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RESUMO – A pegada hídrica cinza é um indicador de poluição da água, que se refere à quantidade 

de água demandada, de acordo com padrões ambientais, para a diluição da carga de poluição gerada 

quando da produção de bens e serviços. O objetivo deste trabalho é avaliar a pegada hídrica cinza 

do Rio Grande do Norte, a partir dos produtos agrícolas mais importantes de sua pauta de 

exportação, de 1997 a 2013. Como resultado, o volume total de pegada hídrica cinza é de 

136.362.187,0m
3
; com média anual de 8.021.305,1m

3
. A castanha de caju apresenta o maior padrão 

de pegada cinza (631,5 litros por quilograma) e, também, o maior volume gerado de poluição 

(50,6% do total). Os Estados Unidos são o país responsável pela maior carga poluidora causada aos 

recursos hídricos (36,5% do total). A União Europeia é o bloco econômico responsável pela maior 

carga de poluição (52,0% do total). Para mitigar a pegada hídrica cinza, pode-se evitar ou diminuir 

a aplicação de substâncias químicas nas lavouras. Outra forma é adotar a agricultura orgânica. 

ABSTRACT – The grey water footprint is an indicator of water pollution, which refers to the 

amount of water demanded, according to environmental standards, for the dilution of pollution load 

generated when the production of goods and services. The aim of this study is to evaluate the grey 

water footprint of Rio Grande do Norte, from the most important agricultural products of its export 

tarrif, from 1997 to 2013. As a result, the total volume of grey water footprint is 136,362,187.0m
3
; 

with an annual average of 8,021,305.1m
3
. The cashew nut has the highest standard grey footprint 

(631.5 liters per kilogram) and also the largest volume generated from pollution (50.6% of the 

total). The United States is the country responsible for the largest pollution load caused to water 

resources (36.5% of the total). The European Union is the economic bloc responsible for greater 

load of pollution (52.0% of the total). To mitigate the grey water footprint, you can avoid or reduce 

the use of chemicals on crops. Another way is to adopt organic farming. 

Palavras-Chave: pegada hídrica cinza. commodities agrícolas. Rio Grande do Norte. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A água é, de acordo com Castro (2012), um fator de produção essencial para as atividades 

industriais e agrícolas. Sendo assim, de acordo com Ercin et al. (2012), é de fundamental 

importância quantificar-se seu consumo e sua poluição hídrica gerada a partir da produção de bens e 

serviços, sobretudo das commodities agrícolas, que demandam o uso intensivo de água para serem 

produzidas. Nos últimos 25 anos foram desenvolvidos diversos indicadores para avaliação do uso 

eficiente – e com economicidade – dos recursos hídricos. Segundo Hoekstra (2009), uma dessas 

abordagens é a da “água virtual”, idealizada por Allan, em 1993, ao examinar a possibilidade de 

importação de água sob a forma virtual – ou “embutida” nas cadeias produtivas das mercadorias 

agrícolas –, como um modo de solucionar, mesmo que parcialmente, as questões de escassez hídrica 

na região do Oriente Médio. 

Outro indicador é a pegada hídrica, concebida por Hoekstra, em 2003; que propicia, segundo 

Mekonnen e Hoekstra (2011), a análise da conexão entre o consumo humano e a apropriação 

mundial, direta ou indiretamente, de água doce. Engloba o uso da água de consumo ou 

evapotranspirada da “pegada azul” (água superficial ou subterrânea) e da “pegada verde” (água da 

chuva), bem como a água usada para assimilar a carga de poluentes (“pegada cinza”). Esse conceito 

possibilita a quantificação do volume total de recursos hídricos necessários à produção de bens e 

serviços consumidos, por exemplo, por um indivíduo, uma comunidade ou um país; considerando-

se todas as etapas das cadeias produtivas e as especificidades ambientais e tecnológicas dos locais 

de produção. Hoekstra et al. (2011) afirmam que, no que se refere à pegada cinza, a carga de 

poluentes, que chega ao sistema hídrico, pode ser calculada como sendo o volume teórico de água 

necessário à diluição dessa mesma carga, associada à produção de uma cultura, de forma que se 

torne inócua. 

Na visão de Carmo et al. (2007), o comércio direto de água entre nações pode ser 

considerado, aparentemente, sem importância. Ainda assim, uma quantidade muito considerável de 

água é comercializada de forma invisível, isto é, embutida nas cadeias produtivas das commoditites. 

