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RESUMO: O objetivo deste trabalho é calcular a Pegada Hídrica Cinza para os parâmetros DBO, 

sólidos totais e fosfatos totais em três pontos de monitoramento da cidade de São Carlos e avaliar o 

uso desta pegada como indicador de sustentabilidade das atividades desenvolvidas na bacia. A 

drenagem urbana tem sido identificada como uma importante contribuinte para a degradação da 

qualidade das águas dos rios. Em ambientes urbanos, essa degradação passa a ter maior importância 

devido ao aumento de cargas poluentes que são geradas pelas atividades desenvolvidas. Diante o 

crescimento populacional e as demandas dele decorrentes, têm sido propostas novas formas de 

gerenciamento dos recursos hídricos, que buscam a gestão integrada das diferentes formas de uso 

desses recursos. Nesse contexto, a Pegada Hídrica, proposta por Hoekstra (2003), é um indicador 

que agrega medidas de consumo das águas azul - superficiais e subterrâneas; verde - precipitação 

que não se transforma em escoamento; e cinza - quantidade de água necessária para a diluição da 

carga de poluição. O cálculo da pegada hídrica cinza para os pontos de interesse revelou que 

algumas das pegadas são maiores que a capacidade de assimilação dos rios, mostrando que 

atualmente, as práticas desenvolvidas nas bacias urbanas não são sustentáveis. 

 

ABSTACT: This paper aims to measure the Grey Water Footprint for three parameters: BOD, total 

solids and total phosphates for three monitored points in São Carlos city and evaluates the use of 

this water footprint as an indicator of sustainability of the activities developed in the river basin. 

The urban drainage has been considered an important factor of the pollution on the rivers. In urban 

areas, this degradation needs even more attention, due to the increase of pollution loads that are 

generated by human activities. Given the population growth and demands arising from it, there have 

been proposed new means for water resources management that seek for an integration of the 

different uses of water. In this context, the Water Footprint, proposed by Hoekstra (2003) is an 

indicator that combines measures of consumption of blue water – surface and groundwater; green 

water – precipitation that does not turn into runoff; and grey water – amount of water needed for 

diluting the pollution load. The estimation of grey water footprint to the monitored points showed 

that some grey water footprints are higher than river assimilation capacity, indicating that activities 

that have been developed at the river basin are not sustainable. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 A poluição dos cursos d’água em ambientes urbanos é um problema antigo, mas que apenas 

recentemente ganhou atenção devido as suas conseqüências. Segundo Araújo e Santaella (2003), 

inicialmente a preocupação com os recursos hídricos se restringia a aspectos quantitativos. A 

preocupação com qualidade teve início nos anos 70, quando houve um aumento da deterioração da 

qualidade das águas devido ao despejo de esgotos e águas residuárias. 

 No meio urbano há diversos fatores que contribuem para a perda da qualidade dos recursos 

hídricos. Tucci et al.(2001) afirmam que as principais fontes de poluição são as cargas pontuais, 

caracterizadas pelos esgotos cloacais, pluviais e efluentes industriais; e cargas difusas onde se 

enquadra o escoamento urbano. 

 Da forma como foram estruturadas e se desenvolveram, as cidades brasileiras contribuem 

para que essas fontes de poluição sejam intensificadas. A ocupação das áreas de várzeas, a 

impermeabilização de grande parte da área urbana e a falta de planejamento para a coleta e 

tratamento dos esgotos são características observadas na maioria das cidades. Essas ações 

antrópicas causam contínua degradação e se configuram como um desafio na gestão dos recursos 

hídricos. 

 Lee e Bang (2000) afirmam que a poluição difusa vinda do escoamento tem sido 

identificada como a maior causa da deterioração dos corpos receptores e que muitas vezes o 

impacto da contribuição de um evento de precipitação é maior que a carga de efluente sanitário. 

