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RESUMO 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a relação entre a gestão dos 
recursos hídricos, praticada em duas fecularias de mandioca do Escritório de 
Desenvolvimento Rural de Assis, e a Pegada Hídrica do produto final. Portanto, 
neste estudo multicasos, foi mensurada a Pegada Hídrica da mandioca, do 
processamento da mandioca para a produção de fécula e da fécula, e 
comparadas, por meio do coeficiente de correlação por postos de Spearman, 
as práticas de gerenciamento da água consideradas ideais em cada uma das 
fecularias estudadas. Ademais, foram identificadas as práticas efetivamente 
empreendidas. A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de formulários 
semiestruturados e entrevistas. Como resultado, na Fecularia A, o total da 

Pegada Hídrica do produto final foi de 2.607,25 m³.ton-1 de fécula e na 
Fecularia B de 1.764,13 m³.ton-1 de fécula, enquanto as práticas consideradas 
ideais, segundo o Coeficiente de Spearman de 0,5857, possuem correlação 
positiva de moderada a forte. Igualmente, as práticas efetivamente realizadas 
são semelhantes e sugerem exercer influência sobre o resultado da Pegada 
Hídrica. Este trabalho possibilitou o conhecimento do consumo hídrico na 
produção da fécula de mandioca, de forma a evidenciar fatores, de ordem 
interna e externa às fecularias, influentes na apropriação do recurso hídrico nas 
mesmas. 

Palavras-chave: Crise Hídrica. Indicador de Sustentabilidade. Fécula. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research is to analyze the relationship between the 
management of water resources, practiced in two cassava starch of the Office 
of Rural Development of Assis, and the Water Footprint of the final product. 
Therefore, in this multi-level study, was measured the Water Footprint of 
cassava, cassava processing for starch production, and starch, and were 
compared, by means of the Spearman's Rank Correlation Coefficient, water 
management practices considered ideal in each of the farms studied. In 
addition, the practices actually undertaken were identified. Data collection took 
place through the application of semi-structured forms and interviews. As a 
result, in Cassava Starch A, the total Water Footprint of the final product was 
2,607.25 m³.ton-1 starch and in Cassava Starch B, 1,764.13 m³.ton-1 starch, 
while the practices considered ideal, according to the Spearman Coefficient of 
0.5857, have a moderate to strong positive correlation. Equally, the practices 
actually carried out are similar and suggest influence on the result of the Water 
Footprint. This work made possible the knowledge of water consumption in the 
production of cassava starch, in order to show factors, internal and external to 
the cassava starch, influential in the appropriation of water resources in them. 

Keywords: Water crisis. Sustainability Indicator. Starch. 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Etapas do processamento da mandioca para a produção de fécula . 23 

Figura 2: Fases da avaliação da PH ................................................................ 41 

Figura 3: Nuvem de palavras-chave ................................................................. 47 

Figura 4: Municípios que comportam fecularias do estado de São Paulo  ....... 48 

Figura 5: Etapas do processamento da mandioca para a produção de fécula na 

Fecularia A. ...................................................................................................... 63 

Figura 6: Etapas do processamento da mandioca para a produção de fécula na 

Fecularia B. ...................................................................................................... 66 

Figura 7: Fluxo da PH verde do processamento da mandioca ......................... 68 

 

  



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Usos das partes da mandioca ......................................................... 17 

Quadro 2: Cálculo das componentes da PH e recorte espacial por artigo ....... 45 

Quadro 3: Indústrias abordadas nos artigos analisados, classificadas por 

divisão do CNAE .............................................................................................. 46 

Quadro 4: Participação das componentes na PH total da mandioca ............... 58 

Quadro 5: Comparação da PH da mandioca em diferentes regiões ................ 59 

Quadro 6: Caracterização das fecularias ......................................................... 60 

Quadro 7 Comparação da PH do processamento da mandioca para a produção 

de fécula global e no EDR de Assis ................................................................. 74 

Quadro 8: Síntese dos resultados da PH da Fecularia A e da Fecularia B ...... 75 

Quadro 9: Classificação das práticas de gestão dos recursos hídricos 

consideradas ideais pela Fecularia A e pela Fecularia B ................................. 77 

Quadro 10: Identificação das práticas de gestão dos recursos hídricos 

efetivamente realizadas na Fecularia A e na Fecularia B ................................ 79 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Percentual de compra de fécula por setor ........................................ 28 

Tabela 2: Evolução da produção nacional de fécula por estado, entre os anos 

de 2014 e 2015 ................................................................................................ 29 

  



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Evolução da produção de fécula de mandioca no Brasil, de 1990 a 

2015 ................................................................................................................. 26 

Gráfico 2: Participação do consumo hídrico da produção agrícola, por cultura, 

na PH global ..................................................................................................... 31 

Gráfico 3: PH do processamento da mandioca para produção de fécula na 

Fecularia A e na Fecularia B, desagregada por componente .......................... 72 

 

  



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 10 

1.1 Justificativa ............................................................................................... 12 

1.2 Objetivos ................................................................................................... 13 

 

2 O AGRONEGÓCIO E A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA 

CADEIA PRODUTIVA DA FÉCULA DE MANDIOCA ..................................... 14 

2.1 A água no agronegócio ............................................................................ 14 

2.2 Aspectos da produção mundial e nacional da mandiocultura ............. 15 

2.2.1 Características do cultivo de mandioca no Escritório de Desenvolvimento 

Rural de Assis Médio Paranapanema .............................................................. 19 

2.3 A cadeia produtiva da fécula de mandioca ............................................ 20 

2.3.1. Aspectos da produção e do comércio nacional de fécula de mandioca . 26 

2.4 Gestão dos recursos hídricos na cadeia produtiva da fécula de 

mandioca......................................................................................................... 29 

 

3 PEGADA HÍDRICA ....................................................................................... 34 

3.1 Conceito de água virtual .......................................................................... 34 

3.2 Conceituação e considerações acerca da Pegada Hídrica ................... 36 

3.3 A Pegada Hídrica no contexto das organizações .................................. 39 

3.3.1 Aplicação da pegada hídrica na organização .......................................... 44 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS...................................................... 48 

4.1 Seleção dos cenários de estudo ............................................................. 48 

4.2 Coleta de dados ........................................................................................ 49 

4.3 Cálculo da Pegada Hídrica ...................................................................... 50 

4.3.1 Cálculo da Pegada Hídrica da mandioca ................................................ 50 

4.3.2 Cálculo da Pegada Hídrica do processamento da mandioca para a 

produção de fécula ........................................................................................... 52 

4.4 Forma de análise dos resultados ............................................................ 53 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES .................................................................. 55 

5.1 Pegada Hídrica da mandioca ................................................................... 55 

5.1.1 Pegada Hídrica Verde da mandioca ........................................................ 55 



5.1.2 Pegada Hídrica Azul da mandioca .......................................................... 57 

5.1.3 Pegada Hídrica Cinza da mandioca ........................................................ 57 

5.1.4 Pegada Hídrica total da mandioca .......................................................... 58 

5.2 Pegada Hídrica do processamento da mandioca para a produção de 

fécula ............................................................................................................... 59 

5.2.1 O processamento da mandioca para a produção de fécula .................... 61 

5.2.1.1 Etapas do processamento da mandioca para a produção de fécula na 

Fecularia A ....................................................................................................... 61 

