PEGADA HÍDRICA DA BOVINOCULTURA DE CORTE NO BRASIL: UMA
COMPARAÇÃO ENTRE A PRODUÇÃO EM PASTAGEM MANEJADA E
NÃO MANEJADA
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Resumo – O objetivo deste trabalho foi calcular a Pegada Hídrica da produção brasileira de carne
bovina em 2011. A Pegada Hídrica (PH) é uma metodologia que quantifica o uso direto e indireto
de água em atividades humanas. Calculou-se o volume de água de chuva (PH Verde), água
subterrânea e de superfície (PH Azul) e água necessária para a amortização de poluentes (PH
Cinza), resultando no uso total de água na cadeia produtiva da bovinocultura. Foi considerada, de
forma hipotética, toda a produção nacional em dois diferentes tipos de criação de animais em
pastagem, permitindo assim, uma avaliação comparativa dos resultados:
- Considerando criação em pastagem não manejada, obteve-se a PH de 26.252 l/kg de carne
(99,8% Verde; 0,01% Cinza; 0,14% Azul);
- Considerando criação em pastagem manejada, obteve-se a PH 13.362 l/kg de carne (91,4%
Verde; 8,3% Cinza; 0,3% Azul).
Os resultados demonstram que existe um potencial de redução de 50% na PH na criação
bovina quando comparados os dois sistemas de produção. A metodologia da PH traz uma nova
percepção sobre o uso da água nas cadeias produtivas. A ferramenta deve ser indutora de eficiência
hídrica e práticas sustentáveis, reduzindo impactos e agregando valor econômico à produção.
Palavras-Chave – Bovinocultura, Pegada Hídrica, Pasto.

WATER FOOTPRINT OF BEEF CATTLE IN BRAZIL: A COMPARISON
BETWEEN THE MANAGED AND UNMANAGED PASTURE FOR
PRODUCTION
Abstract – The main goal of this study was to calculate the Water Footprint of Brazilian beef
production in 2011. The Water Footprint (WF) is a methodology that quantifies the direct and
indirect water use in human activities. We calculated the volume of evapotranspiration (Green WF),
surface and groundwater (Blue WF) and water required for the amortization of pollutants (Grey
WF), resulting in total water use in beef cattle production chain. All national production was
hypothetically considered in two different types of beef cattle production using managed an
unmanaged pasture, thus allowing a comparative evaluation of the results:
- Considering production in unmanaged grazing systems the WF obtained was 26,252 l/kg of
beef (99.8% Geen, 0.01% Grey, 0.14% Blue);
- Considering production in managed grazing systems the WF obtained was 13,362 l/kg of beef
(91.4% Green, 8.3% Grey, 0.3% Blue).
The results demonstrate that there is a potential WF reduction (about 50%) in cattle
production comparing the two management pasture systems. The WF methodology brings a new
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perception about water use in supply chains. The tool should be a inducer of water efficiency and
sustainable practices, reducing impacts and adding economic value to the production.
Keywords – Beef Cattle, Water Footprint, Pasture
INTRODUÇÃO
O uso sustentável de recursos hídricos depende de ferramentas que auxiliem neste processo. O
cálculo da Pegada Hídrica (PH) emerge como uma ferramenta que auxilia na avaliação estratégica e
definição de políticas de sustentabilidade em relação ao uso da água [Hoekstra et al. (2011)].
A Pegada Hídrica é definida como o total de água utilizada para produzir bens ou serviços
consumidos por um indivíduo ou comunidade [Hoekstra et al. (2011)].Trata-se de um indicador de
uso da água que mostra tanto o seu uso direto quanto o indireto [Garrido et al. (2009)].
Hoekstra et al. (2011) classifica a água em 3 tipos para padronizar a metodologia de cálculo:
- Água Verde: Consumo de água de chuva na medida em que não é escoada;
- Água Cinza: Volume de água necessário para assimilar a carga de poluentes dispostos de
forma pontual ou difusa em um corpo hídrico;
- Água Azul: Consumo de água de superfície ou subterrânea (corpos hídricos e aquíferos).
Como um indicador de “uso da água”, a PH se difere da mensuração clássica de “retirada de
água” em três aspectos representados na Figura 1 e listados a seguir:

Fonte: Hoekstra et al. (2011).
Figura 1: Representação esquemática dos componentes da pegada hídrica