Estudos como o de Lee e Bang (2000) e Taebi e Droste (2003) propõem maneiras de quantificar a 

contribuição do escoamento para a carga de poluentes. Para o controle da poluição difusa Kim et 

al.(2006) ressaltam a necessidade de melhores práticas de gestão (Best Management Practices) e 

que a legislação relacionada aos níveis de tolerância sejam utilizadas de forma simultânea com a 

gestão integrada de bacias hidrográficas. 

 Diante o crescimento populacional e suas conseqüências, como o aumento da demanda por 

recursos hídricos para atender as atividades humanas, têm sido proposta uma nova visão para o 

gerenciamento desses recursos. Essa nova visão se preocupa não só com a alocação de água para a 

manutenção das atividades, mas também com a origem da água alocada, com a quantidade 

disponível para as culturas e os ecossistemas e a quantidade necessária para diluir a poluição 

causada por essas atividades. 

 Nesse novo contexto, é proposta uma gestão integrada das diferentes formas de uso das 

águas. Assim, não só a água disponível nos rios, mas também a água das chuvas, a evaporada pelas 
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plantas e a poluída pelas atividades humanas são consideradas no gerenciamento. Dessa forma, 

segundo Falkenmark e Rockström (2010), considera-se o uso do solo e o impacto que ele exerce 

sobre a disponibilidade de água para os diferentes usos. Para uma maior compreensão dos diferentes 

usos da água costuma-se dividí-la em três componentes: azul, verde e cinza. Essa divisão e o 

cálculo da quantidade de água envolvida em cada uma dessas componentes permitem calcular a 

chamada Pegada Hídrica.  

 O conceito de Pegada Hídrica foi proposto por Hoekstra, em 2002 (HOEKSTRA, 2003) e é 

considerado um indicador formado pela agregação de medidas de consumo (PHazul e PHverde) e 

de poluição (PHcinza) da água doce ocasionada por indivíduos, atividades econômicas ou áreas 

geográficas (HOEKSTRA E HUNG, 2002; HOEKSTRA et al., 2011).. A pegada hídrica azul, 

refere-se à quantidade de água superficial ou subterrânea consumida. A pegada verde corresponde à 

água de chuva que não se transforma em escoamento e nem recarrega aqüíferos. Já a Pegada Cinza, 

foco deste trabalho, está relacionada à quantidade de água necessária para diluir ou assimilar a carga 

de poluição que é lançada no corpo receptor rios até padrões de qualidade estabelecidos pela 

legislação. Essa quantificação da água consumida ou poluída permite uma análise dos impactos das 

atividades humanas sobre os recursos hídricos, favorecendo o desenvolvimento de medidas de 

adaptação.  

Segundo Hoekstra et al. (2011) o conceito de pegada hídrica cinza se desenvolveu a partir 

da possibilidade de expressar as cargas poluentes na forma de volume, que indica a quantidade de 

água necessária para diluí-las. No cálculo dessa pegada é considerada a carga de poluente medida 

no tempo, a concentração permitida pela legislação e a concentração natural do curso d’água, que 

seria encontrada caso não houvesse ocupação humana. O mesmo autor (op cit) ressalta que altos 

valores de pegada hídrica cinza não significam, necessariamente, que os padrões estabelecidos 

foram ultrapassados, mas que parte da capacidade de assimilação já foi consumida. A assimilação 

da carga de poluentes que chega até o corpo receptor é feita pela água azul, disponível nos rios, 

portanto há uma relação direta entre a quantidade de água poluída e a quantidade necessária para 

diluir essa poluição, possibilitando uma análise da sustentabilidade dessa pegada hídrica.  