5.2.1.2 Etapas do processamento da mandioca para a produção de fécula na 

Fecularia B ....................................................................................................... 64 

5.2.2 Pegada Hídrica Verde do processamento da mandioca ......................... 67 

5.2.3 Pegada Hídrica Azul do processamento da mandioca ............................ 68 

5.2.4 Pegada Hídrica Cinza do processamento da mandioca .......................... 69 

5.2.5 Pegada Hídrica total do processamento da mandioca ............................ 71 

5.3 Pegada Hídrica total da fécula de mandioca .......................................... 74 

5.4 Identificação das práticas de gestão dos recursos hídricos 

efetivamente realizadas e consideradas ideais em cada fecularia ............ 76 

5.5 Síntese e considerações acerca dos resultados ................................... 83 

5.6 Dificuldades encontradas no desenvolvimento da pesquisa ............... 88 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 90 

 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 92 

 

APÊNDICES .................................................................................................. 103 

 

 

 



10 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, país detentor de 12% de toda água doce disponível no 

mundo, iniciou-se em 2012 um período de dificuldades hídricas que 

extrapolaram as fronteiras dos municípios nordestinos e alcançaram a região 

da Macrometrópole Paulista. Jacobi, Cibim e Leão (2015) corroboram que a 

pluviosidade abaixo da média agravou a oferta de água na região, contudo, a 

crise transpôs o aspecto climático e abrangeu a responsabilidade de 

instituições e agentes comprometidos com a governança do recurso. 

Na Macrometrópole de São Paulo, onde a demanda por água é alta, 

a vulnerabilidade hídrica gerou profundos impactos negativos que se 

desdobraram em diferentes graus, contemplando a suspensão das atividades 

industriais e comerciais, deterioração dos ecossistemas fluviais e dos 

reservatórios, interrupção do abastecimento municipal e implicou também na 

geração de energia elétrica e na produção agrícola (JACOBI; CIBIM; LEÃO, 

2015). 

Com base nos dados da Agência Nacional das Águas (2009), 

aproximadamente 70% da água potável disponível no mundo é destinada à 

produção agrícola, 22% à atividade industrial e 8% ao uso doméstico. O 

destaque da agricultura decorre tanto do emprego da irrigação, prática 

apontada como a principal responsável pelo consumo hídrico do segmento, 

quanto do desperdício de água envolvido nas práticas do campo, equivalente a 

cerca de 70%, conforme os dados da Fundação SOS Mata Atlântica (2015). 

Salienta-se ainda que os produtos industrializados, provenientes do 

agronegócio, participam do mercado global de bens que consomem muita 

água. Contudo, dos insumos até o produto final estão organizados diferentes 

elos dentro da cadeia de produção, estando eles, por vezes, situados em 

localidades distintas, inclusive o próprio consumidor final. Esse processo 

favorece o desconhecimento dos clientes acerca da utilização de recursos 

hídricos para a fabricação de mercadorias. Dessa forma, o reconhecimento do 

impacto ambiental é possível apenas pela análise holística da cadeia 

(HOEKSTRA et al., 2011). 

Para Dong et al. (2013), a perspectiva de consumo é o ponto de 

partida da Pegada Hídrica (PH), definida por Hoekstra et al. (2011) como um 
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indicador multidimensional de sustentabilidade que contempla o volume de 

água utilizado de forma direta e indireta ao longo de toda uma cadeia produtiva.  

Embora o resultado da PH no âmbito industrial possa ser 

insignificante, quando comparado aos outros elos da cadeia de fornecimento, 

as indústrias contribuem expressivamente no uso e na poluição hídrica 

(LAMBOOY, 2011). 

À vista disso, esta pesquisa propõe o estudo da gestão dos recursos 

hídricos e do consumo hídrico na produção de fécula de mandioca. Embora a 

mandiocultura manifeste boa resistência à ausência de água, as etapas do 

processamento para a obtenção da fécula requerem quantidade expressiva do 

recurso e respondem também pela geração de efluente. 

O recorte espacial deste estudo é o Escritório de Desenvolvimento 

Rural (EDR) de Assis, região onde está compreendida a maioria das fecularias 

do estado de São Paulo que, por sua vez, detém expressiva participação no 

consumo de fécula, bem como representa um dos principais processadores 

desse bem no sudeste brasileiro, abrangendo modernas agroindústrias. 

Dessa forma, o problema desta pesquisa está centrado na seguinte 

pergunta norteadora: Qual a relação entre a gestão dos recursos hídricos e a 

Pegada Hídrica em fecularias de mandioca do Escritório de Desenvolvimento 

Rural de Assis? 

Este trabalho constitui-se, para além desta introdução, de quatro 

capítulos. O Capítulo 1, subdividido em seções, apresenta, brevemente, a 

relação entre o agronegócio e os recursos hídricos e, de forma mais específica, 

a caracterização da mandiocultura e da cadeia produtiva da fécula de 

mandioca, bem como a forma como a água é apropriada nos processos 

inerentes a ela. 

O Capítulo 2 é dedicado à explanação acerca da PH, tem início com 

o conceito de água virtual, pressuposto teórico do indicador, percorre a 

definição, a aplicação e é encerrado com considerações concernentes à 

utilização da PH no ambiente industrial, com base em doze artigos resultantes 

de levantamento bibliográfico sistemático. 

No Capítulo 3 está descrita a metodologia adotada para a realização 

da pesquisa. Ele trata e justifica a seleção dos dois cenários de estudo, os 

instrumentos utilizados na coleta de dados acerca do consumo hídrico e das 

práticas de gestão dos recursos hídricos das agroindústrias, as equações 
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efetuadas para o cálculo da PH da mandioca e da fécula de mandioca, e a 

forma de análise dos resultados, com destaque para o coeficiente de 

correlação por postos de Spearman, por meio do qual foi possível comparar as 

práticas efetivas das agroindústrias e as práticas consideradas ideais. 

No Capítulo 4, referente aos resultados e discussões, foram 

apresentados e interpretados os valores obtidos por meio do tratamento dos 

dados coletados, e nas considerações finais foram evidenciadas as 

contribuições e descobertas da pesquisa. Por fim, são listadas as Referências 

e expostos os Apêndices. 

 

1.1 Justificativa 

 

À vista da contextualização anterior é possível sintetizar a 

justificativa desta pesquisa em quatro pilares: (1) os desafios da gestão 

brasileira dos recursos hídricos, em face do quadro de crise no país e a 

necessidade de promover a sustentabilidade da água; (2) a representatividade 

do agronegócio no consumo hídrico e, nomeadamente, do processamento da 

fécula de mandioca; (3) a contemporaneidade e incipiência do conceito de PH 

no Brasil, especialmente no que tange a abordagem agroindustrial, e (4) a 

aderência da proposta ao programa interdisciplinar. 

O ano de 2012 marcou o início da complexa situação de 

insuficiência hídrica no Brasil, a partir do registro da queda da pluviosidade em 

vários municípios brasileiros. As consequências da crise alcançaram estados 

como Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Foram 

interrupções nos processos produtivos de indústrias, no abastecimento de água 

nos municípios e no exercício comercial que depende do recurso para o seu 

funcionamento (JACOBI; CIBIM; LEÃO, 2015). 