1) não inclui o uso de água azul na medida em que esta água retorna para seu local de origem;
2) inclui as águas verde e cinza e não somente o uso de água azul;
3) inclui o uso indireto, além do uso direto da água [Hoekstra et al. (2011)].
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O resultado da PH representa o montante de água virtual incorporada ao produto. O conceito
de água virtual traz a ideia de que toda a água utilizada na fabricação de um produto (mercadoria,
bem de consumo ou serviço) está “virtualmente” contida no mesmo [Garrido et al. (2010)].
A água virtual de produtos comercializados, permite que uma região “importadora” seja
favorecida em detrimento do uso de água em outra região “produtora”. Assim, o importador pode
direcionar sua água para outros usos, sendo beneficiado pela importação de água virtual. [Garrido et
al. (2010)].
A água passa a figurar em um comércio internacional que explora a abundância ou a escassez
de recursos hídricos como um dos pontos chaves para decisão sobre “o que” produzir e sobre
“onde” produzir [Carmo et al. (2005)].
O Brasil tem a maior fonte acessível de águas verde e azul do mundo e se figura como um
importante exportador de água virtual. Muitas nações dependerão do uso da água no Brasil para
garantir a segurança alimentar, uma vez que a necessidade destas seguramente ultrapassará a
disponibilidade hídrica de suas próprias regiões [Allan (2011)].
Segundo o Departamento de Agricultura Americano, o Brasil é um dos maiores produtores de
carne bovina do mundo. Foi em 2011 o segundo maior produtor e exportador [USDA (2012)]. Esse
comércio acaba por figurar um importante fluxo de água virtual, principalmente pelo significativo
uso de água na produção pecuária.
O mapeamento da PH da bovinocultura de corte no Brasil, possibilita uma avaliação
estratégica do uso dos recursos hídricos em sua cadeia produtiva. É necessário otimizar o uso de
água, tornando-o mais eficiente e visando a sustentabilidade da produção.
Este trabalho possui como objetivo calcular e mensurar a PH da produção nacional de carne
bovina em 2011 comparando duas formas de manejo de pasto.
METODOLOGIA
Este estudo tem como base a metodologia de cálculo desenvolvida por Hoekstra et al. (2011),
a fim de adaptar, da melhor maneira possível, ao modelo da bovinocultura brasileira e trazer maior
precisão nos resultados.
O cálculo realizado possui limite de abrangência dentro de 3 macroprocessos identificados,
representados na Figura 2:
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Figura 2: Macroprocessos da cadeia produtiva da bovinocultura de corte no Brasil

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

3

O uso da água nos respectivos macroprocessos analisados são listados a seguir:
1. Cultivo de pastagem: Uso direto de água verde (água de chuva evapotranspirada pela
pastagem) e uso direto de água cinza (poluentes em corpos hídricos devido à lixiviação de
fertilizantes);
2. Engorda do gado: Uso direto de água azul (água consumida pelo animal);
3. Abate e processamento: Uso direto de água azul (fluxo de retorno perdido nos abatedouros
e processos industriais), uso direto de água cinza (poluentes em corpos hídricos devido ao
lançamento de efluentes), uso indireto de água verde (água de chuva evapotranspirada no cultivo de
Eucalipto utilizado como lenha) e uso indireto de água cinza (poluentes em corpos hídricos devido à
lixiviação de fertilizantes no cultivo de Eucalipto utilizado como lenha).
Para definir a PH, inicialmente foi necessário traçar modelos padronizados de produção.
Foram estabelecidos dois modelos hipotéticos comparativos. Ambos consideram toda a
produção nacional com a criação dos animais soltos em sistema extensivo de pastagem, sendo:
a) total da produção de pastagem em sistemas não manejados;
b) total da produção de pastagem em sistemas manejados.
Os modelos hipotéticos foram desenvolvidos com base nos dados apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Dados utilizados na padronização dos sistemas de produção hipoteticamente aplicados
Condição analisada

Dado utilizado

Referência

Idade de Abate

3 anos

EMBRAPA (2005)

Peso ao abate

440 kg

EMBRAPA (2005)

Animais abatidos em 2011
Peso de carcaça em 2011
Consumo de água do gado
Alimentação média em pastagem

28.814.000 cabeças

IBGE (2012)

6.781.014 t

IBGE (2012)

3

27,77 m /cabeça
*

6,1 kgMS /dia
**

Produção de pasto em sistemas não manejados

6,68

Produção de pasto em sistemas manejados

14,67 tMS/ha

Adubação nitrogenada em pastagem manejada
Uso de lenha de Eucalipto como combustível nos
processos industriais
PH verde pelo uso de lenha (Eucalipto) nos processos
industriais
PH cinza pelo uso de lenha (Eucalipto) nos processos
industriais
Volume de água, utilizado nos processos industriais, não
retornado ao corpo hídrico em que foi captado

t MS/ha

200 kgN/ha
0,07 m3/cabeça
215,6 m3 água/m3
lenha
9 m3 água/ m3 lenha
2,4 m3/cabeça