A água poderá passar, por meio da quantificação da pegada hídrica, a figurar como um dos pontos 

basilares para a tomada de decisão em relação a escolhas do lugar de produção, da quantidade a 

produzir e do bem a ser elaborado, conforme o volume de água disponível e demandado durante o 

processo produtivo. Portanto, esse comércio pode proporcionar aos países uma variedade de 

mercadorias que não poderiam ser produzidas com o volume de água disponível, sem dano ao 

abastecimento prioritário da população. Além disso, a função mais importante desse mecanismo de 

equilíbrio pode ser a de tornar possível, às diversas regiões, uma produção de bens consoante 

parâmetros de sustentabilidade, de modo a não sobrecarregar seus recursos e, ao mesmo tempo, 
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favorecer o comércio, preferencialmente, na direção dos que têm abundância para os que 

apresentam carência de recursos hídricos. Os países com escassez hídrica, por exemplo, podem 

especializar-se na exportação de produtos que demandam baixo uso de água para serem produzidos. 

Outra questão importante a se notar é que, segundo Hoekstra e Mekonnen (2012), os governos 

não possuem uma noção abrangente do nível de sustentabilidade de seus consumos internos, quando 

analisam e planejam os usos dos recursos hídricos unicamente em seus territórios. Muitos governos 

têm examinado suas pegadas hídricas, para elaboração de planos nacionais de águas, sob uma visão 

puramente interna; sem considerar que as mercadorias importadas produzem escassez ou poluição 

hídrica nos países produtores. Portanto, a percepção do grau de dependência de água, oriunda de 

outras nações, é importante para qualquer país; não somente no que se refere à sustentabilidade de 

sua política ambiental, mas, igualmente, quanto à manutenção da segurança alimentar de seus 

habitantes. 

A determinação da pegada hídrica de um país pode ser, de acordo com Hoekstra et al. (2011), 

um constituinte basilar das estatísticas nacionais de águas e pode servir de modelo para elaboração 

do plano nacional de recursos hídricos e de bacias hidrográficas. Tais planos devem em todo o 

tempo se manter em concordância com as outras políticas nacionais relativas ao ambiente e aos 

setores industrial, comercial, energético e de cooperação entre as nações. A avaliação da pegada 

hídrica – que é uma ferramenta prática que propicia o conhecimento das complexas conexões entre 

as sociedades e os ambientes em que habitam – reporta-se a uma vasta faixa de atividades, com os 

objetivos de: estabelecer o local de uma pegada hídrica de um produto, processo, produtor ou 

consumidor; exprimir em volume, espacial e temporalmente, a pegada hídrica; examinar a 

sustentabilidade da pegada hídrica sob os aspectos ambiental, social e econômico; e apresentar 

medidas para reduzi-la. Sua mensuração consiste em analisar, com todos os pormenores, como 

atividades humanas ou produtos determinados relacionam-se com questões de carência e poluição 

da água, bem como examinar como atividades e produtos podem se tornar, com base em padrões 

hídricos, mais sustentáveis. Além disso, a avaliação da pegada hídrica é mais uma ferramenta 

importante, que deve ser aplicada conjuntamente com outros meios ou indicadores para a realização 

de análises relativas aos aspectos ambientais, econômicos, sociais, institucionais, políticos – 

inclusive de relações com outros países – e culturais; para que decisões bem planejadas, justas e 

equilibradas possam ser tomadas e colocadas em prática. 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a pegada hídrica cinza do Rio Grande do Norte, a 

partir dos produtos agrícolas mais importantes de sua pauta de exportação, de 1997 a 2013. 
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2 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

Por estar situado em uma área semiárida, com escassez hídrica, e plantar, colher e exportar, 

cada vez mais, uma quantidade crescente de commodities, de 1997 a 2013 (MDIC, 2014), o estado 

do Rio Grande do Norte, que se localiza na Região Nordeste do Brasil, na América do Sul, foi 

selecionado para ser a área de estudo desta pesquisa. De acordo com Castro (2012), os brasileiros 

detêm 12% de todos os recursos hídricos disponíveis na Terra. Entretanto, segundo Rebouças 

(2006), o Rio Grande do Norte detém, somente, 0,075% do potencial hídrico de todo o País. 

Os dados de valores financeiros, em dólares americanos, e as quantidades das exportações, em 

quilogramas – por códigos de produtos constantes da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) –, 

foram obtidos da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), órgão do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) do Brasil. 

Para as condições de produção agrícola do Rio Grande do Norte: os dados de produtividade 

das culturas, em toneladas por hectare (t/ha), foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE); e as taxas de aplicação de nitrogênio, em quilogramas por hectare (kg/ha), foram 

obtidas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

Foram selecionadas, nesta pesquisa, as seis commodities agrícolas que mais se destacaram, 

segundo dados do MDIC (2014), avaliadas em dólar (US$), a preço Free On Board (FOB), que 

constituem uma amostra, bastante representativa, de 36,06% de toda a pauta de exportação do Rio 

Grande do Norte, durante o período de 1997 a 2013 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Commodities agrícolas selecionadas da pauta de exportação do Rio Grande do Norte por 

ordem decrescente de valor financeiro (1997 a 2013) 

 
Fonte: Cálculos realizados pelos autores com base em dados do MDIC (2014). 

