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RESUMO – Os Incentivos para Serviços Ambientais têm alcançado considerável relevância no
contexto da gestão efetiva dos recursos hídricos brasileiros. O atual programa brasileiro de serviços
ambientais, denominado “Produtor de Água”, apóia-se em incentivos financeiros proporcionais à
redução da erosão advinda da implantação voluntária de projetos de conservação do solo por parte
de produtores rurais. No âmbito dos serviços ambientais, a pegada hídrica (Water Footprint-WF) é
um indicador capaz de medir serviços ambientais de provisão e de regulação, pois, é formado pela
agregação de indicadores de consumo (componentes WFazul e WFverde) e de poluição
(componente WFcinza) da água doce, ocasionados por indivíduos, atividades econômicas ou áreas
geográficas. Assim, de modo a contribuir para a evolução metodológica do atual programa Produtor
de Água, este trabalho estabelece uma nova abordagem que analisa a adoção da WF, em duas
vertentes principais de compensação financeira: (i) redução dos valores totais de WF e (ii) alteração
positiva de seus componentes (azul, verde e cinza). O desenvolvimento dessa abordagem revela que
as propostas consideradas constituem-se potenciais instrumentos capazes de providenciar
inferências mais acuradas quanto à efetividade de conservação dos recursos hídricos, além de
propiciar maior engajamento dos usuários na intensificação de medidas de redução da demanda
hídrica.
ABSTRACT – The environmental services incentives have obtained high relevance in the context
of effective management of water resources in Brazil. The current Brazilian environmental services
program, called "Water Producer", is based on proportional financial incentives to decrease the
erosion resulting from the farmer’s implementation of voluntary projects on soil conservation. In
the environmental services context, Water Footprint (WF) is an indicator able to measure
environmental services of provision and regulation, because it is formed by the aggregation of
indicators of consumption (components WFblue and WFgreen) and pollution (component WFgrey)
of freshwater, generated by individuals, economic activities and geographic areas, such as
watersheds. Thus, in order to contribute to the methodological developments of the current “Water
Producer Program”, this work provides a new approach that analyzes, essentially, two adaptations:
compensation for the (i) reduction of total WF values and (ii) positive change of its specific
components (blue, green and grey). The development of this approach reveals that the proposals can
be potential tools to provide more accurate inferences about the effectiveness of water conservation,
and promote greater engagement of users in the intensification of measures to reduce water demand.
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1 INTRODUÇÃO
Os serviços ambientais representam os benefícios que a população desfruta, a partir de
funções do ecossistema (Costanza et al., 1997, 1998; Chen et al., 2009). O Incentivo para os
Serviços Ambientais (ISA) apóia-se no princípio do provedor-recebedor, em substituição ao
tradicional poluidor-pagador (Kosoy et al., 2007; Engel et al., 2008). O ISA envolve uma transação
financeira voluntária entre compradores e fornecedores de um serviço ambiental específico
(Wunder, 2005). Em uma bacia hidrográfica, esse processo é realizado entre usuários de água a
jusante (ou instituições externas) e usuários à montante, que são incentivados economicamente a
desenvolver práticas de conservação do solo e dos recursos hídricos (Engel et al., 2008).
De modo geral, os programas de ISA são aplicados em duas vertentes principais: (i)
incentivos para preservação de florestas, como no Equador (Wunder e Alban, 2008), Costa Rica
(Pagiola, 2008), México (Muñoz-Piña et al., 2008), Bolívia (Asquith et al., 2008) e Estados Unidos
(Postel e Thompson, 2005); e (ii) incentivos para práticas agrícolas conservacionistas, como na
Alemanha (Hartmann e Thomas, 2006), Reino Unido (Dobbs e Pretty, 2008), China (Bennett, 2008)
e Estados Unidos (FSA, 1985).
No Brasil, o programa de serviços ambientais “Produtor de Água”, desenvolvido pela
Agência Nacional de Águas, utiliza o modelo USLE de modo simplificado, apoiando-se apenas na
variação dos fatores antrópicos (C, uso e manejo do solo e P, práticas conservacionistas), para
determinação dos valores financeiros de ISA. Assim, estima-se o Percentual de Abatimento da
Erosão (PAE) a partir dos cenários de redução dos fatores C e P, então, adéqua-se o valor de ISA
