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RESUMO 

 

A água é essencial para todos os sistemas de produção e a incompatibilidade entre 
disponibilidade e demanda é crescente. O consumo de água virtual deve ser 
mensurado para tornar o uso na agropecuária mais eficiente. O objetivo deste estudo 
foi calcular a pegada hídrica e a produtividade da água na produção de carne suína e 
de frango no Brasil de 2008-2018. Utilizando a metodologia da WFN – Water Footprint 
Network, foi calculado a pegada hídrica total (PHtotal) pela soma da  pegada hídrica 
verde (PHverde) mais a pegada hídrica azul (PHazul). Os resultados indicaram que o 
abate de suínos e de frango cresceu 24,63% e 11,62% estando concentrados na 
região centro-sul com 99,75% e 97,14%, respectivamente. A pegada hídrica total 
resultou em uma média para os suínos abatidos na década de 11,105 km³ ano-¹ sendo 
12% menor quando comparada com 2008. A pegada hídrica verde (PHverde) 
representou 99,72% e 0,28% Pegada hídrica azul (PHazul). Para os frangos a pegada 
hídrica total (PHtotal) diminui 18,21% com um consumo médio de 27,285 km³ ano-¹, 
sendo 91,59 e 8,41 % respectivamente. A PHtotal foi de 4.035 L kg-¹ de carne suína e 
2.711L kg-¹ para a carne de frango. O índice de produtividade da água (PA) médio da 
carne suína foi de 0,37. A carne de frango alcançou 0,25. A produtividade da água (PA) 
dos ingredientes da ração milho e soja foram de 1,07 e 0,50. Na gestão dos recursos 
hídricos a PH e PA podem auxiliar na elaboração dos planos de bacia, subsidiar o 
sistema de informações e os critérios de outorga. E fornecer dados para tomada de 
decisão dos produtores e consumidores na busca pela eficiência no uso da água. 
 

Palavras-chave: Pegada Hídrica. Suíno. Frango. Produtividade da água. Gestão dos 

Recursos Hídricos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Water is essential for all production systems and the incompatibility between 
availability and demand is growing. The consumption of virtual water must be 
measured to make the use in agriculture more efficient. The objective of this study was 
to calculate the water footprint and water productivity in the production of pork and 
chicken in Brazil from 2008-2018. Using the methodology of the WFN – Water Footprint 
Network, the total water footprint (PHtotal) was calculated by adding the green water 
footprint (PHgreen) plus the blue water footprint (PHblue). The results indicated that the 
slaughter of pigs and chicken grew 24.63% and 11.62%, being concentrated in the 
central-south region with 99.75% and 97.14%, respectively. The total water footprint 
resulted in an average for pigs slaughtered in the decade of 11.105 km³ year-¹, being 
12% smaller when compared to 2008. The green water footprint (PHgreen) represented 
99.72% and 0.28% Blue water footprint (PHblue). For chickens the total water footprint 
(PHtotal) decreases 18.21% with an average consumption of 27.285 km³ year-¹, 91.59 
and 8.41% respectively. The total PH was 4035 L kg-¹ of pork and 2711 L kg-¹ for 
chicken. The average water productivity index (PA) of pork was 0.37. Chicken meat 
reached 0.25. The water productivity (PA) of the corn and soy feed ingredients were 
1.07 and 0.50. In the management of water resources, PH and PA can assist in the 
preparation of basin plans, subsidize the information system and the criteria grant. And 
provide data for decision-making by producers and consumers in the search for 
efficiency in the use of water. 
 

Keywords: Water Footprint. Swine. Chicken. Water productivity. Water Resources 

Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

O impacto humano no meio ambiente cresceu rapidamente, mais do que o 

esperado, e a humanidade consome mais recursos (por exemplo, solo, água) do que 

a Terra é capaz de se regenerar (GALLI et al.,2012; HOEKSTRA e CHAPAGAIN, 

2007; IPCC, 2006). 

A água é um recurso escasso e fator competitivo do mercado. O Brasil detém 

cerca de 12% das reservas de água doce do planeta, sendo 53% do total dos recursos 

hídricos na América Latina (BRASIL, 2020). Embora com tamanho estoque, seu 

consumo aumentou em cerca de 80% nas últimas duas décadas e a previsão é que 

ele aumente em 24% até 2030(ANA, 2019). Seu uso eficiente torna-se mais 

importante que ostentar sua abundância (REBOUÇAS, 2001).  

Mesmo sem considerar os efeitos das mudanças climáticas, a disponibilidade 

de água doce deverá diminuir 50% em 2050, devido, unicamente, ao crescimento 

populacional (RINGLER et al.,2010). Impulsionado por este crescimento, o aumento 

da renda e urbanização, a demanda por produtos animais em 2050 aumentará em 

35% com relação aos níveis de 2016(ALEXANDRATOS e BRUINSMA, 2012; FAO, 

2017). 

Globalmente, a agricultura responde por 92% da pegada hídrica global; 29% 

da água da agricultura é usada direta ou indiretamente na produção 

animal (MEKONNEN e HOEKSTRA, 2012; GERBENS-LEENES et al., 2013).Porém, 

o setor pecuário contribui com cerca de 36% do valor bruto da produção agrícola. 

Fornecendo cerca de 12,9% das calorias e 27,9% da proteína consumida no mundo 

(GERBENS-LEENES et al., 2013). 

O uso direto da água na produção agropecuária inclui a água consumida para 

beber e nos serviços (por exemplo, resfriamento, limpeza de galpões), bem como a 

água necessária para diluir concentrações de poluentes resultantes de excrementos 

de animais (MEKONNEN e HOEKSTRA, 2012; LIU et al., 2016). O consumo indireto 

de água inclui os relacionados à produção de alimentos consumidos durante a vida 

útil do animal, ou seja, ao longo da cadeia de suprimentos e no cultivo de alimentos 

para os animais (MEKONNEN e HOEKSTRA, 2012). 

Como a água é um requisito fundamental para todos os sistemas de produção 

(DRASTIG et al., 2010; HOEKSTRA, et al., 2012; ZOEBL, 2006) destacam a 

incompatibilidade entre a disponibilidade hídrica e a demanda de água. Se a água é 

essencial, mensurar o seu consumo também deve ser fundamental, pois isso 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
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possibilita saber como ela é utilizada e consumida, permitindo que sejam propostas 

intervenções para que o uso seja mais eficiente (PALHARES et al., 2019). 

Nesse contexto, foi desenvolvida uma metodologia para analisar e quantificar 

uso da água e para entender melhor as ligações, entre a humanidade, as atividades 

produtivas e a crescente pressão sobre a água direta e indiretamente incorporada em 

produtos e serviços (HOEKSTRA, et al., 2011). Essa metodologia é a "Pegada Hídrica" 

 (do inglês WaterFootprint - WF) e foi introduzida por Hoekstra e Hung (2002). 

Então a menos que as políticas apropriadas visem os sistemas de produção e 

tendências de consumo, o crescimento do setor pecuário poderá pressionar ainda 

mais os recursos naturais já sobrecarregados, como água, agravando a degradação 

do solo e a emissões de gases de efeito estufa (MEKONNEN et al., 2019).  

Neste sentido, existe à necessidade de se ter uma gestão eficiente dos 

recursos hídricos consumidos para garantir a produção de proteína animal e ter 

segurança hídrica no agronegócio, que necessita de quantidade e qualidade 

(PALHARES et al., 2016).  

O cálculo da pegada hídrica e sua relação com o território geram informações 

sobre os impactos sociais, ambientais e econômicos, na implantação dos 

instrumentos de gestão contidos na Política Nacional de Recursos Hídricos. Estas 

informações proporcionam o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de eficiência 

hídrica, tecnologias de produção, tratamento de resíduos, mitigação dos impactos 

ambientais e zootecnia de precisão, fortalecendo o tema produção animal e recursos 

hídricos. Tais pesquisas darão, ao Brasil, uma posição de igualdade frente a grupos 

de pesquisa internacionais que têm realizado cálculos de pegada hídrica para as 

commodities agropecuárias brasileiras a partir de referenciais produtivos contestáveis 

ou que não traduzem a realidade nacional (PALHARES, 2014).  

Os que atuam na produção animal sabem que a água é um importante recurso 

natural e que está cada vez mais ameaçado em sua disponibilidade e qualidade. Se 

o conhecimento é geral, então é importante começar a agir imediatamente, caso 

contrário a água poderá ser uma das maiores ameaças à continuidade das atividades 

pecuárias em determinadas regiões do Brasil, seja pela reduzida disponibilidade, ou 

pelos padrões de qualidade inadequados para os diversos usos da produção animal 

(PALHARES, 2019). Devido a essa problemática, pouco sabemos sobre o impacto da 

produção de carne suína e de frango nos recursos hídricos da região centro-sul do 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
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Brasil, nesses últimos anos. Assim como a eficiência hídrica da produção de carne e 

dos ingredientes da ração.  

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar a pegada hídrica e a produtividade da água como subsídio para gestão 

nas cadeias de suinocultura e avicultura de corte.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Quantificar a pegada hídrica dos suínos e frangos de corte, abatidos na região 

centro-sul do Brasil de 2008 a 2018; 

 Comparar a eficiência do uso da água entre regiões e estados; 

 Explorar holisticamente como a pegada hídrica pode subsidiar a gestão, o 

planejamento e a cobrança pelo uso da água. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Em todo o mundo, está ocorrendo uma transição nutricional na qual muitas 

pessoas estão mudando os padrões de consumo para alimentos mais ricos em 

produtos de origem animal (HERRERO et al., 2009; NEPSTAD et al., 2006; McEWEN, 

2006).   

A produção global de carne, em decorrência desta modificação no consumo e 

da relação produção/ambiente, tem apresentado intensas e rápidas mudanças. 

Globalização, urbanização e aumento da renda conduzem a um aumento da 

demanda, o que implica em consequente aumento da produção (ABCS, 2016). 

O consumo global de carne está previsto para alcançar 35,5 kg/per capta até 

2024. Trata-se de um incremento de 4,7% em relação ao registrado em 2014 (ABCS, 

2016). Por essa razão, apesar da carne suína ter o maior market share no consumo 

de carne no ano de 2016, certamente ela deverá perder participação para o setor de 

aves já no início da década de 2020, segundo dados da OECD-FAO (2016). Enquanto 

o consumo de aves deverá crescer 24%, o consumo de carne suína crescerá 11%, 

segundo dados divulgados pela instituição. As razões para essa menor participação é 

que, embora a carne suína seja o maior concorrente das aves em termos de preço, a 

carne suína ainda é percebida como uma proteína que possui maior teor de gordura. 

Outra razão que impõe limites são as razões com origem religiosa, em regiões 

densamente povoadas, e que poderiam exercer importante pressão na demanda 

(ABCS, 2016). 

 

2.1 SUINOCULTURA 

2.1.1 Suinocultura Mundial 

Dados do USDA (2016) afirmam que no ano de 2015 eram 1,2 trilhão de suínos 

em todo mundo. A China aparece como proprietária do maior rebanho, com 696 

milhões de cabeças, seguida da União Europeia (265,8 milhões de cabeças), Estados 

Unidos (121,4 milhões de cabeças), Rússia (39,7 milhões de cabeças) e o Brasil com 

39 milhões de cabeças. Neste ano, a produção total de carne suína representou quase 

38% do total de carnes produzida no mundo, índice que posiciona a suinocultura como 

responsável pela maior oferta de proteína animal (ABCS, 2016). 

Entre os anos de 1995 a 2015, a produção de carne suína teve um aumento de 

42%, sendo os países em desenvolvimento os maiores contribuintes nesse 

incremento. Na China e no Brasil, a produção aumentou 58%, enquanto nos países 
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desenvolvidos o crescimento observado foi de 22%, portanto menos da metade em 

relação direta. Em 2018 a produção mundial de carne suína foi de 113.292 

milhões/toneladas com a China produzindo 54.404 milhões ton-¹; União 

Europeia24.300 milhões ton-¹; EUA 11.942 milhões ton-¹ e Brasil 3.974 milhões ton-¹ 

(USDA/ABPA, 2019). A produção mundial prevista para o ano de 2024 é de 130 

milhões ton-¹ aumento de 10% (ABCS, 2016).  

 

2.1.2 Histórico da Suinocultura Brasileira 

Os primeiros suínos chegaram ao continente americano na segunda viagem de 

Cristóvão Colombo, no ano de 1494. Especificamente em solo brasileiro, os primeiros 

espécimes foram trazidos por Martin Afonso de Souza, em 1532, quando 

desembarcaram em São Vicente, no litoral paulista (ABCS, 2016).  

Apesar dos suínos estarem presentes no Brasil desde a época da colonização, 

foi somente com a chegada dos imigrantes alemães, italianos e portugueses no século 

XIX, que a suinocultura se tornou uma importante atividade econômica, principalmente 

nas regiões Sudeste e Sul do país. Neste período a banha era o principal produto da 

suinocultura, sendo destinada à culinária e à conservação de alimentos perecíveis 

(THERHORST e SCHMITZ, 2007). 

A incidência da Peste Suína Clássica em território nacional na década de 1940 

agravou a crise da suinocultura causada pela concorrência com os óleos vegetais. 

Nesta época na alimentação dos suínos predominava a soja in natura, o 

aproveitamento do subproduto do óleo vegetal fez com que surgissem diversas 

fábricas de ração e concentrados (ABCS, 2016).  

A mudança do padrão alimentar evoluiu em paralelo com a pressão por suínos 

“tipo carne”. Em meados do século XX, quando a produção de suínos tipo carne 

ganhou importância econômica exigiu dos produtores diversas adaptações. Mudança 

na estrutura física das granjas, maior atenção com a alimentação dos animais, seleção 

de raças com aptidão de carne, modificando os modos de produção (TERHORST; 

SCHMITZ, 2007). 

A necessidade constante e abundante de matéria-prima, por parte dos 

frigoríficos da região Sul, fez surgir - a exemplo do que já ocorria na Europa e nos EUA 

- o processo de extração da produção organizada a base do trabalho familiar. 

Em 1951, Attilio Francisco Xavier Fontana, fundador do grupo Sadia (atual BRF) 

implantou, através da instalação da Fazenda Santa Luzia, em Concórdia, o sistema 
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de produção na forma integrada onde a indústria fornece a ração, material genético e 

assistência técnica e os produtores disponibilizam as instalações, equipamentos mão 

de obra e demais insumos necessários (ESPÍNDOLA, 1996; MARTINS, et al., 

2012).Assim, o sistema de integração nasce precocemente no Oeste Catarinense, 

antes da década de 60. A Cooperativa Central Oeste Catarinense, por exemplo, só 

começou a integrar os pequenos produtores a partir de 1978. Segundo Espíndola 

(1996), o sistema de integração ali implantado, a partir dos anos 50, pela empresa 

Sadia, conquista os pequenos produtores e é disseminado pelo governo do Estado, 

prefeituras e demais empresas agroindustriais, provocando profundas transformações 

na base técnica do processo produtivo local, bem como na organização da unidade 

familiar. 

Na década de 1950, nasceu em pleno contexto da guerra fria a “revolução 

verde”. Que era uma concepção de desenvolvimento técnico e cientifico alternativo ao 

socialismo no campo (MARCHESAN, 2003). A partir das décadas de 1960 e 1970, 

com a “revolução verde” na agricultura, o Brasil vivenciou um rápido desenvolvimento, 

baseado na expansão em suas fronteiras produtivas no território nacional, fomentadas 

prioritariamente por Políticas de Crédito Agrícola e subsídios. 

Durante o período do chamado “milagre econômico” (1968-73), as empresas 

catarinenses de frigorificação de carnes e moagem de grãos ampliaram e 

intensificaram a produção de derivados de suínos (presunto, linguiça, pernil etc.), 

lançando novos produtos no mercado nacional (mortadelas, salsichas, almôndegas, 

quibes etc.). Portanto, precocemente, agregavam valor ao produto elaborado, por um 

processo intenso de diversificação produtiva e desdobramento de capital, visando 

maior acessibilidade de seus produtos pelo consumidor (ESPÍNDOLA, 1996) 

No setor de suínos foram criados os primeiros programas de melhoramento 

genético, como a empresa de pesquisa pública Embrapa Suínos e Aves, subordinada 

ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) implantada em 1975 

no município de Concórdia, estado de Santa Catarina (MORAES e CAPANEMA, 

2012). Na iniciativa privada, a Agroceres, faz parceria com a inglesa PIC (Pig 

Improvement Company) no ano de 1977, e traz para o Brasil o primeiro Núcleo 

Genético de Desenvolvimento de Suínos Híbridos de Alto Desempenho 

(AGROCERES PIC; 2016). 

Mas, foi a partir do final da década de 1990, quando os frigoríficos brasileiros 

passaram a ganhar participação nos mercados internacionais, que os investimentos 
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pesados em tecnologia começaram a elevar a suinocultura industrial brasileira ao 

patamar de destaque que ela tem hoje, podendo ser comparada às melhores do 

mundo em muitos aspectos (ABCS, 2016).  

A história da suinocultura industrial brasileira é marcada pelos processos de 

tecnificação, profissionalização, integração, consolidação e crises. Contribuíram para 

esse crescimento os investimentos realizados pelas grandes indústrias frigoríficas, 

que já no início dos anos 2000 iniciaram um intenso processo de consolidação 

(através de fusões e aquisições) aliado à construção de novas plantas industriais. Um 

dos marcos deste processo foi à fusão entre Sadia e Perdigão, em 2009, dando origem 

à BRF.  Outros movimentos estratégicos que demandaram a ampliação do plantel 

ocorreram também no Paraná, como a expansão da Frimesa (pertencente a um grupo 

de cinco cooperativas) e no Rio Grande do Sul, a exemplo dos investimentos 

realizados pela Alibem, cujas operações se iniciaram em 2002 (ABCS, 2016). 