A insegurança hídrica faz necessária a implementação de padrões 

eficientes de gestão, o emprego de estratégias que integrem a sensibilização 

continuada acerca da água e a observação dos aspectos atinentes à 

sustentabilidade do recurso, sejam eles motivados ou não pela ação humana. 

Investimentos na área em longo prazo, representam a defesa da 

sustentabilidade, bem como prevenção, antecipação e redução de despesas 

decorrentes da efetivação de riscos. Mecanismos como esses são capazes de 

instituir a utilização racional e responsável em todos os setores, especialmente 
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naqueles que se destacam com expressivo consumo, como o agronegócio, 

representado majoritariamente pela produção agrícola, conforme mencionado 

anteriormente. 

Nesse sentido, a PH apresenta-se como um indicador de 

sustentabilidade importante no respaldo à tomada de decisão e na identificação 

dos gargalos das cadeias produtivas, em relação ao recurso que compete ao 

cálculo. 

São emergentes as pesquisas sobre esse indicador no Brasil. 

Ferreira (2014) afirma que o conceito ainda é pouco fortalecido na academia, 

dispondo, portanto, uma temática contemporânea e passível de exploração.  

Ademais, são restritos os estudos que apresentam a aplicação do método na 

indústria, conforme afirmam Boulay et al. (2015) e na cultura da mandioca, 

conferindo originalidade à proposta. 

Por fim, alinhando-se ao programa de pós-graduação, a 

interdisciplinaridade da pesquisa se manifestou a partir da análise estabelecida 

com base nas relações entre os saberes pertencentes a diferentes áreas do 

conhecimento, a fim de responder o problema norteador do estudo. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a relação entre a gestão 

dos recursos hídricos, praticada em duas fecularias de mandioca do Escritório 

de Desenvolvimento Rural de Assis, e a Pegada Hídrica do produto final. 

Para tanto, foram realizados os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar os procedimentos e práticas de gestão dos recursos 

hídricos nas agroindústrias analisadas. 

2. Comparar os procedimentos e práticas de gestão dos recursos 

hídricos efetivos e considerados ideais em cada agroindústria analisada. 

3. Calcular o consumo hídrico do cultivo da mandioca e do processo 

produtivo da fécula, nas agroindústrias analisadas, por meio da Pegada 

Hídrica. 
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2 O AGRONEGÓCIO E A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA 

CADEIA PRODUTIVA DA FÉCULA DE MANDIOCA1 

 

Este capítulo parte de uma abordagem inicial sobre o emprego da 

água no agronegócio, seguida da caracterização da mandiocultura e da fécula 

de mandioca, bem como dos aspectos acerca da gestão dos recursos hídricos 

na cadeia da última, de forma a propiciar um cenário da relação entre a água e 

o produto objeto deste estudo. 

 

2.1 A água no agronegócio 

 

A manutenção das organizações, inclusive as do agronegócio, 

depende da compreensão e do acompanhamento das demandas e tendências 

do mercado acerca das discussões ambientais, estratégias de produção limpa 

e legislação. Esses aspectos são determinantes na nova visão de sucesso 

empresarial, onde apenas os resultados econômicos não são mais suficientes 

e os aspectos social e ambiental tornam-se relevantes (CANTELLE et al., 

2013). 

Apesar disso, a herança dos primórdios do processo de 

industrialização, quando não havia planejamento ou alusão à responsabilidade 

ambiental, ainda é percebida nas empresas por meio da falta de compromisso 

com os impactos negativos provocados sobre o meio ambiente e a escassez 

de recursos (CANTELLE et al., 2013). As organizações integrantes do 

agronegócio não atuam de forma diferente. Guimarães, Teixeira e Santos 

(2014) julgam ínfimas as iniciativas do setor acerca das questões ambientais, 

principalmente ao compará-las às ações orientadas à pauta econômica. 

Nesse cenário, a água, elemento fundamental para a manutenção 

da vida terrestre, tem sofrido pressão sobre seu uso em decorrência de fatores 

como o crescimento demográfico e, consequentemente, maior demanda por 

produtos (MARTINS, 2014). A fim de atender os consumidores, o incremento 

                                                 
1
 O agronegócio, segundo Batalha e Silva (2007) foi conceituado em 1957 por Davis e 

Goldberg como o conjunto de operações que perpassam a produção e distribuição de insumos, 
as atividades produtivas agrícolas, armazenamento, processamento e comercialização dos 
produtos agropecuários e seus derivados. As duas principais metodologias utilizadas em 
pesquisas da área são a Commodity System Approach (CSA) e a Analyse de Filière ou Cadeia 
de Produção Agroindustrial (CPA). Este estudo apropria-se da CPA, que tem sua origem 
analítica na identificação de um produto final, aqui estabelecida a fécula de mandioca. 
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na produção de bens e alimentos acarreta impactos negativos, com efeito na 

qualidade e na disponibilidade hídrica, derivados, nomeadamente, das 

atividades agrícolas e industriais, bem como do depósito de efluentes em 

corpos de água (WWAP, 2012). 

Dentre os setores que se apropriam da água, o agrícola recebe 

destaque por ser o maior consumidor mundial do recurso e por integrar o 

sistema agroalimentar que, da produção agropecuária ao processamento 

agroindustrial, repercute na gestão dos recursos hídricos (MARTINS, 2014). 

Nessa perspectiva, ainda carente de discussão, as deliberações 

acerca do gerenciamento e da segurança da água tem início na indústria de 

insumos, fornecedora de matéria-prima que reflete no uso da água; passa 

pelos agricultores, no tocante às técnicas de irrigação; pelos processadores e 

distribuidores, com a instituição de diretrizes de sustentabilidade para produtos 

e marcas e, finalmente, pelos consumidores, que decidem a compra. São 

mencionados também os representantes políticos, responsáveis pelo 

estabelecimento de regulamentos relacionados ao recurso para produção e 

comercialização (SOJAMO; LARSON, 2012). 

Para Sojamo e Larson (2012), esses representantes, bem como os 

demais agentes mencionados, carecem de aporte teórico suficiente para 

subsidiar o engajamento nas iniciativas de segurança, gerenciamento e 

governança da água. Essa lacuna cria um estado de incerteza no qual não são 

conhecidos o espaço e forma oportunos para a tomada de decisão acerca da 

gestão dos recursos hídricos. 

Sojamo e Larson (2012) comentam ainda sobre a necessidade da 

interação entre representantes, agentes da cadeia e as partes interessadas 

para a gestão legítima dos riscos da água que, portanto, depende de um 

conjunto de fatores internos e externos de influência, e não práticas unilaterais. 

 

2.2 Aspectos da produção mundial e nacional da mandiocultura 

 

A mandioca é uma planta constituída por uma parte aérea e outra 

subterrânea, caracterizada por suas raízes. Segundo a Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 2013), embora alguns 

estudos apontem para diversas regiões de origem, Moresco (2009) afirma ser a 
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Amazônia brasileira o berço e ponto de partida da disseminação da cultura 

para os continentes africano e asiático. 

Cada planta possui cerca de cinco a vinte raízes, constituídas de 

água em 60% de sua composição, as quais podem atingir de 20 a 80 

centímetros de comprimento e de cinco a dez centímetros de diâmetro (FAO, 

2013; MORESCO, 2009). 