por unidade de área conforme o enquadramento dos valores de PAE. O programa brasileiro apóiase, essencialmente, em incentivos financeiros proporcionais aos benefícios ambientais relacionados
à redução da erosão advinda da implantação de projetos conservacionistas (Rodrigues et al., 2011).
O programa objetiva primordialmente à melhoria da qualidade da água e o aumento das vazões
médias dos rios em bacias hidrográficas de importância estratégica para o País. É um programa de
adesão voluntária de produtores rurais que se proponham a adotar práticas e manejos
conservacionistas (Chaves et al., 2004; ANA, 2008; ANA, 2011).
Vale ressaltar que a Política Nacional dos Serviços Ambientais (PNSA) está em formulação
através do Projeto de Lei 5.487/09 (Brasil, 2009). No contexto de programas de conservação dos
recursos hídricos, a PNSA propõe como prioridades: diminuição de processos erosivos, redução de
sedimentação, aumento da infiltração de água no solo, melhoria da qualidade e quantidade de água,
constância do regime de vazão e diminuição da poluição. Nesse sentido, pode-se incluir a pegada
hídrica (Water Footprint-WF) no âmbito do ISA, pois é um indicador formado pela agregação de
medidas de consumo (componentes WFazul e WFverde) e de poluição (componente WFcinza) da
água doce ocasionada por indivíduos, atividades econômicas ou áreas geográficas (Hoekstra e
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Hung, 2002; Hoekstra et al., 2011). A WF é, portanto, capaz de medir o grau de apropriação de um
recurso natural, a água doce (serviço ambiental de provisão) e de aproveitamento da capacidade
assimilativa dos resíduos líquidos (serviço ambiental de regulação) (Zhang et al., 2010).
A WF é formada pela soma de três componentes: azul (WFazul), verde (WFverde) e cinza
(WFcinza). As parcelas WFazul e WFverde, distinguem-se pela origem da água utilizada. A
WFazul é resultante do uso consuntivo da água de fontes superficiais e subterrâneas, uma vez que
esta é captada, pode ser incorporada ao produto ou processo e não retorna para a mesma bacia
hidrográfica em semelhante período de tempo. A WFverde refere-se à uma parcela da precipitação,
retida no solo, que é consumida durante o processo de crescimento da vegetação, capaz de ser
definida através de estimativas de evapotranspiração. A parcela WFcinza, por outro lado, é a
quantidade de água necessária para diluição de resíduos líquidos das atividades humanas até atingir
os padrões de qualidade da água do corpo receptor (Chapagain et al., 2006). Assim, o indicador WF
agrega duas vertentes, consumo e poluição hídrica, na unidade de volume de água doce (Hoekstra et
al., 2011). Estima-se que os valores médios de WF global, nos Estados Unidos e no Brasil são:
7450 Gm³ ano-1, 2480 m³ hab-1 ano-1 e 1381 m³ hab-1 ano-1, respectivamente (Hoeskstra e
Chapagain, 2007).
Em escala de bacia hidrográfica, a WF é limitada pelos fluxos de água azul e verde, os quais,
semelhantemente à diferenciação da WFazul e WFverde, são conceituados do seguinte modo: a
água azul é proveniente de aqüíferos, lagos, rios e reservatórios, enquanto a água verde, consiste da
água contida na zona insaturada do solo e disponível para ser utilizada pelas plantas. Os fluxos de
água azul e verde são complementares dentro do balanço hídrico da bacia hidrográfica (Falkenmark
e Rockstrom, 2006). Os fluxos de água verde sustentam ecossistemas terrestres, dentre culturas
agrícolas e vegetação natural, os fluxos de água azul, por sua vez, mantêm os ecossistemas
aquáticos e os usos consuntivos e não-consuntivos desfrutados pela sociedade (Falkenmark e
Rockstrom, 2010). Pode-se subdividir o consumo dos fluxos ambientais em três categorias:
agricultura, preservação ambiental e demandas hídricas diversas pela população (Rockstrom et al.,
2007). Assim, as estimativas dos componentes da WF (azul, verde e cinza) favorecem a elucidação
das condições de alocação ou trade-off de fluxos ambientais e o respectivo grau de sustentabilidade
(Hoff et al., 2010).
De modo a contribuir para a evolução metodológica do atual programa brasileiro de serviços
ambientais (Produtor de Água), propõe-se uma nova abordagem analisando, essencialmente, duas
adaptações: compensação pela (i) redução dos valores totais de WF ou pela (ii) alteração positiva de
seus componentes.
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DESENVOLVIMENTO
Estimativa da pegada hídrica (Water Footprint-WF)
Os componentes da WF (WFazul, WFverde e WFcinza) relacionam-se dentro da bacia
hidrográfica conforme exposto na Figura 1.