Nesse período, a produção industrial apresentou recuo apenas no ano de 2013, 

quando o tamanho do rebanho nacional sofreu uma retração de quase 5% após uma 

forte crise atingir o setor e levar ao abate cerca de 170 mil matrizes, segundo 

estimativa da ABPA (a partir de dados da Abipecs, SIPRS, Sindicatos de RS e PR, 

Embrapa). Na época, uma grande estiagem reduziu significativamente a produção de 

soja e milho nos EUA, levando à elevação dos preços dessas commodities no 

mercado internacional e pressionando os custos de produção de suínos no Brasil 

(ABCS, 2016). 

Após a crise, os trabalhos em seleção genética, nutrição e manejo passaram a 

focar não somente na produtividade, mas também no controle sanitário e qualidade 

da carne. Neste quesito, merece destaque o estado de Santa Catarina, que obteve o 

certificado pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre aftosa 

sem vacinação. Avanços nas pesquisas na nutrição, dietas e a utilização de 

ingredientes de alta qualidade e aditivos, minerais e vitaminas tem propiciado não 

apenas ganhos de conversão alimentar como também melhorias na saúde dos 

animais (ABCS, 2016). 

 

2.1.3. Sistema de Produção da Suinocultura no Brasil 

Atualmente na suinocultura brasileira, existem dois diferentes sistemas de 

produção que emergiram da necessidade de adaptação demandada pelo mercado: o 

modelo centralizado nas cooperativas e o sistema de produção integrada. Há de 
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destacar que, além desses dois sistemas, deve-se considerar um terceiro, na qual se 

encontra o produtor independente e que realiza, em sua maioria, o Ciclo Completo 

(CC). 

Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS, 2016), o 

modelo de cooperativas é mais encontrado na região Sul do Brasil, local onde os 

produtores são, em sua maioria, menores em termos de capacidade produtiva e 

pulverizados geograficamente. No entanto, além das cooperativas, os sistemas de 

produção integrados também estão fortemente presentes nesses Estados, uma vez 

que a origem da produção integrada ocorreu nessa parte do país. 

Na região Sudeste encontra-se uma maioria de produtores independentes que 

realizam o ciclo completo na propriedade (ABCS, 2016). 

Na região Centro-Oeste, a suinocultura tem avançado rapidamente, seguindo 

o desenvolvimento das fronteiras agrícolas e a proximidade na produção/oferta de 

grãos. Plantas de grandes agroindústrias foram inauguradas nos Estados do Mato 

Grosso e Goiás, o que têm contribuído na modificação do perfil da suinocultura local, 

como o aumento do sistema de produção integrado (ABCS, 2016).  

O modelo de integração é o que mais tem crescido, seja pela maior segurança 

que oferece ao produtor ou pela concentração da agroindústria exportadora, que 

utiliza o modelo como forma de controlar os custos de produção, obter altos índices 

de produtividade por meio da especialização, controlar a qualidade dos insumos 

necessários conforme o mercado alvo do produto final, otimizar processos logísticos 

e garantir o abastecimento das suas indústrias e mercados consumidores (ABCS, 

2016). 

O sistema de integração busca a especialização das granjas em etapas 

específicas da produção - Unidades de Produção de Leitões (UPLs), Unidades de 

Crescimento ou Crechários e Unidades de Terminação (UTs), e a ampliação da 

capacidade de alojamento das unidades, visando ganhos de escala (ABCS, 2016). 

Os sistemas de produção caracterizados são a Unidade de Produção de 

Leitões Desmamados (UPD), Unidade de Produção de Leitões em Fase de Creche 

(CR), Unidade de Produção de Leitões (UPL), Unidade de Terminação (UT) e Ciclo 

Completo (CC). No sistema de integração, a produção de leitões e a terminação 

ocorrem em sítios separados. A produção independente, geralmente ocorre no 

sistema de Ciclo Completo (MARTINS et al., 2012).  
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2.1.3.1 Unidade Produtora de Leitões (UPL) e de Leitões Desmamados (UPD) 

As UPL compreendem as fases fisiológicas de gestação (matrizes 

reprodutoras), maternidade (parto e manutenção dos leitões até ao seu desmame - 

leitões até aproximadamente 6 kg de peso vivo) e creche (aumento do peso  vivo  de  

6  a  25  kg) sendo posteriormente transferidos para terminação. A Unidade Produtora 

de Desmamados (UPD) difere-se da UPL por não ter a fase de creche, produzindo 

usualmente leitões de 6 kg aos 21 dias. Imediatamente após o desmame os leitões 

são enviados para crechários ou para granjas wean to finish (TAVARES, 2012; 

MARTINS et al., 2012). 

 

2.1.3.2 Unidades de Crescimento ou Crechários 

Crechários são granjas especializadas na fase de creche, ou seja, recebem 

leitões desmamados e entregam leitões de 22 a 26 kg para as unidades de terminação 

(UTs). Usualmente recebem leitões de diversas origens (UPDs) e idade similar, 

podendo entregar o lote para 1 ou mais UTs.  A fase de creche é um momento crítico, 

requisitando cuidados com a nutrição e aspectos sanitários e imunológicos. Trata-se 

de um momento de alto estresse ao animal, pois há de considerar a separação 

materna, transição de alimentação líquida (leite) para ração, transporte, mudança do 

ambiente e conflitos sociais de convívio, motivos que justificam a queda na imunidade 

do leitão. Desta maneira, a especialização de granjas na fase de creche pode ser uma 

alternativa interessante para fornecer ao leitão um ambiente adequado as suas 

necessidades, sobretudo no tocante ao controle de temperatura que é comumente 

negligenciado em granjas não especializadas (MARTINS et al., 2012; ABCS, 2016). 

 

2.1.3.3 Unidades de Terminação (UTs) 

A Unidade de Terminação (UT) é a granja que fará a engorda dos leitões 

oriundos das granjas de UPL ou crechários, recebendo então leitões de 22 a 26 kg e 

entregando suínos para abate na faixa entre 25 até 110 kg de peso vivo podendo, no 

entanto, apresentar em peso final de abate, de acordo com o tipo de suíno pretendido 

pela agroindústria (70 a 80 kg – tender;110 a 120 kg – normal; 130 a 140 kg – parma) 

(TAVARES, 2012; MARTINS et al., 2012; ABCS, 2016). 
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2.1.3.4 Wean To Finish (WTF) 

 O “wean to finish” é um sistema de produção de suínos desenvolvido nos 

Estado Unidos na década de 1990 e que se encontra presente em vários países. 

Nesse sistema de produção o leitão não passa pela creche após a desmama, sendo 

levado direto para a granja em que deverá permanecer até o abate. Por essa razão, 

as granjas que optam por esse sistema têm as suas instalações planejadas para 

abrigar suínos de 6kg até 125-145kg.O sistema WTF permite reduzir custos com mão-

de-obra e transporte, pois simplifica o processo de produção e logística. No entanto, 

demanda maior área construída e melhor preparo da equipe e condições de produção 

(ABCS, 2016). 

 

2.1.3.5 Ciclo Completo (CC) 

O Ciclo Completo (CC) é um sistema que envolve todas as fases de produção 

(gestação, maternidade, creche e terminação) em um mesmo local, de forma que o 

suíno nasce e permanece na mesma granja até o momento de ser conduzido ao 

abate. Dessa forma, o produto final do CC é o suíno terminado (MARTINS et al., 2012; 

ABCS, 2016). 

 

2.2 AVICULTURA 

2.2.1  Avicultura Mundial 

 Em 2015, as aves foram responsáveis por 35% do consumo global de carnes, 

enquanto que a carne suína 38% e a bovina 21%. Entretanto, a produção de aves tem 

previsão de ultrapassar a carne suína, se tornando a maior ofertante de alimento de 

origem animal na próxima década (ABCS, 2016; OECD-FAO, 2016). Um dos motivos 

dessa inversão nos números de participação decorre, principalmente, dos menores 

custos de produção por quilo e, consequentemente maior volume nas vendas. No 

entanto, é preciso chamar a atenção no fato da produção de carne de aves ter menor 

restrição estabelecida nas fronteiras do consumo, movimento explicado em grande 

parte quando se observa questões ideológicas, como a religião, por exemplo (ABCS, 

2016). 

Dados do USDA/EMBRAPA (2019) afirmam que no ano de 2018 foram 

produzidos no mundo 95.500 milhões toneladas de carne de frangos de corte. Os EUA 

são os maiores produtores (19.361 milhões de toneladas) o Brasil é o segundo com 

13.355 milhões de toneladas, a União Europeia com 12.200 milhões de  toneladas e 
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a China aparece com 11.700 milhões/Ton em quarto. Mas as projeções para 2020 é 

que a China ultrapasse a União Europeia e o Brasil ficando com a segunda maior 

produção no mundo (14.800 milhões de toneladas).  

Na exportação os cinco maiores em 2018 foram Brasil com 3.687 milhões de 

toneladas, Estados Unidos (3.244 milhões de toneladas), União Europeia (1.429 

milhões de toneladas) Tailândia (835 milhões de toneladas) e China com 447 milhões 

de toneladas (USDA/EMBRAPA,2019).  

 Com relação ao consumo, os Estados Unidos são os maiores consumidores 

com 16.185 milhões de toneladas em 2018. A China é o segundo com 11.595 milhões 

de toneladas, seguida da União Europeia com 11.474 milhões de toneladas e o Brasil 

em quarto com 9.671 milhões de toneladas consumidas (USDA/EMBRAPA, 2019). 

 

2.2.2 Histórico da Avicultura Brasileira 

 A primeira referência sobre a chegada da avicultura ao Brasil remete ao nosso 

descobrimento(1500), onde Pero Vaz de Caminha relata em sua missiva a Dom 

Manoel Rei de Portugal “Mostraram-lhes um carneiro; não fizeram caso dele. 

Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram medo dela, e não queriam pôr a mão. 

Depois lhe pegaram, mas como espantados...” (UBABEF, 2011). 

Em 1895 no Rio de Janeiro estudos conduzidos pela Leste Basse-Cour, pode 

ser citado como o verdadeiro grande impulso registrado na avicultura nacional. Pela 

primeira vez foi realizado um trabalho de seleção, entre as raças de aves importadas, 

para escolha das que maior interesse econômico pudessem proporcionar aos 

criadores brasileiros (ABCS, 2016). 

No entanto, até os idos de 1927, no Brasil ainda não era tradição vender 

galinhas e outras aves “de consumo”, mortas, depenadas, para chamar a atenção do 

consumidor. Havia muito preconceito e desconfiança, pois naquela época pensava-se 

que a ave oferecida morta tinha sido vítima de “peste” (ABCS, 2016).  

Outro produto, cujo comércio se expandiu nos fecundos anos 30, foi o de ovos. 

No período da segunda guerra, o Ministério da Agricultura vislumbrou vantagens no 

comércio internacional do produto e verificou o aumento crescente do consumo 

interno. Resolveu então aperfeiçoar a avicultura nacional. Outra ação importante foi à 

assinatura do decreto-lei nº 3.467, de 17 de dezembro de 1939, instituindo o 

regulamento de inspeção Sanitária, Classificação, Conservação e embalagem de 

ovos destinados ao comércio exterior. O ato de Getúlio Vargas garantiu o apoio do 
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governo federal ao comércio exportador de ovos e assegurou aos mercados 

estrangeiros a perfeita integridade do produto brasileiro (UBABEF, 2011).  

De 1937 até 1963 a Cooperativa Central Agrícola Sul-Brasil, utilizou matrizes 

Leghorn selecionadas de avós provenientes da linhagem japonesa. A importação de 

linhagens dos Estados Unidos no início dos anos 1960, para corte e postura, 

aprimorou o plantel avícola brasileiro e contribuiu decisivamente para consolidar de 

vez o caráter industrial dessa atividade no país. À época o estado do Rio de Janeiro 

era o maior produtor, com abate de 1.715.913 cabeças, seguido por São Paulo, com 

1.598.480, e Paraná, com 406.765. Esses números são de 1955 e equivalem a mais 

de cinco milhões de quilos de carne e miúdos comestíveis. O crescimento sem 

precedentes da produção deu origem à chamada avicultura industrial. Que foi um dos 

primeiros setores do agronegócio a investir na produção em escala, para continuar 

atendendo ao crescente aumento da população brasileira. A partir da crescente 

demanda interna, as criações concentradas em Minas Gerais e São Paulo se 

expandiram para os estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, 

assim como Mato Grosso e Goiás (UBABEF, 2011).  

Apesar dos desequilíbrios políticos e econômicos, em 1961, a Sadia, do 

empresário Attilio Francisco Xavier Fontana, localizada em Concórdia, Santa Catarina, 

foi pioneira e, inspirada nos sistemas de integração americanos, decide aplicar o 

mesmo modelo no Brasil em suas unidades de Toledo e Dois Vizinhos, no Paraná, e 

em Américo Brasiliense, no estado de São Paulo. Diversas indústrias privadas e 

cooperativas adotaram esse sistema, que, na atualidade, envolve milhares de 

produtores rurais. Pode-se afirmar que a implementação do sistema de integração na 

avicultura foi um divisor de águas na produção que, aliado ao desenvolvimento 

técnico-científico e com a união de toda a cadeia produtiva, transformou a produção 

brasileira de aves num case de sucesso. Hoje, mais de 90% da criação avícola no 

Brasil seguem o sistema de integração (UBABEF, 2011).  

Na visão da União Brasileira de Avicultura (UBABEF, 2011), a avicultura 

integrada é a melhor e mais justa reforma agrária já realizada no país, com distribuição 

de renda e garantia de qualidade de vida para os parceiros. A avicultura brasileira, a 

partir da implantação do sistema de integração, começa uma nova etapa e amplia a 

sua produção, e as empresas Sadia, Perdigão e Seara iniciam investimentos altos em 

abatedouros. Verificou-se então a oportunidade de chegar ao mercado internacional, 

e, assim, em 1973 o Brasil passa a exportar o frango inteiro abatido. Em 1975, 
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precisamente no dia 1º de agosto, ocorre o primeiro embarque, para Arábia Saudita e 

Kuwait. Naquele ano os embarques foram de 3.500 toneladas do produto, o que 

representava 5% da produção mundial. Em 1976 atingiram 20 mil toneladas. Em 

apenas um ano o volume quase que quadruplicou(UBABEF, 2011). 

No período compreendido entre o início dos anos 1970 e a primeira década do 

século XXI ocorreram várias modificações na estrutura produtiva de frangos no que 

tange a genética e a nutrição animal, a automatização das atividades e a elevação da 

escala. Em 2004 o Brasil conquistou a liderança mundial nas exportações de frango, 

quando ultrapassou os Estados Unidos, que é o maior produtor de frangos do mundo. 

As exportações brasileiras e o seu aumento foram motivados pela influenza aviária, 

cujo surto, ocorrido desde o final de 2003, prejudicou a produção e causou o sacrifício 

de mais de 120 milhões de aves na Ásia (MARTINS, 2005). 

A dependência da avicultura brasileira em relação ao mercado externo a coloca 

em vulnerabilidade, pois, numa situação de crise mundial pode haver redução das 

encomendas, o que desencadearia a adoção de medidas para reduzir a produção no 

país. No final de 2008, devido à crise mundial, a Associação Brasileira dos Produtores 

e Exportadores de Frango (ABEF) recomendou uma redução de 20% na produção de 

aves para o mercado internacional e consequentemente as empresas reduziram o 

alojamento de pintinhos nos aviários de campo (BELUSSO e HESPANHOL, 2010). 

Em curto período, de 2006 a 2009, as estratégias de mercado foram capazes 

de modificar a representatividade das empresas no cenário produtivo nacional, tal 

como a fusão entre as duas concorrentes históricas, Sadia e Perdigão que, a partir de 

negociação confirmada no mês de maio de 2009, formaram a Brasil Foods (BRF). 

Anteriormente a esta fusão, em 2001, as empresas Perdigão e Sadia já haviam criado 

a BRF Trading Company para atuar exclusivamente em mercados internacionais 

(FERNANDES FILHO e QUEIROZ, 2002). 

Outro exemplo foi à aquisição de três empresas no Sul do Brasil pelo grupo 

norte americano Tyson Foods, em setembro de 2008. A multinacional comprou 70% 

da Frangobras, situada em Campo Mourão, no Paraná e 100% de outras duas 

empresas em Santa Catarina: a Macedo Agroindustrial, localizada em São José e a 

Avita, em Itaiópolis (BELUSSO e HESPANHOL, 2010). 

Entre 1930 e 1996, a capacidade de crescimento dos frangos (conversão 

ração/carne) aumentou 65% com diminuição de cerca de 50% na quantidade de ração 

consumida e redução do tempo de engorda que era de 105 dias, em 1930, para 45 
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dias, em 1996. O que representa ganhos em termos de faturamento industrial(ALVES 

FILHO e ARAUJO, 1999).Dados do Banco Mundial mostram que para a produção de 

um quilo de carne de frango são necessários apenas 1,8 kg de ração, 3 mil litros de 

água e um prazo de 42 dias (FAO e OCDE, 2016; MIELE et al., 2010). 

Segundo Espíndola (1996) desde 1980, as agroindústrias passaram a 

especializar-se na fabricação de produtos derivados de aves (nuggets, fiambre, peito 

defumado, cortes especiais, almôndegas, steak, salsicha, hambúrguer etc.) 

agregando valor e diversificando os derivados da carne para atender os 

consumidores.  

O agronegócio avícola é responsável por 4,5 milhões de empregos, diretos e 

indiretos. A estimativa é que na avicultura, para cada emprego direto gerado, nove 

outros indiretos são oferecidos em toda a cadeia. Os dados mostram que para cada 

“milhão” investido no agronegócio são criados 212 novos postos de trabalho 

(UBABEF, 2011). 

