólidos classe I é preciso verificar se a disposição final destes resíduos 
possui ou não o potencial de contaminação aquática).

Coleta de dados

A avaliação da qualidade dos dados a serem coletados, tanto dados pri-
mários como secundários, deve abranger a cobertura temporal (idade dos 
dados e mínimo de cobertura); cobertura geográfica (área geográfica a qual 
cada respectiva unidade de processo responsável pela origem dos dados 
está localizada) e cobertura tecnológica (especificação da tecnologia uti-
lizada ) de modo a satisfazer as necessidades estabelecidas no objetivo do 
estudo. A precisão dos dados coletados também deve ser objeto de men-
suração do seu grau de variabilidade  assim como o grau de completeza  
(porcentagem dos fluxos que são estimados). Outra forma de avaliar a qua-
lidade dos dados a serem utilizados em um estudo de Pegada Hídrica é o 
grau de representatividade destes , ou seja, uma avaliação qualitativa sobre 
o grau de influência que determinado dado reflete na verdadeira população 
interessada, por exemplo, na cobertura geográfica, no período de tempo ou 
na cobertura tecnológica. A consistência dos dados também é outro fator 
importante a ser avaliado de forma qualitativa de modo que a metodologia 
possa ser aplicada uniformemente e possa ser reproduzida de forma inde-
pendente. Por estas razões, torna-se imprescindível checar todas as fontes 
de dados e informações de modo a reduzir as incertezas.

Com um grande volume de dados envolvidos, comumente se depara com 
dados faltantes que devem ser documentados de forma transparente e, 
quando suposições são feitas, estas deverão ser igualmente indicadas de 
acordo com as bases assumidas.

Os procedimentos de alocação da carga ambiental também devem ser cla-
ramente definidos na fase de descrição da coleta dos dados que devem se-
guir o que estabelecem as normas de ACV já publicadas.

ANÁLISE DO INVENTÁRIO

A agregação dos dados de inventário deve ser feita de forma diferenciada, 
uma vez que a água possui importante dimensão espacial e temporal (como 
concluído por Marzullo, 2010).
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Avaliação do impacto

A avaliação de impacto de um estudo de Pegada Hídrica com abordagem 
de ACV deve seguir o mesmo procedimento sugerido pelas normas ISO 
14040 e ISO 14044 já publicadas. A Pegada Hídrica pode, entretanto ser re-
presentada por um ou mais parâmetros que quantificam o potencial impac-
to no meio ambiente de um processo, sistema de produto ou organização. 
O uso da água normalmente afeta diversos mecanismos ambientais e exis-
tem, portanto, diversas categorias de impacto relacionadas às diversas áreas 
de proteção (saúde humana, qualidade dos ecossistemas e disponibilidade 
do recurso), conforme levantamento feito por Marzullo3 (2012). Tanto o 
tipo de indicador quanto a(s) categorias a serem avaliadas devem ser sele-
cionadas na fase de definição do objetivo e escopo do estudo. Os métodos 
de avaliação de impacto, também descritos no escopo, devem considerar o 
potencial impacto relacionado às alterações quanto à disponibilidade assim 
como alterações na qualidade da água para o consumo humano ou reque-
rida pelos ecossistemas de modo a manter a função de dar suporte à vida.

Interações metodológicas entre a WFN e a ISO 14046

Tendo em vista que em uma avaliação da Pegada Hídrica com abordagem 
de ACV é necessário estar descrito no escopo do trabalho a metodologia de 
avaliação de impacto que será utilizada, o cálculo da água cinza, como pro-
posto pela WFN, poderá ser empregado para a avaliação de impacto sobre 
a disponibilidade hídrica de uma determinada região geográfica.

À guisa de conclusão

A metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) já é consagrada inter-
nacionalmente como um importante instrumento para o desenvolvimento 
sustentável, pois avalia o desempenho ambiental de produtos, processos e 
serviços desde a extração da matéria-prima necessária para o suprimento 
de material e energia até a disposição final. O desempenho social e eco-
nômico pode ser igualmente avaliado com esta metodologia, reforçando 
assim o modelo tripartite de avaliação da sustentabilidade: ambiental, so-
cial e econômico. A água é um importante insumo para qualquer processo 
produtivo e a avaliação dos seus múltiplos usos e respectivos impactos ao 
longo do ciclo de vida de um produto é caracterizada pela Pegada Hídrica 
que, dependendo do escopo inicial adotado para o estudo, poderá ser cal-
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culada com o uso  conjunto da metodologia proposta pela WFN conforme 
apresentada por Ashok Chapagain neste livro.
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CAPÍTULO 6

O SETOR PRIVADO E A PEGADA HÍDRICA: RISCO, OPORTUNI-
DADE E VULNERABILIDADE

Vanessa Empinotti

Introdução

De acordo com o relatório Changing Our Water Future, promovido em 
conjunto pelo International Finance Corporation (IFC), McKinsey & 
Company e um consórcio de empresas multinacionais1, a escassez da água 
é considerada um dos grandes riscos que o setor privado enfrenta na atuali-
dade e, para ser respondida, necessita de ações colaborativas entre os vários 
atores da sociedade (Addams, Boccaletti et al., 2009). Este estudo indicou 
que o uso eficiente dos recursos hídricos é chave para a melhoria e garantia 
da disponibilidade hídrica no mundo, entretanto, iniciativas desenvolvidas 
pelos setores agrícolas e industriais nesta área, cresceram apenas 1% entre 
1990 e 2004. Para os autores deste estudo, se não ocorrer uma melhoria 
significativa no manejo dos recursos hídricos, será muito difícil superar o 
desafio de prover alimentos suficientes e ao mesmo tempo garantir a gera-
ção de energia para a população mundial no futuro.    

Este relatório fazia parte de um processo de reflexão sobre o papel da água 
nas atividades econômicas, que se transformava de um insumo de produ-
ção acessível e de baixo custo para um recurso escasso sob grande pressão 
social. A mudança deste entendimento decorreu do aumento da escassez 
de água em algumas regiões do mundo, combinadas com as elevadas ex-
pectativas dos consumidores e investidores com relação à responsabilida-
de socioambiental das indústrias e o aumento da regulamentação sobre 

1  Este consórcio é formado pelas empresas Barilla, The Coca-Cola Company, Nestlé S.A, SABMiller, 
New Holland Agriculture, Standard Chartered Bank e Syngenta AG.
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seu uso pelos Estados. Com isso, as corporações voltaram a sua atenção 
às práticas de uso eficiente dos recursos hídricos e que ao mesmo tem-
po propiciavam a diminuição dos riscos nas suas atividades industriais  
(NATIONS, 2009).  

Entre as estratégias apropriadas pelo setor industrial destacam-se as práti-
cas relacionadas com o aumento da eficiência do uso da água nos processos 
produtivos; assim como a redução do impacto negativo de suas atividades 
sobre a qualidade da água presente em sua região de atuação. Dessa forma, 
empresas como Lewis, Pepsi-Co, SABMiller e Unilever começaram a uti-
lizar o indicador da Pegada Hídrica com o objetivo de mostrar o seu com-
prometimento em desenvolver ações que propiciassem a diminuição o seu 
impacto sobre a disponibilidade hídrica onde suas plantas industriais estão 
localizados (Gerbens-Leenes e Hoekstra, 2008). 

A apropriação do conceito da Pegada Hídrica pelo setor industrial, princi-
palmente por multinacionais, organizações não governamentais ambien-
talistas e redes de discussões internacionais como a GreenBiz.com, Water 
Stewardership Alliance e Water Footprint Network, representaram a cria-
ção de novos espaços de negociação localizados fora do estado e que ti-
nham por objetivo definir regras e acordos que futuramente servirão de 
base para políticas públicas (Cashore, 2002). Tais dinâmicas transforma-
ram o setor industrial em um importante ator na modificação das relações 
entre os recursos hídricos e a cadeia produtiva. Com isso esse capítulo tem 
como objetivo discutir a apropriação da Pegada Hídrica pelo setor indus-
trial, com foco principal na experiência brasileira, e identificar como este 
setor redefiniu a questão dos recursos hídricos em suas ações nos espaços 
de negociação.

O capítulo começa analisando como a questão de governança da água e a 
participação do setor privado foi discutida até o momento. Em seguida são 
apresentados casos de como o método da Pegada Hídrica foi apropriado 
por diferentes empresas no Brasil e quais foram os resultados sobre o en-
tendimento das práticas de recursos hídricos neste contexto. 

Governança da água e o setor privado

A governança da água se caracteriza por ser um espaço público, onde a 
sociedade civil pode dialogar e negociar sua agenda com os entes do Es-
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tado e assim estabelecer alianças e cooperação, que ao fim terão influencia 
sobre a regulamentação de políticas públicas e das regras para a gestão dos 
recursos hídricos. Ao analisar as ações e dinâmicas de negociação envol-
vendo as organizações da sociedade civil, grande parte dos estudos entende 
essa categoria a partir da perspectiva de organizações não-governamentais 
(ONGs), associações, sindicatos e movimentos sociais. Entretanto, entida-
des representativas do setor privado também fazem parte da sociedade civil 
e assim a agenda deste segmento representa interesses de diferentes setores 
que incluem a indústria, a agricultura, o meio ambiente, direitos humanos 
ou gênero. Nesse contexto, é importante observar as diferenças que existem 
entre as estratégias do setor privado e dos movimentos sociais. Enquanto 
que os movimentos sociais trabalham de forma plural e com uma diversi-
dade de questões, o setor privado se organiza em estruturas hierárquicas, 
normalmente apoiadas por redes onde são preestabelecidos entendimentos 
e ações referentes as questões em discussão (Cashore, 2002; Abramovay, 
Voivodic et al., 2010). 

A relação entre o setor privado e a água ocorre de várias maneiras, se trans-
forma no tempo e exerce impacto marcante na disponibilidade dos recursos 
hídricos. Entretanto tais relações foram até então pouco exploradas nos es-
paços acadêmicos. Entre as suas diferentes facetas, a água foi normalmente 
reconhecida como um insumo de produção e o setor privado como usuário 
que exerce influência marcante na disponibilidade e no acesso a este recurso 
(Sojamo, Keulertz et al., 2012). Com o enfraquecimento da perspectiva key-
nesiana e o fortalecimento dos princípios neoliberais na agenda mundial, o 
manejo dos recursos hídricos se tornou objeto de mercado. Nesse contexto, 
agencias multilaterais e governos incentivaram o setor privado a assumir a 
distribuição e  o abastecimento da água, o que reposicionou os recursos hídri-
cos como uma nova oportunidade para a exploração comercial e a geração de 
lucro (Bank, 1992; Sikkink, 1997; Seligson e Passé-Smith, 1998; Gore, 2000; 
Fine, 2001). Desta forma, com o objetivo de melhorar as práticas de uso e a 
eficiência na distribuição e acesso à água, essa nova abordagem transformou 
a governança da água ao introduzir a privatização dos serviços de abasteci-
mento e tratamento, ao adicionar um valor econômico ao recurso, ao criar 
mercados para a sua comercialização e ao inserir práticas de tomada de de-
cisão baseadas nos conceitos de descentralização e participação (Bank, 1992; 
Lee, 1995; Lipschutz, 1998; Brannstrom, 2004; Budds, 2004; Jacobi, 2004). 

Enquanto que as mudanças no processo de tomada de decisão foram bem 
aceitas (Jacobi, 2006; Abers, 2007; Empinotti, 2007), as ideais sobre a pri-
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vatização da água foram recebidas com resistência, chegando a casos ex-
tremos como em Cochabamba na Bolívia onde conflitos armados entre 
a população e a polícia ocorreram durante protestos contra um processo 
arbitrário de privatização dos serviços de distribuição que implicou no au-
mento exacerbado das taxas da água (Bustamante, 2004; Goldman, 2005; 
Perreault, 2005). A resistência popular na efetivação das propostas neoli-
berais descritas acima; levou as agências multilaterais a analisar outras prá-
ticas que poderiam contribuir para a conservação da água e a partir daí 
promover seu acesso universal à população. 