De acordo com Galli (2011) a pegada hídrica é um indicador que apresenta uma base 

quantificável e racional para discutirmos sobre os limites do consumo dos recursos naturais e a 

sustentabilidade. Assim é possível fornecer aos tomadores de decisão, instrumentos que permitam 

entender os limites dos ecossistemas para o desenvolvimento de políticas ambientais (JOLLANDS 

et al., 2003). 
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2. OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste trabalho é calcular a pegada hídrica cinza para três parâmetros (DBO, 

sólidos totais e fosfatos totais) em três pontos de monitoramento e avaliar o uso da pegada hídrica 

cinza como um indicador de sustentabilidade para as atividades desenvolvidas na bacia. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Metodologia da Pegada Hídrica 

O conceito da Pegada Hídrica se desenvolveu a partir da constatação de que as atividades 

humanas consomem e poluem grandes quantidades de água que não são contabilizados na 

elaboração de planos de gestão dos recursos hídricos. O consumo e a poluição desses recursos para 

manter as atividades humanas geram impactos sobre sua disponibilidade temporal e espacial. 

A Pegada Hídrica considera o uso direto e o uso indireto dos recursos hídricos envolvidos 

em processos, na produção de produtos ou mesmo em uma área geográfica. Seu cálculo envolve 

três componentes: água azul é aquela disponível na superfície ou em reservatórios subterrâneos; 

água verde é a água da chuva que não se transforma em escoamento; e água cinza é o volume de 

água necessário para diluir cargas de poluentes. 

A figura 1 mostra os componentes azul, verde e cinza, envolvidos no cálculo da pegada 

hídrica. 

 

Figura 1 – Representação dos componentes da Pegada Hídrica (Fonte: HOEKSTRA, 2011) 
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O cálculo da pegada hídrica provê a quantificação do volume de água consumido pelas 

atividades humanas em um determinado período de tempo. Ao expressar esse volume de água que é 

consumido é possível avaliar se tais atividades estão de acordo com a disponibilidade de água. A 

aplicação desse conceito em escala de bacia hidrográfica corresponde à quantificação da água 

consumida ou poluída pelas diferentes atividades nela desenvolvidas, podendo alcançar diferentes 

níveis de aprofundamento. A figura 2, mostra em escala de bacia hidrográfica como fica o balanço 

hídrico ao considerar as águas azul, verde e cinza. 

 

Figura 2- Pegada Hídrica em relação ao balanço hídrico em uma bacia hidrográfica 

(Adaptado de HOEKSTRA et al., 2011) 

 

A metodologia utilizada para o cálculo da pegada hídrica de cada um dos três componentes 

foi proposta por Hoekstra et al. (2011). Segundo o autor, a pegada hídrica se diferencia da medida 

clássica de água consumida por três aspectos: 

1- Não considera como água azul aquela que é retirada, mas retorna ao mesmo local. 

2- Não se restringe somente à água azul, mas também considera a água verde. 

3- Considera os usos diretos e indiretos. 

Esses aspectos diferenciais oferecem uma visão de como os processos e atividades 

desenvolvidos na bacia se relacionam com os diferentes tipos de pegada hídrica podendo, portanto 

promover uma reflexão sobre a relação de consumo e degradação que até então não era considerada. 

 

3.1.1. As etapas da Pegada Hídrica  

A avaliação da pegada hídrica é realizada de maneira a auxiliar na compreensão do consumo 

de água e seus impactos, assim como favorecer a tomada de decisão por parte dos gestores de 

recursos hídricos. As quatro fases envolvidas no processo são: 
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1) Definição de metas e escopo do estudo. 

2) O cálculo da pegada; 

3) Avaliação da sustentabilidade da pegada; 

4) Formulação de respostas. 

 A definição do escopo é importante para saber até onde se pretende chegar, quais atividades 

serão avaliadas, em que extensão da bacia. O cálculo da pegada depende da coleta de dados, e o 

grau de dificuldade em obtê-los depende do escopo e das metas estabelecidas. Na fase de análise da 

sustentabilidade, os valores da pegada hídrica são analisados de uma perspectiva ambiental, social 

e/ou econômica. Na fase final, são definidas respostas e estratégias que visem à diminuição das 

pegadas encontradas. É importante ressaltar que não é necessário que um estudo contenha todas as 

fases. 