 

2.2.2.1 Sistema de produção na Avicultura industrial brasileira 

Devido à revolução tecnológica ocorrida na exploração avícola, as atuais 

granjas podem ser caracterizadas como verdadeiras “fábricas” de produção de 

proteína animal, no entanto, é necessário entender os aspectos termodinâmicos que 

envolvem os animais, pois devido às mudanças climáticas, torna-se essencial uma 

maior ênfase para estudos relacionados à “Ambiência das Construções Rurais” e ao 

“bem-estar” desses animais (CAVICHIOLI, 2012). 

A busca por alternativas a fim de minimizar os efeitos prejudiciais das 

alterações do clima sobre os frangos obrigou os avicultores a adotar técnicas e 

equipamentos de condicionamento ambiental nos galpões. De acordo com Abreu e 

Abreu (2011) para uniformização do conhecimento e necessidade da montagem dos 

custos de produção da avicultura para os estados brasileiros, a EMBRAPA Suínos e 

Aves realizou uma padronização dos sistemas de produção de frangos de corte. Nesta 

padronização, ficaram estabelecidos os seguintes sistemas: Sistema Convencional; 

Sistema Semi Climatizado, Sistema Climatizado, Sistema Dark House, Brown House, 

Blue House, Green House e Aviários Gigantes.  
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2.2.2.1.1 Sistema Convencional 
Possui comedouro tubular, bebedouro pendular. Não possui sistema de 

controle artificial da temperatura. Cortina de ráfia amarela, azul ou branca. Este é um 

sistema mais simples (aviário convencional), onde não há utilização de meios 

artificiais de controle da temperatura, com isso, as instalações podem ou não conter 

o forro e o condicionamento térmico é natural ou com ventiladores sem planejamento 

de disposição dentro da instalação (ANDRADE e FREITAS, 2018). 

2.2.2.1.2 Sistema Semi Climatizado 
Possui comedouro tubular ou automático, bebedouro pendular ou nipple. 

Possui na instalação forro, cortinas e ventiladores sem um planejamento prévio de 

implantação (transversal ou longitudinal), ou seja, não há controle sobre a entrada de 

ar dentro do aviário o que pode acarretar em uma má dissipação de calor dentro da 

instalação (NOWICKI et al., 2011). 

2.2.2.1.3 Sistema Climatizado 
O controle das condições térmicas ambientais é maior que os anteriores. 

Possui comedouro automático, bebedouro nipple e ventiladores em pressão positiva 

ou exaustores em pressão negativa. Sistema de resfriamento pode ser por 

nebulização ou “pad cooling”. Pode ter ou não forro ou defletores e gerador de energia, 

dependendo da densidade populacional de aves. Cortina de ráfia amarela, azul, 

branca ou reflexiva. A pressão exercida no ar e sua movimentação no interior do 

galpão vão depender do tipo de equipamento que está sendo utilizado. No caso das 

instalações climatizadas por pressão positiva são instalados ventiladores dispostos na 

longitudinal ou na transversal do aviário, já galpões por pressão negativa precisam de 

exaustores e são utilizados na entrada do ar por placas evaporativas (DAMASCENO 

et al., 2010). 

Os aviários de pressão positiva são convencionais, possuem forro, cortina e 

ventiladores com planejamento quanto a sua posição (transversal ou longitudinal) 

deste modo, o ar interno é forçado sair da instalação. Quando dispostos os 

ventiladores na transversal do aviário, as cortinas ficam sempre abertas, e quando 

dispostos na longitudinal as cortinas podem ficar abertas ou fechadas (tipo túnel). O 

sistema de resfriamento pode ser realizado através de nebulizadores, estes 

promovem a aspersão de pequenas gotículas de água no interior da instalação 

(ABREU e ABREU, 2011). 
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Os aviários que trabalham com pressão negativa são os mais modernos, 

podendo ser blue house ou dark house. Estes aviários possuem maior controle das 

condições térmicas quando comparado com os outros sistemas. Neste sistema o ar é 

sugado de dentro para fora da instalação por exaustores criando um vácuo parcial 

dentro do aviário, as cortinas permanecem sempre fechadas e precisam ter boa 

vedação, para que só haja entrada de ar pela placa evaporativa, isso garante uma 

maior eficiência dos exaustores e melhor conforto térmico dentro do galpão 

(OLIVEIRA e GAI, 2016).  

Na entrada do ar do aviário são instaladas placas evaporativas (pad cooling), 

que geralmente são utilizados blocos cerâmicos ou painéis de celulose (mais 

eficiente), onde a água circula e quando o ar quente passa pela água na placa, 

transfere o calor para a água, evaporando-a, entrando com uma temperatura mais 

amena no interior do galpão (ANDREAZZI et al., 2018). Principalmente para esses 

modelos de aviários recomenda-se o uso de geradores de energia em caso de falta 

de energia, se os exaustores param de funcionar pode ocorrer desequilíbrio da 

temperatura interna, causando estresse excessivo e morte das aves. Uma segunda 

alternativa é o desarme das cortinas, sendo que em aviários darkhouse este deve ser 

gradual a fim de evitar uma entrada luminosa brusca que virá a estressar os animais 

(ANDREAZZI et al., 2018). 

2.2.2.1.4  Sistema Dark House 
O sistema Dark House, desenvolvido nos Estados Unidos, começa a se 

disseminar no Brasil como alternativa para aumentar a eficiência da produção de aves 

por meio do controle da luminosidade e da temperatura. Permite trabalhar com maior 

número de aves por metro quadrado por motivos especialmente relacionados à 

diminuição do estresse e da agitação dos animais. No entanto é necessário considerar 

a funcionalidade e as limitações deste sistema no momento da implantação 

(COLUSSI, 2014). 

Possui comedouro automático, bebedouro nipple e exaustores em pressão 

negativa. O sistema de resfriamento pode ser por nebulização ou pad cooling. Possui 

forro de polietileno preto de um lado e preto ou claro do outro lado. Alguns produtores 

utilizam defletores no forro. Necessitam de controle de luz natural por meio de light-

trap na entrada e saída do ar. Nesse sistema o controle da intensidade de luz é 

imprescindível e realizado por meio de dimmer. O uso de geradores de energia é 

indispensável. A cortina tem que ser bem vedada para não permitir entrada de ar, com 
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vistas à maior eficiência do sistema de exaustão, sendo em polietileno preto de um 

lado e reflexiva do outro. Objetiva-se com esse sistema maior controle da iluminação 

e das condições térmicas ambientais no interior do aviário. O sistema dark house se 

difere do blue house por possuir um controle da intensidade luminosa do galpão, onde 

se utiliza duas camadas de cortina preta que deve ser bem vedada a fim de evitar a 

entrada de luminosidade natural, o uso de light-trap (vedação da luminosidade nas 

entradas e saídas de ar) neste caso se torna indispensável (ROVARIS et al., 2014). 

Os aviários mais modernos dark house estão sendo construídos com paredes de 

alvenaria, para que a vedação seja mais eficiente da entrada do ar e luz para dentro 

da instalação e garantir o isolamento térmico. Nos aviários blue house utilizam-se 

cortinas azuis, esta cor possui efeito calmante sobre as aves tornando-as menos 

agitadas, o que pode melhorar o desempenho produtivo (PAULINO et al., 2019). 

2.2.2.1.5 Sistema Brown House 
Assemelha-se ao dark house,no entanto, o controle de luz natural na entrada e 

saída do ar não é eficiente e pode ser realizado por meio de armadilhas de luz 

confeccionadas com tijolos, telhas, madeira ou ferro. Possui comedouro automático, 

bebedouro nipple e exaustores em pressão negativa. O sistema de resfriamento pode 

ser por nebulização ou pad cooling. Possui forro de polietileno preto de um lado e 

preto ou claro do outro lado. Alguns produtores utilizam defletores no forro. O uso de 

geradores de energia é indispensável. A cortina tem que ser bem vedada para não 

permitir entrada de ar, com vistas à maior eficiência do sistema de exaustão, sendo 

em polietileno preto de um lado e reflexiva do outro (PAULINO et al., 2019).  

 

2.2.2.1.6 Blue House e Green House 
Ambos os sistemas Blue e Green House utilizam a teoria da cor proporcionando 

maior produtividade das aves, por meio do controle da intensidade de luz e cor da 

cortina. Os sistemas são os mesmos, exceto a cor da cortina e o forro. Nos sistemas 

Blue e Green House, a cortina e o forro são azuis ou verdes de um lado e reflexivos 

do outro, respectivamente. Possuem comedouro automático, bebedouro nipple e 

exaustores em pressão negativa. O sistema de resfriamento pode ser por nebulização 

ou pad cooling. Alguns produtores utilizam defletores no forro. Necessitam de controle 

de luz natural por meio de light-trap na entrada e saída do ar. O uso de geradores de 

energia é indispensável (PAULINO et al., 2019).  
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2.2.2.1.7 Aviários Gigantes 
O que muda nesse sistema é o tamanho do aviário. São estruturas gigantes de 

150 m de comprimento, podendo alcançar 175 m, por 30 a 32 m de largura. Maior 

atenção deve ser dada ao dimensionamento de equipamentos, principalmente os de 

ventilação de pressão negativa(PAULINO et al., 2019). 

 

2.3 PEGADA HÍDRICA (WATER FOOTPRINT) E SUAS APLICAÇÕES 

O conceito de Água Virtual (do inglês Virtual Water - VW) e do indicador de 

água Footprint (WF) foram desenvolvidos ao longo de muitos anos. A VW foi 

introduzida pela primeira vez por John Anthony Allan, professor da School of Oriental 

and African Studies na Universidade de Londres. O professor Allan (1998) afirmou que 

os países importam e exportam água na forma virtual, ou seja, “através da quantidade 

de água utilizada para se produzir determinado produto”.  

O conceito ficou mais preciso e prático com  Hoekstra e Hung 

(2002); Chapagain e Hoekstra (2003); Hoekstra (2003), começaram a quantificar o 

fluxo global de água virtual.  

Em 2002, na Holanda (Delf) Arjen Y. Hoekstra introduziu o conceito de Pegada 

Hídrica que se apresentou um indicador mais completo e próximo da realidade, 

segundo Hoekstra et al., (2011) a pegada hídrica é um indicador que pondera a 

quantidade, o local e o período onde a água foi consumida e poluída, considerando 

todas as fases de produção de um bem ou serviço.  

O surgimento da Pegada Hídrica se apresenta como uma alternativa de 

mensurar o consumo e constituir assim um indicador de sustentabilidade ambiental, 

uma vez que a maior parte da água utilizada vem do consumo de produtos e não do 

consumo direto (MARACAJÁ et al., 2012). A principal vantagem do método frente a 

outras métricas é que ele calcula a quantidade de água efetivamente consumida e não 

apenas a captada (água azul), além de inserir o cálculo das águas verde e cinza, e 

considera também componentes diretos e indiretos (HOEKSTRA et al., 2011).  

Para produzir um produto de origem agrícola, (milho e soja por exemplo) a água 

da chuva evaporou do solo, foi absorvida pelas raízes, evapotranspirada pela cultura 

e ainda foi incorporada no produto a ser colhido (HOEKSTRA et al., 2011). Por isso, 

deve ser considerada como água consumida. Este componente é a “água verde” e 

representa grande parte da água comumente usada durante a fase de produção 

agrícola. Geralmente é calculado segundo Allen et al., (1998).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
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O segundo componente é a "água azul" que é o volume de água superficial ou 

subterrânea captada e fornecido no campo por irrigação para as plantas ou para 

dessedentação dos animais mais a água incorporada pelo produto (na carne por 

exemplo) e a vazão que não retornar à mesma área de captação ou que é bombeada 

para outro sistema hidrográfico (transposição de bacia) (CHAPAGAIN e HOEKSTRA, 

2011). 

No que diz respeito à água cinza, é o volume necessário para assimilar a carga 

de poluentes causada pelos processos de produção, com base nos padrões de 

qualidade da água no ambiente (HOEKSTRA et al., 2010). Não é o real volume de 

água usado durante a produção, mas o volume necessário para restaurar qualidade 

da água após ter sido poluído ao longo do processo de produção. 

A Pegada Hídrica (PH) verde mais azul representa a "PH consultivo”, enquanto 

a PH cinza representa a "PH degradativa" (HOEKSTRA, 2012a). 

Lovarelli, Bacenetti e Fiala, (2016) realizaram uma revisão da literatura sobre a 

pegada hídrica de produções agrícolas e encontraram 96 artigos científicos sendo que 

78% quantificaram a pegada hídrica, outros 22% analisaram metodologia, incerteza, 

tendências futuras e comparações com outras pegadas. Em 46% dos estudos, todos 

os três componentes (água azul, verde e cinza) foram avaliados, enquanto em 18% 

nenhuma indicação sobre a subdivisão foi dada; nos 37% restantes, apenas azul ou 

os componentes verde e azul foram quantificados.  

Segundo Costa (2014), a análise e compreensão da fundamentação teórica do 

conceito, permitem a identificação da aplicabilidade da pegada hídrica na gestão da 

água e o gerenciamento sustentável tanto na esfera pública como privada. 

O conceito da pegada hídrica vem ganhando espaço cada vez maior frente a 

outras metodologias e segundo Pina (2010) é a metodologia de quantificação do 

consumo de água com maior popularidade na comunidade científica e empresarial 

atualmente. Um dos fatores para isso é seu fácil entendimento pelas massas em geral 

se mostrando uma ferramenta de sensibilização em potencial (KOTSUKA, 2014).  

De acordo com Hoekstra et al.,(2011), existe uma grande amplitude de 

aplicação do cálculo, que pode ser do produto, de uma empresa, cidade, país ou de 

todo o globo. Embora não tenha a pretensão de representar com exatidão a realidade, 

o cálculo proposto indica uma propensão para determinada situação de equilíbrio ou 

desequilíbrio ambiental. Por esta razão, pode ser utilizado como referência para 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
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tomada de decisões em relação à gestão ambiental da produção (PALHARES, 2011; 

2012). 

Ao contrário da pegada de carbono, a informação de um simples valor numérico 

de pegada hídrica não apresenta um grande valor material. O reporte de informações 

sobre água requer um grande contexto, por exemplo, contendo informações sobre as 

condições locais e considerações sobre as partes interessadas envolvidas (WWAP, 

2018). 

 

2.3.1 Pegada Hídrica na Produção Animal 

O teor virtual de água (por tonelada) de carne bovina é aproximadamente 6 a 7 

vezes maior do que a de carne de frango de corte. Os suínos têm a segunda maior 

eficiência no uso da água por tonelada de carne (CHAPAGAIN e HOEKSTRA, 2003). 

Isso implica que uma dieta com carne branca (frango de corte) é mais eficiente 

em termos de água do que uma dieta com carne vermelha de um bovino de corte. A 

pegada hídrica de qualquer produto animal é maior que a pegada hídrica de produtos 

vegetais com valor nutricional equivalente. A média por caloria da carne bovina é 20 

vezes maior que para cereais e raízes amiláceas (MEKONNEN e HOEKSTRA, 2012). 

Embora saibamos que os produtos de origem animal tem um alto consumo de 

água (PIMENTEL; et al., 2004; CHAPAGAIN e HOEKSTRA, 2003), pouca atenção 

tem sido prestada ao impacto total do setor pecuário sobre a demanda global por 

recursos hídricos. 

A pegada hídrica média quantificada por Chapagain e Hoekstra (2004) para a 

produção de milho, trigo e arroz, foram 900m³ ton-¹, 1300m³ ton-¹ e 3000 m³ ton-¹, 

respectivamente. Já para produtos animais como carne de frango, suíno e bovino, 

foram 3900m³ ton-¹, 4900m³ ton-¹ e 15.500 m³ ton-¹. 

A principal preocupação sobre essas quantificações foi que elas forneceram 

uma média global não válida em todos os contextos, uma vez que localização 

geográfica e temporal, clima, tecnologia e produtividade são problemas locais 

(LOVARELLI  et al., 2016). 

Apesar de ser apontado como um importante elemento de gestão dos recursos 

hídricos por Palhares (2016), a aplicação do cálculo da pegada hídrica embora 

normatizado apresenta elementos de limitação, dentre os quais cita que não é 

aconselhável a realização de generalizações globais, pois cada região e cada produto 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14


21 
 

possuem características específicas que devem ser consideradas, a menos que sejam 

produzidos em sistemas semelhantes e dentro das mesmas fronteiras de cálculos. 

A primeira tentativa de modificar as análises globais do comércio de água foi 

realizada em 2008 por Hoekstra e Chapagain (2008), quando argumentaram que as 

águas verde, azul e cinza não deveriam ser somadas a PH total porque seus custos 

e impactos de oportunidade eram diferentes. Quando Mekonnen (2011), mostrou que 

no período 1996-2005, o PH global foi de 9087 Gm-³/ano (30% maior do que o avaliado 

por Chapagain e Hoekstra, (2003) a analise separada dos três componentes ganhou 

mais importância. A alocação dos três componentes era 74% verde, 11% azul e 15% 

cinza. Distinguindo entre setores, a agricultura acabou contribuindo com 91% desse 

total; os 5% restantes foram atribuídos a bens industriais e 4% para uso doméstico.  

Estudos que quantificaram a pegada hídrica de produções animais apoiou 

essas avaliações; por exemplo, Palhares e Pezzopane (2015), quantificaram a PH de 

fazendas leiteiras comparando o sistema convencional com o agroecológico (1422 m³ 

kg-¹ de leite e 1510 m³ kg-¹ de leite, respectivamente); Pahlow; et 

al., (2015),quantificaram o PH de peixes de criação e crustáceos iguais a 1974 m³ ton-

¹ (83% verde, 9% azul e 8% cinza) e  Miguel et al, (2015) quantificaram a PH espanhola 

para produção e processamento de carne suína, igual a 19,5 bilhões de m³ ano-1 (82% 

verde, 8% azul e 10% cinza). 