Figura 1 - Ilustração dos componentes WFazul, WFverde e WFcinza dentro do balanço hídrico de uma bacia
hidrográfica.
Fonte: adaptado de Hoekstra et al. (2011).

WFazul
O componente WFazul corresponde ao uso consuntivo de água, ou seja, ao volume captado
que não retorna para a fonte e que pode ser incorporado nos produtos, evaporado ou perdido no
processo produtivo.
WFverde
A estimativa da WFverde da atividade de agricultura é realizada por meio do cálculo do
requerimento de água pelas culturas (Crop Water Requiriment – CWR) (m³/ha), que se relaciona
com a evapotranspiração e a disponibilidade de água no solo (Bulsink et al., 2010). A
evapotranspiração de referência da cultura em análise (ETo, mm/dia) pode ser estimada pelo
método FAO Penman-Monteith (Allen et al, 1998) , juntamente a dados climáticos obtidos do
CLIMWAT (FAO, 2008b) e auxílio do software REF-ET (Allen, 2000). Em seguida, a
evapotranspiração da cultura (ETc, mm/dia) pode ser determinada por meio do produto da
evapotranspiração de referência pelo parâmetro da cultura (Kc), obtido a partir de Allen et al.
(1998) e FAO (2008c). Nesse sentido, o CWR constitui a soma da evapotranspiração da cultura
durante todo o seu período de crescimento.
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No caso da WFverde ser insuficiente, considera-se a utilização de processo de irrigação. A
água requerida para irrigação (Irrigation Water Requirement), ou WFazul, é determinada pela
diferença entre CWR e WFverde (Bulsink et al., 2010). Ao final, será efetuada a razão entre a
quantidade de água azul e verde (m³/ha) pela produção da cultura (ton/ha), obtendo-se a WFazul e
WFverde em m³/ton (Hoekstra et al., 2011). Ao final, será efetuada a razão entre a quantidade de
água azul e verde (m³/ha) pela produção da cultura (ton/ha), obtendo-se a WFazul e WFverde em
m³/ton (Hoekstra et al., 2011).
WFcinza
A parcela WFcinza é definida a partir de fontes de poluição pontuais e difusas, por meio da
estimativa do volume de diluição necessário para atendimento dos padrões de qualidade da água
requeridos pela Resolução CONAMA n.357/05 (Brasil, 2005) conforme o enquadramento dos
corpos d’água receptores (eq. 1).
WFcinza= L/ (Cmáx – Cnat)

(1)

em que: WFcinza = componente da WF (volume/tempo); L = carga poluente (massa/tempo);
Cmáx = concentração máxima admissível (massa/volume); Cnat= concentração natural no corpo
d’água (massa/volume).