Entre essas novas ações, está o desenvolvimento e fortalecimento de prá-
ticas de uso eficiente da água e ferramentas de gestão que orientem tais 
ações. Com isso, conceitos como a Água Virtual e a Pegada Hídrica se tor-
naram chave nessa nova estratégia. O conceito de Água Virtual, proposto 
em 1998 por Toni Allan, surgiu com o objetivo de desafiar a teoria que as-
sociava o estresse hídrico às guerras, mostrando a existência de outros me-
canismos que regulavam a oferta de água em um país, como por exemplo 
a importação de produtos agrícolas (Allan, 1998; Hoekstra e Hung, 2005; 
Carmo, Ojima et al., 2007; Warner e Johnson, 2007). Nesse sentido, a Água 
Virtual corresponderia à quantidade de água utilizada na produção de um 
produto, abrindo dessa forma um novo diálogo sobre a mobilidade da água 
no planeta e tornando clara a ligação entre consumidores e produtores lo-
calizados em diferentes países (Allan, 2001; Allan, 2003). 

A partir dessa discussão, em 2002, surgiu o conceito da Pegada Hídrica que 
teve como objetivo chamar a atenção para as dimensões globais da água por 
meio da relação entre o consumidor e as práticas de uso da água na produção 
de bens de consumo (Hoekstra, 2002; 2008; Hoekstra e Chapagain, 2008).

Esse novo enfoque que relaciona as práticas de uso da água com o consu-
midor final expandiu o leque de gestores (stakeholders), e incluiu os con-
sumidores, o comércio e a indústria (Hoekstra, 2008b). No caso específico 
do setor produtivo, a indústria mostrou interesse em utilizar tal conceito ao 
reconhecer que a má gestão da água levaria ao aumento dos riscos de suas 
atividades em função da redução da disponibilidade hídrica, mas também 
por reconhecer como o uso inadequado da água é capaz de causar danos 
à sua imagem coorporativa e por levar o Estado a aumentar o seu contro-
le regulador sobre as atividades indústrias (Hoekstra, 2008b). A apropria-
ção do conceito da Pegada Hídrica pelo setor produtivo, principalmente 
por multinacionais e redes de discussões internacionais como a GreenBiz.
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com e Waterstewardership Alliance que tem como membros instituições 
multilaterais (International Finance Corporation, Nações Unidas, Banco 
Mundial), organizações não governamentais (WWF, TNC, World Business 
Council for Sustainable Development - WBCSD) e multinacionais estran-
geiras (IBM, GE, Nestlé, Coca-Cola, Dole) e nacionais (Natura, Vale, Pe-
trobrás) transformou este setor em  importante ator na modificação das 
relações entre os recursos hídricos e a cadeia produtiva. Nesse contexto, 
a governança da água tomou um novo rumo e começou a produzir novos 
arranjos entre as práticas de produção e o consumo da natureza. 

Onde antes o setor privado participava como prestador de serviço e tinha a 
distribuição da água como seu principal negócio, agora, engajado na ques-
tão dos recursos hídricos, é também formado por empresas usuárias de 
água, cujo interesse é influenciar a governança da água por meio da lide-
rança na discussão de práticas e parcerias que levem à valoração de tal re-
curso em seu produto final. 

Risco e acesso à água: a Pegada Hídrica como ferramenta de gestão de em-
presas internacionais
 
Organizações não governamentais ambientais e agencias multilaterais se 
aproximaram do setor privado com o objetivo de oferecer ferramentas de 
gestão que promovessem o uso eficiente da água e consequentemente di-
minuíssem o risco de produção. Nesse contexto, o setor privado passou a 
ser considerado um ator estratégico na promoção de um modelo de desen-
volvimento que concilia o crescimento econômico com a preservação dos 
recursos hídricos. 

Esta iniciativa estava fundamentada no conceito de shared risks que entende 
que os riscos que uma empresa têm com relação à questão de escassez hí-
drica também é vivenciado por outros usuários, como por exemplo outras 
empresas, agricultores, comunidades e o ecossistema (Mason e O’Mahony, 
2008). Por isso as empresas deveriam assumir uma posição de liderança 
frente as discussões relacionadas ao uso da água com o objetivo de garantir 
o acesso à água para as pessoas e ecossistemas presentes em sua bacia de 
atuação (Pegram, Orr et al., 2009; Orr e Cartwright, 2010). 

Por possibilitar o entendimento de como a água é utilizada por diferentes 
atividades econômicas presentes em bacias hidrográficas, a Pegada Hídrica 
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se tornou uma opção atraente (Pegram, Orr et al., 2009). Como parte de 
sua estratégia para a conservação da natureza, ONGs ambientalistas como 
a WWF e a TNC ofereceram às empresas o acesso à metodologia como 
oportunidade para que o setor privado se engaje em ações de mobilização 
que levem à conservação dos recursos hídricos. As ONGs ambientalistas 
acreditam que as empresas podem se beneficiar no momento em que re-
pensem suas práticas de produção e desenvolvam ações que levariam a um 
melhor uso e conservação dos recursos hídricos além do espaço de suas 
fábricas. Tais práticas, poderiam proporcionar uma interlocução até então 
inexistente com o Estado, e assim possibilitariam a participação do setor 
privado na elaboração de políticas públicas que incluiriam tais iniciativas 
(Orr e Cartwright, 2010). Nesse aspecto, se abriu uma oportunidade de 
reposicionamento do setor privado em dialogar com o Estado e assim in-
fluenciar na elaboração e fomento de práticas de governança da água que 
levem à diminuição dos riscos que a falta de água exerce sobre as atividades 
produtivas e o desenvolvimento econômico da bacia e do país em questão.

Assim, empresas como The Coca-Cola Company, Barilla, Nestlé e SABMil-
ler desenvolveram o estudo da Pegada Hídrica de suas plantas e em casos 
específicos, iniciaram projetos de parceria com as populações locais com 
o objetivo de reproduzir e fomentar práticas de uso eficiente da água. En-
tretanto, os valores da Pegada Hídrica dos produtos estudados não foram 
divulgados publicamente, sendo que o seu estudo serviu para uma reflexão 
interna do uso da água nas empresas, mas não abriu diálogo com o resto da 
sociedade para discutir possíveis práticas e os incentivos necessários  para 
motivar o uso eficiente da água pelas empresas. Algumas empresas mul-
tinacionais acolheram e utilizaram o método da Pegada Hídrica, mas os 
desdobramentos dessa ação ficaram a elas restritos, e portanto não se tem 
informações sobre as transformações que surgiram a partir de tais estudos. 

Com relação à governança da água, observa-se que o setor industrial assu-
miu uma posição de controle ao não disponibilizar as informações geradas 
a partir do estudo da Pegada Hídrica e dessa forma dificultou a reflexão do 
Estado e de organizações da sociedade civil na construção de novas ferra-
mentas que possam aumentar o controle de suas atividades por meio de 
regulamentações mais exigentes. Por outro lado, apoiou iniciativas que pro-
movam a elaboração de padrões de qualidade que incentivam a adoção de 
práticas de uso eficiente de água, mas que não imponham a obrigatoriedade 
de tais práticas nas empresas. 
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Ao mesmo tempo, a Pegada Hídrica e as parcerias entre empresas, ONGs 
ambientalistas e de desenvolvimento criaram um novo espaço de negocia-
ção onde as empresas tiveram a oportunidade de influenciar a elaboração 
de regras e políticas públicas, uma vez que sua experiência foi apresentada 
em fóruns nacionais e internacionais. Nesse contexto, os interesses das em-
presas ainda representam as demandas de seus acionistas e proprietários, 
sendo os lucros o principal objetivo; entretanto, o que mudou foi a forma 
de atingir o objetivo. Além das suas práticas de lobby, as empresas agora 
possuem um canal oficial de participação, tendo como seus interlocutores 
ONGs ambientalistas e de desenvolvimento. Assim sendo, as novas práticas 
de negociação não necessariamente garantem que o uso da água será reali-
zado de forma mais eficiente, pois ainda não existem resultados que com-
provem este fato, mas criam oportunidades para que os diferentes setores 
da sociedade definam e assumam os seus compromissos de forma pública 
e mais transparente seguindo, dessa forma, as premissas das novas práticas 
de governança corporativa e ambiental (Perret, Farolfi et al., 2006; Mason 
e O’Mahony, 2008).  

A Pegada Hídrica no contexto brasileiro: redefinindo a agenda sobre indi-
cadores de uso de água

No contexto brasileiro, a Pegada Hídrica foi apresentada aos gestores de 
água a partir de uma reunião proposta em conjunto pelas organizações não 
governamentais TNC, WWF e pela iniciativa Alliance for Water Stewar-
dship (AWS) e se chamava: Alliance for Water Stewardship: 1° Encontro no 
Brasil.  Nessa reunião estavam presentes acadêmicos envolvidos na temáti-
ca da água, gestores do estado e representantes do setor privado. O objetivo 
era apresentar a iniciativa da AWS, que propunha a criação de um modelo 
de certificação a ser definido em conjunto pelos setores privado, público 
e organizações da sociedade civil. Nesse caso, organizações ambientalistas 
internacionais sediadas no Brasil foram os atores que iniciaram a populari-
zação e disseminação da temática da Pegada Hídrica no país. 

A estratégia de atrelar a Pegada Hídrica a um processo de certificação foi 
além da doutrina de comando e controle onde o Estado é o principal inter-
locutor e apostou no protagonismo das organizações da sociedade civil em 
desenvolver acordos e regulamentações que possam ser utilizadas como a 
base de futuras políticas públicas (Cashore, 2002). Dessa forma, em vez de 
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fomentar as práticas do Estado e políticas públicas que levem a um maior 
controle das ações e seu impacto sobre o ambiente, as ONGs ofereceram 
instrumentos de gestão que pudessem reconhecer e premiar as empresas e 
produtores rurais que utilizarem práticas produtivas que levam ao uso mais 
eficiente dos recursos naturais. Nesse sentido, eles assumiram um papel de 
liderança na discussão da promoção de práticas de gestão no contexto dos 
recursos hídricos.

A partir desse evento, as discussões sobre a Pegada Hídrica ocorreram 
em várias frentes como seminários acadêmicos, workshops e reuniões e 
possibilitou o posicionamento dos atores com relação a  sua proposta.  O 
setor industrial brasileiro reagiu de duas maneiras. Por um lado, as empre-
sas de grande porte identificaram a Pegada Hídrica como um indicador de 
responsabilidade socioambiental, com o potencial de agregar valor ao seu 
produto e marca. Assim como outras multinacionais, para estas empresas, 
a Pegada Hídrica seria um meio de evidenciar a realização de suas práticas 
produtivas e o seu grau de eficiência no uso dos recursos naturais. Nesse 
caso, a Pegada Hídrica agregaria valor ao nome da empresa por meio de 
suas práticas de promoção do desenvolvimento sustentável. 

Por outro lado, as federações das indústrias e da agricultura brasileiras 
identificaram a Pegada Hídrica como uma metodologia problemática prin-
cipalmente pela forma em que a quantidade de água alocada no processo 
produtivo é calculada. Para esses representantes do setor privado, a Pegada 
Hídrica foi entendida como um indicador que seria usado para comparar 
a eficiência de uso a partir dos valores resultantes do seu cálculo. Nesse 
caso, se criou uma expectativa de que os valores referentes à Pegada Hídrica 
seriam comparados e serviriam de indicadores de eficiência de produção. 
Questão esta que se desvirtua do objetivo original do método, pois este 
nunca se propôs a ser utilizado como uma métrica comparativa para a efi-
ciência do uso da água no processo produtivo. 

As outras críticas levantadas por esse grupo estão relacionadas com a falta 
de dados primários que são necessários para o desenvolvimento do cálculo 
da Pegada Hídrica, a falta de um entendimento comum sobre o que signifi-
ca o termo Pegada Hídrica e qual a sua metodologia especifica para unifor-
mizar o conceito e então utilizá-lo para comparação entre produtos. Entre-
tanto a sua maior preocupação estava relacionada com a possível criação de 
ferramentas de gestão que definiriam a quantidade razoável de consumo de 
água que uma atividade produtiva possa ter e, dessa forma, fosse utilizada 
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como parâmetro para o controle do consumo de água de tais grupos. Para 
estes atores econômicos, qualquer proposta deve ter um caráter voluntário 
de apropriação pelas empresas, e que, ao mesmo tempo, deveria fazer par-
te de pacotes de incentivos que promovessem a mudança do processos de 
produção. Portanto, naquele momento, este grupo se posicionou contra a 
metodologia da Pegada Hídrica proposta pela WFN.