Galli et al, (2012) estudaram os três principais Pegadas de carbono, ecológica 

e hídrica e afirmou que Pegada Hídrica foi o indicador com a sobreposição mais baixa 

com os outros dois indicadores.  

As etapas mais comuns no cálculo da pegada hídrica da produção animal é o 

registro da água envolvida na produção do alimento (água verde), na dessedentação 

e na limpeza das instalações (água azul). Em alguns estudos de caso nas fazendas 

onde tem dados reais também é calculado a pegada cinza que é a água utilizada para 

diluição dos dejetos.  

Apesar do Brasil, ser o segundo maior produtor e exportador de carne bovina 

do mundo, ainda é pequena a produção em confinamento, porém os especialistas 

prevê em a tendência de aumento futuro desse tipo de sistema. Considerando esse 

cenário, calculou-se a pegada hídrica de 17 fazendas de bovinos de corte da raça 

Nelore terminados em confinamento no estado de São Paulo. Os cálculos foram feitos 

considerando somente os usos diretos e indiretos da água na fazenda: fase de cultivo 

das culturas vegetais, manejo nutricional e a água consumida pelos animais e a 
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contida nos produtos. O período foi de um ciclo de produção (de 80 a 110 dias, média 

de 90). Para o cálculo foi considerada a somatória da pegada azul (água consumida 

na dessedentação dos animais, no processamento dos alimentos e embutida no 

produto) e da pegada verde, com base nos dados locais de cada fazenda (precipitação 

diária, produtividade da cultura vegetal e sua evapotranspiração). A pegada hídrica 

apresentou média de 5.718 litros por quilo de carne, variando de 1.935 a 9.673 L kg-

1. A pegada azul representou 15% desse valor e a verde, 85% (PALHARES, 2018). 

Esses valores não devem ser comparados com a média global para produção 

de um quilo de carne, que é de 15,4 mil litros de água (MEKONNEN e HOEKSTRA, 

2010). Essa média foi calculada para sistema de semi confinamento e considerando 

toda a cadeia produtiva, desde a produção de insumos até a oferta do produto ao 

consumidor. 

Os resultados demonstram a expressiva variabilidade que pode existir entre os 

valores de pegada de uma fazenda para outra quando se calcula com base em dados 

específicos de cada fazenda e região. As diferenças locais de evapotranspiração e 

rendimentos da cultura agrícola também determinaram valores de pegadas menores 

ou maiores. 

Segundo Palhares (2011) a utilização da metodologia de cálculo da pegada 

hídrica propicia a visualização quantitativa dos fluxos hídricos inerentes à produção; 

com isto, ações mitigatórias podem ser delineadas a fim de dar maior eficiência a 

esses fluxos.  

Neste sentido Tavares (2012), desenvolveu uma pesquisa visando medir o 

consumo de água e a produção de dejetos conforme o tempo de alojamento t=10, 

t=15 e t=18 semanas na suinocultura industrial em Santa Catarina, Brasil e em 

instalações com diferentes tipos de bebedouros. Tavares (2012) concluiu que as 

médias dos consumos de água em função dos tempos de alojamento, 

respectivamente, 7,13, 7,62 e 7,87 L suíno-¹ d-¹ não apresentaram diferenças 

significativas entre si para os diferentes equipamentos de dessedentação. Mas as 

médias dos volumes de dejetos produzidos 4,20, 4,58 e 4,84 L suíno-¹ d-¹, 

apresentaram diferenças significativas. Estas se apresentaram muito inferiores aos 

valores usados na época (7,0 L suíno-¹ d-¹), como referência pela Fundação de Meio 

Ambiente, do estado de Santa Catarina para emissão de licenças ambientais da 

produção (FATMA, 2014).  
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Para Palhares (2016) existe um equívoco quando a gestão e as políticas 

ambientais demonstram preocupação com a quantidade de água consumida na 

dessedentação e limpeza das instalações, uma vez que a maioria predominante da 

pegada hídrica da produção de suínos advém da produção dos grãos que são a base 

para a alimentação destes animais. A este respeito, o autor exorta a mudança de visão 

para que, ao invés de focar na unidade de produção, busque-se compreendê-la dentro 

da cadeia produtiva a qual pertence.  

Chapagain et al., (2006), avaliou o comércio virtual de água tentando 

compreender os fluxos de água incorporados nos produtos e o impacto das 

importações de países escassos ou abundantes em água, seja para suprir a falta 

deste recurso no país ou para economizar água do país.  

A possibilidade de aumentar a dependência de negócios externos com países 

abundantes em água para reduzir o esgotamento local, traz a desvantagem de reduzir 

a auto suficiência alimentar, o emprego no setor agrícola, aumento do impacto 

ambiental e o risco de ter que produzir de qualquer maneira os mesmos 

produtos(CHAPAGAIN e HOEKSTRA, 2008). 

 

2.3.2 Pegada Hídrica na Gestão Pública e Privada dos Recursos Hídricos 

Uso dessa metodologia como uma ferramenta de marketing pelas empresas, 

faz com que melhore sua capacidade imagem de corporação. Grandes multinacionais 

são exemplos da aceitação da pegada hídrica como nova ferramenta na gestão 

hídrica dentro de suas cadeias produtivas (UNILEVER, 2009; PEPSICO’S WATER 

REPORT, 2014; CLARK, 2014). 

Hoekstra (2006) indicou a aplicabilidade da pegada hídrica nas empresas 

sugerindo a implantação de sistemas de rotulagem de produtos, que tem uso intensivo 

de água ou certificações de indústrias e da cadeia de suprimentos, esta rotulagem 

faria com que os consumidores estivessem cientes da atual, mas até agora escondida, 

ligação entre um produto e os impactos que ocorrem nos recursos hídricos durante 

sua produção. Isto daria a garantia ao consumidor de que os produtos e serviços foram 

produzidos sob condições claras e bem definidas. Para a indústria e sua cadeia de 

suprimentos, eles poderiam obter um certificado de que suas atividades atendem 

critérios específicos em respeito ao uso eficiente, justo e sustentável da água 

(HOEKSTRA, 2006). 
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Em 2014 foi lançada mais um documento de relevância internacional 

reconhecendo a pegada hídrica como ferramenta na gestão dos recursos hídricos, a 

ISO 14046:2014 contendo os princípios e diretrizes para a pegada hídrica de produtos, 

processos e organizações. Seguindo a família das ISO 14000, que estabelece as 

diretrizes voltadas à gestão ambiental nas empresas, se mostra como importante 

instrumento regulador nas políticas privadas dando ainda mais credibilidade à 

metodologia (FERRER e VIEGAS, 2014). 

As empresas que tem o objetivo de implementar um modelo de gestão da água 

devem utilizar um conjunto de métricas e indicadores de monitoramento que as 

permitam aprimorar cada vez mais seus processos de decisão. É importante 

considerar também que as métricas não possuem muita utilidade isoladamente, ou 

seja, é importante relacionar as métricas ambientais, sociais e econômicas com 

informações qualitativas, para que a gestão da água tenha uma abordagem ampla e 

sustentável (WWAP, 2018). 

A publicação das informações e resultados referentes à gestão da água de uma 

empresa também pode ser disponibilizada através de Relatórios de Sustentabilidade. 

Um Relatório de Sustentabilidade é um relato sobre o desempenho econômico, 

ambiental, social e de governança da organização relatora. Cada vez mais 

organizações querem tornar suas operações mais sustentáveis e estabelecer um 

processo de elaboração de Relatório de Sustentabilidade para medir desempenhos, 

estabelecer objetivos e monitorar mudanças operacionais. Um Relatório de 

Sustentabilidade é a plataforma fundamental para comunicar os impactos de 

Sustentabilidade positivos e negativos bem como para obter informações que podem 

influenciar na política, estratégia e nas operações da organização de uma forma 

contínua. Além disto, geralmente estes relatórios são públicos, disponibilizados para 

as partes interessadas nos sites das empresas (GRI, 2013). 

Já em políticas públicas a metodologia da pegada hídrica foi recomendada pela 

FAO e pela UNESCO e vem sendo utilizada em alguns países como é o caso da 

Espanha, onde o Ministério do Meio Ambiente impôs que a pegada hídrica fosse 

utilizada como ferramenta para a implementação dos planos de bacia hidrográfica 

(ALDAYA; et al., 2010). 

O governo da China tem promovido a estratégia de “desenvolvimento da 

sociedade por meio da economia de água”, que visa promover o aumento na eficiência 

do uso da água e reduzir a pegada hídrica do país. Em 2007, o governo chinês 
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publicou o décimo primeiro plano quinquenal para o estabelecimento de uma 

sociedade econômica em água. De acordo com este documento, de 2005 a 2010, a 

pegada hídrica azul do país deveria ser reduzida em 20%, a eficiência de irrigação 

deveria ser melhorada para 50% e a pegada hídrica azul por valor adicionado na 

indústria deveria ser reduzida em 30%. Além disso, a taxa de desperdício nas 

tubulações responsáveis pela distribuição de água nas cidades não deveria ser 

superior a 15% até 2010 (ORR e LIU, 2010). 

Atualmente no Brasil vigora a lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997 e que instituiu 

a Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH). Ela define a água como sendo 

bem de domínio público e recurso natural limitado, dispõe também que sua gestão 

deve proporcionar seu múltiplo uso apesar da prioridade ser o consumo humano a 

dessedentação animal.  Instituiu como unidade territorial para sua implementação as 

Bacias Hidrográficas, regidas por seus respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica 

(CBH) que contam com a participação do poder público, dos usuários e das 

comunidades a fim de alcançar uma gestão descentralizada e participativa (BRASIL, 

1997). 

Relacionando a pegada hídrica diretamente com cada um dos instrumentos da 

lei das águas, é possível identificar similaridades que podem ser explorados pelos 

agentes tomadores de decisões. Começando pelo Plano de Recursos Hídricos, onde 

a pegada hídrica pode ser utilizada com a finalidade de identificar pontos de interesse 

na bacia hidrográfica, já que a metodologia deve ser analisada levando em 

consideração o contexto socioeconômico e ambiental de uma região dentro de um 

intervalo determinado de tempo (KOTSUKA, 2013). Como já serão conhecidas as 

características da região contemplada, será possível analisar a relação entre oferta e 

demanda a partir do tamanho da pegada calculada e hot spots, que seriam pontos 

que necessitam de maior atenção, cuidando para não sofrerem com escassez, seja 

devido a uma baixa oferta ou mesmo devido ao uso e ocupação de solos que pode 

exigir maior demanda do que a suportada pela região.  

Em média, cerca de 260 mil m³ s-1 de água escoam pelo território brasileiro. 

Apesar da abundância, cerca de 80% desse total encontra-se na bacia Amazônica, 

onde a população residente é pequena em comparação com outras áreas e a 

demanda de água é menor. Uma parcela do escoamento superficial é destinada para 

o atendimento dos diversos usos da água. Estima-se que a disponibilidade hídrica 

superficial no Brasil seja em torno de 78.600 m³ s-1 ou 30% da vazão média, sendo 
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que 65.617 m³ s-1 correspondem à contribuição da bacia amazônica ao total do País 

(ANA, 2019). 

A retirada total de água estimada em 2018 foi de 2.048 m³ s-1. O principal uso 

de água no país, em termos de quantidade utilizada, é a irrigação (49,8%), seguida 

pelo abastecimento humano (24,4%) e pela indústria (9,6%). Juntos, representaram 

cerca de 85% da retirada total. Outras utilizações consideradas foram o atendimento 

aos animais (8,0%), as termelétricas (3,8%), o suprimento rural (1,7%) e a mineração 

(1,6%). Do total consumido 11,6% foi para uso animal e na Irrigação 66,1%. Seis 

Estados concentram 91,8% da área equipada por pivôs: Minas Gerais (30,6%), Goiás 

(18,4%), Bahia (14,7%), São Paulo (12,9%), Mato Grosso (7,7%) e Rio Grande do Sul 

(7,5%). A demanda por uso de água no Brasil é crescente, e a previsão é de que, até 

2030, a retirada aumente 26% (ANA, 2019). 

Outros três instrumentos que estão relacionados entre si e poderiam utilizar o 

cálculo da pegada hídrica de forma semelhante são: i) classificação dos corpos de 

água segundo usos preponderantes; ii) outorga de direito de uso dos recursos 

hídricos; e iii) cobrança pelo uso dos recursos hídricos (BRASIL, 1997).  

Primeiramente verificamos a semelhança entre a outorga e a cobrança pelo 

uso, que se complementam, com o cálculo da pegada hídrica cinza, já que eles 

consideram a resolução CONAMA nº 357 como padrão no lançamento de efluentes, 

e a água cinza pode considerar também a classificação dos corpos de água para 

realizar seu cálculo (CONAMA, 2005).De todas as unidades federativas, treze estados 

respondiam por 90% da vazão total outorgada vigente em julho de 2018, equivalente 

a 2.087 m³/s. Em ordem decrescente, quanto à vazão outorgada destaca-se: São 

Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Roraima, Pará, Paraná, 

Mato Grosso do Sul, Rondônia, Ceará e Rio Grande do Sul. A irrigação responde pela 

maior parte da vazão outorgada vigente na maioria desses estados, exceto em São 

Paulo, onde o uso para abastecimento urbano/rural é maior (ANA,2019). 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) é o documento orientador da 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e da atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), formado por 

instituições no nível federal, dos Estados e Distrito Federal e das bacias hidrográficas. 

Cabe ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) acompanhar a execução 

e aprovar o PNRH. Foi aprovado em 2006, pela Resolução CNRH nº 58, com 

horizonte temporal até 2020, definido a partir de cenários de planejamento. A maioria 
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dos estados estabelece planos de gestão que contêm diretrizes e metas em nível 

regional e orienta os planos gestores municipais, principalmente quanto, ao 

crescimento urbano, localização das indústrias, proteção das nascentes dos rios, 

exploração mineral, irrigação e saneamento. Em geral, a unidade de gestão é a bacia, 

sub-bacia e microbacias hidrográficas (PINHEIRO e CARVALHO, 2010). 

Até o final de 2018 haviam sido elaborados 143 planos de bacias hidrográficas 

estaduais em 17 UFs e 48 planos encontravam-se em elaboração em 9 UFs (Acre, 

Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina). Os planos são aprovados e acompanhados pelos 

respectivos Comitês de bacias Hidrográficas (ANA, 2019). 

           Em 2018, 21 anos após sua publicação, estavam em funcionamento no país 

235 comitês de bacias hidrográficas, já haviam sido desenvolvidos 155 planos de 

bacias e tinham sido arrecadados R$ 2,84 bilhões com a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos. No total de todas as outorgas de direito de uso já emitidas, a ANA 

contabilizava quase 9.894 outorgas válidas em julho de 2018, e os órgãos gestores 

das Unidades da Federação, mais de 64 mil outorgas (ANA, 2019). 

 

2.4 PRODUTIVIDADE DA ÁGUA 

Mekonnen  et al. (2019) define a produtividade da água de um produto animal 

(PA = kg m³) como sendo a razão entre a produção do produto por animal e a pegada 

hídrica da cadeia de suprimentos durante toda a vida útil do animal. 

Em um estudo no estado da Califórnia nos Estados Unidos Renault e 

Wallender, (2000) utilizaram a produtividade nutricional da água expressa em 

unidades nutricionais por m³ (unidades nutricionais são energia, proteína, cálcio), 

enquanto a produtividade da água é expressa em kg/m³. 

Um estudo muito consistente sobre a produtividade da água foi realizado por 

Mekonnen et al., (2019) analisou a produção de produtos de origem animal nos 

Estados Unidos, desde 1960 a 2016. Este estudo avaliou a produtividade da água 

(PA) dos principais produtos pecuários nos EUA e como a PA mudou ao longo das 

cinco décadas. Detalhando o volume e a composição da ração animal para todas as 

categorias de animais, avaliando a pegada hídrica verde e azul, os efeitos do aumento 

na produtividade animal, taxas de conversão alimentar e rendimentos das culturas 

alimentares na PA de todas as seis categorias; bovinos de corte, bovinos leiteiros, 

suínos, frangos de corte, frango de postura e perus. 
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Os resultados mostraram que a produtividade da água de todos os produtos 

animais nos EUA melhoraram. Em comparação com 1960, foi necessário menos água 

por unidade de produto animal produzido, em 2016: cerca de 50% menos para carne 

bovina e um quarto (-25%) para o leite (MEKONNEN et al., 2019).  

Segundo Mekonnen et al., (2019), animais monogástricos (aves e suínos) têm 

uma alta eficiência no uso de ração em comparação com ruminantes (bovinos), mas 

os ruminantes consomem porção relativamente grande de alimentos não comestíveis 

para humanos.  

Por unidade de conteúdo energético, os resultados dos estudos nos EUA o leite 

tem o maior PA seguido de frango e porco. Por grama de proteína, os produtos 

avícolas (carne de frango, ovo e carne de peru) têm a maior PA, seguido pelo leite de 

gado e a carne de porco. A carne bovina tem o menor PA (MEKONNEN et al., 2019).  

Os pesquisadores americanos Mekonnen et al., (2019) e Renault e Wallender 

(2000) concluíram que o aumento do PA de produtos de origem animal está 

principalmente nas mãos dos criadores que escolhem raças e determinam a 

composição e o fornecimento dos alimentos via ração, e dos produtores de cereais, 

que podem aumentar o PA na produção de ração pelo melhor uso e cobertura do solo 

aplicando melhores práticas agrícolas que resultam em rendimentos mais altos com o 

mesmo ou menor consumo de água. 

No Brasil o primeiro cálculo da produtividade da água foi realizado por Drastig 

et al., (2016) na produção de frangos em escala real usando dados de fazendas 

localizadas no estado de São Paulo. Durante o ano agrícola de 2012 onde os 

produtores enfrentavam sérios problemas hídricos como resultado de período 

prolongado de seca e/ou mudança climática, combinados com aumentos substanciais 

na atividade industrial e na população.  