Moresco (2009) classifica a planta em duas categorias: mandioca de 

mesa, comercializada nomeadamente na forma in natura, e mandioca para a 

indústria ou “mandioca brava”, utilizada principalmente na produção de farinha 

e fécula.  

Na produção de mandioca, a África posiciona-se como o maior 

produtor do mundo, responsável por 53,7% do volume produzido (FAO, 2016). 

Nos países desse continente, a raiz é destinada ao consumo humano, 

principalmente in natura, existindo apenas pequenas produções de farinha e 

industrialização incipiente (PARANÁ, 2015). 

Na sequência, desponta a Ásia (30,7%), representada pela Tailândia 

e pela Indonésia, países que comportam um parque industrial significativo para 

o processamento da mandioca (FAO, 2016; PARANÁ, 2015). Finalmente, 

segundo a FAO (2016), a produção das Américas corresponde a 15,6%, da 

Oceania 0,1% e a Europa não aparece nas estatísticas. 

Registros da FAO (2016) indicam que, na classificação do volume 

produzido por nações, o Brasil assumiu em 2014 a quarta colocação, na 

retaguarda da Nigéria, Tailândia e Indonésia. Em solo nacional, a cultura 

destaca-se dentre as cadeias constituintes dos Sistemas Agroindustriais, 

perdendo em produção agrícola apenas para a cana-de-açúcar, soja e milho 

(FAO, 2016). 

Embora se desenvolva melhor em clima mais quente, a mandioca se 

adapta às diversas condições, inclusive solos de baixa fertilidade e ambientes 

secos, o que possibilita seu cultivo em todas as regiões brasileiras (CARDOSO, 

2003). Em 2014, a produção alcançou 23,2 milhões de toneladas no país, em 

uma área plantada de 1,6 milhão de hectares, sendo o Norte a principal região 

produtora e o Pará o principal estado (IBGE, 2016).  

A raiz e seus derivados são utilizados para a alimentação humana e 

a parte aérea da cultura pode ser revertida em silagem, feno e outras misturas 

com vistas à dieta animal, como pode ser observado no Quadro 1. Ademais, 
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ascende a demanda por mandioca para a produção industrial (PINTO et al., 

2006). 

 

Quadro 1: Usos das partes da mandioca 

M
a

n
d

io
c
a

 

Parte 
aérea 

Folhas 
Alimentação animal (triturada) e humana 
(suplemento) 

Hastes 
Alimentação animal (silagens, fenos e in 
natura) 

Raiz 

Alimentação 
humana 

Cozidas, fritas, bolos, biscoitos, pães, tortas, 
roscas, cremes, pudins, etc. 

Alimentação 
animal 

Cruas 

Cozidas 

Desidratadas (farinhas, raspas e pellets) 

Indústria 

Fécula 

Uso alimentício 
(fécula nativa e 
amido 
modificado) 

Glucose 

Maltose 

Gelatinas 

Féculas 

Fécula 
industrial 
(fécula nativa e 
amido 
modificado) 

Adesivos, 
têxtil, papel e 
celulose, 
farmacêutica, 
explosivos, 
calçados 

Fécula 
fermentada 

Uso alimentício 
(fécula nativa e 
amido 
modificado) 

Confeitarias, 
padarias, 
indústria de 
biscoitos, 
pães 

Farinhas 

Consumo 
humano 

Farinha de 
mesa 

Consumo 
Animal 

Farinha 
panificada 

Raspas 

Farinhas de 
raspas 

Alimentação 
animal 

Alimentação 
humana 

Consumo 
animal 

Rações 
balanceadas 

Álcool 

Combustível 

Desinfetante 

Bebidas 

Perfumarias/Farmacêutica 
Fonte: Teixeira (2013, p. 3). 

 

Do total da produção de mandioca, Castro e Moreira (2016) afirmam 

serem destinados 50% para a produção de farinha, 40% para ração animal e 
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outros consumos, e 9,5% para fécula. Esses diferentes usos distinguem as 

regiões brasileiras em relação ao complexo agroindustrial2 da raiz. 

No Norte e no Nordeste do Brasil, além da importância para a 

alimentação da população, a raiz é igualmente representativa na economia. 

Manejada em pequenas extensões de terra, a cultura permite diversificação na 

produção, não demanda muitos insumos e alto nível tecnológico, e constitui 

fonte de geração de renda e emprego para produtores da agricultura familiar, 

que responde por 87% do cultivo da mandioca no país (ANUÁRIO, 2015; 

PARANÁ, 2015; ROSA NETO, 2009). 

Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a raiz assume importância 

como matéria-prima destinada às agroindústrias de fécula e farinha. Viana 

(2012) considera a fécula um dos produtos mais importantes da mandioca para 

aplicação industrial, passível de utilização no mercado interno e externo. 

No tocante às instituições envolvidas no complexo agroindustrial da 

mandioca, no Brasil, estariam as entidades de apoio ao setor, limitadas às 

iniciativas setoriais e locais, motivadas pela demanda das regiões com maior 

desenvolvimento tecnológico, e carentes de uma organização de maior 

abrangência que as agrupe. Dentre elas, destacam-se a Sociedade Brasileira 

de Mandioca (SBM), Associação Brasileira de Amido de Mandioca (ABAM), 

Associação dos Produtores de Mandioca do Estado de São Paulo (APMESP), 

Associação dos Produtores de Mandioca de Paranavaí e Associação Técnica 

das Indústrias de Mandioca do Paraná (ATIMOP) (ALVES, 2012). 

Alves (2012) aponta a generalidade da atuação dessas entidades 

como um dos fatores favoráveis ao baixo nível de organização interna do 

complexo agroindustrial da mandioca, uma vez que suas atividades não se 

restringem à cultura, mas atendem também outras lavouras. 

Em contrapartida, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e o Centro 

Tecnológico da Mandioca (CETEM) são exemplos de instituições públicas 

provedoras de contribuição à mandiocultura, em função da sua importância 

econômica e social. Da mesma forma, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

Empresas (SEBRAE), Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

(CEPEA) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) 

                                                 
2
Ao tratar da mandioca o conceito apropriado foi o de complexo agroindustrial, uma vez que 

sua análise parte de uma matéria-prima definida, segundo Batalha e Silva (2007). 
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realizam estudos e prestam serviços de mercado, a fim de alavancar o 

desenvolvimento dessa cultura (ALVES, 2012). 

Afinal, anteriormente reconhecida como alimento da população com 

baixo poder aquisitivo, a mandioca manifesta-se no século XXI como uma 

cultura polivalente, capaz de estimular o desenvolvimento agroindustrial e gerar 

renda nos países emergentes, bem como adaptar-se às mudanças climáticas. 

Em síntese, a produção agrícola é caracterizada pela FAO (2013) 

por mão-de-obra intensiva, baixo nível tecnológico, perdas expressivas da 

produção, concentração na subsistência e mercado frágil, tanto devido à 

relação entre produtores e agroindústrias, quanto à baixa participação no 

mercado externo. Essas demandas devem orientar o estabelecimento de um 

ambiente institucional e políticas favoráveis à produção sustentável e às 

oportunidades aos produtores de pequeno porte, principais desafios a serem 

enfrentados pelos países ofertantes da raiz.  