 

As pegadas hídricas verde e azul não serão quantificadas neste estudo. Segundo Hoekstra et 

al. (2011), a determinação do padrão de pegada hídrica cinza é feito por intermédio da Equação 1: 
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                                                                    (1) 

 

Em que: PPHcinza é o padrão de pegada hídrica cinza (m³/t); α é a fração de lixiviação 

(adimensional); TA é a taxa de aplicação de fertilizantes, pesticidas ou inseticidas (kg/ha); cmáx é a 

concentração química máxima admissível (kg/m
3
); cnat é a concentração química natural do corpo 

d’água receptor (kg/m
3
); e P é a produtividade da cultura (t/ha). 

O fluxo residual de poluentes que aportam aos corpos de recursos hídricos pode ser 

considerado, segundo Hoekstra et al. (2011), como sendo somente uma fração do total de aplicação 

de fertilizantes (nitrogênio, fósforo, potássio e outros), inseticidas e pesticidas no campo. Pode-se 

contabilizar unicamente o poluente mais crítico, ou seja, aquele que gera o maior volume de água 

poluída. De acordo com Chapagain et al. (2005), o nitrogênio pode ser considerado como o 

principal indicador de impacto da utilização de fertilizantes, inseticidas e pesticidas em sistemas 

produtivos, sendo empregada a fração de lixiviação − porção de nitrogênio que chega livre aos 

sistemas hídricos – de 10% da taxa realmente aplicada em campo, em kg/ha, consoante padrão de 

água potável, recomendado pela Environmental Protection Agency (EPA, 2014), de 10mg N/litro; 

que será adotado, nos cálculos efetuados nesta pesquisa. como sendo a concentração máxima. 

A concentração natural em um corpo d’água receptor é aquela que pode ocorrer caso não 

existam intervenções antrópicas na bacia hidrográfica. Comumente, quando não existem substâncias 

de origem humana presentes nas coleções de água, a concentração natural equivale a zero. Quando 

essa concentração não é conhecida com precisão, mas pode ser considerada baixa, deve-se 

considerar, para simplificação, como sendo nula; o que será adotado neste estudo. Entretanto, a 

pegada hídrica cinza pode ficar subestimada, quando a concentração natural não for numericamente 

nula. Consoante Hoekstra et al. (2011), o volume da pegada hídrica cinza de uma cultura pode ser 

determinado com o emprego da Equação 2: 

 

                                                                                                   (2) 

 

Em que: PHcinza é o volume da pegada hídrica cinza (m³); PPHcinza é o padrão de pegada 

hídrica cinza (m³/t); Qexp é a quantidade exportada da mercadoria (t). 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A produtividade de cada cultura foi calculada pela média aritmética dos dezessete anos 

pesquisados (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Produtividade média das commodities agrícolas do Rio Grande do Norte (1997 a 2013) 

 
Fonte: Cálculos realizados pelos autores com base em dados do IBGE (2014). 

 

A taxa de aplicação de fertilizantes, inseticidas e pesticidas de uma cultura foi calculada pela 

média aritmética dos dezessete anos pesquisados (Tabela 3). Vale destacar que a taxa média para o 

mamão, em kg/ha, é 1.075% maior do que a taxa média para a castanha de caju. 

 

Tabela 3 – Taxa média de aplicação de fertilizantes, inseticidas e pesticidas das commodities 

agrícolas do Rio Grande do Norte (1997 a 2013) 

 
Fonte: Cálculos realizados pelos autores com base em dados da Embrapa (2014). 

 

Conforme análise da Tabela 4, o padrão de pegada hídrica cinza da castanha de caju é 

3.155,2% maior do que o padrão apresentado pelo melão. 

 

Tabela 4 – Padrão de pegada hídrica cinza das commodities agrícolas do Rio Grande do Norte por 

produto (1997 a 2013) 

 
Fonte: Cálculos realizados pelos autores com base em dados de IBGE (2014), Embrapa (2014), MDIC (2014), 

(EPA, 2014), Chapagain et al. (2005) e Hoekstra et al. (2011). 
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Observa-se que, na Tabela 5, castanha de caju, melão e banana são responsáveis por 87,29% 

de toda a poluição ‘causada’ aos recursos hídricos do Rio Grande do Norte. 