Volume de efluentes gerados nos processos industriais

1 m3/cabeça

Limite de lançamento de Nitrogênio em efluentes
Concentração natural de poluentes no corpo hídrico
receptor de efluentes líquidos

0,01 kgN/ m3
0 (zero)

Adaptado de Palhares (2005)
Adaptado de Paulino et al. (2002)
Adaptado de Santos (2012)
Barbosa et al. (2007)
Barbosa et al. (2007)
Grupo Marfrig® em colaboração ao
desenvolvimento deste trabalho
Tadeu (2013)
Tadeu (2013)
Grupo Marfrig® em colaboração ao
desenvolvimento deste trabalho
Grupo Marfrig® em colaboração ao
desenvolvimento deste trabalho
Resolução CONAMA nº357 (2005)
Adotou-se a premissa de
conservadorismo para padronização

_____________________________
* MS – Matéria Seca
** Considera-se a taxa de lotação média de 1 cabeça por hectare, alimentação média em pastagem nos 3 anos e animais abatidos em 2011.
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Verifica-se na Tabela 1 que de acordo com o Banco de Dados Agregados da Pesquisa
Trimestral do Abate de Animais do IBGE (2012), foram abatidos 28.814.000 animais em 2011. A
distribuição percentual de abate nas regiões brasileiras ocorreu da seguinte forma: 36,5 % CentroOeste; 20,3% Sudeste; 20,2% Norte; 12,2% Sul e 10,8% Nordeste [IBGE (2012)].
Esta distribuição percentual embasou o cálculo da PH verde, que tem como base a
evapotranspiração potencial média (ET0) de cada região estudada. A ET0 é disponibilizada pela
EMBRAPA (2012) no Banco de Dados Climáticos do Brasil. Foi realizado levantamento histórico
referente aos anos de 2009, 2010 e 2011, considerando o período aproximado de engorda dos
animais abatidos em 2011.
Os municípios indicados na Figura 3 representam as estações meteorológicas da Embrapa, de
onde foi realizado levantamento ET0 médio por região no período de estudo. Foram priorizadas as
áreas com maior efetivo de bovinos, conforme demonstrado na Figura 3.
!

Comodoro - MT

Belterra - PA

Vera - MT
São Félix do Xingu - PA
Marabá - PA
Peixe - TO

Aragarças - GO
Rio Branco - AC

Rio Verde - GO
Araxá - MG

Porto Velho - RO

Cáceres - MT
Votuporanga - SP
Corumbá - MT
Dourados - MS

Cândido Abreu - PR

Bajé - RS
Sta. Vitória do Palmar - RS

Fonte: Adaptado de Costa (2006).
Figura 3: Distribuição de efetivo bovino no Brasil e pontos de coleta de dados de evapotranspiração potencial (ET0)

Além da evapotranspiração potencial, a metodologia de cálculo da PH verde considera os
coeficientes de evapotranspiração (kc) da cultura agrícola que está sendo estudada [Hoekstra, et al.
(2011)]. Estes coeficientes variam de acordo com a etapa de crescimento da planta (inicial,
intermediária e final). Foram utilizados os coeficientes de evapotranspiração (kc), disponibilizado
por Allen et al. (1998).
Para aplicar o coeficiente de evapotranspiração (kc), as etapas de crescimento do pasto foram
subdivididas em 3 partes iguais (inicial, intermediária e final) dentro de cada período de intervalo de
pastejo. Considerou-se os intervalos de pastejo de 102 dias no inverno/primavera, 27 dias na
primavera, 32 dias no verão e 46 dias no outono de acordo com Barbosa et al. (2007).
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Exclusões
Diante do modelo de bovinocultura predominantemente em pastagem utilizado no Brasil
[EMBRAPA (2005)], foram analisados e considerados irrelevantes e/ou por dificuldade na obtenção
de dados não fazem parte da proposta deste trabalho o cálculo da Pegada Hídrica de: distribuição,
varejo e consumo; sistemas semi-intensivos e intensivos de bovinocultura; suplementação
nutricional; sistemas de irrigação de pastagem e florestas destinadas à produção de lenha para
processos industriais; potencial PH cinza por poluição de corpos hídricos devido a perdas de solo
que tende a ocorrer no sistema de pastagem sem manejo; potencial PH cinza por poluição difusa
devido à geração de dejetos animais; PH referente à fabricação de adubo nitrogenado utilizado no
pasto de sistemas manejados, bem como demais insumos utilizados no processo produtivo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 2 apresenta os resultados comparativos entre os sistemas de produção de pasto com
manejo e sem manejo, bem como a PH em cada etapa do processo.
Tabela 2 – Pegada Hídrica dos processos 1, 2 e 3
Processo

