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Resumo: A pegada hídrica (PH) é definida como o volume de água total usada durante a produção e 

consumo de bens e serviços, bem como o consumo direto e indireto no processo de produção. O 

objetivo deste trabalho é apresentar uma ferramenta para a estimativa da pegada hídrica de núcleos 

familiares, levando-se em consideração a dieta alimentar e hábitos de consumos diários. Foi 

desenvolvido um software, a Calculadora da Pegada Hídrica Residencial (HIDROCALC), onde são 

disponibilizadas diversas categorias de consumo para a estimativa do cálculo da PH. A eficiência do 

programa foi avaliada comparando-o a calculadoras desenvolvidas mundialmente, bem como a 

calculadora mundial da Water Footprint Network (WFN). Os resultados indicam que o HIDROCALC 

possibilita estimativas confiáveis e contínuas da pegada hídrica residencial em escalas diária, mensal 

e anual. 
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CALCULATOR OF WATER FOOTPRINT RESIDENTIAL 

 

 

Abstract: The water footprint (WF) is defined as the total volume of water used during production and 

consumption of goods and services, as well as direct and indirect consumption in the production. 

Thus, the main goal of this work is to present a tool for estimating the water footprint of households, 

taking into account the diet and daily consumption habits. It was developed a software, Calculadora 

da Pegada Hídrica Residencial (HIDROCALC) wich are available several categories of consumption 

calculation of WF. The efficiency of the program was evaluated comparing it to calculators developed 

worldwide, as well as the world calculator of the Water Footprint Network (WFN). The results 

indicate that the HIDROCALC provides reliable and continuous results to estimates residential water 

footprint scale on daily, monthly or yearly consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O volume total de água doce que é utilizada para produzir os bens e serviços consumidos pelo 

indivíduo ou pela comunidade é definido como pegada hídrica (Hoekstra et al., 2011). Entretanto, nem 

todos os bens consumidos em um determinado país são produzidos no próprio país, logo, a pegada 

hídrica (PH) consiste de duas partes: o uso dos recursos hídricos nacionais e o uso de água fora das 

fronteiras do país. A pegada hídrica de um país pode ser determinada diretamente por outros fatores, 

tais como: o volume de consumo (relacionado com o rendimento nacional bruto), o padrão de 

consumo (por exemplo, alto versus o baixo consumo de carne), o clima (condições de crescimento das 

culturas) e a agricultura prática (uso eficiente da água) (Hoekstra & Chapagain, 2007). 

A base do conceito da PH foi introduzida por Hoesktra e Hung (2002), em analogia aos 

conceitos de Pegada Ecológica, da década de 90 (Wackernagel & Ress, 1996) e de Água Virtual, 

introduzido por (Allan, 1993). O conceito e método do cálculo da PH definidos pela Water Footprint 

Network (WFN) têm sido constantemente discutidos na literatura científica. A PH como indicador 

possibilita o cálculo do consumo da água, tanto de forma direta como de forma indireta e, serve 

também, serve como uma importante ferramenta de conscientização e incentivo à racionalização no 

uso da água. Portanto, esse conceito pode ser utilizado como estratégia de indução do uso da água, de 

forma racional, através da redução do consumo direto de água e/ou a busca de produtos e meios de 

produção mais sustentáveis. 

Atualmente existem algumas calculadoras da pegada hídrica já implementadas em alguns 

países, tais como para os Estados Unidos da América, Portugal e Canadá. Por outro lado, a calculadora 

a Water Footprint Network (Hoekstra et al., 2005) é a mais conhecida e utilizada no mundo inteiro. 

Ela permite calcular a pegada de hídrica para uma determinada pessoa, selecionando o país de origem 

e inserindo os dados sobre o sexo e o consumo de alimentos. Esta calculadora apresenta uma opção 

aparentemente mais precisa para o cálculo da PH, com entrada de dados de consumo mais específicos. 

Essa calculadora está disponível em waterfootprint.org. Já a calculadora H2O Conserve permite 

calcular pegada hídrica total abrangendo o uso direto e indireto de água.  Por outro lado, a calculadora 

online disponibilizada pela BBC News abrange apenas o uso direto da água. Diante do exposto, 

verifica-se a necessidade de construção de uma calculadora para o cálculo da pegada hídrica 

residencial envolvendo o uso direto e o uso indireto de água para as condições específicas de padrão 

de consumo no Brasil. 