 

3.1.2. O cálculo da Pegada Hídrica Cinza 

O presente trabalho teve como foco a pegada hídrica cinza e envolveu as três primeiras 

fases, ou seja, a definição do escopo do estudo, o cálculo da pegada hídrica para os parâmetros de 

DBO, sólidos totais e fosfatos totais e a avaliação da sustentabilidade da pegada hídrica cinza. 

 O cálculo da pegada hídrica cinza é realizado dividindo a carga de poluente (L, em 

massa/tempo) pela diferença entre a concentração (mg/L) máxima permitida pela legislação e a 

concentração (mg/L) natural, considerando que não houvesse interferência humana (Equação 1) 

(HOEKSTRA et al., 2011). 

 

         

 

 Os dados de carga foram obtidos do trabalho de Pehovaz (2010) que simulou como modelo 

SWMM (Storm Water Management Model), valores para os parâmetros de qualidade durante um 

evento de precipitação na cidade de São Carlos. 

 A concentração máxima adotada foram os valores permitidos pela Resolução CONAMA 

357/05 para rios de classe 2 (PEHOVAZ, 2010). Para o parâmetro DBO o valor permitido é de 

5mg/L; para fosfatos é de 0,1 mg/L e para sólidos 500mg/L. 

 Para as concentrações naturais, adotou-se o valor zero, pois não foram encontradas 

informações disponíveis a respeito dessa condição (GALLI et al.,2011). 
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3.1.3. A Avaliação da Sustentabilidade da Pegada Hídrica Cinza 

 A avaliação da sustentabilidade das pegadas hídricas cinzas calculadas foi feita através da 

comparação desses valores com as vazões para os pontos de interesse dos córregos. De posse dos 

dados necessários na mesma unidade (mg/h/ha), foi possível construir gráficos que mostram a vazão 

da pegada e do rio ao longo de um evento de precipitação. Dessa forma comparou-se a pegada 

hídrica cinza, ou seja a quantidade de água necessária para a diluição da carga presente no córrego, 

com a real vazão disponível para tal diluição. 

 

3.2. Área de estudo 

 A cidade de São Carlos está localizada no interior do estado de São Paulo, a 240Km da 

capital. O relevo é caracterizado pela formação de planalto sedimentar e tinha como cobertura 

natural os biomas de cerrado e mata atlântica que já foram, em sua maioria, removidos durante o 

processo de urbanização. 

 O surgimento da cidade se deu graças ao ciclo cafeeiro, durante o qual se formaram 

assentamentos no Córrego do Gregório. Foi a partir daí que a cidade se desenvolveu, por isso o 

entorno desse córrego é a região mais urbanizada da cidade até os dias de hoje. Segundo dados do 

IBGE (2010), a cidade apresenta população de aproximadamente 222 mil habitantes, sendo que 

95% da população reside na área urbana, que corresponde a somente 6% do total da área do 

município. 

 A cidade tem seu território inserido em duas bacias hidrográficas: Mogi-Guaçu e Tietê-

Jacaré. A parte urbanizada está inserida na UGRHI 13 – Tietê-Jacaré, onde se encontram as sub-

bacias do Monjolinho, do Feijão e do Jacaré-Guaçu. O presente trabalho foi realizado na sub-bacia 

do Monjolinho, que abrange a área urbanizada e é subdividida em 14 bacias urbanas menores 

(Figura 3).  
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Figura 3 - Bacia do Rio Monjolinho e sub-bacias urbanas de São Carlos (Fonte: CDCC-USP) 

 

Para o presente estudo foram escolhidos três pontos para os quais foram obtidos dados de 

vazão, carga de poluentes e pegada hídrica cinza (Figura 4). Estes pontos foram escolhidos pela 

relevância em termos econômicos e sociais para o município.  