 

2.2.1 Características do cultivo de mandioca no Escritório de Desenvolvimento 

Rural de Assis Médio Paranapanema 

 

No estado de São Paulo, o principal Escritório de Desenvolvimento 

Rural produtor de mandioca é o de Assis, constituído por 16 municípios 

banhados, majoritariamente, pela bacia do Médio Paranapanema (IEA, 2017). 

A produção dessa região, em 2014, correspondeu a cerca de 22% do total 

estadual e a produtividade média, de 26,9 ton.ha-1, é superior à nacional, de 

14,6 ton.ha-1, e à paulista, de 23,8 ton.ha-1, segundo dados do IBGE (2016). 

O cultivo de mandioca no Médio Paranapanema é caracterizado, 

principalmente, por pequenas e médias propriedades, com áreas de até 70 

hectares.  Extensões superiores a 200 hectares são frutos de arrendamento a 

fim de renovação de pastagem ou parceria com agroindústrias de amido 

modificado (FURLANETO; KANTHACK; ESPERANCINI, 2008). Segundo os 

mesmos autores, apesar de o solo da região ser favorável ao plantio da 

mandioca, propriedades de menor porte detêm solos com alta fertilidade, 

enquanto que em áreas mais amplas a qualidade do solo é inferior. 

As principais variedades de mandioca cultivadas na região, a fim de 

atender a demanda das agroindústrias, são a IAC 14 e a Fécula Branca, as 

quais requerem de oito a quinze meses de cultivo, com plantio de maio a 
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outubro e colheita de maio a agosto (FURLANETO; KANTHACK; 

ESPERANCINI, 2008; PIGATTO et al., 2015). 

Segundo dados coletados na amostra do estudo de Pigatto et al. 

(2015), a produção agrícola requer um número expressivo de funcionários 

contratados, dado que a mão-de-obra exclusivamente familiar é empregada 

apenas em períodos de entressafra (PIGATTO et al., 2015). Contudo, na 

região, para os procedimentos de plantio e colheita é significativo o emprego de 

alguma tecnologia, de forma a obter rendimento diário de aproximadamente 

2.500 quilogramas por homem, frente aos 700-1.500 quilogramas por homem, 

alcançados no processo manual, outra alternativa para a execução dessas 

etapas (FURLANETO; KANTHACK; ESPERANCINI, 2008). 

Ainda considerando a amostra estudada em Pigatto et al. (2015), a 

comercialização ocorre, em sua maioria, entre produtores e agroindústrias de 

processamento, sendo de responsabilidade dos compradores o transporte das 

raízes. A esse respeito, os autores mencionam também a alta perecibilidade da 

mandioca. Embora possa ser armazenada no solo, inclusive para aumento do 

rendimento e em benefício das estratégias de mercado, após a colheita a 

planta requer o beneficiamento em até 72 horas, de forma a impactar o tempo 

de escoamento e a proximidade entre oferta e demanda. 

 

2.3 A cadeia produtiva da fécula de mandioca 

 

Para Batalha e Silva (2007), o Sistema Agroindustrial é composto 

pelos elos de indústria de apoio e serviços, produção, processamento, 

distribuição e consumo. A partir desse desmembramento é possível delinear, 

estritamente, a cadeia produtiva da fécula de mandioca, conforme propõem-se 

os parágrafos seguintes, considerando os quatro primeiros elos. 

O primeiro elo envolve os fornecedores de insumos para a produção 

e processamento da mandioca, em geral, passíveis de utilização também em 

outras culturas. Alves (2012) menciona os fertilizantes, defensivos, 

equipamentos agrícolas, máquinas para a agroindústria e embalagem. Nesse 

segmento, o autor comenta sobre os fertilizantes, fatores mais onerosos dos 

custos na produção do campo, e os equipamentos agrícolas que, ainda pouco 

desenvolvidos, requerem mão-de-obra para a conclusão das atividades. 
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Em seguida, para tratar do elo de produção, Alves (2012), e também 

Castro e Moreira (2016) revelam três categorias de unidades produtivas: 

unidade doméstica, unidade familiar e unidade empresarial. Essa classificação 

é pautada na mão-de-obra empregada, nível de tecnologia aplicado, 

participação de mercado e intensidade de capital de exploração. Assim,  

1. Unidade doméstica: utiliza mão-de-obra familiar, dispõe de baixo nível 

tecnológico, pouca participação de mercado e intensidade reduzida de 

capital de exploração. Expressiva no Norte e Nordeste brasileiros, a 

produção, majoritariamente de mandioca de mesa, é destinada ao 

consumo próprio e o excedente é comercializado para a agroindústria de 

farinha. 

2. Unidade familiar: dispõe de nível tecnológico regular, participação 

expressiva no mercado e intensidade mediana de capital de exploração. 

Esta categoria, distribuída por todas as regiões brasileiras, destina sua 

produção à agroindústria de farinha. 

3. Unidade empresarial: utiliza mão-de-obra contratada, tem participação 

expressiva no mercado e emprega maior nível tecnológico e intensidade 

de capital de exploração. Junto com a categoria familiar, responde por 

mais da metade da produção brasileira de mandioca. No Brasil, 

concentra-se nas regiões Sul, Centro e Sudeste e destina-se à produção 

de mandioca para processamento de fécula e farinha (ALVES, 2012; 

CASTRO; MOREIRA, 2016). 

Por estarem localizadas em regiões expressivas em volume de 

produção e quantidade de fecularias instaladas, a unidade familiar e a unidade 

empresarial são as principais abastecedoras de mandioca das agroindústrias 

processadoras de fécula no Brasil, ainda que na primeira predomine o cultivo 

de mandioca de mesa. Por outro lado, a unidade doméstica tem pouca 

representatividade no atendimento da demanda industrial em função das 

exigências de mercado, às quais o produto ofertado por essa categoria não 

corresponde (ALVES, 2012). 

Na sequência, apresenta-se o elo de processamento. Uma vez que 

este estudo aborda a fécula de mandioca, será descrito apenas o processo 

industrial básico de obtenção deste produto, o qual pode ocorrer também na 

dimensão artesanal, com a realização manual dos procedimentos em 

empreendimentos de pequeno porte, conforme cita Alves (2012).  
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Fecularia é a designação da agroindústria processadora de 

mandioca para a produção de fécula que, por sua vez, apesar de utilizada 

constantemente como sinônimo de amido, é definida pela legislação brasileira 

por meio da Resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 

Alimentos (CNNPA) nº 12, de 1978. Denomina-se amido o produto amiláceo 

obtido das partes aéreas da planta. A fécula, por outro lado, é obtida das partes 

subterrâneas. Ademais, determinou-se também à fécula a denominação 

“polvilho”, diferenciado em doce ou azedo a depender do teor de acidez. É 

importante ressaltar que este trabalho assume as definições previstas 

legalmente.  

Alves (2012) segmenta o processo básico da produção de fécula nas 

etapas ilustradas na Figura 1. Segundo o autor, o processamento tem início na 

recepção das raízes de mandioca, recebidas no pátio das agroindústrias 

conforme a sequência de chegada, a fim de organizar os lotes, e conduzidas 

por esteiras para as fases subsequentes. 
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Figura 1: Etapas do processamento da mandioca para a produção de fécula 
 

*Consumo hídrico. 
Fonte: Adaptada de EMBRAPA e SEBRAE (2003, p.32). 