 No contexto de economia de água, o presente trabalho contribuiu para a fundamentação 

teórica e análise crítica da PH como ferramenta do uso racional da água e, dessa forma, incentivar a 

adoção de algumas medidas de redução do consumo, tais como a seleção de alimentos que possuam 

uma menor quantidade de água utilizada no processo produtivo, bem como o incentivo à redução do 

uso de água nas atividades doméstica. Desta forma, a determinação da PH da população de uma nação, 

comunidade, residência e até mesmo de um indivíduo, desde que seja considerada como um valor 

estimado e “não real” é de significativa relevância, pois pode ser utilizada como uma ferramenta de 

educação ambiental voltada para o bom gerenciamento dos recursos hídricos utilizados para a 

produção de bens e serviços (Silva et al., 2013). Neste contexto, objetivou-se com este estudo 

desenvolver uma ferramenta de cálculo de estimativa da pegada hídrica residencial, levando-se em 

consideração a dieta alimentar e hábitos de consumo comparando-se os resultados da calculadora 

proposta no estudo com aqueles obtidos em calculadoras desenvolvidas em várias partes do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A calculadora de Pegada Hídrica Residencial (HIDROCALC) foi constituída por perguntas 

básicas referentes ao uso direto e indireto de água, bem como em informações sobre o consumo de 

água de alimentos disponíveis na Water Foot Print Network. O software HIDROCALC foi 

desenvolvido no âmbito do NEPURA (Núcleo de Estudo e Pesquisa de Uso Racional da Água), do 

Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, 

visando atender a demanda real, em níveis acadêmicos e contribuir com a otimização do uso dos 

recursos hídricos. 

Desenvolvido em ambiente “Windows XP+” e “Java”, de fácil interação com o usuário, para 

cálculo de estimativa da pegada hídrica doméstica e individual, levando-se em consideração os hábitos 

de consumo do Brasil. No fluxograma abaixo é apresentado o detalhamento da calculadora 

desenvolvida no estudo.  

 

 

DADOS DE ENTRADA 

 

CONSUMIDORES 

 

Total de pessoas que residem em sua casa inclusive você   [        ] pessoas    

 

CATEGORIAS DE CONSUMO 

 

Carnes e ovos Hotaliças 

Cereais Produtos Comestíveis Industrializados 

Combustíveis Tubercúlos 

Frutas Vestimentas 

 

DOMÉSTICO 

 

Consumo médio mensal de água da residência   [        ] m3     

 

DADOS DE SAÍDA 

 

Diário 

Pegada hídrica residencial  [   ] m3/dia 

 

 

Mensal 

Pegada hídrica residencial  [   ] m3/mês 

 

Anual 

Pegada hídrica residencial  [   ] m3/ano 

 

2.1. Coleta de dados da pesquisa e análise dos resultados 

 

Neste estudo foi considerada a população alvo (conjunto de interesse) todo e qualquer 

indivíduo, com discernimento suficiente para responder as perguntas contidas nas calculadoras da 

pegada hídrica. No detalhamento experimental, foi utilizada a amostragem aleatória (ou casual) 

simples, onde, supõe-se que todos os elementos da população têm igual probabilidade de pertencer à 

amostra. Foram utilizados dados de 15 famílias selecionadas aleatoriamente no município de Campina 



 

 

Grande, PB, de acordo com a dieta alimentar. Os valores da PH obtidos com a HIDROCALC foram 

comparados com aqueles obtidos em outras calculadoras desenvolvidas em outras partes do mundo, 

tais como, a Calculadora da Water Footprint Network (WFN), Calculadora da GRACE’s Water 

Footprint (WFC) e a Calculadora de Água da BBC NEWS (BBC). Nesta pesquisa, o cálculo da PH 

residencial foi analisada em função da variável dieta alimentar, que são divididos em diferentes classes 

definidas da seguinte forma: 

- Alto consumidor de carne vermelha (consome carne todos os dias); 

- Baixo consumidor de carne vermelha (consome carne até duas vezes por semana); 

-  Vegetariano. 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1. A Calculadora da Pegada Hídrica Residencial (HIDROCALC) 

 

Algumas telas da Calculadora da Pegada Hídrica Residencial (HIDROCALC) são 

apresentadas nas Figuras de 1 a 4. A Figura 1 apresenta uma visão geral da Calculadora da Pegada 

Hídrica Residencial (HIDROCALC), com a barra de menu principal, localizada no topo da tela, que 

indica as principais funções do software: Arquivo, Pegadas Hídricas, Conceitos e Sobre. O 

HIDROCALC pode ser obtido gratuitamente no site: http://www.dca.ufcg.edu.br/phb/ 

A Figura 2 exibe o menu Pegadas Hídricas no qual o usuário tem a possibilidade de realizar o 

cálculo de estimativa da PH por categoria, ou seja, neste módulo é possível efetuar a estimativa da PH 

apenas para o consumo de frutas, por exemplo. Informações, tais como, o que é pegada hídrica, tipos 

de pegadas e o uso responsável da água são disponibilizadas no menu Conceitos, conforme a Figura 3. 

No cálculo de estimativa da pegada hídrica utilizando o HIDROCALC é necessário informar o 

número de pessoas que residem na casa em análise (Figura 4). Além disso, é necessário o informe o 

consumo de água mensal (m3) da residência. 