Diante dos crescentes impactos da agropecuária na saúde pública, meio 

ambiente e clima, o Greenpeace realizou uma pesquisa e publicou um 

relatório recomendando a redução de 50% no consumo de carne e derivados até 

2050. A mudança começa no consumo individual, porém, o papel mais importante 

cabe aos grandes produtores, em assumirem o compromisso com uma produção 

menos impactante ao meio ambiente e uma relação mais honesta e transparente com 

seus consumidores. Menos carne. Mais Floresta. Mais água. Mais saúde e mais 

respeito aos nossos direitos (GEENPEACE, 2020; THOMPSON et al., 2018). 

https://www.greenpeace.org/brasil/blog/muito-alem-da-salada-menos-carne-mais-floresta-e-alimentacao-adequada-e-saudavel/%22
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/muito-alem-da-salada-menos-carne-mais-floresta-e-alimentacao-adequada-e-saudavel/%22
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Dispondo de indicadores e tecnologias de manejo que reduzem o uso da água, 

demonstra-se que o consumo da proteína animal pode ocorrer de forma 

ambientalmente menos impactante. Esta informação também será útil para as 

agroindústrias na escolha de produtos mais sustentáveis e elaboração de estratégias 

de marketing, principalmente, na exportação para mercados que exigem produtos com 

maior valor agregado. 

Os governos podem desempenhar um papel fornecendo incentivos ou 

regulamentos para estimular certas escolhas e práticas e desencorajar outras. Um 

papel específico do governo é promover o uso de resíduos e subprodutos das culturas 

como alimento, em vez de culturas primárias (MEKONNEN et al, 2019). 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 ABORDAGEM GERAL 

Este estudo foi elaborado com base em dados secundários da produção de 

suínos e frangos de corte na década 2008 a 2018, concentrada na região centro-sul 

do Brasil. Foi calculado a pegada hídrica do Estado de Minas Gerais (MG), Espírito 

Santo (ES), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Paraná (PR), Santa Catarina (SC), 

Rio Grande do Sul (RS), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Goiás (GO) e 

Distrito Federal (DF). A pegada hídrica dos animais abatidos por ano, foi calculada 

através da metodologia descrita no Water Footprint Assessment Manual (HOEKSTRA; 

et al., 2011). Com os resultados da pegada hídrica (consumo de água verde mais a 

azul, exceto a cinza) foi utilizado o indicador de produtividade da água na produção 

das carnes suína e de frango, conforme (MEKONNEN  et al., 2019).  

No cálculo da pegada azul foram considerados somente os usos diretos de 

água na propriedade rural: dessedentação dos animais, lavagem, desinfecção, 

resfriamento e limpeza das instalações e a quantidade de água no produto (carne). 

Os parâmetros e dados secundários utilizados para o cálculo da pegada hídrica 

verde e azul estão descritos na tabela 1. 

Tabela 1: Parâmetros utilizados para o cálculo da pegada hídrica verde e azul 

Parâmetro Suínos 
Frangos de 

corte 
Referência 

Duração do ciclo 112 dias 42 dias Miele; et al., 2010; 2011 

Peso médio no abate 115 kg-1 2,652 kg-1 Miele; et al.,2010; 2011 

Consumo de ração no ciclo 244 kg-1 4,230 kg-1 Miele; et al.,2010; 2011 



30 
 

Parâmetro Suínos 
Frangos de 

corte 
Referência 

Consumo de água 
dessedentação 

8,30 L dia-

1cab-1 
2,5 Lkg 
ração-1 

FATMA, 2019; Miele; et al.,2010  

Consumo de água limpeza 
e desinfecção 

3,4 Lcab-1 3,4 L cab-1 Miele; et al.,2010; 

Consumo de água 
resfriamento 

- 2 L cab-1 Miele; et al.,2010; 

Rendimento de carcaça 74% 75% Miele; et al.,2010; Tavernari, 2014 

Porcentagem água carne e 
miudezas 

70% 70% NEPA, 2019 

Consumo de água na 
produção de milho 

4.500 m³ ha-

1ciclo-1 
4.500 m³ ha-

1ciclo-1 
Allen; et al.,1998; Couto e Sans, 

2002Andrade, et al., 2015 
Consumo de água na 

produção de soja 
6.000 m³ ha-

1ciclo-1 
6.000 m³ ha-

1ciclo-1 
EMBRAPA, 2008; EMBRAPA, 2013 

 

O número de cabeças de suínos e frangos abatidas no Brasil entre 2008 e 2018, 

foram obtidos da Pesquisa Trimestral de Abate de Animais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2019). A Pesquisa do IBGE não apresentou 

informações para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo para todos os anos 

do estudo. Deve-se ressaltar que o mais importante não é o valor numérico da pegada, 

mas sim a relação deste com a disponibilidade hídrica do local e região e a proposição 

de ações mitigatórias. 

 

3.2  CÁLCULO DA PEGADA HÍDRICA DE FRANGOS DE CORTE 

Para o cálculo da ração consumida foi utilizado 2,73 kg de milho, e 1,5 kg de 

soja (PALHARES, 2012). E os índices dos Fatores de Conversão das Commodities 

Agropecuárias da FAO (FAO, 2019) para descontar a água verde consumida na 

produção de óleo. No caso brasileiro, de cada grão produzido, 77% são farelo, e 23%, 

óleo.  

Na pegada hídrica do milho e da soja (ambas as culturas não foram irrigadas), 

foi considerada a produtividade de acordo com Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB, 2020).  

A pegada hídrica total foi calculada de acordo com Palhares (2012; 2014) e 

Chapagain e Hoekstra (2003) que considera a soma da água consumida na produção 

de grãos, milho e soja, (pegada hídrica verde) mais a água de dessedentação e a 

água utilizada na limpeza, desinfecção, resfriamento das instalações e água no 

produto (pegada hídrica azul). Não foi calculada a pegada hídrica cinza, que é a água 

consumida na depuração dos dejetos.  

Conforme a equação 1.  
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𝑃𝐻[𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙] = 𝑃𝐻[𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒]  + 𝑃𝐻[𝑎𝑧𝑢𝑙] + 𝑃𝐻[𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜]      (1) 

 

3.3  CÁLCULO DA PEGADA HÍDRICA VERDE DE FRANGOS DE CORTE 

O cálculo da pegada hídrica verde é apresentado na equação 2.  

 

𝑃𝐻𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 = ∑ (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎çã𝑜 × 𝑃𝐻𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)𝑛
𝑝=1        (2)      

 

Em que:   

PHverde:  é o volume total do ingrediente na ração p consumido por um animal 

(kg animal-1),  

PHingrediente: pegada hídrica do ingrediente da ração p (m3 kg-1). 

 

3.4 CÁLCULO DA PEGADA HÍDRICA AZUL DE FRANGOS DE CORTE 

O cálculo da pegada azul é apresentado na equação 3.  

 

𝑃𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙: (𝐶𝑑 × 42 × 𝐴𝐵) + (𝐶𝐿 × 𝐴𝐵) + 𝐴𝑃(𝐴𝐵 × 0,002652 × 0,75 × 0,66) + (𝐴𝐵 ×

0,04)                                                                                                                                              (3) 

 

Onde:  

PHAzul: pegada azul, m³ ano-¹ 

Cd: consumo de água de dessedentação 2,5 L Kg de ração consumida, para um 

alojamento de 42 dias; 

CL: consumo de água de limpeza e desinfecção 3,4 L cab-¹ mais 2,0 L cab-¹ para o 

resfriamento; 

AP: quantidade de água no produto média de 66% por Kg-¹ de carne mais fator de 

adição 4% (penas, sangue, vísceras), rendimento de carcaça fria de 75% e peso 

médio ao abate 2,652 kg-¹ 

AB: número de cabeças abatidas no ano, no país, no estado, na região. 

 

3.5 CÁLCULO DA PEGADA HÍDRICA VERDE DE SUÍNOS 

 Por ser uma atividade com elevado grau de agro industrialização, os padrões 

nutricionais estão bem estabelecidos, portanto entende-se que a dieta de referência 

reflete a realidade produtiva vigente. Como dieta de referência para os suínos em 
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crescimento e terminação, consideramos que dos 244 kg da ração consumida, 177 kg 

foram de milho (68%), e 67 kg (26%), de soja (MIELE, 2011). Descontados os 23% da 

água verde consumida na produção de óleo (FAO, 2016). Para o cálculo da pegada 

hídrica do milho e soja, foi considerada a produtividade das culturas não irrigadas 

(CONAB, 2019). 

O cálculo da pegada verde foi efetuado pela Equação (2), e considerados os 

parâmetros da tabela 1. 

 

3.6 CÁLCULO DA PEGADA HÍDRICA AZUL DE SUÍNOS 

O cálculo da pegada hídrica azul é apresentado na equação 4. 

 

𝑃𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙: (𝐶𝑑 × 112 × 𝐴𝐵) + (𝐶𝐿 × 𝐴𝐵) + 𝐴𝑃(𝐴𝐵 × 0,115 × 0,74 × 0,66) + (𝐴𝐵 ×

0,04)                                                                                                                                                           (4) 

 

Onde: 

PHAzul: pegada azul, m³ ano-¹ 

Cd: consumo de água de dessedentação de 8,30 L cab-1 dia-¹, para um alojamento no 

crescimento e terminação de 112 dias; 

CL: consumo de água de limpeza e desinfecção 3,4 L animal-¹ 

AP: quantidade de água no produto média de 66% por Kg de carne mais fator de 

adição 4% (sangue, vísceras), rendimento de carcaça fria de 74% e peso médio ao 

abate 115 kg. 

AB: número de cabeças abatidas no ano, no país, no estado, na região. 

 

3.7 CÁLCULO DA PRODUTIVIDADE DA ÁGUA 

A produtividade da água foi estimada de acordo com Mekonnen  et al., (2019) 

conforme equação 5. 

𝑃A =
PO(Quantidade Produto)

PH[total]
               (5) 

Onde: 

PA : Produtividade da água em kgm-³ 

PO: quantidade de carne (carcaça) produzida por animal (kg animal-1) 

PH: pegada hídrica total (azul + verde) do animal em m³. 
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3.8  CÁLCULO DA PROTUTIVIDADE DA ÁGUA DAS CULTURAS DO MILHO E 

SOJA 

 A produtividade da água dos ingredientes da ração foi estimada de acordo com 

Edreira et al., (2018)  

PAsoja/milho =
PG Produtividade do Grão

ET Evapotranspiração 
                         (6) 

Onde: 

PA: Produtividade da água do grão em kg m³ PG: produtividade da cultura milho/soja 

em kg ha -¹ (CONAB, 2020) 

ET: Consumo de água na produção de milho 4.500 m³ ha-1 ciclo-1 (ALLEN  et al., 1998; 

COUTO E SANS, 2002 ANDRADE et al., 2015) e para soja 6.000 m³ ha-1 ciclo-

1(EMBRAPA, 2008; EMBRAPA, 2013). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 Segundo dados do IBGE (2016), entre os anos 2000 e 2015 as regiões Centro-

Oeste (CO) e Sudeste (SE) ganharam participação relativa no ranking de abates. 

Nesse período, a representatividade do CO passou de 6,5% para 14,5% do total de 

abates no país, enquanto no SE o mesmo indicador saiu de 14% em 2000 para 18% 

em 2015. Em contrapartida, a participação do Sul no número total de cabeças abatidas 

no Brasil caiu de 78% para 67% nesses 16 anos.  

A região sul concentrava em 2015, 96% das granjas de terminação de suínos, 

95% dos crechários e 56% das granjas de wean to finish, isso devido à grande 

concentração de produção integrada ou cooperada.  

A região Centro-Oeste possui cerca de 2,5% das granjas de terminação, porém 

apresentam o maior tamanho médio observado no país. Também estão nesta região 

cerca de 2,3% dos crechários e pouco mais de 44% das granjas wean to finish, estas 

concentradas no Mato Grosso do Sul (ABCS, 2016). 

No presente estudo foi calculado a pegada hídrica dos Estados localizados na 

Região Centro-Sul do Brasil por esses concentrarem em média 99,75% dos abates 

de suínos e 97,14% dos frangos de corte na década. Salientamos que os estados de 

Espírito Santo e Rio de Janeiro não tem os dados disponíveis para todos os anos.  

Entre as regiões houve um aumento na concentração dos abates na região sul. 

Em 2018 a região Sul abateu 64,79% das aves e 71,29% dos suínos produzidos no 



34 
 

Brasil. Nesta região a concentração da produção e a qualidade dos recursos hídricos, 

é uma discussão histórica, principalmente, devido à elevada densidade animal 

(suínos, aves de corte e bovinos de leite) por área. De acordo com Miranda et al., 

(2013), a intensificação da produção provocou uma forte pressão sobre os recursos 

naturais, principalmente sobre a água, haja vista que não existe área suficiente para 

deposição dos dejetos. Esse problema torna-se mais dramático quando consideramos 

a enorme concentração espacial da atividade que ocorre em algumas regiões, como 

é o caso da região do Alto Uruguai Catarinense. 

O abate brasileiro de frango de corte cresceu 11,62% no período de 2008 a 

2018. No abate de suínos o crescimento foi ainda maior 24,63% na década. O Estado 

que apresentou o maior abate de frangos de corte foi o Paraná com 35,05% em 

relação ao total, seguido por Santa Catarina (15,28%) e Rio Grande do Sul (14,45%) 

em 2018 (figura 1).  

Já para os suínos Santa Catarina liderou os abates durante toda a década e 

em 2018 abateu 30,39% da produção brasileira, seguido do Paraná (20,99%) e Rio 

Grande do Sul (19,92%).  

Embora o Brasil possua abundantes recursos de água doce, mas a maioria está 

na região norte. Conflitos sobre o uso da água ocorrem em regiões com alta densidade 

populacional e industrialização, como no sudeste brasileiro onde a demanda de água 

já excede a oferta. Portanto, a disponibilidade de água e seu uso eficiente devem ser 

considerados importantes fatores de produtividade, uma vez que conflitos 

relacionados à água foram identificados nas principais regiões produtoras de frango 

no sudeste (DRASTIG; et al., 2016) e suínos no sul (MIRANDA; et al., 2013). 
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Figura 1: Percentuais de cabeças abatidas por estado e região em 2008 e 2018.

 

 

4.1.1 Avicultura de Corte 

O abate brasileiro de frango de corte cresceu 11,62% no período de 2008 a 

2018. O estado que apresentou a maior média de abates foi o Paraná com 30,90% 

em relação ao total abatido no Brasil quando comparado 2008 e 2018, consolidando-

se como o maior produtor e maior exportador de carne de frango do país com 37,51% 

dos embarques em 2018 (ABPA, 2019). Esta liderança foi reforçada na década com 

aumento de 46,01% no número de cabeças abatidas. Mesmo tendo uma retração de 

(-7,83%), Santa Catarina com 17,14% dos abates se manteve em segundo lugar, 

seguido pelo Rio Grande do Sul (14,80%) tabela 2. 
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Os resultados evidenciam a concentração dos abates (62,76%) na região sul 

onde estão instaladas as maiores plantas frigoríficas do país. Mas, também destaca o 

aumento de 30,28% dos abates na região centro-oeste o que pode significar uma 

tendência de expansão das agroindústrias do sul para aquela região. Já na Região 

Sudeste tivemos uma diminuição de 20,24% nos abates entre 2008 e 2018 puxado 

pela retração ocorrida no estado de São Paulo (-36,20%).  

Tabela 2: Número de cabeças de aves abatidas em 2008 e 2018 por estado e região 

 

4.1.2 Suinocultura 

O abate de suínos cresceu 24,63% na década 2008 a 2018.O estado de Santa 

Catarina liderou os abates durante toda a década e em 2018 abateu 30,39% da 

produção brasileira. Santa Catarina também se consolidou como o maior exportador 

de carne suína e em 2018 comercializou mais da metade 51,12% das exportações 

brasileiras (ABPA, 2019). Na média da década Santa Catarina permaneceu com 

27,57% dos abates e aumento de 24,68% quando comparado os abates de 2008 com 

2018. Seguido do Rio Grande do Sul (21,67%) e Paraná (19,68%) que teve o maior 

crescimento 67,21%, mantendo a região Sul com a maior concentração do país 

68,92% (tabela 3). 

Ano 2008 2018 MEDIA MEDIA Aumento 

Estados/Região Aves Aves Cabeças BRASIL Diminuição 

UF nº Cab. nº Cab. Abatidas % % 

SUDESTE 1.065.852.044 850.097.695 518.611.569 19,61% -20,24 

Minas Gerais 322.421.427 348.253.840 193.246.516 7,26% 8,01 

São Paulo 731.017.335 466.390.344 312.229.704 11,86% -36,20 

SUL 2.840.895.635 3.289.947.312 1.670.168.191 62,76% 15,81 

Paraná 1.219.044.164 1.779.926.228 823.725.829 30,90% 46,01 

Santa Catarina 842.028.734 776.128.290 454.393.322 17,14% -7,83 

Rio Grande do Sul 779.822.737 733.892.794 392.049.040 14,80% -5,89 

CENTRO-OESTE 562.473.819 732.779.972 394.481.619 14,76% 30,28 

Mato Grosso do Sul 129.376.302 163.918.544 79.763.946 2,99% 26,70 

Mato Grosso 121.822.577 216.709.348 107.733.196 4,02% 77,89 

Goiás 251.650.978 307.248.908 169.910.543 6,35% 22,09 

Distrito Federal 59.623.962 44.903.172 37.073.934 1,39% -24,69 

CENTRO-SUL 4.469.221.498 4.872.824.979 2.583.261.379 97,14% 9,03 

BRASIL 4.549.567.564 5.078.216.439 2.660.581.835 100,00% 11,62 
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Entre as regiões duas constatações, (i) o crescimento de 22,53% no sudeste 

com São Paulo e Minas Gerais crescendo quase 25%; (ii) a região centro-oeste com 

grande movimentação interna onde os estados do Mato Grosso (55,31%) e Mato 

Grosso do Sul (55,09%). Já os estados de Goiás (-3,72%) e Distrito Federal(-372,80%) 

reduzindo drasticamente seus abates. 