WF de uma área geográfica ou bacia hidrográfica
Dentro da dimensão espacial, a WF é definida pela quantidade de água consumida e poluída
nos limites de uma área geográfica, sendo o somatório das WF’s referentes aos processos ou
atividades presentes no local. Assim, a WFbacia é igual ao somatório das WF’s dos setores de
usuários na bacia em análise (eq. 2).
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∑

  
  

∑

  
   

(2)

em que: WFbacia = Water Footprint da bacia hidrográfica (volume/tempo); WFazul =
componente Water Footprint azul (volume/tempo); WFverde = componente Water Footprint verde
(volume/tempo); WFcinza = componente Water Footprint cinza (volume/tempo).

Novo modelo brasileiro de ISA baseado no “Percentual de Abatimento da Pegada Hídrica”
Uma das abordagens sobre adaptação metodológica do Programa Produtor de Água, propostas
neste estudo, considera, de modo análogo a metodologia atualmente empregada, a determinação de
benefícios proporcionais às medidas de redução da WF pelos setores de usuários. Assim, os
cenários de implantação de medidas de conservação podem ser avaliados conforme a eq. 3.
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PAWF (%) = 100 (1-WF1/WF0)

(3)

em que: PAWF = Percentual de Abatimento da Water Footprint (WF) (%); WF1 = Water
Footprint após a implementação de medidas de redução do consumo de água (m³/ano); WF0 =
Water Footprint antes da implementação de medidas de redução do consumo de água (m³/ano).
Semelhante à metodologia aplicada no atual programa Produtor de Água, os valores
resultantes de PAWF podem ser enquadrados em categorias para determinação do valor financeiro
do ISA. A categorização é estabelecida visando à valorização de esforços de redução da WF
(Tabela 1).
Tabela 1 - Valores financeiros do ISA em função do Percentual de Abatimento da Pegada Hídrica (PAWF)
25-50%
51-75%
76-100%
PAWF (%)
ISA (R$)*
α.PAWF
β.PAWF
λ.PAWF
*Considera-se: α.< β <λ (R$/ PAWF (%))

Em nível local, a redução da WF pode se desenvolver por meio de diversas formas, dentre as
quais se destacam aquelas apontadas na Tabela 2. Além dessas medidas, deve-se analisar a
viabilidade hídrica, ou grau de sustentabilidade hídrica, de produção de determinados produtos,
pois, em caso de inviabilidade ou insustentabilidade hídrica deve-se considerar a importação de
determinados produtos de outras regiões com maior abundância hídrica (Oki e Kanae, 2006).
Tabela 2- Formas de redução da WF
Setor Industrial e Doméstico
Setor de Agricultura
WFgreen
Aumento da produtividade agrícola não irrigada (ton/m³)
i.
Minimizar perdas no sistema de
i.
Aumento da produtividade agrícola irrigada (ton/m³)
WFblue
abastecimento
ii.
Decréscimo da razão WFblue/WFgreen
ii. Reciclo de água
iii. Reciclo de água
i.
Reduzir o uso de agro-químicos
WFgrey
iv. Tratamento de efluentes
ii. Estímulo à produção orgânica
Fonte: Hoekstra et al (2011)

Novo modelo brasileiro de ISA baseado em “Green Water Credits”
A segunda abordagem sobre adaptação metodológica do Programa Produtor de Água,
proposta neste estudo, leva em conta a compensação pela alteração positiva dos componentes da
WF, de forma a favorecer condições sustentáveis de alocação ou de “trade-off” dos fluxos
ambientais de água verde e azul.
No contexto da gestão integrada do solo e dos recursos hídricos (Integrated Land and Water
Resource Management - ILWRM), considera-se a existência de um mecanismo de “trade-off” para
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

6

alocação dos fluxos ambientais entre as categorias de consumidores de fluxos ambientais (culturas
agrícolas, sociedade e natureza) (Falkenmark e Rockstrom, 2006) (Figura 2). Em relação às culturas
agrícolas, as mudanças no percentual de utilização dos fluxos de água verde e azul, como a adoção
de variedades de cultivo com maior eficiência hídrica (ton/m³), promovem a redução das
necessidades de irrigação e permitem o incremento da disponibilidade hídrica, na forma de água
azul. Conforme Mendiondo (2008), os primeiros usuários podem ser denominados de “geradores de
WF”, pois fornecem água passível de ser consumida por usuários a jusante.