Um  comportamento similar por parte dos representantes das federações 
das industrias se repetiu nas discussões da ISO, onde a elaboração da Nor-
ma 14046, específica para a água, se encontra em fase de discussão. Nesse 
espaço de negociação, os representantes do setor privado se posicionaram 
com o objetivo de garantir que o amadurecimento da norma ocorresse, e 
que a proposta brasileira fosse encaminhada em um formato que não pre-
judicasse o setor nacional.  

Por outro lado, o Estado, que no início do processo se posicionou como 
liderança ao promover a oficina sobre coeficientes de eficiência do uso da 
água, assumiu a posição de observador nas discussões que ocorreram prin-
cipalmente fora das esferas institucionais dos sistemas de gestão de recur-
sos hídricos, como os conselhos e comitês de bacias. A Secretaria de Recur-
sos Hídricos e Ambiente Urbano se retirou da discussão e a ANA assumiu 
a representação do estado ao promover um evento que discutiu as várias 
práticas de contabilidade dos recursos hídricos no processo produtivo e 
ao assinar um convênio com uma ONG industrial para a elaboração de 
indicadores e relatórios que promovam a questão da água no setor privado. 
Entretanto, no momento, o estado não parece inclinado a estipular valores 
de referência para o consumo de água ao setor produtivo e parece ter aban-
donado o objetivo inicial de coeficientes de eficiência de consumo da água 
como base das ações voltadas à racionalização do uso da água no país. 

As razões por esse comportamento do Estado pode estar refletindo duas 
questões. A primeira referente às dificuldade na elaboração de tais coefi-
cientes principalmente devido à falta de dados disponíveis e à fragilidade 
das metodologias escolhidas na elaboração do coeficiente proposto pela Se-
cretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. A segunda razão pode 
estar relacionada com a reação negativa do setor de usuários para o esta-
belecimento de valores de referência de consumo de água por atividade 
produtiva. Para os seus representantes, tais práticas estimulariam políticas 
públicas com ênfase na vertente de comando e controle,  nas quais o Estado 
define parâmetros e é responsável por monitorá-los e aplicar as penalidades 
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previstas na lei quando os parâmetros não são obedecidos. Com isso os 
órgãos de Estado responsáveis pela gestão de recursos hídricos assumiram 
uma posição de observadores com relação as diferentes propostas de pro-
moção do uso eficiente da água pelo setor privado, mas sem se posicionar 
em relação a nenhuma iniciativa. 

Nesse contexto se observou que a iniciativa que ganhou mais força foi 
aquela proposta inicialmente pela TNC e WWF, juntamente com a WSA, 
que sugeria a criação de um certificado que reconheça as diferentes pra-
ticas utilizadas por empresas no uso eficiente da água. Entre elas estão as 
iniciativas da WFN e da ISO, além de muitas outras ocorrendo em várias 
partes do mundo.  Essa opção evidenciou o protagonismo das organizações 
da sociedade civil em propor novas práticas de governança, que envolvem 
não só a academia e o Estado, mas tem seu foco principal no setor priva-
do. Além das ONGs ambientais, outro importante protagonista foi o setor 
industrial, representado por suas federações, que se posicionou fortemente 
contra algumas iniciativas e internalizou a discussão no setor industrial, a 
ponto de criar fóruns de discussão interna e cartas de posicionamento para 
os seus associados.

Tanto a proposta das organizações não governamentais, juntamente com o 
posicionamento do setor privado delineou os possíveis caminhos e práticas 
a serem adotadas com relação às ações referentes ao uso eficiente da água. 
De um lado, as federações da indústria, que reconheceram a importância 
de tal assunto, promoveram a sua proliferação no setor, mas ao mesmo 
tempo não aprovaram a criação de indicadores ou coeficientes de uso que 
pudessem se tornar referencia para políticas públicas ou comparações entre 
processos produtivos. Nesse contexto, a certificação se encaixa e agrada tal 
setor por ser voluntária, e abre a possibilidade de agregar valor ao produto 
daqueles que desenvolvem ações que otimizem o uso da água. 

Conclusão 

A construção social da água, a partir do uso da Pegada Hídrica pela indús-
tria, teve início quando as agências multilaterais e organizações ambientais 
internacionais redefiniram o papel do setor privado de ator degradador 
para ator atuante na melhora da qualidade desse recurso. Ao considerar a 
indústria como agente de transformação no uso eficiente de água, um novo 
discurso foi criado e chamou a atenção desse setor para a interface entre a 
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utilização da água como parte estratégica na gestão dos recursos naturais e 
o processo produtivo.

Um dos primeiros grupos a utilizar esta ferramenta foram as empresas mul-
tinacionais na área de alimentos, bebidas e vestuário. Entre outros aspectos, 
o que lhes atraiu para este método, foi a possibilidade de transformá-la em  
indicador de responsabilidade socioambiental e posteriormente em certi-
ficação, o que propiciaria a agregação de valor ao seu produto final. Neste 
caso, os valores da Pegada Hídrica seriam centrais para diferenciar e repre-
sentar a eficiência do uso da água no processo produtivo de cada empresa. 

Entretanto, os valores da Pegada Hídrica não podem ser comparados isola-
damente, sem levar em consideração o contexto da disponibilidade hídrica 
presente nas bacias hidrográficas em que o processo produtivo acontece. 
Apesar de fácil compreensão, os resultados da Pegada Hídrica por si só não 
representam a eficiência do uso da água, mas a quantidade de água alocada 
durante o processo produtivo. Na proposta original da Pegada Hídrica, a 
questão de eficiência pode ser trabalhada de forma individual, na escala 
interna de cada empresa, mas não entre produtos que são produzidos em 
diferentes regiões, pois os parâmetros utilizados no cálculo refletem não 
somente as condições naturais dos corpos de água; mas também os dife-
rentes parâmetros de controle da qualidade da água definido por políticas 
públicas nacionais e estaduais. 

Quando o setor industrial começou a refletir sobre o impacto da compara-
ção direta entre os valores da Pegada Hídrica, percebeu que isso não pode-
ria ser feito uma vez que a magnitude dos números não estaria diretamente 
relacionada ao uso eficiente da água no processo produtivo. Isso gerou duas 
reações: a de não divulgar os valores da Pegada Hídrica publicamente, mas 
sim as suas porcentagens, e de desvalorizar a iniciativa como um todo pois 
seus resultados não representariam os valores “reais” do consumo de água 
nas práticas produtivas. 

Ou seja, em vez de apresentar os valores da Pegada Hídrica em litros de 
água/kg de produto, as empresas divulgaram as porcentagens de pegada 
verde, azul e cinza que compõem a sua Pegada Hídrica total. Com isso, se 
desviou a atenção para o valor total e se salientou que as práticas de uso 
eficiente da água podem ser aprimoradas ou já estão em uso. Assim,  as 
empresas avaliaram que não se exporiam em demasia, uma vez que os va-
lores absolutos da Pegada Hídrica não foram divulgados. Essa estratégia os 
protegeu de um maior controle e pressão da sociedade sobre a quantidade 
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de água alocada no processo produtivo, mas ao mesmo tempo demons-
trou o seu compromisso ao promover o estudo da Pegada Hídrica em suas 
plantas.
Por outro lado, o segundo tipo de reação, que desmereceu a iniciativa da 
Pegada Hídrica como um todo estava principalmente fundamentada na 
preocupação de que os valores da Pegada Hídrica se tornassem referencias 
para o cálculo de coeficientes de uso eficiente da água,  e promovessem a 
elaboração de políticas públicas que levassem a um maior controle do Es-
tado sobre a quantidade de água utilizada nos processos produtivos. 

Com isso, o que em um primeiro momento foi considerado interessante 
por ser de fácil compreensão e acessível ao público em geral, se transfor-
mou na maior razão para desmerecer o uso da Pegada Hídrica com um 
instrumento de gestão institucional.

A reação do setor industrial ilustra a dualidade da Pegada Hídrica. Por um 
lado, é muito atraente por comunicar de forma fácil e acessível a quanti-
dade de água alocada para a produção de um bem. Por outro lado, a sua 
sofisticação e capacidade de considerar o contexto local no seu cálculo faz 
com que esses números não possam ser comparados, pois a magnitude 
dos valores não representa o uso eficiente da água no processo produtivo. 

De qualquer maneira, a discussão da Pegada Hídrica pelo setor industrial 
trouxe a questão dos recursos hídricos para um novo patamar, aumentan-
do a atenção sobre o uso desse recurso, não só por parte do setor, mas pela 
sociedade como um todo. Assim a água começou a ser discutida como um 
recurso que é alocado em grandes quantidades pelo processo produtivo, 
e que por isso a sua responsabilidade sobre a sua disponibilidade no am-
biente se torna ainda mais importante. 

Tais alterações também influenciaram nas práticas de governança da água 
existentes. Em países onde as instituições de gestão da água são fracas e os 
espaços de negociação inexistentes, o desenvolvimento da Pegada Hídrica 
por empresas lhes possibilitou assumirem espaços de liderança na discus-
são sobre práticas e regras que promovam o uso eficiente da água. Aliadas 
a ONGs ambientalistas e de desenvolvimento, as empresas abriram um 
novo canal de influencia sobre as estruturas do Estado, mas ao mesmo 
tempo atraíram a atenção de outros atores da sociedade para as suas ações 
e consequências na disponibilidade hídrica de sua região.   

No plano interno das empresas, o uso da Pegada Hídrica pela indústria 
trouxe mais atenção às práticas de uso e monitoramento da água dentro 
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do processo produtivo, sendo que o foco se voltou principalmente para o 
tipo de fonte do recurso, os momentos da cadeia produtiva em que a água 
é mais utilizada, as perdas potenciais e impacto sobre a paisagem local e 
regional. Ao mesmo tempo, observa-se um grande interesse das empresas 
em transformar suas iniciativas de uso eficiente da água em ferramenta de 
negociação. No momento em que é aceito que a gestão dos recursos hídri-
cos deve ocorrer por meio de práticas integradas entre os vários usuários 
de água da bacia, a empresa divide a sua responsabilidade sobre o impacto 
e preservação do recurso e assim abre espaço para a negociação com os 
outros atores envolvidos. Assim, são propostas novas práticas e normas de 
uso dos recursos hídricos a partir da experiência desenvolvida localmente, 
o que inclui os interesses do setor privado. Nesse sentido, tal iniciativa po-
deria servir de referência para a posterior elaboração de políticas públicas, 
dessa forma garantindo a continuidade e o desenvolvimento de tais ações 
e ao mesmo tempo inserindo os interesses do setor privado nesse espaço 
político.   

No contexto brasileiro, as empresas e suas federações, juntamente com as 
ONGs ambientalistas assumiram o protagonismo na discussão sobre a de-
finição de instrumentos que levariam ao aumento do uso eficiente da água, 
deixando o Estado na posição de observador. Isto provocou uma mudança 
no teor da discussão que, inicialmente, se concentrava em definir diretrizes 
e metas que subsidiariam as ações voltadas à racionalização do uso da água 
no país e foi redirecionada para o desenvolvimento de práticas voluntárias 
do setor privado que fossem reconhecidas e recompensadas via certifica-
ção. A definição de padrões a serem seguidos foi posta de lado e a discussão 
se concentrou em iniciativas para desenvolver ferramentas que incentivas-
sem a adoção de práticas de uso eficiente da água, de forma voluntária e 
sem a necessidade de definir metas ou compromissos estabelecidos.     