A região centro-sul vem mantendo constante 99,75% dos abates de suínos 

produzidos no sistema industrial confinado e integrado crescendo 25,81%.  

Tabela 3: Número de cabeças de suínos abatidas em 2008 e 2018 por estado e região 

 

4.2  PEGADA HÍDRICA AZUL E VERDE 

4.2.1 Avicultura de Corte 

A média global da pegada hídrica para carne de frango é de 4.325 m³ ton-¹ 

sendo 3.545 m³ ton-¹ de água verde, 313 m³ ton-¹ de água azul e água cinza 467 m³ 

ton-¹ (MEKONNEN; HOEKSTRA, 2012) (Figura 2). 

Mekonnen e Hoekstra, (2010) para aves criadas no sistema extensivo 

estimaram um total de 3.480 m³ ton-¹, sendo 3.292 m³ ton-¹ de água verde mais azul.  

Pimentel et al (2004) não incluíram a componente da pegada hídrica cinza e 

obtiveram uma pegada hídrica verde mais azul para a carne de frango nos EUA de 

3.500 m³ ton-¹.  

Palhares (2012), calculou a pegada hídrica das aves no Brasil, a média 

brasileira para década 2000 a 2010, foi de 2,1 m³ kg. A região Sul apresentou eficiência 

Ano 2008 2018 MEDIA MEDIA Aumento/ 

Estados/Região Suínos Suínos Cabeças BRASIL Diminuição 

UF nº Cab. nº Cab. Abatidas % % 

SUDESTE 4.815.837 6.216.861 5.242.659 16,04% 22,53 

Minas Gerais 3.123.386 4.163.561 3.577.763 10,90% 24,98 

São Paulo 1.534.698 2.053.300 1.650.554 5,04% 25,26 

SUL 19.938.813 26.230.466 22.567.233 68,92% 23,99 

Paraná 4.618.377 7.722.495 6.492.410 19,68% 67,21 

Santa Catarina 8.420.777 11.179.830 9.024.693 27,57% 24,68 

Rio Grande do Sul 6.899.659 7.328.141 7.050.129 21,67% 5,85 

CENTRO-OESTE 3.593.260 5.765.047 4.866.487 14,84% 37,67 

Mato Grosso do Sul 836.919 1.863.826 1.239.361 3,73% 55,09 

Mato Grosso 1.059.594 2.371.463 1.836.621 5,57% 55,31 

Goiás 1.544.191 1.488.837 1.633.664 5,05% -3,72 

Distrito Federal 152.556 40.921 156.840 0,49% -372,80 

TOTAL CENTRO-SUL 28.347.910 38.212.374 32.676.378 99,75% 25,81 

BRASIL 28.840.083 38.264.069 32.750.814 100,00% 24,63 
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média para década de 2,0 m³ kg-1, o Centro Oeste 1,9 m³ kg-1 e o Sudeste 2,3 m³ kg-

1. A melhor eficiência foi verificada no Estado do Paraná no ano de 2010, sendo de 

1,4 m³ kg-1 e a menos eficiente no Rio Grande do Sul no ano de 2005, 4,7 m³ kg-1.  

Neste estudo a média brasileira ficou em 2.711 L kg de carne-1 (Figura 2). A 

região sudeste apresentou a maior média 2.555 L kg de carne-1, o Sul 2546 L kg de 

carne-1 e o Centro Oeste a menor entre as regiões 2.542 L kg de carne-1. Entre os 

estados a relação mais alta foi Mato Grosso do Sul (2.859 L kg-1) e a menor o Distrito 

Federal (2.151 L kg-1).  

 

Figura 2: Pegada hídrica da avicultura média entre 2008 -2018. 

 
 

Os resultados, corroboram as conclusões da pesquisa para o cálculo de 

pegada hídrica para produtos de origem animal de que a maior parte da água é 

consumida na forma de água verde (PALHARES, 2016). 

A pegada hídrica total dos frangos de corte abatidos no Brasil em 2018 quando 

comparada com 2008 foi 18,21% menor, o que representa uma diminuição de 5,383 

km³ de água por ano (Apêndice A). Segundo Prusky et al., (2012) que consideraram 

uma necessidade hídrica de 125 L por dia pessoa-1 e concluíram que uma instalação 

brasileira típica de frangos de corte consume equivalente a 100 pessoas, desta 
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maneira, daria para abastecer a população do estado de São Paulo por dois anos ou 

98,3 milhões habitantes que tenham uma pegada hídrica de 5,475 m³- ano-¹. 

Como a região Sul concentra mais de 70% dos abates, teve a pegada hídrica 

média da década mais alta 16,048 km³, sudeste com 5,038 km³, centro oeste 3,792 

km³, na soma o centro sul concentrou 90,38% da média brasileira de 27,285 km³, ± 

2,075. 

Entre os estados quando comparados a pegada hídrica total de 2018 com 2008 

o Paraná se manteve o maior consumidor durante todo período concentrando em 

média 31,15% da pegada brasileira. A segunda maior pegada hídrica média foi do 

estado do Rio Grande do Sul com 4,138 km³, seguido por Santa Catarina (3,901 km³) 

e São Paulo com 3,141 km³ (APENDICE A). Sendo que o RS reduziu 8,03% quando 

comparado 2018 com 2008, 3,99% e 4,95% em Santa Catarina e São Paulo, 

respectivamente. A pegada hídrica da avicultura média entre 2008 - 2018 por estado 

e região está descrita na tabela 4. 

Tabela 4: Pegada hídrica da avicultura média entre 2008 -2018 por estado e região. 

Região/Estados - UF PH AZUL PH AZUL PH VERDE PH VERDE PEGADA TOTAL 

 Km³ % Km³ % Km³ % 
SUDESTE 0,4451 8,89% 4,5937 91,11% 5,0389 20,34% 

Minas Gerais 0,1659 9,10% 1,6619 90,90% 1,8278 7,40% 

Espírito Santo 0,0111 0,53% 0,1683 93,60% 0,1794 0,73% 

Rio de Janeiro 0,0002 0,51% 0,0034 8,58% 0,0036 0,01% 

São Paulo 0,2680 8,62% 2,8732 91,38% 3,1412 12,65% 

SUL 1,4335 9,04% 14,6146 90,96% 16,0481 64,67% 

Paraná 0,7070 9,19% 6,9989 90,81% 7,7059 31,15% 

Santa Catarina 0,3900 10,17% 3,5112 89,83% 3,9012 15,71% 

Rio Grande do Sul 0,3365 8,64% 3,8016 91,36% 4,1381 16,59% 

CENTRO-OESTE 0,3386 8,96% 3,4535 91,04% 3,7921 15,29% 

Mato Grosso do Sul 0,0685 8,09% 0,7906 91,91% 0,8591 3,46% 

Mato Grosso 0,0925 9,00% 0,9375 91,00% 1,0300 4,16% 

Goiás 0,1458 9,45% 1,4060 90,55% 1,5519 6,26% 

Distrito Federal 0,0318 10,60% 0,2729 89,40% 0,3047 1,22% 

TOTAL CENTRO-SUL 2,2172 8,98% 22,5712 91,02% 24,7885 90,87% 

BRASIL 2,2836 8,41% 25,0017 91,59% 27,2853 100,00% 

 

Com relação à pegada hídrica verde da avicultura a média brasileira da década 

representou 91,29%. Muito semelhante a PH total média da produção pecuária nos 

EUA no período 2014-2016 que foi de 275 km³/ ano-¹ com 91% sendo pegada verde 

e 9% pegada azul (MEKONNEN et al., 2019).  
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O valor da pegada verde na produção animal em geral segundo Mekonnen et 

al., (2019) representa 99% da pegada hídrica e está relacionada ao alimento que eles 

consomem. O uso direto da água nas fazendas de animais (pegada azul) representa 

apenas 1,3%. 

No Brasil, a soma da contribuição do milho e soja para o total da pegada das 

aves no período de 2000-2010 foi de 99,6% (Palhares 2012). A diferença entre os 

resultados encontrados neste estudo quando comparados com os de Palhares (2012) 

está nos parâmetros utilizados para calcular a pegada azul. Neste estudo foi utilizado 

2,5 litros de água por quilo de ração, enquanto que ele utilizou 2,0 litros. Desta forma, 

se torna evidente a necessidade de mais pesquisas em campo para se estimar o 

verdadeiro consumo de água pelos frangos de corte e não estimar de forma indireta 

pelo consumo de ração.   

Entre os estados, o destaque é para o Mato Grosso maior produtor de milho e 

soja, que apresentou uma pegada hídrica verde média de 91,91%, SP (91,38%) RS 

(91,36%) PR (90,81%), MG (90,90%) e SC (89,83%).  

Desde o ano 2000, Mato Grosso tem sido um grande produtor e exportador de 

grãos no Brasil, desfrutando de ótimas condições climáticas e produtivas para o cultivo 

(CONAB, 2020). Assim, esse aspecto deve ser levado em consideração para melhorar 

o uso da água e a produtividade dos produtos animais como a carne.  

A produção de ingredientes da ração em áreas com condições naturais mais 

pobres, agricultores menos qualificados e baixo desenvolvimento tecnológico 

impactará negativamente a gestão da água nas cadeias pecuárias (DRASTIG et al., 

2016).  

A economia de água ocorre quando os exportadores (Mato Grosso) são mais 

eficientes no uso da água do que os importadores de água (Santa Catarina), mas a 

disponibilidade é reduzida quando estes exportadores que cultivam lavouras de 

sequeiro, substituem as suas áreas por culturas irrigadas (RINGLER et al.,2013). 

 

4.2.2 Suinocultura 

A pegada hídrica média global em litros de água por quilo de carne suína 

produzida calculada por Mekonnen e Hoekstra (2012) é de 5.988 L kg-1, em que 82% 

são pegada verde, 8% pegada azul e 10%, pegada cinza. Excluindo a pegada cinza, 

que não foi calculada neste estudo, temos 5.389 L Kg-1(Figura 3).   
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Mekonnen e Hoekstra (2010) que calcularam a pegada hídrica dos suínos 

abatidos e criados no sistema industrial obtiveram uma média global de 6.504 m³ ton-

¹ de carcaça, sendo 5.974 m³ ton-¹ oriundos da pegada verde e 147 m³ ton-¹ da pegada 

azul,ou seja 4.975 litros de água por quilo de carne suína produzida. 

Pimentel et al. (2004) relatam uma pegada hídrica da carne de suíno nos EUA 

de 6.000 m³ ton-¹.Para a produção de suínos no Brasil, segundo Palhares (2011), a 

pegada hídrica calculada no ano de 2008, foi de 4.130 litros de água para cada 

quilograma de carne.  

A pegada hídrica brasileira média na década 2008-2018 foi de 4.035 ± 470,57 

litros de água por quilo de carne suína (figura 3). 

A pegada hídrica total dos suínos abatidos no Brasil em 2018 quando 

comparada com 2008 foi 12,74% menor, o que representa uma diminuição de 1,629 

km³ de água consumida por ano. A água economizada dá para abastecer uma 

metrópole de 29,7 milhões habitantes durante um ano.  Mas nas regiões, a pegada 

hídrica diminuiu 16,54% no sul, 4,07% no centro-oeste e no sudeste aumentou 

10,35% (APÊNDICE B). 

Figura 3: Pegada hídrica média da suinocultura no Brasil em 2008 a 2018. 

 
O ano de 2016 teve a menor pegada hídrica 3.517 L kg-¹ devido ao aumento da 

produção e da melhor produtividade dos grãos na década. A média brasileira de milho 
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foi de 5.562 kg-¹ ha-¹ um recorde. O número de abates também cresceu e ultrapassou 

pela primeira vez a marca dos 36 milhões de cabeças impulsionado pelas exportações 

de carne para novos mercados. A pior foi em 2008 com 5.910 L kg-¹ justificado pela 

baixa produtividade dos grãos que compõem a ração onde a pegada verde 

representou 99,79% da pegada total. 

Com relação à pegada hídrica verde na média do período ela representou 

99,72% no Brasil e 99,70% no centro-sul. Já a pegada hídrica azul maior foi do estado 

do Distrito Federal (0,36%), Santa Catarina (0,33%), Goiás (0,31%) e igualados, 

Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais com 0,30%. Os resultados do cálculo da pegada 

hídrica da suinocultura média entre 2008 - 2018 por estado e região estão 

apresentados na Tabela 5. 

Em nível de país a pegada hídrica da suinocultura permaneceu estável com 

média de 11,1054 km³ ± 0,683, sendo que em 2008 apresentou as maiores pegadas 

(12,785 km³) e 2009 as menores (10,2160 km³) (APENDICE B). 

Tabela 5: Pegada hídrica da suinocultura média entre 2008 -2018 por estado e região. 

Estados UF PH AZUL PH AZUL PH VERDE PH VERDE PEGADATOTAL 

 Km³ % Km³ % Km³ % 

SUDESTE 0,0049 0,29% 1,6760 99,71% 1,6809 16,34% 

Minas Gerais 0,0034 0,30% 1,1156 99,70% 1,1189 10,88% 

Espírito Santo 0,0000 0,02% 0,0070 9,07% 0,0071 0,06% 

Rio de Janeiro 0,0000 0,02% 0,0002 9,07% 0,0002 0,00% 

São Paulo 0,0015 0,28% 0,5464 99,72% 0,5480 5,32% 

SUL 0,0212 0,30% 7,2174 99,70% 7,2386 70,14% 

Paraná 0,0061 0,30% 1,9977 99,70% 2,0038 19,39% 

Santa Catarina 0,0085 0,33% 2,5447 99,67% 2,5531 24,77% 

Rio Grande do Sul 0,0066 0,28% 2,4972 99,72% 2,5038 24,28% 

CENTRO-OESTE 0,0044 0,30% 1,4841 99,70% 1,4885 14,49% 

Mato Grosso do Sul 0,0012 0,27% 0,4301 99,73% 0,4313 4,17% 

Mato Grosso 0,0017 0,30% 0,5699 99,70% 0,5716 5,57% 

Goiás 0,0014 0,31% 0,4505 99,69% 0,4519 4,42% 

Distrito Federal 0,0001 0,36% 0,0412 99,64% 0,0413 0,40% 

TOTAL CENTRO-SUL 0,0305 0,30% 10,2663 99,70% 10,2968 92,80% 

BRASIL 0,0306 0,28% 11,0748 99,72% 11,1054 100,00% 

 

Os estados do sul apresentaram as maiores médias da década estudada, 

liderados por Santa Catarina (2,553 km³), Rio Grande do Sul (2,5038 km³) e Paraná 

(2,0038 km³). Com isso, a região concentra 70,14% da pegada hídrica da cadeia 

suinícola brasileira. Isto se justifica por possuírem o maior número de abates no 

período de estudo 69,17%. 
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Considerando que a pegada verde manteve-se acima de 99% em todos os 

estados, então o que determinou a variação anual foram os índices de produtividade 

dos ingredientes da ração, os grãos milho e soja. O cálculo da pegada demonstrou 

que a gestão hídrica da cadeia produtiva de suínos não pode abordar somente a 

unidade produtiva, devendo inserir as cadeias agrícolas que se relacionam a mesma. 

Com isso, demonstra-se a importância de se fazer cálculos para as condições 

brasileiras, não no sentido de compará-los aos valores internacionais, mas sim 

objetivando a melhoria da eficiência hídrica da atividade e da gestão da água no país 

(PALHARES, 2016). 

A abordagem de atuação na produção dos alimentos a fim de reduzir o valor da 

pegada não exclui a necessidade de atuação no sistema de produção, melhorando a 

redução do consumo de água azul. Conforme Palhares, (2016) a água azul é 

consumida de fontes superficiais e/ou subterrâneas, localizadas, na maior parte das 

vezes, na área da propriedade rural. Reduzir esse consumo trará impactos positivos, 

tais como: adequação à legislação (outorga de uso da água), redução do custo com a 

água (envolve custos de captação, tratamento, distribuição e cobrança pelo uso) e 

conservação da segurança hídrica do sistema produtivo, pois o uso ineficiente da água 

deve ser entendido como risco produtivo (falta do recurso), econômicos (gastos 

maiores do que o necessário) e ambientais (escassez hídrica e perda de qualidade do 

recurso natural). 

 

4.3  INDICADOR DE PRODUTIVIDADE DA ÁGUA (PA) 

4.3.1 Produtividade da Água na Avicultura 

O PA de produtos avícolas (frango e peru, carne e ovo) nos EUA aumentou 3,2 

vezes de 1960 a 2016(MEKONNEN; et al., 2019). Renault e Wallender 

(2000), estimaram a produtividade nutricional da água dos frangos de corte na 

Califórnia (EUA) encontrando 0,244 kg m³. 

No Brasil um estudo sobre a produtividade da água foi realizado por Drastig  et 

al., (2016) com o objetivo de quantificar a produtividade e o uso da água em quatro 

sistemas agrícolas de produção de frango de corte, onde foram analisados os 

diferentes parâmetros de produção de alimentos, água bebida e usada na limpeza e 

resfriamento. Os resultados mostraram que a maior demanda de água era para a 

produção de ração. E que melhorias no manejo nutricional podem aumentar a 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11


44 
 

eficiência hídrica das granjas. À produtividade da água (PA) na fazenda da carne de 

frango variou entre 0,29 e 0,33 em 2012 (DRASTIG  et al., 2016). 

Neste estudo o PA calculado em 2012 dividindo a produção de carne de frango 

pela pegada hídrica total (azul e verde) dos frangos abatidos no Brasil foi encontrado 

um valor de 0,37 ±0,03 ou 2.611 litros de água por cada quilo de carne produzido. 