Figura 2 - Trade-off de fluxos de água verde e azul entre montante e jusante
Fonte: adaptado de Falkenmark e Rockstrom (2010)

Ações de conservação do solo promovem o aumento da retenção de água na vertente da bacia
hidrográfica, na forma de água verde, e permitem que maior quantidade desta seja consumida, na
forma de WFverde (Kahlon e Lal, 2011). Paralelamente, ocorre uma redução das necessidades de
irrigação e estímulo à redução do consumo de água azul (WFazul) para esse propósito. Nesse
sentido, alteram-se os valores das variáveis do balanço hídrico em virtude das mudanças dos fluxos
ambientais. Em curto prazo, a parcela da precipitação que contribui para as águas superficiais é
reduzida, no entanto, em longo prazo, a parcela da água infiltrada se transforma em escoamento de
base e recarga de águas sub-superficiais ou subterrâneas. Assim, considera-se que ao estímulo à
WFgreen não promove prejuízos à disponibilidade hídrica (Falkenmark, 2003) (Figura 3).
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Figura 3 - Fluxos de água verde e azul
Fonte: Falkenmark (2003)

As categorias de consumo de água verde, responsáveis pela WFverde, podem ser subdivididos em culturas agrícolas e mata nativa. Estima-se que as vegetações naturais na forma de
cerrado e mata atlântica consumam em torno de 1146 e 556 mm/ano, respectivamente (Gordon et
al., 2005). Enquanto, as pastagens (gramínea) e cultivos para pastagem constituem a demanda de
água verde de 258 e 431 mm/ano, respectivamente (Gordon et al., 2005).

Figura 4 - Influência da mudança de uso do solo ou desflorestamento no fluxos ambientais
Fonte: Gordon et al. (2003)

Recentemente, algumas empresas adotaram o conceito de consumo líquido de água verde
(WFverde líquida), considerando a diferença entre a evapotranspiração de culturas agrícolas e a
quantidade consumida pela vegetação natural. No entanto, não se deve considerar a substituição da
vegetação natural visando mudanças no consumo de água pela bacia hidrográfica, pois essas
constituem importantes funções ecossistêmicas ou serviços ambientais insubstitutíveis por culturas
agrícolas, que são instituídas com propósito econômico. Além disso, a vegetação natural promove o
incremento no processo de retenção de água na vertente da bacia hidrográfica. Nesse sentido, podeXIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos
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se estabelecer o valor total de WFverde correspondente às áreas preservadas ou naturais como
restrição aos valores de WFverde das culturas agrícolas da bacia hidrográfica, deste modo, os
impactos na demanda hídrica por água verde da bacia serão minimizados.
No contexto do máximo aproveitamento da água verde, ou maximização do percentual de
WFverde dentro da WF, a produção de grãos na Austrália destaca-se pela não utilização da
irrigação (modo “rainfed”), apesar de ser um elevado valor de WFverde, esta demanda hídrica não
contribui para a escassez hídrica do local (Ridoutt, 2009). Comparando-se a composição da WF de
dois produtos, Ridoutt e Pfister (2009) destacam a importância da interpretação da WF (Tabela 2).