Dessa maneira, a discussão referente ao uso eficiente da água pelo setor 
produtivo avançou, ainda que de forma tímida. A Pegada Hídrica, e sua 
discussão, serviu para que tal avanço ocorresse e ao mesmo tempo expos 
o posicionamento dos atores do sistema referente a tais iniciativas. Em um 
processo de governança, observou-se que a visão e agenda de determina-
dos atores prevaleceu sobre outras em consequência dos espaços que foram 
abertos e ocupados durante o processo de negociação. Apesar da metodo-
logia da Pegada Hídrica ter sido combatida por segmentos do setor privado, 
ela também proporcionou que tal discussão se tornasse realidade e parte da 
agenda de recursos hídricos do país. Nesse sentido ficou claro como o setor 
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privado assumiu posições de protagonismo e de influencia sobre as práticas 
de governança da água, o que implica maior responsabilidade quanto ao 
incremento da eficiência ou não, do sistema de gestão brasileiro. 

Por fim, a participação do setor privado como agente de mudança e mo-
bilizador de novas práticas de governança transformou a água em uma 
ferramenta econômica e política. É uma ferramenta econômica pois; se 
manejada de forma responsável, agrega valor e confiança ao produto. Já 
com relação a ser uma ferramenta política, o engajamento da indústria em 
ações com parceiros locais e internacionais na elaboração e divulgação de 
práticas que conciliam o uso e a conservação do recurso, faz com que o 
setor participe de discussões em esferas de tomada de decisão até então não 
alcançadas. Dessa forma, aumentou o seu capital político e sua capacidade 
de influencia sobre as regras que irão conduzir e controlar o sistema de ma-
nejo de recursos hídricos vigente na bacia e nos país onde a sua atividade 
se desenvolve.

Com isso, a água, antes considerada apenas como um insumo de produção 
estratégico; é recriada como um indicador de boas práticas e um canal de 
diálogo e de influencia, alterando a posição do setor privado nas institui-
ções e práticas de governança da água tanto local como globalmente. Ao 
trazer a água à arena de debate, possibilitando a visualização dos fluxos 
de água dentro do processo produtivo, métodos como a Pegada Hídrica, 
articulados por influentes tomadores de decisão, são capazes de alterar as 
práticas de governança da água e a importância de tal recurso nas discus-
sões nacionais e até internacionais. 
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CAPÍTULO 7

INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DE PEGADA HÍDRICA NO 
CONTEXTO CORPORATIVO: UM ESTUDO DE CASO A PARTIR 
DO APRENDIZADO DA NATURA 

Ines Cristina M. Francke

Natura e a Sustentabilidade

Desde sua fundação, há mais de quarenta anos, a história da Natura sempre 
foi guiada pelo desenvolvimento sustentável. Ao determinar nossa razão 
de ser, que prevê a criação e a comercialização de produtos e serviços que 
promovam o Bem Estar Bem, englobando a relação consigo próprio e com 
o todo, fizemos escolhas conscientes em direção à sustentabilidade do nos-
so negócio e do contexto em que estamos inseridos. E são tais escolhas que 
ajudam a contar a história da relação da Natura com a sustentabilidade.

A primeira ação concreta da Natura nessa direção se deu em 1984, com 
foco no tema dos resíduos sólidos por meio da criação de refis para os 
produtos e que resultou na redução de aproximadamente 50% do impacto 
ambiental das embalagens. Foi um processo lento, com pouca recepção ini-
cial, mas que hoje alcança significativos saldos positivos. 

O momento chave da estratégia da Natura na direção de uma clara política 
de sustentabilidade se deu no final dos anos 90, com a proposta clara de 
levar a ideia de desenvolvimento socialmente mais equilibrado e atuação 
ambientalmente correta para o centro do negócio. O resultado foi o lança-
mento da linha Ekos em 2000, com a determinação de usar a biodiversidade 
brasileira como plataforma de negócios e que teve consequências diretas 
para as futuras ações de sustentabilidade da empresa.  

Em 2001, seguindo o caminho de busca por uma gestão ambiental, foi 
adotado um modelo de análise do ciclo de vida (ACV) das embalagens. De 
acordo com essa metodologia, é possível monitorar e quantificar os im-
pactos ambientais de cada produto por todo seu ciclo, desde a extração de 
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matérias primas até o descarte final. Esse indicador levou à incorporação 
de práticas e processos que consideram as implicações das ações de ino-
vação através de medidas de redução da massa da embalagem, do uso de 
matérias-primas com menos externalidades negativas, além da utilização 
de materiais reciclados e recicláveis. 

Outra iniciativa foi a adoção da Tabela Ambiental em 2007. Presente nos ró-
tulos dos produtos, seus seis indicadores informam aos consumidores so-
bre as matérias-primas e o número de refis possíveis, com efeitos positivos 
de conscientização e um aumento dos indicadores ambientais disponíveis 
para nosso sistema de gestão ambiental. 

Nesse mesmo ano, o lançamento do Programa Carbono Neutro marcou 
o comprometimento da Natura com a redução das emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) ao longo de toda a cadeia produtiva. Hoje, o tema das 
mudanças climáticas está inserido no plano estratégico e prevê a redução 
em 33% das emissões de GEE até 2013, influenciando a tomada de decisões 
de toda companhia para amenizar os impactos do processo de produção e 
evitar o aumento de emissões. 

O Programa está dividido em três momentos: no primeiro, de Inventário, 
realizamos a medição e o registro de nossas emissões com um escopo am-
pliado, que engloba toda a operação para que possamos conhecer a exten-
são dos impactos e identificar oportunidades de redução em toda cadeia. 
Em seguida, é realizada a etapa de Redução, com ações para o controle das 
emissões por produto e do total de emissões internas. A última fase é a da 
Compensação, quando são tomadas medidas para neutralizar as emissões 
que não puderam ser evitadas e inclui projetos que apresentam benefícios 
socioambientais e que fazem com que todos os nossos produtos sejam car-
bono neutro. 

A instituição da Política de Uso Sustentável da Biodiversidade e do Conhe-
cimento Tradicional, em 2008, concretizou as práticas e os processos in-
ternos relacionados ao uso da biodiversidade brasileira. A política é fruto 
da percepção da Natura sobre os temas da Convenção sobre Diversidade 
Biológica e estabelece diretrizes para o uso dos insumos e a repartição de 
benefícios relacionados à pesquisa e geração de produtos baseados nos re-
cursos genéticos e/ou no conhecimento tradicional a eles associados. 

O Programa Amazônia, lançado em 2011, contribuiu para reforçar o com-
promisso com a elaboração de propostas de desenvolvimento sustentável 
para a região. O Programa prevê movimentar cerca de R$ 1 bilhão até 
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2020, incluindo investimentos na ampliação da produção na unidade de 
Benevides (PA), que passará a incluir todo o ciclo de produção da Ama-
zônia e na construção de um Centro de Conhecimento em Manaus (AM). 
A proposta é unir pesquisadores locais e profissionais da Natura e atrair 
especialistas do mundo inteiro e, com isso, criar um polo de desenvolvi-
mento e transformar a Amazônia em um núcleo de conhecimento sobre 
biodiversidade.

Para a Natura, a preocupação com o uso da água na produção e no consu-
mo é prioritária e já em 2005 ficamos em primeiro lugar no prêmio Fiesp 
de Mérito Ambiental pelo ciclo da água no Espaço Natura Cajamar, por sua 
experiência na captação, o tratamento, o uso e o reaproveitamento da água. 

Dando continuidade a esse aprendizado e para conhecer o real impacto 
do nosso negócio nos recursos hídricos, há dois anos iniciamos um am-
plo diagnóstico de toda a cadeia produtiva através do conceito de Pega-
da Hídrica, aplicando a metodologia desenvolvida pelo pesquisador Arjen 
Hoekstra e o Water Footprint Network (WFN). Tal diagnóstico permite o 
conhecimento de todos os processos que mais consomem água e facilita a 
identificação de oportunidades de melhoria e ecoeficácia. 

O resultado de tais escolhas é uma posição de liderança no mercado de 
cosméticos e higiene pessoal da América Latina e o reconhecimento do 
nosso compromisso com o equilíbrio entre os impactos econômicos, so-
ciais e ambientais em toda a cadeia produtiva.  E foram esses preceitos que 
permearam nossa trajetória, mesmo quando a sustentabilidade ainda não 
era entendida como valor dentro da realidade corporativa.

Água, um tema prioritário

A água é essencial para a vida. Embora seja um recurso renovável, a água 
com níveis aceitáveis de qualidade é passível de escassez e a segurança do 
abastecimento é atualmente uma preocupação mundial. Dessa forma, por 
ter uma abordagem integrada - isto é, com uma visão que abrange todo 
o ciclo de vida do produto - o conceito de Pegada Hídrica oferece uma 
perspectiva mais ampla sobre como um consumidor tem suas atividades 
relacionadas aos recursos hídricos. Como forma de medir o consumo dire-
to e indireto de água doce, este conceito contribui para a formação de um 
indicador mais completo sobre o uso dos recursos hídricos.
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É também uma ferramenta de gestão de impactos de grande valia para o 
mundo corporativo. Por isso, a Natura tem usado sua experiência inicial 
de sucesso em Gestão do Ciclo de Vida para expandir o âmbito da ava-
liação ambiental adotado atualmente e as ferramentas utilizadas, sempre 
dando prioridade para medir de forma mais coerente seu impacto na água. 
De fato, nos últimos cinco anos, a sociedade e as empresas demonstraram 
conscientização e preocupação sobre os recursos hídricos, como um desa-
fio chave para a sustentabilidade a longo prazo – que alguns têm chamado 
inclusive de "o novo carbono". 

O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), associa-
ção global de empresas que lidam com o desenvolvimento de negócios e 
de sustentabilidade, acredita que as empresas podem desempenhar um pa-
pel ativo e responsável no sentido de garantir um futuro socialmente justo, 
ecologicamente sustentável e economicamente viável para a gestão da água.

Com isso em mente, a Natura iniciou uma série de estudos para apoiar a 
futura implementação de uma estratégia de sustentabilidade em água, se 
inspirando no modelo do Programa Natura Carbono Neutro e nos três pi-
lares que permeiam a iniciativa: medir, reduzir e compensar os impactos.

Experiência e desafios futuros

Projeto Piloto – uma perspectiva de produto

Como primeiro passo para entender melhor os impactos e a aplicabilidade 
da metodologia de Pegada Hídrica, escolhemos executar um projeto piloto 
em parceria com o Water Footprint Network (WFN). Dois produtos cos-
méticos do portfólio foram escolhidos, um perfume e um óleo corporal, e 
a Pegada Hídrica explorada e quantificada considerando uma abordagem 
de ciclo de vida e aplicando a metodologia descrita na primeira versão do 
Manual do WFN (Hoekstra, Chapagain, Aldaya, & Mekonnen, 2009). A 
escolha desses produtos foi guiada pela necessidade de entender a influên-
cia de suas características específicas nos indicadores de Pegada Hídrica. 
Enquanto o óleo corporal é utilizado pelo consumidor durante o banho, e 
contempla um ciclo de vida mais complexo quando consideramos a fase de 
uso e descarte do produto, o perfume é um produto de alta relevância para 
o negócio da Natura.
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O escopo e os limites do estudo foram definidos da forma mais ampla e 
inclusiva possível, considerando os três indicadores, azul, verde e cinza, e 
permeando todas as etapas do ciclo de vida dos produtos - da extração das 
matérias-primas e materiais de embalagem, processos produtivos, até o uso 
final pelo consumidor.

Com base nas formulações dos produtos, foram coletados os dados cor-
porativos de todas as operações da Natura e dos nossos fornecedores dire-
tos. Quando necessário, as informações foram complementadas através de 
bancos de dados de ACV reconhecidos. É importante ressaltar que não só 
matérias-primas e os materiais de embalagem foram contemplados, foram 
incluídos na análise também os materiais de apoio, como revistas Natura, 
sacolas e caixas. Tudo aquilo que é relevante e indispensável para a manu-
tenção do negócio foi considerado, seguindo o racional aplicado no inven-
tário de Gases de Efeito Estufa.