 

As próximas etapas, lavagem e descascamento das raízes utilizam 

lavadores/descascadores mantidos mecanicamente e ininterruptamente por 

condutores como, por exemplo, esteiras (EMBRAPA; SEBRAE, 2003). Esses 

equipamentos podem ser cilíndricos ou semicilíndricos. 

Segundo Alves (2012), os modelos cilíndricos são giratórios e 

intervalares, constituídos de um eixo oco e perfurado, onde a água é aspergida 

conforme a estrutura gira e lança as raízes umas contra as outras. Os modelos 

semicilíndricos são ininterruptos, compostos por um eixo comprido com pás 

giratórias, dessa forma, a matéria-prima entra por uma extremidade e a rotação 

a desloca para a outra. Nesse intervalo, a água é aspergida por um tubo. O 

Recepção das raízes 
de mandioca 

Lavagem e 
descascamento* 

Ralação* 

Extração da fécula* 

Decantação / 
Centrifugação* 

Desidratação 

Secagem 

Moagem 

Acondicionamento e 
armazenamento 
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autor estima um consumo hídrico de 2 a 3 m³ para cada tonelada de mandioca 

descascada. 

Em seguida, ocorre a ralação. A mandioca descascada e limpa é 

picada em tamanho uniforme e encaminhada para moagem realizada por 

raladores, constituídos de tambores com serras rotativas, nos quais é acrescida 

água a fim de obter uma massa (EMBRAPA; SEBRAE, 2003). Para Alves 

(2012), trata-se de uma fase crítica por representar a ruptura dos tecidos da 

raiz e, portanto, afetar a liberação dos grânulos de fécula. Por esse motivo, é 

recomendada a repetição dessa etapa. 

A extração da fécula consiste na adição de água e peneiração, etapa 

seguinte. Geralmente em peneiras centrífugas, a massa resultante da operação 

anterior é peneirada a fim de separar a água com fécula – leite de fécula – da 

massa fibrosa, passível de aproveitamento na dieta animal (ALVES, 2012; 

EMBRAPA; SEBRAE, 2003). 

Na sequência, desagrega-se a fécula da água por decantação ou 

centrifugação (EMBRAPA; SEBRAE, 2003). No segundo método é adicionada 

água ao leite de fécula e realizada, por duas vezes, a centrifugação, assim é 

encerrada a limpeza da fécula (ALVES, 2012). 

A água remanescente do processo de separação da fécula, em 

algumas agroindústrias, é encaminhada para ser tratada ou ainda 

reaproveitada na lavagem das raízes de mandioca, medida para a qual Alves 

(2012) estima uma economia de 20% do consumo hídrico total do processo. 

A fase posterior à extração é a secagem, conforme Embrapa e 

Sebrae (2003). Em contrapartida, Alves (2012) acrescenta a desidratação, 

etapa onde a fécula passa por processo resultante em 45% de perda de 

umidade. Esse procedimento pode ocorrer em desidratador a vácuo ou 

centrífuga de cesta, essa última mais eficiente em rendimento e consumo 

energético, porém, com custo mais elevado. 

Por fim, realiza-se a secagem, natural ou artificial. Quando utilizados 

secadores pneumáticos é lançado ar quente na fécula e no final do processo o 

resultado é um produto em pó com umidade entre 12% e 13% (ALVES, 2012). 

Embrapa e Sebrae (2003) mencionam a fase de moagem, quando a fécula está 

aglomerada, porém essa etapa é ocasional. 
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Após todas as etapas, o produto é resfriado, acondicionado e 

armazenado, procedimentos que variam de acordo com o mercado a ser 

atendido pelo produto, conforme Embrapa e Sebrae (2003).  

Segundo Felipe, Alves e Camargo (2010), apesar do bom nível 

tecnológico das fecularias brasileiras, se comparado às instalações da 

Tailândia, além da menor capacidade de processamento, as unidades 

nacionais têm sua produção restringida pela disponibilidade de matéria-prima. 

Dessa forma, devido à instabilidade da oferta, as agroindústrias enfrentam 

períodos de ociosidade.  

Assim como no cultivo da mandioca, a FAO (2013) defende a 

possibilidade de extrair a fécula em escalas de produção que variam de 

unidades artesanais, baseados em mão-de-obra familiar, como no Camboja, 

Índia, Indonésia e Vietnã, até às agroindústrias, com o emprego de tecnologia. 

Segundo a FAO (2013), o processamento artesanal da mandioca, 

para a extração de fécula, inicia-se pelo descascamento manual, passa pela 

lavagem, ralação e mistura com água para finalmente ser peneirado, a fim de 

remover a fibra. A fécula suspensa é reservada para assentar em tanque e, 

após a água ser sifonada, a massa úmida é recolhida, comprimida e disposta 

para secagem ao sol. 

O rendimento diário de produções nesse tipo de sistema varia entre 

50 e 60 quilogramas por funcionário, frente ao rendimento de dez toneladas 

resultantes de processos semimecanizados. Seja em pequena ou grande 

escala, ocorre a geração de empregos para milhões de pequenos agricultores 

em mais de 100 países (FAO, 2013). 

O produto obtido a partir do processo descrito é a fécula nativa, 

também chamada polvilho doce, porém, para atender às necessidades de 

algumas das indústrias que utilizam o produto como matéria-prima, são 

necessárias transformações nas características, de forma a produzir o amido 

modificado (EMBRAPA; SEBRAE, 2003). 

O próximo elo da cadeia produtiva da fécula é a distribuição, distinta a 

depender do tipo de fécula. Genericamente, a comercialização do produto 

requer venda técnica, contudo, essa exigência é recorrente, nomeadamente, 

quando se trata do amido modificado (MACHADO; QUEIROZ; SCALCO, 2008).  

Esse elo é considerado compacto por Alves (2012), que aponta apenas 

dois representantes dessa atribuição: o produtor e o processador/distribuidor. 
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Para o autor, esses agentes assumem a atividade de distribuição devido à 

especificidade da fécula, e suas variações, com destinos localizados nas 

proximidades da unidade produtiva. 

 

 2.3.1. Aspectos da produção e do comércio nacional de fécula de mandioca 

 

O desenvolvimento da agroindústria brasileira de fécula de mandioca 

datou de 1990, efeito da abertura da economia nacional, embora a emergência 

do setor esteja registrada desde 1950, explicam Felipe, Alves e Camargo 

(2010). Segundo esses autores, em resposta à crescente demanda por fécula, 

processadoras de farinha converteram-se em fecularias, principalmente 

durante a década de 1990. O Gráfico 1 ilustra o comportamento da produção 

brasileira de fécula de mandioca no período compreendido entre 1990 e 2015. 

 

Gráfico 1: Evolução da produção de fécula de mandioca no Brasil, de 1990 a 
2015 

 
Fonte: Adaptado de CEPEA (2016). 

 

O crescimento da produção de fécula foi marcante a partir da 

segunda metade da década de 1990 até o início da década de 2000, quando 

se iniciou uma fase de crises no setor, seguida de morosa recuperação, 
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explicam Felipe, Alves e Camargo (2010). Segundo os autores, apesar do 

período de declínio, foi também nos primeiros anos de 2000 a ocorrência da 

inserção das atividades de agregação de valor à fécula in natura e, 

consequentemente, o atendimento de indústrias pertencentes a segmentos 

específicos, tais como a de papel, química e siderurgia. 