Tabela 3. Comparação de valores de Water Footprint - WF e de seus componentes para dois produtos comerciais
Produto comercial

WF total (m³)

WFazul (%)

WFverde (%)

WFcinza (%)

“Dolmio ® pasta sauce (575 g)

202

63,3

10,6

26,1

1153

10,9

85,7

3,4

“Peanut M&M’s” (250 g)
Fonte: Ridoutt e Pfister (2009)

Deste modo, propõe-se a implementação de ISA na forma de “créditos por água verde”
(Green Water Credits – GWC) (Dent e Kauffman, 2007) como adaptação ao atual modelo brasileiro
de serviços ambientais (Produtor de Água), no sentido de compensar usuários da bacia pelo
aumento percentual da WFverde dentro do valor total de WF (Figura 4). Portanto, a quantificação
de GWC pode ser definida em função da variação da proporção de WFgreen na WF de atividades
agrícolas (eq. 4). Semelhantemente ao Programa Produtor de Água e à abordagem anteriormente
realizada (Tabela 1), os valores para compensação financeira por GWC podem ser categorizados, de
forma a se valorizar maiores esforços de conservação.
GWC = α.[100 (1-WFverde1/WFverde0)]

(4)

em que: GWC = Green Water Credits, em unidades monetárias (reais, R$); α = valor
monetário (reais, R$); WFverde1 = Water Footprint verde após a implementação de medidas de
redução da WFazul e aumento da WFverde (%); WFverde0 = Water Footprint verde antes da
implementação de medidas de redução da WFazul e aumento da WFverde (%).
O modelo de ISA, na forma de GWC, tem sido aplicado em projetos piloto no Kenia (Bacia
do rio Tana), China (Bacia do rio Changjiang) e Marrocos (Bacia do rio Sebou) (Dent e Kauffman,
2009). A iniciativa GWC busca, sobretudo, adaptações aos elevados riscos de escassez hídrica
desses locais, já que os componentes WFazul e WFcinza, ocasionam maior impacto na
disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica.
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Figura 5. Incentivo para os Serviços Ambientais (ISA) na forma de “créditos por água verde” (Green Water Credits –
GWC)
Fonte: Dent e Kauffman (2007)

Alcances e limitações dos novos modelos de incentivos baseados na WF
O conceito de WF tem sido aplicado em diversos locais do mundo, por distintos grupos de
pesquisa, em variadas situações (processos, produtos e áreas geográficas). Apesar do elevado grau
de utilização e aceitação desse conceito, algumas limitações ainda são discutidas, tais como: não há
estudos sobre as incertezas da metodologia e o indicador WF, em si, não agrega características de
escassez hídrica local (Galli et al., 2011).
Por outro lado, o uso do indicador WF como critério de aplicação de incentivos para os
serviços ambientais, visando à conservação de recursos hídricos, possui diversas vantagens em
relação ao atual modelo brasileiro, dentre as quais: identificação de padrões de demanda hídrica em
diferentes localidades, auxílio na definição de medidas prioritárias para redução do consumo de
água; monitoramento conjunto das condições de consumo e poluição hídrica; estímulo à análise da
viabilidade hídrica de produção agrícola, além de induzir, também, a comercialização de produtos
agrícolas com base no critério de quantidade de água requerida na produção; facilidade de análise
custo-efetividade de investimentos na conservação de recursos hídricos. O Programa Produtor de
Água, por outro lado, considera somente a redução da poluição difusa referente à produção de
sedimentos nas propriedades rurais.
CONCLUSÕES
O desenvolvimento da abordagem, que considera a adoção da WF no âmbito do pagamento
por serviços ambientais, buscou primordialmente superar limitações do atual modelo brasileiro de
serviços ambientais (Programa Produtor de Água), por meio de estimativas de redução dos valores
totais e dos componentes da WF, decorrentes da implementação de medidas para minimização do
consumo e da poluição hídrica. Assim, a abordagem estabelecida no trabalho é capaz de
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providenciar inferências mais acuradas a respeito da efetividade de conservação dos recursos
hídricos, além de propiciar maior engajamento dos usuários na intensificação de medidas de
redução da demanda hídrica, seja em áreas geográficas delimitadas, na produção e consumo de
produtos. Futuras pesquisas serão direcionadas à análise empírica da metodologia proposta.
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