O ponto 1 possui uma área de drenagem de 9,5km² e fica localizado na região central da 

cidade. A bacia de contribuição à montante desse ponto tem o maior índice de urbanização. Apesar 

da pequena área de drenagem são freqüentes os eventos de precipitação em que ocorrem inundações 

das várzeas já ocupadas pela população. O ponto 2 tem área de drenagem à montante de 51,7Km² e 

índice de urbanização e impermeabilização inferior ao do ponto 1. Já o ponto 3, possui área de 

drenagem de 77,4Km², recebe contribuição de três outros córregos que drenam a cidade, sendo eles 

o Córrego do Mineirinho, Córrego do Gregório e do Monjolinho e apresenta índice de urbanização 

inferior aos dois pontos anteriores.  
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Figura 4 - Pontos de controle e áreas de drenagem à montante (Fonte: PEHOVAZ, 2010) 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As pegadas hídricas cinzas (PHC) são apresentadas a fim de compará-las com a vazão do rio 

em cada ponto de monitoramento. A partir dessa comparação é possível verificar se a quantidade de 

água azul disponível no rio é suficiente para diluir a carga de poluição que chega até ele. 

 A figura 5, relativa ao ponto 1 mostra que a pegada cinza de fosfato total é superior a vazão 

do rio para este ponto, o que caracteriza uma situação de insustentabilidade ambiental. Essa situação 

pode ser discutida quando se analisa as características de bacia das regiões que contribuem para 

esse ponto. 
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Figura 5- Gráfico da relação vazão do rio e pegada hídrica cinza para o ponto 1 

 

 O ponto 1 se localiza na Bacia do Córrego do Gregório, uma bacia altamente urbanizada que 

apresenta o menor número de córregos contribuintes dentre os três analisados. Devido à intensa 

urbanização, a maior parte da vegetação das áreas de proteção permanente ao longo dos rios já foi 

removida e em muitos locais impermeabilizada, diminuindo a retenção de poluentes que são 

lavados das superfícies, chegando até os corpos receptores (KUO e MUÑOZ-CARPENA, 2009). 

Em épocas de chuvas freqüentes, essas características da urbanização favorecem a ocorrência de 

extravasamentos, causando danos à população e comércios no entorno do córrego. 

 A figura 6 apresenta o uso e ocupação do solo nas bacias urbanas e permite relacionar as 

pegadas hídricas cinza com o nível de urbanização e quantidade de contribuintes de cada ponto 

analisado. 
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Figura 6 – Uso e Ocupação do Solo na Área Urbana. (Fonte: SOUZA, 2008) 

 

 O ponto 1 está localizado na área mais intensamente urbanizada e apresenta a menor área de 

drenagem à montante, 9,5Km². O ponto 2, tem uma área de drenagem de 51,7Km², no entanto, parte 

dessa área não apresenta urbanização significativa. No ponto 3, a área de drenagem é superior aos 

dois pontos anteriores, 77,4Km², e ocorre a união dos Córregos do Gregório, do Mineirinho e do 

Monjolinho, por isso sua vazão também é superior. No entanto, em termos de vazão específica 

apresenta a menor, devido ao tamanho da área de drenagem. 

No ponto 2, há uma diminuição da pegada hídrica de fosfatos. Nesse ponto houve entrada de 

novos contribuintes de drenagem da bacia, levando ao aumento da vazão total, e assim diluindo a 

concentração e a vazão de fosfato presente no curso da água (Figura 7). Além da entrada de novos 

contribuintes, a área drenada por este córrego não apresenta elevado índice de urbanização, 

favorecendo a diminuição da entrada de poluentes. 
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 A pegada hídrica cinza de DBO possui o início e final da curva acima da vazão do rio, 

tornando-se inferior a ela no pico da vazão, quando o maior volume de água leva à diluição da carga 

de poluente. 