Os resultados foram compilados descrevendo os valores de água azul, verde 
e cinza de cada insumo e de cada etapa do ciclo de vida. Resgatando os con-
ceitos, a água azul é o consumo de recursos de água doce, de fontes super-
ficiais e subterrâneas, ao longo da cadeia. Este consumo é referente à perda 
de água, ou seja, é explicado pela alteração do balanço hídrico do recurso 
disponível, que ocorre por meio da evaporação, da incorporação no produ-
to ou da devolução do recurso em outro local. A água verde é o consumo de 
água de precipitações (chuva), sendo contabilizada através da quantidade 
evaporada e incorporada pela produção agrícola durante seu crescimento 
no processo de evapotranspiração.  E a água cinza é um indicador de polui-
ção definido como o volume de água doce necessária para assimilar a carga 
de poluentes com base nos padrões locais de qualidade ambiental da água. 

Apesar da simplificação de algumas premissas e do uso de banco de dados 
de uma forma mais genérica, foi possível avaliar os principais impactos e 
identificar os pontos de atenção ao longo do ciclo de vida dos produtos. 

A complexidade e a influência da fase de uso do produto foi um dos pontos 
que mais nos chamou a atenção. Um produto rinsável, ou seja, um produto 
usado no banho, requer água para ser utilizado corretamente pelo consu-
midor e seu ciclo de vida vai além do consumo de água pelo chuveiro ou 
torneira: compreende também as variáveis de tratamento de efluentes da 
região - o efluente gerado será ou não tratado antes de ser devolvido ao 
recurso hídrico local? - tornando os resultados altamente sensíveis à reali-
dade local.
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Na tentativa de quantificar o potencial poluidor nos recursos hídricos na 
fase de uso dos produtos (ritual de banho), primeiramente foi conduzida 
uma análise química da amostra do óleo corporal e os 20 parâmetros legais 
descritos na legislação nacional (Resolução CONAMA no 357, 2005) foram 
avaliados e comparados, resultando no volume teórico de diluição necessá-
rio para assimilar a carga de poluentes – a chamada água cinza.

Em seguida, a realidade do sistema de saneamento básico no Brasil pas-
sou a ser incluída nos cálculos, seguindo as informações oficiais divulgadas 
pela Agência Nacional de Águas (ANA). Para a Pegada Hídrica do óleo, por 
exemplo, foi considerado um déficit de 75% no tratamento de esgoto em ní-
vel nacional, ou seja, apenas 25% do efluente gerado teoricamente passaria 
por estações de tratamento qualificadas e o remanescente seguiria direto 
para os corpos hídricos. Neste estudo piloto de produtos, aplicamos per-
centuais gerais, porém, a necessidade de regionalizar os fatores tornou-se 
imprescindível para um resultado coerente e esta melhoria foi implemen-
tada no processo de inventário corporativo (a regionalização dos dados foi 
feita a partir de informações de venda de produtos por município).

A pegada cinza da fase de uso de produtos rinsáveis representou de 95 a 
98% do total da Pegada Hídrica. Apesar da incerteza dos dados, mostrou 
a relevância de incluir esta fase na análise, muitas vezes negligenciada pela 
falta de informações mais concretas. 

A Pegada Hídrica de energia foi outro ponto de discussão importante. 
Para o Brasil, dados específicos sobre produção de energia, principalmente 
proveniente de hidrelétricas, são essenciais para gerar indicadores que re-
presentem impactos locais. Contudo, após a aplicação do modelo sugerido 
para estimar o consumo de água indireta associada à produção de energia, 
concluiu-se que estes resultados apresentavam um nível muito elevado de 
incerteza. 

De forma geral, o fator limitante mais crítico do estudo, foi a falta de bases 
de dados que descrevam o consumo de água, tal como definido pela meto-
dologia da Pegada Hídrica. Atualmente, os bancos de dados existentes con-
têm apenas informações sobre retirada de água e não consideram os fluxos 
de água. De acordo com o conceito de Pegada Hídrica, o termo “consumo” 
de água refere-se à água evaporada no processo, incorporada no produto, 
ou que não retorna para a mesma zona de captação. Desta reflexão, surgiu 
uma parceria com a consultoria suíça Quantis e outras empresas para fi-
nanciamento de um banco de dados regionalizado, utilizado nos estudos e 
aplicações posteriores, o Water Database Project.
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O estudo permitiu também identificar as principais dificuldades na aplica-
bilidade e sua limitação metodológica, trazendo consigo uma lista de me-
lhorias e adaptações a serem realizadas para adequar o método ao ambiente 
corporativo.

Inventário Natura – um novo olhar para o negócio

A contabilização do consumo de água por atividades econômicas, tam-
bém denominada "Pegada Hídrica da empresa", refere-se ao volume total 
de água utilizada, direta e indiretamente para o suporte do negócio. Nesse 
caso, a Pegada Hídrica de uma empresa é formada por dois componentes: 
o uso de água direto pelo produtor, para a produção / fabricação ou para 
atividades de apoio, e o uso da água indireto, na cadeia de abastecimento do 
produtor ou do consumidor (Gerbens-Leenes & Hoekstra, 2008).

Como próximo passo, após entender a aplicabilidade da metodologia e os 
hotspots de nossa cadeia de valor, iniciamos a etapa de cálculo da Pega-
da Hídrica de nosso negócio. O objetivo deste estudo foi avaliar de forma 
ampla o consumo de água e o impacto potencial da Natura, considerando 
todos os produtos e seus respectivos ciclos de vida, produzidos em 2010. 
No mapeamento foram consideradas as seguintes etapas (Figura 1):

•  Pegada Hídrica da Cadeia de Fornecimento: consumo de água associado 
à cadeia de fornecimento de matérias-primas e materiais de embalagem;

•  Pegada Hídrica Operacional: consumo de água associado às atividades 
operacionais do negócio;

•  Pegada Hídrica da Distribuição: consumo de água associado à logística 
de distribuição do sistema de venda direta - entrega em domicílio para 
as consultoras;
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Gráfico 1. Pegada Hídrica Corporativa – percentuais de água verde, 
azul e cinza do inventário de água Natura

Pegada Hídrica da Cadeia de Fornecimento

Primeiramente, foi concluído um estudo preliminar sobre o consumo de 
água para todas as matérias-primas e materiais de embalagem utilizadas 
nos produtos da Natura através de um screeningdo banco de dados dispo-
nível naquele momento (base de dados Ecoinvent 2.1). O foco principal foi 
entender a potencial pegada de água azul de diferentes materiais versus a 
quantidade em quilogramas consumidos e, assim, priorizar a coleta de da-
dos. As pegadas de água verde e cinza não foram consideradas nesta etapa 
inicial por sua complexidade de parâmetros e indisponibilidade de dados. 
Uma lista de classificação para todos os materiais chamada "Lista ABC" foi 
criada para indicar os materiais mais representativos em termos de pegada 
de água azul, definindo os itens a serem mapeadas com maior ou menor 
detalhe, de acordo com sua contribuição para a Pegada Hídrica total.

Para todos os materiais previstos na Lista A, foi realizada uma pesquisa 
com os fornecedores, reunindo dados de consumo de água, consumo de 
energia, efluentes gerados e produção para o ano de 2010. Adotamos um 
critério de corte em relação aos consumos de 1%, ou seja, foram ignorados 
todos os materiais que representaram menos de 1% da massa total. 

A informação sobre a Pegada Hídrica de materiais remanescentes (Lista B e 
C) foi pesquisada na WaterStat Database (WFN) e, quando não disponível, 
calculada de acordo com a base de dados de apoio. Para este estudo, um 
consórcio de empresas lideradas pela consultoria Quantis e com partici-
pação do grupo Ecoinvent desenvolveu uma versão melhorada da base de 
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dados (Water Database Project), mais direcionada para a Pegada Hídrica. 
Além disso, também foram considerados para os cálculos a eletricidade 
consumida nos processos e os elementos poluentes de maior impacto. Des-
taca-se que os parâmetros de qualidade utilizados para o cálculo da pegada 
cinza foram inspirados na legislação brasileira vigente (Resolução CONA-
MA no 357, 2005).

Para contemplar o processo de lixiviação associado ao uso de fertilizantes 
em fases agrícolas, considerou-se que 10% do nitrogênio aplicado atingem 
os recursos hídricos, tal como recomendado por Mekonnen & Hoekstra 
(2011). Dado este parâmetro, a concentração máxima permitida foi con-
siderada como sendo de 20 mg / l de Nitrogênio (Resolução CONAMA no 
430, 2011).

Uma das atividades essenciais para a realização dos cálculos foi a definição 
de fatores médios de Pegada Hídrica para o consumo de energia elétrica e 
combustíveis, pois seu uso permeia todo o ciclo de vida dos produtos. 

Os valores de Pegada Hídrica para a produção de energia elétrica no Brasil 
foram obtidos através de uma combinação de dados de geração média a 
partir das principais fontes de eletricidade do Brasil (ANEEL, 2011) e dos 
fatores de Pegada Hídrica descritos por Gerbens-Leenes, Hoekstra & Van 
Der Meer (2008), e Mekonnen & Hoekstra (2011). Além disso, informa-
ções de usinas hidrelétricas brasileiras foram incorporadas ao quadro de 
cálculo quando disponíveis (Mekonnen & Hoekstra, 2011; Mekonnen & 
Hoekstra, 2012), chegando ao resultado de que 71% da geração de fontes 
de total brasileiro é proveniente de hidrelétricas. 

Para os dados globais, seguimos a mesma abordagem usando uma matriz 
energética mundial que compreende de 16% de hidroeletricidade, com um 
fator de 244 l/kWh (média global descrita pela WFN), e 84% de fontes fós-
seis (Mekonnen et al. 2011).

No caso de combustíveis fósseis, incluindo os biocombustíveis, os valores 
de Pegada Hídrica descritos na literatura (Gerbens-Leenes, Hoekstra e Van 
der Meer, 2008; Mekonnen & Hoekstra, 2011) foram convertidos em fato-
res - litros de água por litro de combustível - através de dados de poder ca-
lorífico (PCI) disponíveis no Balanço Energético Nacional Brasileiro (EPE, 
2011).
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Pegada Hídrica Operacional e de Distribuição

A Pegada Hídrica operacional refere-se ao consumo de água relacionado às 
operações dos sites Natura e de terceiros. Considerando que há consumos 
diretos e indiretos de água para o suporte destas atividades, a etapa foi di-
vidida em: Pegada Hídrica operacional direta e Pegada Hídrica operacional 
indireta. 

Para a pegada direta, consideramos volumes de captação de água e descarte 
de efluentes nas operações da empresa. Já no caso da pegada indireta, ana-
lisamos o consumo de água associado ao uso de eletricidade e combustíveis 
nas operações da Natura, aplicando os fatores previamente calculados para 
cada tipo de energia.

A Pegada Hídrica da fase de distribuição contempla o consumo de água 
associado à eletricidade e aos combustíveis necessários para o transporte e 
entrega dos produtos Natura para nossas consultoras. A Natura adotou um 
modelo de negócios de vendas diretas desde o início de sua história e hoje 
conta com mais de 1,4 milhão de consultores de vendas para disseminar a 
proposta de valor para seus consumidores (Natura Relatório Anual, 2011). 
A rede de distribuição que mantêm a estrutura de venda direta é sempre 
considerada em nossos estudos de impactos socioambientais por ser extre-
mamente relevante ao core business da empresa.

Pegada Hídrica do Uso e Descarte de Produtos

O cálculo da fase de uso e descarte dos produtos se tornou o maior desafio 
do processo de quantificação da Pegada Hídrica do negócio Natura. A Pe-
gada Hídrica é um indicador geograficamente explícito, não só apresentan-
do volumes de consumo de água e potencial poluidor, mas também os lo-
cais em que isto ocorre. Neste contexto, o status dos recursos hídricos locais 
e a estrutura de saneamento básico de cada região brasileira têm grande 
relevância na caracterização da fase final de uso pelo consumidor.

Apesar de o Brasil ser considerado um país rico em termos de disponibili-
dade de água - estima-se que cerca de 12% dos recursos hídricos superfi-
ciais do mundo estejam localizados no país -, há uma distribuição desigual 
espacial dos recursos hídricos no território brasileiro. Por exemplo, cerca 
de 80% de todos os seus recursos hídricos estão concentrados na região 
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da Bacia Amazônica, a menos populosa e com a menor demanda pelo re-
curso (ANA, 2011). Além disso, é preciso entender também o cenário de 
tratamento dos efluentes gerados no país, no qual as taxas de recolha e tra-
tamento de esgoto urbano ainda não é satisfatório, uma vez que para o 
ano base de 2008, 50,6% do esgoto urbano foi coletado e apenas 34,6% foi 
tratado antes de ser descartado nos corpos d’água (ANA, 2011).