A queda da produção nos anos de 2003 e 2004 repercutiu no 

aumento dos preços da fécula, dessa forma, agroindústrias já estabelecidas em 

atividade puderam intensificar o investimento no setor (FELIPE; ALVES; 

CAMARGO, 2010). Nesse momento, houve também a fusão de empresas e, 

devido à atratividade dos preços, emergiu o interesse de novos investidores, 

responsáveis pela instalação de novas unidades. 

Em 2015, a produção de fécula alcançou mais de 750 mil toneladas, 

um crescimento de 17% em relação ao ano anterior e total superior ao 

consumo no mesmo ano, correspondente a 739,53 mil toneladas, segundo 

levantamento do CEPEA (2016). 

A fécula é um bem passível de três níveis de transformação. Nas 

agroindústrias de primeira transformação é obtida a fécula nativa, a qual pode 

ser comercializada como produto final ou utilizada como matéria-prima em uma 

segunda transformação, a fim de fabricar o polvilho azedo (ALVES, 2012). 

O autor menciona ainda uma terceira agroindústria de 

transformação, na qual é obtido o amido modificado. Com essas três variações 

a fécula pode integrar a composição de alimentos e ser empregada nos setores 

farmacêutico, calçadista, papel e celulose, têxtil, química, dentre outros (FAO, 

2013). A Tabela 1 demonstra o percentual de aquisição de fécula diretamente 

de fecularias, por setor, nos anos de 2014 e 2015. 
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Tabela 1: Percentual de compra de fécula por setor 

Setores 2014 2015 

Massas, biscoitos e panificação 21,5 25,4 

Atacadistas 21,3 19,1 

Papel e papelão 18,8 16,5 

Outras fecularias 8,2 12,4 

Frigoríficos 11,4 12,3 

Tapioca 0 5,8 

Varejistas 6,6 3,6 

Indústria química 1,4 2,7 

Têxtil 4,1 1,9 

Exportação 0,5 0,3 

Gerais 6,2 0 
Fonte: Adaptado de CEPEA (2016, p.6). 

 

Em 2015, das vendas totais, 41,8% concentraram-se no Sul, devido 

à quantidade de fecularias instaladas na região. O Sudeste registrou 33,1%, 

em função da utilização da fécula como matéria-prima pela indústria de 

transformação. O atacado conferiu os percentuais de 11,3% e 10,7% para o 

Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente. Finalmente, o Norte representou 

3,2% das vendas (CEPEA, 2016). 

Dados do CEPEA (2016) apontaram para um total de 78 fecularias 

instaladas e 73 delas em atividade no Brasil, em 2015. Na região Sul, 

sobretudo no Paraná, localizava-se a maior quantidade de fecularias do Brasil, 

o correspondente a 42 unidades. No Mato Grosso eram 14, em São Paulo 

nove, em Santa Cataria sete e uma na Bahia. Essas agroindústrias eram 

detentoras de uma capacidade média produtiva diária de 19,5 mil toneladas de 

mandioca, contudo, os gargalos da cadeia impedem que o processamento 

alcance os limites máximos.  

No tocante à produção, o estado do Paraná foi responsável por 

cerca de 68,8% das mais de 750 mil toneladas de fécula produzidas em 2015. 

Seguidamente, encontram-se o Mato Grosso do Sul, com 24,5%, São Paulo 

com 5,7%, e Santa Catarina e Bahia com 0,9% (PARANÁ, 2015). Dessa forma, 

é possível constatar o alto nível de concentração da produção de fécula: 

apenas seis estados respondem por todo o produto nacional.  

A Tabela 2 demonstra o resultado da produção brasileira de fécula, 

por estado, entre os anos de 2014 e 2015. No Paraná houve crescimento de 

15,5%, enquanto no Mato Grosso do Sul o aumento correspondeu a 38,4%. O 

maior incremento produtivo foi da Bahia, com aproximadamente 183,1%. 
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Tabela 2: Evolução da produção nacional de fécula por estado, entre os anos 
de 2014 e 2015 

Estados 
2014 2015 

Produção 
(t) 

% do 
total 

Produção 
(t) 

% do 
total 

PR 450,15 69,80% 520,07 68,80% 

MS 133,63 20,70% 184,94 24,50% 

SP 52,82 8,20% 43,41 5,70% 

BA 1,6 0,20% 4,53 0,60% 

SC 5,48 0,80% 2,45 0,30% 

PA 1,5 0,20% 0 0,00% 

Total 645,18 100,00% 755,41 100,00% 
Fonte: Adaptado de CEPEA (2016, p.2). 

 
Em contrapartida, São Paulo, terceiro maior estado produtor, 

assinalou decréscimo de 17,8%. Da mesma forma, Santa Catarina registrou 

redução de 55,3% e no Pará não houve produção em 2015. 

O estado de São Paulo, além de grande consumidor, devido à 

economia industrializada, compreende, segundo o último Levantamento de 

Unidades Produtivas Agrícolas (LUPA, 2008), 819 unidades de produção de 

mandioca, total 22,9% superior aos números da pesquisa anterior, de 1996. 

Ademais, fecularias modernas estão instaladas no estado, principalmente na 

região do EDR de Assis, que abrange aproximadamente 75% da capacidade 

produtiva de fécula paulista (DONÁ, 2016; PIGATTO; QUEIROZ; 

LOURENZANI, 2015). 

 

2.4 Gestão dos recursos hídricos na cadeia produtiva da fécula de 

mandioca 

 

Segundo esclarecimento de Lanna (1995), a gestão dos recursos 

hídricos integra a gestão ambiental, conceituada por Barbieri (2011) como 

orientações e atividades de caráter administrativo e operacional empreendidas 

com a intenção de evitar, eliminar, compensar ou reduzir danos provocados ao 

meio ambiente por práticas humanas.  

Dentro deste escopo, Lanna (1995) enquadra a gestão de recursos 

hídricos como uma atividade que objetiva buscar soluções favoráveis à 

utilização inteligente e equilibrada da água, a fim de assegurar sua 

conservação. Campos e Fracalanza (2010) complementam a definição ao 
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afirmar se tratar de uma tarefa complexa, abrangedora da administração, 

política, planejamento do uso, fiscalização e defesa da água. 

A gestão dos recursos hídricos não se limita às agroindústrias, uma 

vez que a disponibilidade hídrica afeta tanto culturas de regadio3 quanto 

culturas de sequeiro4: se por um lado, a escassez de recursos hídricos exige 

maior rendimento com menor utilização de água nas produções irrigadas, por 

outro, as mudanças climáticas ameaçam as plantações de sequeiro, 

dependentes de chuva (FAO, 2013). 

Nessas condições, segundo a FAO (2013), a mandioca se distingue 

de outras culturas por dispor de formas de defesa e retenção de água, bem 

como por alcançar reservas hídricas do subsolo. Dessa forma, a cultura 

permite seu plantio em regiões onde ocorrem períodos prolongados de seca, 

como a África e o Nordeste brasileiro (CARDOSO, 2003). 