 

Tabela 5 – Pegada hídrica cinza das commodities agrícolas Rio Grande do Norte por produto (1997 

a 2013) 

 
Fonte: Cálculos realizados pelos autores com base em dados de IBGE (2014), Embrapa (2014), MDIC (2014), 

(EPA, 2014), Chapagain et al. (2005) e Hoekstra et al. (2011). 

 

De acordo com a análise da Tabela 6, o volume de pegada hídrica cinza do Rio Grande do 

Norte cresceu 71,61%, de 1997 a 2013; com média aritmética mensal de 668.442,1m
3
. Verifica-se 

que o maior valor ocorreu em 2006. 

 

Tabela 6 – Pegada hídrica cinza das commodities agrícolas do Rio Grande do Norte por ano (1997 a 

2013) 

 
Fonte: Cálculos realizados pelos autores com base em dados de IBGE (2014), Embrapa (2014), MDIC (2014), 

(EPA, 2014), Chapagain et al. (2005) e Hoekstra et al. (2011). 
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Os produtos foram exportados, conforme consta da Tabela 7, para 63 países. Estados Unidos 

da América, Holanda e Reino Unido respondem por 70,16% de todo o volume gerado de poluição 

de água no Rio Grande do Norte, de acordo com o conceito de pegada hídrica cinza. 

 

Tabela 7 – Pegada hídrica das commodities agrícolas do Rio Grande do Norte por país de destino 

(1997 a 2013) 

 
Fonte: Cálculos realizados pelos autores com base em dados de IBGE (2014), Embrapa (2014), MDIC (2014), EPA 

(2014), Chapagain et al. (2005) e Hoekstra et al. (2011). 

 

A Arábia Saudita, que é, segundo Margat (1998), muito podre em disponibilidade de recursos 

hídricos e apresenta moderado nível de uso de água, medidos em m
3
/habitante/ano, foi responsável, 

conforme consta da Tabela 7, pela 32ª maior carga de poluição às águas do Rio Grande do Norte. 

Os dois blocos econômicos União Europeia e Estados Unidos (inclusive Porto Rico) são, 

segundo resultados constantes da Tabela 8, responsáveis por 88,49% de toda a poluição 

‘provocada’, pelas commodities agrícolas exportáveis, às águas potiguares. 
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Tabela 8 – Pegada hídrica das commodities agrícolas do Rio Grande do Norte por bloco econômico 

de destino (1997 a 2013) 

 
Fonte: Cálculos realizados pelos autores com base em dados de IBGE (2014), Embrapa (2014), MDIC (2014), EPA 

(2014), Chapagain et al. (2005) e Hoekstra et al. (2011). 

 

4 – CONCLUSÕES 

 

A pegada hídrica cinza das commodities agrícolas do Rio Grande do Norte é, de 1997 a 2013, 

de 136.362.187,0m
3
. O ano de 2006 apresenta a maior pegada cinza (13.797.631,6m

3
), com 10,1% 

do total da pauta de exportação. A castanha de caju é o produto com maior padrão de pegada hídrica 

cinza (631,5 litros/kg) e, também, com maior volume de pegada cinza (68.970.006,3m
3
), com 

50,6% de toda a pauta exportadora. Os Estados Unidos são o país responsável pela maior carga 

poluidora (49.750.248,5m
3
) dos recursos hídricos, com 36,5% do total. A União Europeia é o bloco 

econômico responsável pela maior carga poluidora (70.911.111,5m
3
), representando 52,0% do total. 

Para mitigar a pegada hídrica cinza, os gestores da área de águas e os empresários do setor 

agrícola podem, conforme Hoekstra et al. (2011), com relação à aplicação de substâncias químicas: 

evitar o emprego ou adotar a agricultura orgânica, para que a pegada cinza seja nula; utilizar uma 

quantidade menor, para reduzir a pegada cinza; empregar técnicas e calendários mais eficientes. 

É importante destacar que os cidadãos podem ser conscientizados para que modifiquem seus 

padrões de consumo – o que pode permitir o alcance do consumo sustentável, de acordo com Rocha 

e Studart (2013). Isso pode acontecer caso, segundo Hoekstra et al. (2011), os consumidores passem 

a fazer uso de produtos que apresentam reduzida pegada hídrica cinza e que sejam procedentes de 

locais em que é efetivada uma gestão de águas de modo sustentável. Porém, os consumidores 

devem ter pleno acesso às informações sobre os impactos provocados aos recursos hídricos pelos 
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produtos comercializados, para que possam realizar suas escolhas de maneira consciente. Para que 

isso aconteça, o governo pode estabelecer regulamentação que faça com que as empresas divulguem 

informações de forma transparente, por exemplo, nos rótulos dos produtos ou na internet. 
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