Para o cálculo do consumo de água nesta fase, consideramos o ciclo ur-
bano da água, da captura ao descarte de efluentes, cobrindo as perdas do 
sistema de abastecimento de água, distribuição, coleta e tratamento de es-
goto. A fim de quantificar a água azul do uso dos produtos, uma pesquisa 
das taxas de perdas no sistema de abastecimento de água foi feita a partir 
de dados do Sistema Brasileiro de Informações Nacional de Saneamento 
(Ministério das Cidades, 2009). Além disso, para cada categoria de produ-
tos (sabonetes, xampus, hidratantes, entre outras), alocamos um volume de 
água necessário para seu uso, de acordo com a atividade de cuidado pessoal 
relacionada.

Os indicadores de Pegada Hídrica foram regionalizados por meio de dados 
locais de coleta e tratamento de efluentes, assim como o volume de vendas 
de produtos Natura por categoria e por região. A definição dos possíveis 
cenários para o descarte de efluentes em escala nacional contribuiu para 
uma melhor compreensão da potencial Pegada Hídrica de um produto da 
categoria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.

Transferências entre bacias hidrográficas também foram consideradas na 
análise, já que são necessarias para o abastecimento de regiões com escas-
sez de água e atender populações locais. Segundo a definição de água azul, 
esta transferência representa um volume de água “consumida”, pois não re-
torna ao seu lugar de origem. Os principais casos de transferências entre 
bacias hidrográficas no Brasil ocorrem nas áreas metropolitanas do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Salvador e Fortaleza (ANA, 2010).

A capacidade de assimilação de poluentes pelos recursos hídricos também 
foi contemplada. Os parâmetros de qualidade utilizados para o cálculo da 
Pegada Hídrica cinza foram os mesmos que os aplicados na cadeia de for-
necimento, seguindo a legislação vigente (Resolução CONAMA no 357, 
2005).

O consumo de energia elétrica também foi mapeado. Especificamente, foi 
contemplada a Pegada Hídrica gerada pela demanda de eletricidade tanto 
nos processos de tratamento e distribuição de água, quanto no tratamento 
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de efluentes gerados pelo consumidor após uso do produto (quando o tra-
tamento está disponível na região).

Pegada Hídrica do negócio Natura

Entre 2010 e 2011, a Natura revisou sua matriz de materialidade, inserindo 
a água como um tema prioritário para a estratégia da empresa. Com esta 
determinação, a empresa expressa sua preocupação com o futuro dos re-
cursos hídricos e internaliza e formaliza iniciativas para conter os efeitos 
da produção sobre o consumo de água e estabelecer medidas concretas de 
redução do impacto de seus produtos. 

Através do diagnóstico de toda cadeia produtiva, foi possível tomar conhe-
cimento do impacto real do nosso negócio, desde a extração das matérias-
-primas até a disposição final dos produtos, considerando tanto o consumo 
de água, quanto o potencial de poluição do recurso. E, por meio do inven-
tário de água, fortalecemos nosso conhecimento e desenvolvemos novas 
estratégias futuras para a gestão de recursos hídricos da Natura. 

As principais ações já tomadas para otimizar o uso de água nas operações 
incluem o aprimoramento dos sistemas de tratamento de uma das fábricas 
de Cajamar, que permitiu recuperar maior quantidade de água para reu-
so; um novo sistema de lavagem de rentank (tanques móveis), que a par-
tir de 2012 será replicado a outras unidades; substituição da água potável 
por água de reuso em subprocessos da Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE); e identificação de oportunidades de racionalização também para 
nossos terceiros.

Como resultado, em 2011 a Natura obteve uma redução de 4,7% no volume 
de água consumido por unidade produzida, com um volume de 41.630m³ 
de água reciclada e reutilizada. Tal economia significa o equivalente a 1388 
caminhões pipa1.

Além disso, a Natura foi a primeira empresa do setor de cosméticos a apli-
car o conceito de Pegada Hídrica de forma tão abrangente, e a única com-
panhia do mundo a criar um inventário de água contemplando todo o ciclo 
de vida de seus produtos.  Esse amplo diagnóstico está permitindo conhe-

1. Com capacidade para 30m³.
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cer em detalhes os nossos processos que mais consomem água ao longo da 
cadeia de valor, e será valioso para a identificação de oportunidades futuras 
de melhoria e definição de estratégias de longo prazo. 

Os resultados do inventário obtidos mostram que, de um lado, a Pegada 
Hídrica da Cadeia de Fornecimento da Natura representou 36,9% do to-
tal, sendo a água verde o maior contribuinte (28,3%), em referência aos 
produtos derivados agrícolas. De outro, a Pegada Hídrica Operacional 
mostrou-se praticamente insignificante em relação aos resultados totais, 
representando apenas 1,3% do total enquanto o consumo de eletricidade e 
combustíveis foi o fator mais relevante.

A Pegada Hídrica da Distribuição representou 2,1% da pegada total de água 
da Natura. No total, a água verde foi a mais representativa (74,4%), com-
posta pelo consumo de biocombustíveis, seguida pela água azul (19,2%) e 
pela água cinza (6,4%).

A Pegada Hídrica de Uso e Descarte representou 59,6% da pegada total da 
Natura. Na fase de Uso, a água azul foi a mais significativa dos três indica-
dores (98,8%), devido ao consumo nos rituais de higiene pessoal do con-
sumidor. É importante ressaltar que este número está associado à perda de 
água no sistema, considerando o ciclo da água (captação, uso e descarte). 
Na fase do Descarte, a água cinza foi a mais relevante dos três indicadores 
(99,6%), em referência à água potencialmente poluída através do uso de 
produtos pelos consumidores e às características de saneamento local.

O gráfico abaixo mostra a distribuição dos percentuais de água verde, azul 
e cinza ao longo da cadeia da Natura.
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Por meio da matriz de materialidade, o tema da água torna-se central para 
o planejamento estratégico da empresa e para ações de otimização do seu 
consumo em toda cadeia produtiva. A Natura reafirma seu compromisso 
em investir continuamente no conhecimento sobre o uso dos recursos hí-
dricos no processo de produção, em desenvolver diretrizes e ferramentas 
para apoiar este processo e em estabelecer compromissos específicos e me-
tas definidas anualmente e reportadas no Relatório Anual. 

Desta forma, nos próximos anos, o conhecimento e a experiência adquiri-
dos via os estudos de Pegada Hídrica serão utilizados   para desenvolver uma 
estratégia de sustentabilidade específica para o uso da água e, assim, imple-
mentar ações que impulsionem a ecoeficiência e a ecoeficácia do negócio. 

Gráfico 2. Pegada Hídrica Corporativa: percentuais de água verde, azul 
e cinza do inventário de água Natura.
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Aprendizados do processo

Para a realização deste estudo, foram necessárias várias considerações e su-
posições de dados, com incertezas associadas a elas. A coleta de dados di-
retamente com os fornecedores e os fatores regionalizados foram algumas 
das abordagens adotadas para reduzir o impacto. 

Um ponto importante e que deve ser considerado ao avaliar este estudo de 
caso é que os resultados são influenciados pelas condições atuais do sane-
amento básico no Brasil, que hoje ainda está aquém do ideal. Isto poten-
cializa os impactos de um produto de consumo nos recursos hídricos e nos 
traz um senso de urgência em relação à definição de políticas públicas que 
atuem eficazmente neste contexto.

Finalmente, é relevante mencionar a importância de estudos adicionais, 
com foco em biodegradabilidade e ecotoxicidade, principalmente no caso 
de produtos rinsáveis, para a real compreensão do impacto de poluição dos 
recursos hídricos. De um lado, a metodologia de água cinza traz uma di-
mensão do potencial impacto a partir de um valor teórico de água neces-
sário para assimilar a carga de poluentes. No entanto, de outro, o potencial 
ecotóxico dos ingredientes e do produto final, a interação dos poluentes 
com o ecossistema local e o impacto ao longo do tempo, não são contem-
plados com clareza na metodologia e nos resultados.

De uma maneira geral, o estudo mostra que a Pegada Hídrica de um pro-
duto cosmético é altamente sensível ao local específico de uso pelo seu 
consumidor. Mesmo que os indicadores da cadeia de fornecimento e das 
instalações operacionais sejam mantidos regularmente constantes, a Pega-
da Hídrica do produto se altera significativamente de acordo com o “como” 
e o “onde” será utilizado. A partir dos resultados descritos, o incentivo ao 
consumo consciente torna-se outro ponto crítico que deve ser incorporado 
na agenda de sustentabilidade das empresas.

Embora a maioria das empresas se concentre no seu desempenho operacio-
nal, este estudo mostra a importância de abordar o ciclo de vida completo 
dos produtos. Comparada com a medida tradicional e restrita de retirada 
de água, a Pegada Hídrica pode ser considerada um indicador global de 
apropriação dos recursos de água doce. A diferença entre os indicadores 
tradicionais e o novo conceito de Pegada Hídrica tem um impacto impor-
tante na forma como as empresas reportam os indicadores ambientais nos 
dias de hoje.
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CAPÍTULO 8

ÁGUA VIRTUAL E PEGADA HÍDRICA: AS CONTRIBUIÇÕES E 
DESAFIOS QUE ESTES CONCEITOS TROUXERAM À MANEIRA 
COMO DISCUTIMOS OS RECURSOS HÍDRICOS 

Vanessa Empinotti e Jeroen Warner

Introdução

Ao reconhecerem os fluxos globais da água,  os conceitos de água virtual e 
da Pegada Hídrica trouxeram a temática da água da escala local e regional 
para a escala global. Tais fluxos são resultado das práticas de importação e 
exportação de alimentos e do seu impacto sobre a disponibilidade hídrica 
dos países produtores e compradores desses produtos.

Por esta perspectiva, autores como Hoekstra e Chapagain propõem que as 
estratégias comerciais dos países deveriam estar vinculadas à quantidade de 
água utilizada na produção de um bem, ou seja, países localizados em regiões 
com presença de déficit hídrico deveriam priorizar a importação de alimen-
tos produzidos em regiões onde a produção destes alimentos é realizada a 
partir de uma necessidade hídrica menor. Por exemplo, priorizar a impor-
tação da soja produzida no Brasil por ter uma Pegada Hídrica menor (1076 
m3/ton) quando comparada a outros países como a Austrália (2106 m3/ton) 
ou a Rússia (3933 m3/ton) (Hoekstra e Chapagain, 2007). A partir desta vi-
são, Hoekstra e outros autores defenderam que as estratégias de produção de 
alimentos e comércio deveriam considerar a questão da segurança hídrica e 
dessa forma influenciar os produtos produzidos e comercializados em várias 
partes do mundo. Neste caso, o objetivo seria o de diminuir a pressão sobre 
os recursos hídricos a partir do consumo de alimentos que contenham uma 
Pegada Hídrica menor (Hoekstra e Chapagain, 2007).

Entretanto, a perspectiva inicial desenvolvida por meio do conceito da 
água virtual, também provocou o surgimento de novas questões relacio-
nadas as possíveis implicações de tais perspectivas nas economias locais e 
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globais. Será que a escolha do plantio de certas culturas baseados no valor 
de sua Pegada Hídrica é a estratégia mais adequada para garantir a segu-
rança hídrica de diferentes países? Como o entendimento da produção de 
alimentos e da garantia da segurança hídrica, proposto acima, impactam a 
maneira como consideramos as várias práticas desenvolvidas para garantir 
o acesso à água e ao seu uso eficiente?

Tal discussão chamou a atenção para como a água e seu uso podem ter 
um impacto marcante na geopolítica internacional, assim como no desen-
volvimento de ações que possam promover transformações das atividades 
locais e das práticas culturais. Neste contexto, o objetivo desse capítulo é o 
de desenvolver  estas críticas e entender como esta nova perspectiva pode 
reorganizar a argumentação da temática da água, identificando novas ques-
tões até então não reconhecidas. 