Quando comparado a pegada hídrica por quilo de carne de frango no Brasil 

entre 2008 e2018, obtivemos um aumento na produtividade de 36,47% ou seja uma 

diminuição de 873 litros de água para cada kg de carne produzido(Tabela 6). 

Tabela 6: Pegada hídrica e produtividade da água da avicultura de corte no Brasil em 2008 e 2018. 

ANO Nº Cabeças 
Abatidas1(Un) 

Pegada 
hídrica (azul 
+ verde) Km³ 

Quantidade 
água por quilo 
de carne (L1) 

Índice 
produtividade 
(PA) (Kg m³) 

2008 4.549.567.564 29.567 3.267 0,306 
2018 5.078.216.439 24.184 2.394 0,418 

VARIAÇÃO (%) 11,62 -18,21 -873 36,47 
¹ IBGE http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif. Acessado em 09/10/2019 
 

A região Sul foi a mais eficiente com 0,40 e o estado do Distrito Federal (0,469) 

seguido de Santa Catarina (0,45), Goiás (0,418), Paraná (0,407) e Minas Gerais 

(0,403) (Tabela 7). 

Na pegada hídrica por quilo de carne de frango o estado do Mato Grosso do 

Sul obteve o maior consumo, seguido do Rio Grande do Sul e São Paulo.  

Drastig  et al.,(2016) afirmam que a ampla gama de produtividade da água ou 

quantidade de água virtual é devido às diferenças nas regiões investigadas e suas 

condições climáticas, intensidade de produção e consumo de água.  

Tabela 7: Indicadores PH e PA média 2008-2018 carne de frango por estado em ordem decrescente 

Estado  PH em L kg-¹ carne  Estado  PA média 

BRASIL 2711 BRASIL 0,372 

Mato Grosso do Sul 2859 Distrito Federal 0,469 
Rio Grande do Sul 2768 Santa Catarina 0,450 
São Paulo 2637 Goiás 0,418 
Mato Grosso 2535 Paraná 0,407 
Minas Gerais 2496 Minas Gerais 0,403 

Paraná 2488 Mato Grosso 0,398 
Goiás 2403 São Paulo 0,382 
Santa Catarina 2256 Rio Grande do Sul 0,382 
Distrito Federal 2151 Mato Grosso do Sul 0,358 

O aumento na produtividade da água na produção de frango é atribuído a uma 

combinação de fatores, a diminuição da pegada hídrica verde pelo aumento da 

http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif.%20Acessado%20em%2009/10/2019
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produtividade dos grãos, melhoria da conversão alimentar e ganho de peso resultado 

do melhoramento genético.  

Outro ponto importante na melhoria da eficiência no uso da água pela avicultura 

é a evolução da ambiência nos aviários climatizados que propiciam condições ideais 

para o bem estar das aves. Principalmente no controle da temperatura e luminosidade 

(light-trap), fatores que tem grande influência no desempenho zootécnico dos frangos. 

Mas isto tem um preço o aumento do consumo de água para termo regulação dos 

galpões por “pad cooling” e uso de exautores que aumentam a pegada azul do local. 

 

4.3.2 Produtividade da Água na Suinocultura 

Mekonnen et al., (2019), obtiveram resultados que apontaram um aumento no 

PA de 3,8 vezes entre 1960 e 2016 para carne de suínos nos Estados Unidos. 

Na tabela 8são apresentados os valores da pegada hídrica e os índices de 

produtividade da água para a suinocultura brasileira no período de 2008 e 2018.  

O destaque é o PA que aumentou 46,20% nos dez anos do estudo. O consumo 

absoluto de água para produzir um quilo de carne suína foi 1.647 litros menor em 

2018, quase metade do que era usado em 2008. 

Tabela 8: Pegada hídrica e produtividade da água da suinocultura no Brasil em 2008 e 2018. 

ANO Nº Cabeças 

Abatidas¹ 

(Un.) 

Pegada hídrica 
(azul + verde) km³ 

Quantidade 
água por quilo 

de carne(L1) 

Índice 
produtividade 

(PA) 
Kg m³ 

2008 28.840.083 12,786 5.210 0,192 
2018 36.791.578 11.156 3.563 0,281 

VARIAÇÃO (%) 27,57 -12,74 -1.647 46,20 
¹ IBGE http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif. Acessado em 09/10/2019 

 

Em nível de país a pegada hídrica da suinocultura com média foi de 11,1054 

km³. Quando comparamos 2018 com 2008 à pegada hídrica total foi 12,74% menor 

isto impactou positivamente no resultado do índice de produtividade da água.  

A diminuição do consumo de água está relacionada com a eficiência no uso da 

água na produção agrícola, pois a pegada hídrica verde representou mais de 99 % da 

pegada total. Então quanto menor a produtividade por hectare dos ingredientes da 

ração menor a eficiência hídrica, consequentemente maior será a pegada da carne 

suína.  

O índice médio de produtividade da água da suinocultura brasileira da década 

foi de 0,25± 0,02 (Tabela 9). 

Tabela 9: Indicadores PH e PA média 2008-2018 da carne suína por estado em ordem decrescente 

http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif.%20Acessado%20em%2009/10/2019
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Estado  PH em L kg-¹ carne  Estado  PA média 

BRASIL 4035 BRASIL 0,251 
Mato Grosso do Sul 4202 Distrito Federal 0,324 
Rio Grande do Sul 4202 Santa Catarina 0,303 
São Paulo 3923 Goiás 0,285 
Mato Grosso 3703 Paraná 0,276 
Minas Gerais 3702 Minas Gerais 0,272 
Paraná 3681 Mato Grosso 0,272 
Goiás 3520 São Paulo 0,257 
Santa Catarina 3358 Rio Grande do Sul 0,253 
Distrito Federal 3094 Mato Grosso do Sul 0,244 

 

Entre os estados o Distrito Federal obteve o melhor índice (0,324) e Santa 

Catarina (0,303) o segundo melhor. Confirmado pela menor pegada hídrica por quilo 

de carne suína produzida, do Distrito Federal (3.094) e de Santa Catarina (3.358). 

Isto se explica porque o Distrito Federal não tem tradição na produção de 

suínos, mas é grande produtor de grãos com elevadas produtividades. Já o estado de 

Santa Catarina é um gigante na produção de carnes, maior produtor de suínos e 

segundo maior de frango. Também se tornou um grande comprador/importador de 

milho. O estado utiliza aproximadamente sete milhões de toneladas do grão para 

alimentação de suínos e aves. O consumo diário passa de 19 mil toneladas.Com essa 

produção, em 2019, Santa Catarina importou cerca de quatro milhões de toneladas 

do grão do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. A safra 2018/2019 foi de 2,8 

milhões de toneladas no estado. Um aumento de 11,4% em relação à 2017/18, 

segundo números da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e CONAB 

(2019). O aumento da produção é resultado da expansão da área plantada e da maior 

produtividade do país 8.580 kg hectare-¹ na safra recorde 2018/2019.  

Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul tiveram a maior pegada hídrica por 

quilo de carne (4.202). Mas Mato Grosso do Sul foi o pior estado em produtividade da 

água (0,244) e o Rio Grande do Sul o ante penúltimo (0,253).  

O cálculo do índice de produtividade da água demonstrou que a gestão hídrica 

da cadeia produtiva de suínos não pode abordar somente a unidade produtiva, 

devendo inserir as cadeias agrícolas que se relacionam com ela. 
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4.3.3 Índice de Produtividade da Água nos Ingredientes da Ração 

Mekonnen e Hoekstra (2014) relataram que a produtividade de água pode ser 

melhorada através do aumento da produtividade das culturas, redução das perdas por 

evapotranspiração e melhoria no uso eficiente da água da chuva. 

Os agrônomos avaliam a produtividade da água através do índice de eficiência 

no uso da água (WUE em kg m³), que é a razão entre o rendimento da cultura e a 

água consumida através da evapotranspiração em escala de campo (DOORENBOS 

e KASSAM, 1979). 

O cálculo da pegada mostrou que o maior volume de água não é consumido 

diretamente na unidade produtiva (dessedentação, resfriamento e limpeza), mas sim 

indiretamente via água utilizada para o cultivo de ingredientes da ração (milho e soja). 

Então, quanto mais eficiente for o Estado no uso da água pela agricultura, menor será 

a pegada dos animais e melhor a eficiência no uso da água (PALHARES, 2012). 

Como o abate brasileiro de frango de corte cresceu 11,62% e no de suínos o 

crescimento foi ainda maior 24,63% no período de 2008 a 2018. E a pegada hídrica 

diminuiu 18,21% e 12,74% respectivamente. E que a pegada verde contribuiu com 

91,29 % para frango e 99,72% para suínos, o que determinou o aumento no índice de 

produtividade da água na década foram os aumentos nas produtividades no cultivo de 

milho e soja. A variabilidade no PA reflete o aumento da produtividade por área na 

eficiência do uso da água na produção do grão.  

A produtividade média brasileira de soja na década de 2008 a 2018 foi de 3009 

kg ha-¹. O PA médio de 0,50± 0,04, cresceu 21,95% em relação a 2008 (Tabela 10). 

O estado do Mato Grosso é o maior produtor de soja e milho do Brasil (CONAB, 

2019). Em termos de produção de soja por área plantada a região Centro Oeste tem 

a maior (3.114 kg ha-¹), segundo a série histórica da CONAB (2019). 

A maior produtividade média da soja por área plantada foi no Distrito Federal 

(DF) com 3.235 kg ha-¹ e a menor 2.688 kg ha-¹ no Rio Grande do Sul (RS). Mas no 

estado do Rio Grande do Sul ocorreu o maior aumento do índice, comparando as 

safras de 2008 e 2018, com 60,43% aumentando o PA de 0,35 para 0,45. 

 

 

 

Tabela 10: Índice de produtividade da água da soja das safras de 2008 e 2018. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
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Safra Média 
safra    
2008 - 
2018 

2008/2009 2018/2019 MEDIA Aumento 

Estados/Região Kgha-

¹ciclo-1 
PA – Soja 

Kg m-3 
PA – Soja 

Kg m-3 
PA – Soja Kg 

m-3 
% 

      

CENTRO-OESTE 3.114 0,49 0,54 0,52 11,08 

MT 3.158 0,51 0,56 0,53 8,57 

MS 2.993 0,41 0,50 0,50 22,33 

GO 3.089 0,49 0,55 0,51 11,04 

DF 3.235 0,53 0,55 0,54 3,13 

SUDESTE 3.025 0,46 0,52 0,50 13,28 

MG 3.059 0,49 0,54 0,51 8,81 

SP 2.969 0,41 0,50 0,49 23,18 

SUL 2.928 0,37 0,53 0,49 43,23 

PR 3.139 0,39 0,50 0,52 27,90 

SC 3.124 0,42 0,60 0,52 41,70 

RS 2.688 0,35 0,55 0,45 60,43 

CENTRO-SUL 3.030 0,44 0,54 0,51 22,80 

BRASIL 3.009 0,44 0,53 0,50 21,95 

 

A produtividade média brasileira de milho na década de 2008 a 2018 foi de 

4.796 kg ha-¹. O PA médio de 1,07± 0,15 cresceu 58,88% em relação a 2008. A região 

Sul, apresenta o melhor rendimento por área plantada (5.740 kg ha-¹) e o estado do 

Distrito Federal é o mais produtivo com 7.641 kg ha-¹ seguido de Santa Catarina com 

7060 kg ha-¹ (Tabela 11). 

Corroborando com estudos de Palhares (2012; 2014; 2016) não foi possível 

detectar quanto do milho e da soja produzidos por cada Estado, foram utilizados na 

alimentação das aves, mas pode-se afirmar que as produções estaduais não são 

suficientes para atender todas as demandas existentes, ou seja, houve importação 

e/ou exportação de grãos entre os estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11: Índice de produtividade da água do milho das safras de 2008 e 2018. 
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Safra Média 
safra    

2008 a 
2018 

2008/2009 2018/2019 MÉDIA Aumento 

Estados/Região Kg ha-¹ 
ciclo-¹ 

PA - Milho 
Kg m-3 

PA - Milho 
Kg m-3 

PA - Milho 
Kg m-3 

(%) 

      

CENTRO-OESTE 5.314 0,98 1,38 1,18 40,49 

MT 5.322 1,09 1,42 1,18 29,54 

MS 4.477 0,55 1,13 0,99 105,72 

GO 6.076 1,20 1,52 1,35 27,31 

DF 7.641 1,55 1,79 1,70 15,46 

SUDESTE 5.355 1,08 1,33 1,19 23,56 

MG 5.582 1,13 1,43 1,24 27,06 

ES 2.536 0,57 0,60 0,56 4,85 

RJ 2.568 0,55 0,67 0,57 22,48 

SP 5.125 1,04 1,21 1,14 16,44 

SUL 5.740 0,85 1,52 1,28 78,03 

PR 5.624 0,89 1,42 1,25 60,29 

SC 7.060 1,09 1,91 1,57 75,28 

RS 5.588 0,68 1,70 1,24 150,03 

CENTRO-SUL 5.461 0,94 1,41 1,21 49,18 

BRASIL 4.796 0,80 1,27 1,07 58,88 

 

O maior crescimento na produtividade da água foi do Rio Grande do Sul 

(150,03%) seguido do Mato Grosso do Sul com 105,72%. Entre as regiões o Sul se 

consolida com a maior produtividade por área e a maior eficiência no uso da água na 

produção de milho com um PA médio de 1,28 (figura 4). 
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Figura 4: Aumento do PA médio de 2008 a 2018 por estado.

 
Ou seja, os grãos não são produzidos nas regiões onde estão alojados os 

animais, mas importados de regiões produtoras. Essa situação envolve outro conceito 

hídrico, o de água virtual. Que é aquela que não foi consumida no local de produção 

e/ou de consumo do produto. O Brasil é um dos maiores exportadores de água na 

forma virtual, devido ao seu perfil de produtor de commodities agropecuárias 

(PALHARES, 2016). 

Na figura 5 podemos visualizar como ocorreu a produtividade da água nos 

produtos relacionados com as cadeias de carnes. O maior aumento da eficiência no 

uso da água ocorreu na cultura do milho partindo de 0,80, em 2008, para 1,27 em 

2018, um aumento significativo de 58,88% em 10 anos. Na cultura da soja o PA foi 

mais estável de 0,44 para 0,50, aumento de 21,95% no período. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Figura 5: evolução do PA médio de 2008 a 2018 da carne suína, de frango, milho e soja. 

 
A diferença acentuada na produtividade do milho e da soja demonstrado na 

figura 5 pode ser explicada em parte pela fisiologia vegetal. Um estudo realizado nos 

EUA indica que a fotorrespiração reduz a colheita de trigo e soja em 20% 

e 36% respectivamente (WALKER  et al., 2016).  

Uma planta "normal" que não tenha adaptações fotossintéticas para reduzir a 

fotorrespiração é chamada de planta C3. Porque usam apenas este mecanismo 

"padrão" na primeira etapa do Ciclo de Calvin fixando o dióxido de carbono pela 

enzima RuBisCO (ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenasse) em um composto 

de três carbonos (3-PGA). Ela consome o carbono fixado, desperdiça energia, e 

acontece quando as plantas fecham seus estômatos (poros foliares) para reduzir a 

perda de água. Altas temperaturas tornam o processo ainda pior. Cerca de 85%, das 

espécies de plantas do planeta são plantas C3, incluindo o arroz, trigo, soja e todas 

as árvores (REECE  et al., 2011). 

Algumas plantas que são adaptadas a ambientes secos, tais como cactos e 

abacaxis, usam a via do metabolismo ácido das crassuláceas (CAM) para reduzir a 

fotorrespiração. Este nome vem da família de plantas, Crassulaceae, na qual os 

cientistas descobriram esta via metabólica. Em outras plantas chamadas C4, como o 

milho, as reações dependentes da luz e o Ciclo de Calvin estão fisicamente 
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separados, com as reações dependentes da luz acontecendo nas células do mesófilo 

(tecido esponjoso no meio da folha) e o Ciclo de Calvin acontecendo em células 

especiais ao redor das nervuras. Nesta rota metabólica, o gás carbônico atmosférico 

é fixado nas células do mesófilo para formar um ácido orgânico com 4 carbonos 

simples (oxaloacetato) daí o nome C4. Esta etapa é realizada pela enzima PEP 

carboxilase (GURALNICK et al., 2008). 

As vias metabólicas C4 e CAM são duas adaptações com características 

benéficas resultantes da seleção natural que permitem a certas espécies minimizar as 

perdas pela fotorrespiração. Ambas as vias, evoluíram independentemente mais de 

duas dúzias de vezes, o que sugere que elas podem dar uma significativa vantagem 

evolutiva às espécies vegetais de climas secos (GURALNICK et al., 2008).  

O mecanismo C3  (presente na soja) funciona bem em ambientes amenos 

como os da região Sul que pela classificação climática do Brasil segundo Köppen é 

do tipo Cfa (clima temperado húmido com verão quente) e Cfb (clima temperado 

húmido com verão temperado). Enquanto as plantas C4 (Milho) estão adaptadas a 

áreas secas e quentes como o Centro Oeste que tem clima tropical com estação seca 

de Inverno, tipo Aw (ALVARES  et al.,2013). 

Rendimentos elevados em colheitas são muito importantes para manter as 

pessoas alimentadas e a economia funcionando. Sabendo disso podemos planejar o 

zoneamento agrícola e melhorar a produtividade da água cultivando os grãos nos 

locais com maior potencial de produção.   

Nas carnes, o frango tem melhor eficiência na transformação de grão em 

proteína. O suíno tem um PA mais baixo e pouca variação durante o período. Porém 

todos os PA tem uma queda em 2015 devido a um período de estiagem ocorrida na 

região centro-sul naquele ano, afetando a produtividade dos grãos e por consequencia 

a pegada hídrica das carnes. Em relatório da ANA (2019) observando as vazões do 

sistema Cantareira que abastece a região metropolitana de São Paulo afirma que o 

sistema chegou a ter menos que 40% de seu volume útil no período de 2014 e 2015, 

quando houve a maior crise hídrica de sua história. 