 

 

Figura 7 – Gráfico da relação entre vazão do rio e pegada hídrica cinza para o ponto 2 

 

O último ponto analisado, ponto 3, fica à jusante da bacia urbana, e apesar de apresentar a 

maior vazão, devido à quantidade de contribuintes e à grande área de drenagem, apresenta a menor 

vazão específica. Nesse local as pegadas hídricas cinzas de DBO e de sólidos totais não ultrapassam 

os valores de vazão do rio, enquanto a pegada cinza de fosfatos totais continua superior a eles 

(Figura 8). Este comportamento pode ser atribuído a área de drenagem à montante do ponto, que é 

de 77,4 Km² e contribui com a entrada de água e cargas poluentes dos diferentes pontos da cidade.  

Quando comparado aos pontos 1 e 2 este resultado comprova a influência da área de 

drenagem à montante e da urbanização nas cargas de poluentes e nas pegadas hídricas. Como visto 

anteriormente no ponto 1, o alto índice de urbanização e a área de drenagem de apenas 9,5km², 

culminaram em valores mais altos de pegada hídrica cinza do que no ponto 2, com área de 

drenagem de 51,7Kkm², e ponto 3, com 77,4km², ambos com índice de urbanização são inferiores 

ao ponto 1. 
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Figura 8 - Gráfico da relação entre vazão do rio e pegada hídrica cinza para o ponto 3 

 

As figuras a seguir mostram para cada parâmetro analisado (DBO, Sólidos totais e fosfatos 

totais), os valores de pegada hídrica cinza e de vazão específica dos rios nos pontos de 

monitoramento. A figura 9 mostra que para o parâmetro DBO, somente no ponto 2 a pegada hídrica 

cinza é superior a vazão de água azul do rio, antes do pico do evento de precipitação. 
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Figura 9 – Pegada Hídrica Cinza de DBO para os três pontos de monitoramento 

 

 A presença de compostos orgânicos nos corpos d’água é natural, podendo variar de uma 

bacia para outra dependendo de fatores como temperatura, turbulência, composição da população 
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biológica, concentração de matéria orgânica e lançamento de resíduos industriais e esgoto sanitário 

(BARRETTO, 1999). No entanto, altos valores de DBO podem levar a uma drástica diminuição na 

quantidade de oxigênio dissolvido causando morte de peixes e outras formas de vida (PIVELI e 

KATO, 2006), levando a perda de biodiversidade em ambientes urbanos, como já vem acontecendo 

ao longo dos anos. 

Para o parâmetro de sólidos totais (Figura 10), observa-se que em nenhum dos pontos a 

pegada cinza supera a disponibilidade de água azul dos rios. É interessante observar que apesar 

desse parâmetro apresentar os maiores valores em termos de concentração, é o que apresenta a 

menor pegada hídrica cinza (Tabela 1). 
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Figura 10 – Pegada Hídrica Cinza de Sólidos Totais para os três pontos de monitoramento 

 

Tabela 1 – Valores médios das concentrações e pegadas hídricas cinza para os três pontos 

analisados 

Concentração PHC Concentração PHC Concentração PHC

(mg/L) (mg/h/ha) (mg/L) (mg/h/ha) (mg/L) (mg/h/ha)

Ponto 1 134,92 3,40 0,55 66,21 3,69 9,79

Ponto 2 154,41 1,64 0,35 17,95 6,64 7,05

Ponto 3 135,37 1,71 0,35 20,84 5,27 6,73

Valores Médios de ST Valores Médios de FT Valores Médios de DBO

 
                                                                                      *PHC– Pegada Hídrica Cinza 

 