Neste capítulo se apresentam inicialmente as reações com relação ao enten-
dimento de como o comércio exterior impacta a disponibilidade hídrica 
dos países e como a água deveria ser considerada como um dos fatores 
estratégicos ao se definir as práticas de produção e consumo global. Em 
seguida são discutidas as possíveis consequências sobre as populações lo-
cais se o conceito de água virtual fosse utilizado isoladamente como base 
para o desenvolvimento de políticas públicas que levem à redistribuição do 
plantio das culturas agrícolas produzidas em certas áreas. Devido à intensa 
relação entre as práticas agrícolas e a disponibilidade hídrica, foi analisado 
como o aumento dos preços internacionais dos alimentos nos últimos 4 
anos criou uma nova estratégia para garantir acesso à água que vai além das 
práticas comerciais tradicionais como a importação e exportação de ali-
mentos, mostrando como a água é considerada neste processo. Se conclui o 
capítulo salientando como o conceito de água virtual e o método da Pegada 
Hídrica provocaram o desenvolvimento de uma nova maneira de identifi-
car a problemática da água, contribuindo para o surgimento de questões até 
então não abordadas, dessa forma trazendo a questão dos recursos hídricos 
para novos patamares de discussão.

Repensando o comércio exterior a partir do conceito da água virtual: limita-
ções e oportunidades

Nos conceitos da água virtual e Pegada Hídrica, a água e vista através das 
lentes de teorias econômicas liberais que caracterizam a sua disponibilida-
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de como uma vantagem econômica e com impacto direto sobre as práticas 
comerciais internacionais (Allan, 1998; Wilchelns, 2001). Com o objetivo 
de fundamentar tal premissa, foi proposto que uma maior disponibilidade 
hídrica poderia ser entendida como uma vantagem comparativa de certos 
países com relação aos outros, ou seja, países com alta disponibilidade hí-
drica seriam mais competitivos na produção de alimentos quando compa-
rados aos países com déficit hídrico. Tal vantagem levaria os países com alta 
disponibilidade hídrica a assumirem posições privilegiadas nas relações de 
comércio internacional e assim estabeleceriam relações de dependência 
com os países importadores de seus produtos. Dessa forma, países com 
elevada concentração de água em seus territórios assumiriam posições de 
vantagem em negociações internacionais uma vez que eles possuem um re-
curso fundamental para garantir alimentos e evitar conflitos (Allan, 1998). 
Nesse sentido, a água, até então despercebida nas discussões sobre comér-
cio internacional, se tornaria um recurso estratégico e político com impac-
to direto sobre as relações entre os diferentes países. 

Esta perspectiva contribuiu para a valorização e o reconhecimento da água 
como recurso chave, capaz de influenciar as estratégias utilizadas por países para 
garantir sua segurança alimentar e fortalecer o seu posicionamento no contexto 
geopolítico global. Entretanto, vários autores identificaram como problemático 
comparar e entender a questão da água virtual dentro do mesmo raciocínio da 
vantagem comparativa. No caso da água virtual, se discute a vantagem que cada 
país possui em relação à sua condição natural de disponibilidade hídrica. En-
tretanto outros fatores, como tecnologia, influenciam nos custos de produção e 
podem inclusive proporcionar o uso reduzido de água em regiões mais áridas 
quando comparadas à regiões úmidas. Para autores como Wichelns (2010), a 
água virtual representa a aplicação do conceito de vantagem absoluta e não de 
vantagem comparativa, ou seja, trás atenção para a disponibilidade hídrica dos 
países mas, que não necessariamente, levará a produção de bens com custo de 
produção menor (Wichelns, 2010). Em muitos casos, a presença de uma infra-
estrutura frágil para distribuição e armazenamento da água, combinada  a um 
conjunto incipiente de arranjos institucionais que garantam o seu uso e acesso, 
pode levar à neutralização da vantagem da disponibilidade hídrica (Grey e Sa-
doff, 2007). Com isso,  o uso isolado da água virtual como uma vantagem com-
parativa pode levar a decisões e políticas que, em vez de priorizar o uso eficiente 
da água, passe a incentivar a produção de bens apenas considerando a dispo-
nibilidade natural da água em um determinado território (Wichelns, 2004). 
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Ao assumir a existência dos fluxos de água ocorrendo via a comercialização 
de alimentos na escala global, outra questão levantada foi a de que o co-
mércio exterior poderia levar à economia de água na escala local, uma vez 
que a decisão de produzir e comercializar certos alimentos seria definida 
a partir da quantidade de água necessária para produção agrícola em um 
país específico (Allan, 2006; Lopez-Gunn e Llamas, 2008). Para verificar tal 
afirmação, estudos realizados pelo International Water Management Ins-
titute (IWMI) indicaram que existe uma relação positiva entre o comér-
cio internacional  e a economia do uso da água onde, no caso da produ-
ção de cereais, houve uma economia de 276 km3 de água. Isso indica que 
sem o comércio exterior, o mundo utilizaria 6% a mais de água da chuva e 
11% a mais de água irrigada para produzir a mesma quantidade de cereais  
(De Fraiture, Cai et al., 2004). 

Tais resultados confirmam a relação entre comercio exterior e a disponi-
bilidade hídrica, como proposto pelo desdobramento do conceito da água 
virtual, entretanto é importante considerar alguns outros fatores no mo-
mento de analisar estas informações. O aumento da economia da água pelo 
comércio exterior também poderia refletir o uso eficiente da água no pro-
cesso produtivo. Este aumento da produtividade da água poderia indicar 
os resultados do investimento e aplicação de práticas de irrigação mais efi-
cientes. Ao mesmo tempo, é importante considerar se a água economizada 
localmente como resultado da importação de alimentos pode ser alocada 
para outros usos como, por exemplo, outras culturas mais adequadas para 
aquelas condições específicas. A questão ambiental também deve ser anali-
sada ao observar o impacto da escolha da produção de alimentos que levem 
a economia da água e garantam as necessidades hídricas das vegetações 
naturais e do ambiente (de Fraiture, Cai et al., 2004).

Entretanto, apesar de se reconhecer que a exportação de alimentos pode le-
var à economia de água globalmente, a disponibilidade hídrica presente nas 
regiões produtivas nunca foi considerada na escolha dos produtos a serem 
importados e exportados (Velásquez, 2007). De acordo com estudos, até 
então, outros fatores influenciaram tais escolhas como a demanda global 
por certos produtos, a capacidade de produção de produtos com qualida-
de diferenciada, tecnologia, incentivos e investimentos (Vallejo e Rogers, 
2004; Novo, Garrido et al., 2009).

Como apresentado no texto acima, as respostas dos pesquisadores ao pro-
posto pelo conceito da água virtual criticaram o entendimento da dispo-
nibilidade hídrica como uma vantagem comparativa na produção de ali-
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mentos. Por outro lado, também observa-se que o comércio exterior pro-
porciona a redução da alocação da água para a produção de alimentos, mas 
que a alocação da água e sua quantidade não é considerada no momento 
de decidir as estratégias internacionais com relação a que produto agrícola 
produzir e em qual região. Dessa maneira, mesmo que não seja adequado 
utilizar o conceito da água virtual seguindo a mesma racionalidade da van-
tagem comparativa, torna-se importante observar que esse conceito agre-
gou uma nova perspectiva ao entendimento dos impactos da produção de 
bens de consumo sobre a disponibilidade hídrica. 

Para muitos autores, não é recomendado o uso isolado da água virtual para 
basear decisões políticas, e sim que este entendimento deva ser combinado 
a outros fatores já existentes que, em conjunto, irão contribuir no compre-
ensão dos impactos da produção de bens sobre os recursos naturais e sua 
disponibilidade futura. Nesse caso, a água virtual contribuiu para tornar vi-
sível a questão dos recursos hídricos nas práticas de comércio exterior e as-
sim indicou a inclusão de um novo fator a ser considerado no momento da 
definição de estratégias comerciais a serem definidas por diferentes países. 

A água é mais que um insumo da produção: Água Virtual e Pegada Hídrica 
e sua desconsideração pelos valores sociais e políticos da água 

Ao propor que o conceito da água virtual deveria ser considerado na elaboração 
das estratégias produtivas e comerciais dos países, iniciou-se uma discussão so-
bre como a alteração de tais práticas impactariam as populações e estruturas so-
ciais diretamente envolvidas na produção de alimentos e bens de consumo. Esta 
preocupação está fundamentada no entendimento que decisões sobre qual tipo 
de cultura plantar e a sua localização teriam um impacto muito maior sobre as 
estruturas sociais do que os causados pela construção de infraestruturas hídricas 
ou pela implementação de práticas de irrigação que levem ao uso eficiente dos 
recursos hídricos (Lopez-Gunn e Llamas, 2008).

O conceito da água virtual, e de certa forma da Pegada Hídrica, representam 
uma perspectiva hidro e economicocentrica em vez de ecocentrica. A análise é 
dominada pela perspectiva da economia neoclássica e guiada por princípios 
funcionalistas. Enquanto isto certamente tem seus méritos, esta abordagem 
desconsidera a importância dos valores tradicionais e das práticas agrícolas 
que vão além do ganho econômico. 
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O valor econômico presente na água, portanto, não é o mesmo que o da 
água real assim como o valor econômico não é o único valor presente na 
água. Donahue e Johnston (1998) mostraram que a água além do seu valor 
econômico também são atribuídos valores sociais e políticos (Donahue e 
Johnston, 1998). Diferente da abordagem ricardiana da economia política 
onde a tese da água virtual se baseia, deve-se trazer atenção para o seu en-
tendimento a partir dos conceitos da economia institucional ou ecológica.  
Lichtenthaler (2003), por exemplo, mostra que agricultores do Iêmen se re-
cusaram a vender as suas terras para outros que não fossem de sua mesma 
tribo independente do preço oferecido. As razões para isso estavam relacio-
nadas ao valor social que as árvores frutíferas da área possuíam, como um 
dos agricultores explicou: “nós não podemos deixá-las morrer”. 

Ao desconsiderar os fatores culturais, sócio-econômicos e politico insti-
tucionais, os principais motivadores do desenvolvimento econômico e de 
processos políticos, e aplicar isoladamente o uso de uma racionalidade hi-
drológica na elaboração de políticas econômicas os resultados poderão le-
var a efeitos desastrosos no estilo de vida de populações rurais (Laube and 
Youkhana 2009). 

O uso e o controle dos recursos naturais é significantemente influenciado 
por atores locais, pelas suas relações sociais e legais com os recursos natu-
rais como a terra e a água, assim como suas percepções sobre as condições 
sociais, ecológicas, econômicas e políticas dos processos (Haan and Zoo-
mers 2005). Tais relações irão influenciar e determinar até que ponto estas 
políticas serão aceitas, internalizadas, transformadas, ignoradas, protesta-
das ou rejeitadas. 

Enquanto instituições informais ou locais estiverem presentes, ou como 
neste caso, até ausentes, as alterações propostas globalmente ou regional-
mente provavelmente não terão muito impacto. A análise condicionada ao 
estado presente na literatura sobre a água virtual sugere que o estado pode 
impor ou incentivar os agricultores a alterarem as culturas agrícolas produ-
zidas por vontade própria. Entretanto, mesmo em regimes autoritários, não 
existem muitos estados que têm este tipo de controle. Não somente pelo 
fato de os agricultores não serem guiados apenas por princípios utilitários 
e que levem a maximização da produção, mas também seu poder eleitoral 
pode influenciar funcionários dos órgãos estaduais locais a considerar as 
agendas dos agricultores em vez das defendidas pelo estado, como mostra 
Clare Gorton Johnson em sua pesquisa (Johnson 2000). Não é uma tarefa 
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fácil alterar as estratégias utilizadas por agricultores, pois seu conhecimen-
to sobre a produção de certas culturas, somados às práticas institucionais 
locais cria uma sequência de ações ligadas entre si (Putnam, 1992).

A estratégia da água virtual se baseia na liberalização do mercado global, 
que não é um ambiente equilibrado. Muitos produtores locais não conse-
guem competir na esfera global e não têm conhecimento sobre os seus di-
reitos. Warner et. al, (2009) por exemplo, mostra a severidade da perda de 
acesso à água vivida por comunidades locais ao perderem espaço para cor-
porações transnacionais em consequência do uso de estratégias corruptas 
sistematicamente presentes (Warner 2009).  