A melhoria na PA é atribuída a uma combinação de fatores: maior produção por 

cabeça animal, menor necessidade de ração por cabeça e maiores rendimentos dos 

alimentos utilizados para os animais. Aumentos no rendimento das culturas ajudam a 

diminuir as intensidades da água ou a PH dos alimentos, reduzindo assim a água 

necessária por unidade de alimento consumida (MEKONNEN  et al., 2019).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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Portanto melhorias adicionais no PA requerem uma combinação de 

medidas. Produtividade pecuária, gestão dos animais e eficiência no uso da água na 

granja e no campo reduzindo a pegada hídrica. 

A nossa competitividade hídrica é única no mundo para produção de 

commodities agropecuárias, conservar essa competitividade depende do uso eficiente 

dos recursos naturais, se perdermos essa vantagem competitiva será muito mais 

custoso, social, ambiental e economicamente alimentarmos a sociedade brasileira e 

os mercados externos (PALHARES, 2012). 

 

4.4  GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

A Divisão Hidrográfica Nacional, instituída pela Resolução 32/2003 do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), estabelece a divisão do território 

nacional em doze Regiões Hidrográficas (CNRH, 2020). Segundo esta divisão, os rios 

que drenam o território da região Centro-Sul fazem parte das Regiões Hidrográficas 

Nacionais: do Paraná; do Uruguai; Atlântico Sul; Atlântico Sudeste; Atlântico Leste; 

Paraguai e parte das regiões Tocantins Araguaia e São Francisco. 

A lei da águas (Lei Federal nº 9.433/1997) prevê que um dos instrumentos de 

gestão é o Plano de bacia que pode ter jurisdição nacional, estadual ou municipal. 

Para elaboração destes planos normalmente são considerados no cálculo da 

demanda de água na criação animal, parâmetros como o número de cabeças de cada 

efetivo de rebanho (suíno, bovino, aves) e os respectivos consumos de água para 

criação segundo o IBGE.  

O indicador da pegada hídrica pode subsidiar tecnicamente estes cálculos com 

mais precisão. Por exemplo, o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Santa 

Catarina considerando o rebanho efetivo do ano de 2016 determinou que a vazão 

retirada pela criação animal foi de 3,47 m³ s-1.  

Quando utilizamos a pegada hídrica para calcular a demanda de água pelos 

suínos e aves no mesmo ano (2016) encontramos a vazão de retirada de 2,27 m³ s-¹ 

para suínos e 1,12 m³ s-¹. Somados os usos temos 3,39 m³ s-1 valor bem próximo do 

utilizado para a criação animal total. 

Como o principal uso de água no País, em termos de quantidade utilizada, é a 

irrigação. E estima-se atualmente um total de 7,3 milhões de hectares de área irrigada 

no Brasil. Os resultados encontrados demonstraram que mais de 90% da pegada 

hídrica das carnes é do uso indireto da água com origem nos grãos utilizados na ração. 
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Assim como os índices de produtividade da água do milho foram muito altos quando 

comparados com a cultura soja. Podemos inferir que se melhorarmos a produtividade 

da soja a pegada hídrica será diminuída. Porém segundo relatório da ANA (2019), dos 

seis estados que concentram 91,8% da área equipada por pivôs de irrigação: Minas 

Gerais (30,6%), Goiás (18,4%), Bahia (14,7%), São Paulo (12,9%), Mato Grosso 

(7,7%) e Rio Grande do Sul (7,5%), só o estado da Bahia não tem tradição na 

produção de suínos e aves. Os aumentos expressivos na produtividade do milho 

destes estados podem ser explicados pelo uso da irrigação. Então o instrumento de 

outorga que regulariza este uso deve ter controle rigoroso para evitar impactos 

negativos na disponibilidade de água e conflitos com os múltiplos usos estabelecidos 

pela legislação.  

Na pegada azul o gerenciamento das captações começa com o cadastramento 

dos usuários onde é definido o volume a ser outorgado ou se o usuário tem um 

consumo insignificante, não necessitando de outorga. Por isso é necessário a 

discussão e definição de critérios técnicos rigorosos e implantação de sistemas de 

controle eficientes pelos entes públicos. 

Em Santa Catarina que é o maior produtor de suínos e o segundo de frangos 

do país. Os critérios de outorga para o consumo animal ainda não estão definidos, 

nem a cobrança pelo uso da água e o cadastro dos usuários está em andamento, os 

resultados do cálculo da pegada hídrica azul podem auxiliar nesta definição. 

Conforme o parâmetro utilizado na suinocultura para o cálculo da pegada 

hídrica azul (8,30 L cab-¹ dia-¹) o limite estabelecido pela resolução do Conselho 

Estadual Recursos Hídricos (CERH) sendo de 5.000 litros de água subterrânea por 

dia, será atingido pelas granjas que tenham até 602 cabeças em terminação. Sendo 

então considerados usuários insignificantes e só deveram obter a declaração de 

isento da outorga. E consequentemente da cobrança futura. Este número de cabeças 

é considerado baixo na atual concentração da suinocultura brasileira mesmo nas 

pequenas propriedades da agricultura familiar do Sul do país, podendo ser revista e 

ampliada.  

Para os frangos de corte, a estimativa dos consumos unitários utilizados no 

preenchimento do Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos (CEURH) é 

de 0,365 L cab-¹ dia-¹ (SDS/DRHI, 2009). Quando o avicultor utiliza água subterrânea, 

para ele ser considerado usuário insignificante a sua granja não pode alojar mais que 

13.699 cabeças. O que também consideramos muito baixo já que um aviário padrão 
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semi climatizado com dimensões de 100 metros de comprimento por 12 metros de 

largura e densidade de 13 cab-¹ m-² tem capacidade instalada para alojar até 16.000 

cabeças. 

Quando é captada água superficial o limite para usuário insignificante é de 1 

(um) m³ hora-1 ou 24 m³ dia-1. Ou seja, o limite de 65.753 cabeças de frango de corte e 

2.890 suínos em terminação. Lembrando que estes são valores baseados no 

consumo de água azul.  

Mas em nível de gestão da água o gerenciamento deve ser em função da 

Região hidrográfica, Bacia, sub-bacia ou microbacia. Considerando as vazões de 

referência estabelecidas nos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, que em Santa 

Catarina é a Q(98). O limite outorgável (50%) deve levar em consideração a água 

cinza, que é o consumo indireto para depuração da matéria orgânica proveniente dos 

dejetos.    

A cobrança pelo uso da água se configura por vezes como o último instrumento 

de gestão dos recursos hídricos a ser implantado. Apesar disso, este tipo de cobrança 

já estava prevista no Código de Águas de 1934 e na Lei sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, de 1981. Este instrumento de gestão aparece ainda em inúmeras 

outras leis estaduais promulgadas e na Lei Federal 9.433/97, estabelecendo um 

reforço institucional e jurídico para sua aplicação (BRASIL, 1997; PCJ, 2020). 

 No caso da cobrança federal, os preços são multiplicados pelos volumes de 

captação, consumo e carga lançada, sendo que no caso da captação, para o território 

dos comitês PCJ, localizados na região Sudeste, também multiplica-se o coeficiente 

K-classe, de acordo com classe do corpo hídrico em que ocorre a captação, conforme 

estabelecido na Deliberação dos Comitês PCJ 25/05 (PCJ, 2020).  

Conforme as regras aprovadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

através da Resolução 192/17 e da Resolução ANA 101/2019, os valores da cobrança 

federal, a partir de 2018, e vigentes em 2020 são: para captação, extração e derivação 

R$/m3 0,0140, mais o consumo de água bruta de R$/m3 0,0281 (ANA, 2020). Portanto 

o valor do preço unitário básico total a ser cobrado para captação e consumo é de 

R$/m3 0,0421.  

Fazendo uma simulação de cobrança utilizando a PHazul média brasileira dos 

frangos de corte (2,2836 km3) a união deixou de arrecadar R$ 9.613.956,00 de reais 

por ano. O estado do Paraná, maior produtor na década (PHazul 0,7070 km3) teria uma 
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receita de R$ 2.976.470,00 de reais por ano. Santa Catarina arrecadaria com a 

cobrança pela água consumida na cadeia da avicultura R$ 1.641.900,00 por ano.  

Quando simulamos para os suínos que tiveram uma PHazul média de 0,0306 

km3 obtemos R$ 128.826,00. E Santa Catarina, maior produtor deixou de arrecadar 

por ano R$ 35.785,00 reais por ano. Recursos esses que poderiam ser empenhados 

na melhoria da eficiência e segurança hídrica das próprias atividades agropecuárias.   

Para promover uma gestão mais eficiente da água frente às enormes pressões 

e exigências do agronegócio deve-se redefinir a estrutura jurídico-institucional sobre 

os recursos hídricos, o qual deve estar fundamentado nos princípios da gestão 

descentralizada, participativa e sistêmica, tendo a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gestão e a água como bem público e com valor econômico (PINHEIRO 

e CARVALHO, 2010). 

Desta maneira, pode-se recomendar o uso do indicador da pegada hídrica 

como gerador de informação sobre o real uso da água em uma bacia hidrográfica bem 

como os fluxos hídricos entre os territórios, por quantificar o volume de água virtual. 

Por último, temos o sistema de informações sobre recursos hídricos que pode 

ser uma importante base de dados. Ainda há falta de informação específica sobre o 

consumo de água em determinadas regiões e durante processos de produção locais, 

o cálculo das pegadas hídricas poderiam então suprir essa demanda da gestão 

pública. Com isso, será possível gerar dados que ficariam disponíveis no sistema 

auxiliando na criação de novos planos e melhorando a gestão de forma personalizada 

daqueles já existentes. 

De acordo com Leão et al. (2011), essa relação possibilita identificar as áreas 

em que há maior utilização do recurso e definir estratégias de redução considerando 

uma região delimitada geograficamente. Os autores também ressaltam a possibilidade 

de mapear as regiões conforme a pressão gerada sobre os recursos hídricos 

(dimensão da pegada). Aldaya et al. (2010) entendem que a avaliação da pegada 

hídrica e água virtual podem fornecer informações relevantes para a tomada de 

decisão, visando à ocorrência de condições ambientais favoráveis e a adoção de 

mecanismos de uso de água mais eficientes. 

O gerenciamento do uso da água é de fundamental importância para a 

formulação de políticas públicas que, em última instância, tragam segurança hídrica 

ao setor de carnes, com sustentabilidade econômica e ambiental. Dentro da 

sustentabilidade, o aumento da eficiência no uso dos recursos naturais, notadamente 
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da água, deve ser meta constante na agenda do produtor e do poder público (ANA, 

2019). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O crescimento do setor agroindustrial nos últimos anos, especialmente focado 

nas exportações de carne, levou a um aumento no consumo de água, que está 

associado não apenas às necessidades diretas de água e poluição, mas também ao 

consumo indireto de água para produzir a alimentação animal. A pegada hídrica na 

década de 2008-2018, na produção de carne suína foi de 4.035 L kg-¹ e para a carne 

de frango de 2.711 L kg-¹. O valor mais significativo foi para a pegada verde, com 

99,72% e 91,29% da pegada total, para cada quilo de carne suína e de frango 

produzido, respectivamente. O índice de produtividade da água médio da carne suína 

foi de 0,37. Para a carne de frango alcançou 0,25. O PA dos ingredientes da ração o 

milho e a soja foram de 1,07 e 0,50, respectivamente. 

Portanto, devemos considerar plenamente a sustentabilidade da pegada 

hídrica verde e azul, bem como o impacto da criação de animais no meio ambiente, 

melhorando o gerenciamento de recursos hídricos na agroindústria, nas culturas de 

alto rendimento como milho e soja. Indo nesse sentido, podemos potencializar a 

produção de carnes com mais sustentabilidade social, ambiental e econômica. Visto 

à necessidade de se ter uma gestão eficiente dos recursos hídricos, a fim de garantir 

uma produção de proteína com segurança hídrica no agronegócio. 

Além disso, uma redução da Pegada Hídrica é indispensável para garantir a 

sustentabilidade do recurso hídrico. Uma vez que a concentração geográfica das 

agroindústrias de suínos e aves no Brasil, coloca os recursos hídricos locais sob 

estresse ambiental. Esta redução poderá ser alcançada promovendo o aumento da 

eficiência na utilização de água no setor agrícola com melhorias nos sistemas de 

irrigação e produtividade do cultivo de grãos. No setor agropecuário o aproveitamento 

da água da chuva, reuso na limpeza das instalações; manutenção constante das 

instalações hidráulicas, uso de estratégias nutricionais para melhorar a conversão 

alimentar. E melhoria nas instalações com utilização de materiais e tecnologias que 

propiciem o bem estar animal permitindo expressar todo seu potencial genético.  

Igualmente importante é sensibilizar consumidores, tendo em vista que a maior 

parte das pessoas não tem conhecimento da água que está contida nos produtos que 

consome e como poderia reduzir essa porção.  

A Pegada Hídrica ainda pode servir de indicador mais abrangente do consumo 

de água e seus impactos ambientais, considerando o consumo e uso direto e indireto 

da água, fornecendo tendências do uso atual e futuro dos recursos hídricos em bacias 



59 
 

hidrográficas. Fortalecendo a implantação, execução e gerenciamento dos 

instrumentos de gestão. No entanto, é necessário o aprofundamento do conhecimento 

de como utilizar a metodologia como ferramenta no uso e consumo de água nas 

cadeias produtivas e políticas públicas.  
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APENDICE 

 

APENDICE A- Pegada hídrica (km³) dos frangos de corte abatidos por Estado das regiões Centro-sul do Brasil. 

 

 

 

 

Região/Estados  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017 2018 

SUDESTE 5,836 5,350 5,537 5,600 5,064 5,436 4,921 4,991 4,429 4,233 4,026 
Minas Gerais 1,680 1,810 1,794 1,716 1,841 2,085 1,971 2,012 1,938 1,668 1,586 
Espírito Santo 0,057 0,097 0,182 0,201 0,161 0,114 0,318 0,202 0,224 0,158 0,255 
Rio de Janeiro 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
São Paulo 4,316 3,458 3,687 3,862 3,078 3,361 2,739 2,832 2,347 2,534 2,333 
SUL 19,205 14,135 14,939 20,107 15,271 15,842 14,984 16,087 14,995 16,460 14,499 
Paraná 7,917 5,869 6,638 7,999 7,138 7,748 7,419 8,595 8,059 9,067 8,310 
Santa Catarina 4,798 3,904 3,996 5,186 3,992 3,767 3,715 3,700 3,403 3,486 2,960 

Rio Grande do 
Sul 

6,092 4,181 3,947 7,021 3,837 3,935 3,505 3,398 3,188 3,372 3,039 

CENTRO-OESTE 3,143 3,226 3,647 3,573 3,877 4,099 3,865 5,234 3,819 3,901 3,323 
Mato Grosso 
do Sul 

1,071 0,718 0,931 0,808 0,735 0,798 0,766 1,035 0,784 0,972 0,827 

Mato Grosso 0,632 0,850 1,030 0,969 1,159 1,215 1,058 1,434 1,041 0,977 0,961 
Goiás 1,276 1,199 1,311 1,398 1,564 1,657 1,754 2,164 1,638 1,753 1,351 
Distrito Federal 0,261 0,300 0,252 0,325 0,311 0,341 0,341 0,486 0,313 0,234 0,183 
TOTAL 
CENTRO-SUL 

26,723 22,989 24,306 26,871 24,304 25,056 23,908 28,084 23,745 24,627 22,056 

BRASIL 29,567 25,483 26,995 28,955 26,5141 27,308 26,453 31,664 26,035 26,975 24,184 
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APENDICE B - Pegada hídrica (km³) dos suínos abatidos por Estado das regiões Centro-sul do Brasil. 

 

 

Região/Estados  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SUDESTE 1,701 1,473 1,612 1,545 1,604 1,829 1,740 1,675 1,709 1,719 1,877 
Minas Gerais 1,044 0,954 1,018 1,031 1,141 1,240 1,241 1,183 1,140 1,106 1,206 
São Paulo 0,589 0,512 0,581 0,501 0,460 0,572 0,505 0,489 0,562 0,595 0,657 
SUL 8,813 6,356 6,340 8,851 6,843 6,989 6,686 6,865 6,792 7,730 7,354 
Paraná 1,958 1,482 1,635 2,169 1,929 2,022 1,837 2,058 2,193 2,447 2,307 
Santa Catarina 3,115 2,422 2,289 3,019 2,416 2,295 2,456 2,401 2,350 2,640 2,676 
Rio Grande do 
Sul 

3,523 2,449 2,209 4,057 2,435 2,496 2,224 2,147 1,972 2,102 1,921 

CENTRO-OESTE 1,289 1,383 1,589 1,517 1,613 1,559 1,458 1,507 1,573 1,644 1,237 
Mato Grosso do 
Sul 

0,450 0,305 0,379 0,382 0,393 0,396 0,399 0,425 0,438 0,569 0,602 

Mato Grosso 0,351 0,498 0,638 0,585 0,603 0,583 0,521 0,568 0,627 0,642 0,666 
Goiás 0,502 0,507 0,519 0,505 0,560 0,528 0,502 0,443 0,452 0,443 0,004 
Distrito Federal 0,042 0,038 0,036 0,043 0,044 0,046 0,054 0,047 0,051 0,037 0,010 
TOTAL CENTRO-
SUL 

10,962 9,355 9,630 10,678 10,102 10,264 9,991 10,276 10,336 11,091 10,574 

BRASIL 12,785 10,216 10,496 11,248 10,795 10,902 10,737 11,150 10,962 11,707 11,156 
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