 

Figura 1. Tela principal do programa HIDROCALC 

 
 



 

 

Figura 2. Menu de seleção para o cálculo da PH por categoria 

 
Figura 3. Algumas definições no Menu Conceitos do programa HIDROCALC 

 
 

 

 

 

 



 

 

Figura 4. Caixa de diálogo para inserção do número de indivíduos 

 
 

 

 

3.2. Aplicações da HIDROCALC 

 

Os valores estimados das pegadas hídricas utilizando o HIDROCALC foram comparados com 

aqueles da Calculadora da Water Footprint Network (WFN), Calculadora da GRACE’s Water 

Footprint (WFC) e a Calculadora de Água da BBC NEWS (BBC) para as diferentes dietas 

alimentares, cujos resultados encontram-se na Tabela 1. Verifica-se que a estimativa da pegada hídrica 

utilizando o HIDROCALC apresenta uma diferença de 2,2% quando comparada com estimativa 

baseada na WFN. Segundo Maracajá (2013), a calculadora da WFN apresenta estimativas satisfatórias 

da pegada hídrica de indivíduos brasileiros. Por outro lado, a estimativa da pegada hídrica utilizando o 

HIDROCALC apresenta uma diferença de -23,9% quando comparada com estimativa baseada na 

WFC. Acredita-se que a alta diferença é devida a WFC ser baseada nos padrões de consumo dos 

Estados Unidos (EUA), que é caracterizado pelo alto padrões de consumo quando comparados com os 

padrões brasileiros. Já a diferença de 1739,60% constada entre a HIDROCAL e a BBC, é devido a 

simplicidade desta calculadora em face do número reduzido de dados de entrada, que é necessário 

apenas o consumo direto de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1. Estimativa da pegada hídrica utilizando a Calculadora da Pegada Hídrica Residencial 

(HIDROCALC), a Calculadora da Water Footprint Network (WFN), a Calculadora da GRACE’s 

Water Footprint (WFC) e a Calculadora de Água da BBC NEWS (BBC) para as diferentes dietas 

alimentares 

Dieta Alimentar 

HIDROCALC 

 (m3 ano-1) 

WFN 

 (m3 ano-1) 

WFC  

(m3 ano-1) 

BBC 

(m3 ano-1) 

Vegetariano 689 653 851 45 

Vegetariano 823 893 1089 56 

Vegetariano 847 881 1361 61 

Vegetariano 712 682 914 49 

Vegetariano 733 756 1127 67 

Baixo Consumidor  757 778 1214 47 

Baixo Consumidor 813 851 1302 51 

Baixo Consumidor 1124 1023 1381 63 

Baixo Consumidor 1038 958 1297 70 

Baixo Consumidor 1265 1212 1458 67 

Alto Consumidor 997 1013 1234 44 

Alto Consumidor 1141 965 1358 53 

Alto Consumidor 1371 1348 1594 40 

Alto Consumidor 987 891 1273 39 

Alto Consumidor 1330 1404 1781 47 

 

 

As Figuras 5, 6 e 7 exibem as comparações entre as pegadas hídricas baseadas na dieta 

alimentar estimadas pelas calculadoras HIDROCALC e WFN; HIDROCALC e WFC, bem como 

HIDROCALC e BBC.  Constata-se forte correlação entre as pegadas hídricas estimadas pelas 

calculadoras HIDROCALC e WFN com coeficiente de determinação de 0,906 (Figura 5).  

Os valores de PH obtidos pelo HIDROCALC se correlacionam bem com àqueles obtidos pelo 

WFC, apresentando coeficiente de determinação de 0,758, que também são estatisticamente 

significativos ao nível de 1% de probabilidade pelo teste t-Student (Figura 6). Por outro lado, a relação 

entre as pegadas hídricas estimadas pelas calculadoras HIDROCALC e BBC (Figura 7) evidencia que 

não existe relação alguma, ou seja, correlação nula. Isso se deve ao fato da estimativa da pegada 

hídrica pela calculadora da BBC ser muito resumida, com dados de entrada de consumo direto de água 

na residência, tais como: caso possua automóvel quantas vezes o veículo é lavado semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5. Relação entre os valores da Pegada Hídrica obtidos com HIDROCALC e Water Footprint 

Network (WFN) com base na variável dieta alimentar 

 

 
Figura 6. Relação entre os valores da Pegada Hídrica obtidos com HIDROCALC E GRACE’s Water 

Footprint (WFC) com base na variável dieta alimentar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 7. Relação entre os valores da Pegada Hídrica obtidos com HIDROCALC E BBC News com 

base na variável dieta alimentar 

 
 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados das análises do cálculo de estimativa da pegada hídrica residencial utilizando o 

HIDROCALC permitem concluir o seguinte: 

1. O programa computacional HIDROCALC apresenta-se com grande aplicabilidade no 

monitoramento da pegada hídrica residencial;  

2. O HIDROCALC fornece subsídios para novas estratégias de gestão dos recursos hídricos, 

como instrumento para gestão ambiental. 

3. O HIDROCALC possibilita estimativas confiáveis e contínuas da pegada hídrica e pode 

ser utilizado no monitoramento local e regional do uso consuntivo de água em escalas 

diária, mensal e anual. 
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