Ao mesmo tempo, quando o conceito de água virtual propõe que a escolha 
das culturas agrícolas cultivadas deveria seguir a lógica de alocação das 
menores quantidades de água para a sua produção, pode indiretamente 
priorizar a produção de culturas exportadoras como a soja e o milho que 
necessitam de áreas consideráveis de cultivo para se tornarem rentáveis aos 
produtores rurais. Com isso, pequenos produtores rurais poderão ser for-
çados e deixarem suas atividades uma vez que os incentivos para produção 
serão para culturas onde seus conhecimentos e infraestrutura não são apro-
priados. 

Em função disso poderíamos assumir que o uso da água para a produção 
de alimentos para a exportação pode acarretar em conflitos internos, uma 
vez que a priorização do consumo da água será para este tipo de atividade, 
o que deixaria à margem agricultores que praticam a agricultura de sub-
sistência ou de produtos específicos de valor cultural para determinadas 
regiões. Nesses casos, inicia-se uma discussão sobre a relação entre o uso 
dos princípios da água virtual e justiça ambiental, quando se trata de como 
diferentes práticas econômicas fortalecem o acesso ao recurso água para 
alguns e diminui tal acesso para outros. Dessa forma, a visão apresentada 
pela água virtual se transforma, mais uma vez, em uma perspectiva exter-
na, imposta sobre um contexto complexo em que se encontram os países 
em desenvolvimento e, dessa forma, impõe novas práticas produtivas que 
desconsideram as demandas locais e suas relações institucionais que com-
binadas sustentam tais comunidades.

Por isso, é importante refletir como as novas estratégias de segurança hídri-
ca  propostas pelo conceito da água virtual podem reproduzir as práticas 
antigas de desenvolvimento uma vez que são embasadas pelas mesmas te-
orias econômicas e pelo entendimento de que a água é apenas um recursos 
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econômico, e desconsidera seu valor social, político e espiritual. Mais uma 
vez a questão dos recursos hídricos é tratada de forma unilateral ao propor 
a sua discussão nas esferas globais, que aliena os tomadores de decisão lo-
cais de questionar e discutir as propostas oferecidas por essa perspectiva.

 
A apropriação da terra por acordos internacionais: uma nova estratégia para 
garantir acesso à água 

A discussão sobre a água virtual e como o comércio exterior exerce impac-
to sobre a disponibilidade hídrica dos países também evidencia uma forte 
relação entre acesso à terra,  à água e aos alimentos dentro do contexto da 
segurança alimentar e hídrica. De acordo com o conceito de água virtual, 
países com grandes extensões territoriais e disponibilidade hídrica assumi-
riam posições privilegiadas nas estruturas geopolíticas mundiais, uma vez 
que seriam os principais exportadores de alimento e ocupariam posições 
de controle nos momentos de negociação internacionais (Allan, 2011). A 
partir desta perspectiva, uma das principais estratégias para garantir a se-
gurança alimentar em regiões semiáridas seria a importação de alimentos 
provenientes de regiões com maior abundancia hídrica, assim proporcio-
nando relações de dependência de água virtual entre países importadores e 
exportadores de alimentos. 

Entretanto, diversos autores observaram uma dinâmica diferente e que se 
tornou uma estratégia para garantir a segurança alimentar em resposta ao 
aumento dos preços dos alimentos em 2008, 2010 e 2012. Em vez de ga-
rantir a segurança alimentar por meio da importação de alimentos, países 
importadores de água virtual como Arábia Saudita, Qatar, Líbia, Jordânia 
e Kuwait decidiram pela compra de terras agriculturáveis em outros paí-
ses, principalmente localizados na África (Von Braun e Meizen-Dick, 2009; 
Woodhouse e Ganho, 2011). Nesse caso, além do acesso à água virtual por 
meio da importação de alimentos, países em condição de déficit hídrico 
garantiram sua segurança alimentar por meio do uso da água e da terra 
localizados em outros países. 

Tal tática, entretanto, não é exercida apenas por países em condições de 
escassez  de água localizados no Oriente Médio, mas também por países 
como Inglaterra, Estados Unidos, Coréia do Sul, Japão, China e Índia com 
o foco não só na produção de alimentos, mas principalmente no cultivo de 
biocombustíveis. Nesse contexto, os acordos são realizados principalmente 
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entre investidores e empresas transnacionais com governos africanos, em 
vez de contratos bilaterais  entre governos.

Seguindo a perspectiva oferecida pela água virtual, seria esperado que os 
acordos de uso do solo e da água ocorreriam nos países africanos com 
grande disponibilidade de recursos naturais, entretanto este não é o caso. 
Muitos acordos estão ocorrendo em países africanos com presença de dé-
ficit hídrico como o caso do Sudão e da Etiópia (Hoekstra e Chapagain, 
2008; Von Braun e Meizen-Dick, 2009). Desta maneira, os países produto-
res em territórios estrangeiros estão protegendo o seus recursos hídricos e 
os aplicando em diferentes atividades, ao mesmo tempo externalizando e 
exportando seus problemas de escassez de água para países com fragilidade 
não só hídrica mas também alimentar. Com isso, os países produtores de 
alimentos assumiram os custos ambientais e sociais da produção de com-
modities que serão consumidos por outros e não por sua população. Assim, 
o acesso à água e à terra se mantém como recursos estratégicos, mas a sua 
localização não garante posições de controle a estes estados como sugerido 
pela aplicação da água virtual e da Pegada Hídrica nas práticas de produção 
e comercialização de produtos agrícolas.

Nesse contexto, o comércio exterior ainda será um importante veículo de 
distribuição para os fluxos de água em uma escala global, mas a aquisição 
ou contratos de uso de terras também se tornaram uma estratégia na ga-
rantia da segurança hídrica e alimentar dos países. Tais conclusões desa-
fiam o entendimento que países importadores estariam, naturalmente,  em 
uma posição de desvantagem e dependência no contexto geopolítico global 
(Warner, Sebastian e Empinotti, 2013).  Por outro lado, se evidencia o papel 
de protagonista não só do Estado, mas principalmente do setor privado na 
definição de estratégias para garantir o acesso à água e que exercem impac-
to direto sobre a segurança hídrica, alimentar e até energética dos países no 
contexto geopolítico atual (Sojamo, Keulertz et al., 2012; Warner, Sebastian 
e Empinotti, 2013).  

O acesso à água e à terra colocam em jogo questões de soberania e terri-
torialidade a partir do momento que países permitem que outras nações 
produzam alimentos em seu território sem necessariamente envolver a 
população local nessa atividade ou gerar recursos que possam contribuir 
para a melhoria de vida daquele país. Assim, tais estratégias para garantir a 
segurança hídrica e alimentar dos países não se baseiam nos fluxos de água 
que ocorrem mundialmente por meio do comércio exterior, mas sim pela 
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garantia local da disponibilidade de tais recursos em terras estrangeiras. 
Dessa maneira os fluxos de água e consequentemente a água virtual conti-
nua a ocorrer, mas de maneira diferente, onde o mercado de commodities 
deixa de ser seu único caminho e a transferência de alimentos de um lugar 
ao outro se torna uma questão interna para os países produtores de alimen-
tos fora de seus territórios.

Com isso, novas questões surgem e que deverão ser exploradas no futuro 
como, por exemplo, como o impacto de estratégias para garantir a seguran-
ça hídrica e alimentar de países esta transformando as relações de territo-
rialidade e soberania dos países onde os recursos naturais estão localizados. 
Outra questão a ser entendida é como essa nova dinâmica de acesso aos 
recursos naturais esta provocando mudanças institucionais locais e globais 
e que poderão contribuir no deslocamento de forças e controle no cenário 
internacional. A partir dessa perspectiva podemos assumir que a água e 
seu acesso se consolida como um recurso global e estratégico nas relações 
políticas mundiais, questão não considerada em estudos anteriores. 

Contribuições para os novos entendimentos da água e suas implicações 

Nos últimos anos, a discussão sobre o acesso à água e seu manejo começou 
a ser discutida dentro do contexto de segurança hídrica que inseriu o recur-
so água nas discussões de políticas internacionais com foco na erradicação 
da pobreza (Cook e Bakker, 2012). Nesse contexto, as discussões se concen-
traram na importância de investimentos em infraestrutura e na criação de 
instituições que orientassem o uso desse recurso com o objetivo de atingir 
a segurança hídrica dos países pobres (Grey e Sadoff, 2007).

Entretanto, é importante salientar que questões políticas e sociais também 
influenciam fortemente o sucesso ou não das intervenções hídricas basea-
das unicamente no entendimento econômico da água e na crença que avan-
ços tecnológicos e de infraestrutura irão solucionar o problema do acesso 
à água. 

Apesar do conceito de água virtual e do método da Pegada Hídrica não 
considerarem as questões políticas e sociais que influenciam o acesso à água 
e acreditarem que instrumentos econômicos e de mercado podem contri-
buir isoladamente na disponibilização de água e alimentos mundialmente, 
tais conceitos contribuíram no avanço do entendimento das relações que 
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influenciam o acesso à esse recurso (Lopez-Gunn e Llamas, 2008). Estas 
discussões, inclusive, contribuíram para evidenciar como os fatores sociais 
e políticos continuam a influenciar fortemente o acesso aos recursos hídri-
cos, tanto nas escalas locais como globais.  

Ao analisarmos os fatores que impactam o comércio internacional hoje, 
observamos que a disponibilidade hídrica ou a sua escassez não é um deles. 
Desenvolvimento, crescimento econômico, emprego, segurança alimentar 
são considerados na definição de estratégias comerciais. Neste contexto, o 
acesso a terra assume um papel mais relevante do que a alocação estratégica 
da água. 

Entretanto, a discussão sobre água virtual e a Pegada Hídrica traz atenção 
para a questão da água e sua disponibilidade, como um fator preponde-
rante nas decisões de comercialização de produtos. Ao serem elaborados 
dentro do contexto da segurança hídrica, o que implica na definição de es-
tratégias necessárias para garantir a disponibilidade hídrica em diferentes 
países, tais conceitos chamam a atenção para como a água deveria ser um 
recurso chave na definição de políticas que influenciam o posicionamen-
to dos países na esfera global. Neste sentido, ao considerar a água como 
um fator determinante na definição das estratégias políticas dos países, este 
recurso, até então invisível aos olhos dos tomadores de decisão, se torna 
visível e tem como objetivo trazer a água para uma esfera política e trans-
forma-la em uma questão estratégica na definição das ações que garantam 
a sua disponibilidade. 

Uma vez que se reconhece que aproximadamente 70% da água alocada 
no mundo é destinada à produção agrícola, a decisão sobre qual cultura 
plantar e quais os alimentos que devem ser importados ou exportados tem 
impacto direto sobre a disponibilidade hídrica de países e suas bacias hi-
drográficas (Lopez-Gunn e Llamas, 2008).

O entendimento e reconhecimento da água nesse contexto contribuiu  para 
discutir a questão da água e seu acesso de maneiras até então não explo-
radas, como por exemplo, identificar fluxos globais de água e expor novos 
arranjos e interesses de determinados grupos e países em garantir seu aces-
so a esse recurso. Entretanto, tais entendimentos também reacenderam a 
discussão em torno das questões sociais e políticas que permeiam o uso e 
a transformação dos recursos hídricos. Para que esta nova perspectiva de 
abordagem da água e de seus fluxos globais contribuam para o desenvolvi-
mento de práticas que levem ao seu uso eficiente é também necessário ter 
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em mente o impacto e os desafios de se promover o acesso à água de forma 
igualitária e digna. O entendimento da água em diferentes escalas e o seu 
reconhecimento como chave nas práticas de comércio internacional não 
serão suficientes para promover o acesso à água de forma universal. Nesse 
contexto é necessário que também sejam considerados os seus diferentes 
significados, assim como a sua participação como recurso chave, presente 
nas práticas culturais de seus usuários e que contribuem na transformação 
das relações socioambientais presentes no nosso dia a dia. 
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