A pegada hídrica cinza do fosfato apresenta comportamento diferente daquele observado 

para os dois outros parâmetros analisados, com valores que ultrapassam a disponibilidade de água 
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azul (Figura 11). O ponto 1 foi o que apresentou o maior valor, podendo ser atribuído às 

características de alta urbanização da bacia nessa região. Nos pontos 2 e 3os valores de pegada 

hídrica cinza permaneceram superiores a vazão específica do rio, porém, com valores inferiores ao 

primeiro ponto. À medida que o rio segue para a jusante, os valores de pegada diminuem porque 

aumenta a quantidade de contribuintes e diminui a intensidade de urbanização, no entanto, estas 

características não favorecem a diminuição da pegada até valores inferiores aos das vazões de água 

azul. Segundo Hoekstra et al. (2011) isso acontece porque parte da capacidade de assimilação 

desses pontos já foi consumida para a degradação de cargas poluentes. Assim, as pegadas hídricas 

cinza se mostram insustentáveis, pois a quantidade de água azul que ainda se encontra disponível 

nos rios não é suficiente para assimilar as cargas que necessitam ser degradadas. 
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Figura 11 – Pegada Hídrica Cinza de fosfatos para os três pontos de monitoramento 

 

A presença de fosfatos em águas naturais é atribuída a descargas de esgotos sanitários 

(PIVELI e KATO, 2006) a presença de fosfatos nos cursos d’água se deve a descargas de esgotos 

sanitários. Em áreas urbanas, devido à falta de redes coletoras de esgotos e também a ligações 

clandestinas de loteamentos, é comum o lançamento de dejetos que comprometem a qualidade da 

água.  

Os valores de pegada hídrica de fosfatos são resultados que merecem especial atenção, uma 

vez que, segundo dados do Plano Municipal de Saneamento de São Carlos (2011), a rede coletora 

de esgotos está já implantada em 98% da cidade, sendo que os 2% faltantes encontram-se nas 
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periferias. De acordo com esses dados, na área central da cidade, drenada para o Córrego do 

Gregório não deveria haver valores tão elevados para esse parâmetro. 

 A comparação entre a água azul disponível no rio e a pegada hídrica cinza, nas mesmas 

unidades, mostrou que a pegada pode ser um bom indicador de sustentabilidade para áreas urbanas, 

pois permite a avaliação da capacidade de assimilação de cargas poluentes pelos rios urbanos. Os 

locais onde a pegada hídrica se mostra superior a disponibilidade de água azul podem ser chamados 

de “hotspots”, ou seja, pontos críticos que necessitam de medidas de mitigação e adaptação para 

promover a melhoria da qualidade dos recursos hídricos. 

 

5. CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados mostram o impacto decorrente da urbanização sobre a qualidade 

das águas dos rios urbanos. Isto pode ser observado comparando a influência da intensidade da 

urbanização dos diferentes pontos analisados nos valores das pegadas hídricas cinza dos parâmetros 

DBO, sólidos totais e fosfatos totais. O comportamento observado corrobora a afirmação de Lee e 

Bang (2000) de que a poluição difusa tem significativo impacto sobre a qualidade das águas. 

A pegada hídrica cinza vai além da verificação do enquadramento dos rios na legislação. Ao 

permitir a comparação entre a quantidade de água azul disponível para assimilar a água cinza, ela 

passa a ser um indicador de sustentabilidade. Dessa forma, valores de pegada hídrica cinza 

superiores aos valores de água azul indicam a insustentabilidade das atividades ou das 

características locais da bacia. O uso da pegada hídrica cinza como indicador de sustentabilidade 

permite a identificação de pontos críticos e favorece o desenvolvimento de medidas de mitigação e 

adaptação que permitam conciliar as demandas vindas do crescimento e desenvolvimento das 

cidades com a manutenção da qualidade dos recursos hídricos. 

Como recomendação, sugere-se o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre a 

influência das características de bacia sobre a drenagem urbana, sobre maneiras de controlar ou 

minimizar a entrada de poluentes nos cursos de água e aplicações futuras da pegada hídrica como 

um indicador de sustentabilidade ambiental em ambientes urbanas para auxílio na tomada de 

decisão. 
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