1 - Cultivo de
pastagem

Uso da água

Escopo

Tipo de
Pegada Hídrica

Evapotranspiração no pasto

Direta

Depuração de nitrogênio lixiviado

Direta

Sem manejo
de pasto

Com manejo
de pasto

Verde

26.196

12.199

Cinza

0

1.107

26.196

13.306

TOTAL Processo 1
2 - Engorda do gado

Hidratação animal

Direta

Pegada Hídrica
(l/kg carne)

Azul

34

TOTAL Processo 2

3 - Abate e
processamento

34

Depuração de efluentes lançados

Direta

Cinza

1

Fluxo de retorno perdido

Direta

Azul

3

Indireta

Verde

17

Indireta

Cinza

1

Evapotranspiração no cultivo de
lenha
Depuração de nitrogênio lixiviado
no cultivo de lenha
TOTAL Processo 3

TOTAL ACUMULADO (Processos 1, 2 e 3)

22
26.252

13.362

A PH verde representou 99,8% da PH total no sistema de cultivo de pasto sem manejo e
91,4% no sistema de cultivo de pasto com manejo. É natural que a PH verde tenha maior
representatividade em produtos agropecuários, mas a eficiência produtiva ou a intensificação pode
colaborar na área necessária, e consequentemente para a redução do volume de água. Observa-se na
Tabela 2 que a pastagem não manejada apresentou praticamente o dobro da PH verde devido à
baixa produtividade do pasto.
Na PH cinza é verificado que o pasto com manejo apresenta PH superior do que o pasto sem
manejo (Tabela 2). Este resultado ocorre devido ao uso de fertilizantes no cultivo do pasto com
manejo e também devido à falta de informações disponíveis para calcular uma possível PH cinza do
pasto sem manejo.
A PH azul, apesar de menos representativa perante ao total, conforme resultados da Tabela 2,
não deve ser encarada como insignificante. O uso de água azul ocorre de forma direta e com
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interferência frente aos corpos hídricos fornecedores de água para o processo. Portanto, a eficiência
no uso de água azul, também deve ser analisada em estratégias de gestão dos recursos hídricos.
Independentemente do sistema de cultivo de pasto (com ou sem manejo), o Processo 1
representa sempre cerca de 99,7% da Pegada Hídrica total. Os resultados demonstram que há uma
queda de aproximadamente 50% da Pegada Hídrica total se comparados os sistemas de pasto
manejado frente ao não manejado.
CONCLUSÃO
A metodologia de cálculo da pegada hídrica traz uma visão holística do uso de água na cadeia
produtiva. Isso permite que seja identificado pontos foco a serem tratados nas políticas de gestão de
recursos hídricos, sejam elas políticas públicas ou empresariais.
Os resultados da Pegada Hídrica demonstraram que a cadeia produtiva da bovinocultura de
corte no Brasil possui um imenso potencial de redução do consumo de água. O maior potencial de
redução está na PH verde, podendo atingir até 50% de redução, por meio da implementação de
manejo em pastagens.
A comparação entre as diferentes formas de criação animal, com e sem manejo de pastagem,
demonstra que há uma relação direta entre eficiência de produtividade e redução da pegada hídrica.
Quanto mais eficiente é o processo produtivo, menor é a PH do produto, como é o caso da criação
animal com manejo de pasto.
Vale lembrar que a PH verde faz parte de qualquer processo agrícola, uma vez que é natural o
consumo de água de chuva pelas plantas. Além disso, é comum a PH verde apresentar um volume
de água maior do que as pegadas azul e cinza. Conclui-se que é possível otimizar o uso de água,
mas nunca zerar a pegada hídrica e sua avaliação deve considerar as características climatológicas
da região na qual estiver inserida.
Os resultados das Pegadas Hídricas Azul e Cinza são menos representativos, mas não menos
significativos no que se refere à sustentabilidade no processo produtivo. Sua avaliação deve sempre
estar contextualizada na região inserida.
A avaliação das diferentes pegadas hídricas deve representar uma escala local e estar
relacionada à unidade de gestão, ou seja, bacia hidrográfica e microbacia. Nesta escala, Pegadas
Hídricas Azul e Cinza podem representar impactos significativos em uma determinada bacia
hidrográfica, dependendo da disponibilidade hídrica da mesma.
A busca e implementação de técnicas de redução da PH, beneficia uma produção mais
sustentável em consonância com um melhor aproveitamento dos recursos hídricos utilizados.
Os resultados apresentados neste trabalho demonstram que a mensuração da PH na cadeia
produtiva da bovinocultura, pode ser utilizada em benefício da produtividade com menor consumo
de água, ou seja, buscando sempre uma maior eficiência no uso da água, o que colabora com a
valorização de um produto mais sustentável.
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