No entanto, durante os três primeiros meses posteriores ao plantio, a 

mandioca é vulnerável à disponibilidade hídrica, pois as fases de germinação e 

crescimento estão sujeitas à umidade do solo (FAO, 2013). Nesse período, 

condições hídricas adequadas são relevantes para não comprometer o 

desenvolvimento da produção, assim, a FAO (2013) recomenda evitar 

temporadas de chuvas ou secas intensas para iniciar a plantação. 

Conforme a FAO (2013), embora cultivada em sistemas de sequeiro 

na maior parte do globo, a mandioca responde bem à irrigação. Estudos na 

Nigéria obtiveram resultados positivos com a adoção da irrigação suplementar 

por gotejamento, contudo, o excesso de água pode provocar queda do 

rendimento. 

Hoekstra e Chapagain (2006) divulgaram os resultados de um 

estudo abrangente acerca da contribuição das culturas na PH5 global, atrelada 

à produção agrícola, no período de 1996 a 2005. O Gráfico 2 ilustra os 

percentuais de consumo correspondentes às lavouras, dentre elas, a 

mandioca. 

 

                                                 
3
 Culturas que podem ser plantadas em qualquer época do ano por não dependerem de 

períodos de chuva, uma vez que utilizam água proveniente de irrigação (RIBEIRO, 2008). 
4
 Culturas plantadas no início do período de chuva, uma vez que seu desenvolvimento depende 

apenas da água de precipitação (RIBEIRO, 2008).  
5
 Na página 35, integrante do capítulo “Pegada Hídrica”, será apresentado o conceito e 

ampliadas as considerações acerca desse indicador. 
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Gráfico 2: Participação do consumo hídrico da produção agrícola, por cultura, 
na PH global 

 
Fonte: Hoekstra e Chapagain (2006, p.4). 

 

Conforme demonstrado, a participação da PH da produção agrícola 

da mandioca no total da PH global desse elo correspondeu a 1%. Salienta-se 

que, em valores absolutos, a PH total resultou em 6.390 Gm³/ano, segundo 

Hoekstra e Chapagain (2006). 

Em Mekonnen et al. (2015), um estudo com recorte mais estreito, foi 

calculada a PH da produção nacional na América Latina e Caribe, no período 

de 1996 a 2005, alcançando o equivalente a 1,162 bilhões de m³/ano. Destes, 

87% correspondem à componente verde, 5% à azul e 8% à cinza. 

Embora com contribuição pouco significativa, se comparada a 

culturas como soja, cana-de-açúcar, milho e arroz, a mandioca aparece na PH 

verde, correspondente à água captada da chuva, e na PH cinza, 

correspondente à água necessária para assimilar os poluentes do efluente 

gerado na produção agrícola. A participação dessa lavoura no resultado total 

da componente verde equivaleu a 2% e 1% da componente cinza 

(MEKONNEN et al., 2015). Por se tratar de um cultivo tradicionalmente de 

sequeiro, é justificável a mandioca não ser demonstrada nos percentuais da 

componente azul, representada pela água utilizada para irrigação.  

Ao avançar do ambiente agrícola para o industrial, os potenciais 

aspectos promotores de impactos hídricos, atrelados à agroindústria da 

mandioca, são o consumo de água, expressivo durante o processamento e a 

respectiva geração de rejeitos que, com significativo grau poluente, oferecem 

risco ambiental ao serem lançados sem tratamento prévio (CASSONI; 
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CEREDA, 2011). Pinto e Cabello (2011) calculam que, por tonelada de raízes, 

são efluentes cerca de 2,62 m³ de água de lavagem e 3,68 m³ de água de 

extração de fécula, além do residual de 1.070 kg de bagaço, seja massa ou 

farelo.  

Por ocasião das etapas de lavagem, descascamento, ralação, 

extração e centrifugação da fécula é derivado grande volume de resíduos, com 

destaque para a manipueira, um líquido amarelado e de aparência leitosa 

(TEIXEIRA et al., 2011). Além do expressivo volume gerado dessa substância, 

sua relevância na gestão dos recursos hídricos das fecularias está relacionada 

também à composição desse efluente, responsável por conferir a ele alta taxa 

poluente. A depender da capacidade de processamento e da quantidade de 

indústrias instaladas em uma mesma bacia hidrográfica, é possível provocar 

impactos ambientais negativos (PINTO; CABELLO, 2011). 

Embora existam agroindústrias que dispõem seus resíduos líquidos 

sem tratamento em corpos de água, segundo Pinto e Cabello (2011), as 

exigências de órgãos ambientais impõem a tomada de providências para sanar 

o problema. Apesar da inexistência de uma regulamentação específica para os 

efluentes gerados no processamento da mandioca, para ser despejada a 

manipueira deve ser tratada de forma a atender os padrões de lançamento de 

efluentes determinados na Resolução 357, de 2005, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA) (TEIXEIRA et al., 2011). 

Ainda não são constatados grandes investimentos da agroindústria 

de mandioca em sistemas para tratamento de efluentes, embora o mercado 

oferte uma variedade de tecnologias com essa finalidade (PINTO; CABELLO, 

2011). Ademais, processos biológicos são apontados como formas simples e 

economicamente viáveis para tratar os rejeitos, como as lagoas de decantação, 

um dos procedimentos anaeróbios mais utilizados nas fecularias para remover 

a matéria orgânica dos resíduos líquidos (GUIMARÃES; TEIXEIRA; SANTOS, 

2014). 

Outras medidas das agroindústrias para reduzir os riscos ambientais 

do descarte da manipueira são a mitigação do volume de efluente, o emprego 

de tecnologias capazes de diminuir a taxa poluente do resíduo, o tratamento 

apropriado do rejeito, anterior à disposição no ambiente, e a exploração dele 

como subproduto (PINTO; CABELLO, 2011). 
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Nesse encaminhamento, os autores consideram também a atenção 

dedicada ao pós-tratamento. Agroindústrias instaladas em áreas distantes de 

corpos hídricos passíveis de disposição dos efluentes, contam com 

alternativas, como o depósito no solo (fertirrigação), bem como a fabricação de 

produtos secundários a partir da manipueira. Vinagre, para utilização doméstica 

e industrial, sabão, tijolo, fertilizante natural, são exemplos de Teixeira et al. 

(2011). 
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3 PEGADA HÍDRICA 

 

Este capítulo discute a PH, desde seus pressupostos teóricos até 

sua aplicação, a fim de propiciar maior compreensão sobre seu conceito e a 

maneira como as organizações se apropriam do indicador atualmente. 

 

3.1 Conceito de água virtual 

 

As relações internacionais de comércio de commodities agrícolas e 

industriais estabelecem, segundo Chapagain e Hoekstra (2008), um elo direto 

entre a demanda de países importadores de produtos intensivos em água6 e a 

utilização desse recurso nos países produtores e exportadores das 

mercadorias. A título de exemplo, os autores mencionam a pressão do Japão 

sobre os recursos hídricos dos Estados Unidos, quando o primeiro importa e 

consome produtos norte-americanos. 

Essa comercialização envolve também a transferência de “água 

virtual” entre países, conceito intimamente ligado com a PH, criado em 1993, 

pelo professor John Anthony Allan, da King’s College de Londres, com base em 

um estudo do professor israelense Gideon Fishelson (ALLAN, 1993). 

Segundo Allan (1993), para o professor Fishelson, uma vez que 

Israel enfrentava a escassez hídrica, era incoerente o país exportar produtos 

intensivos em água. A partir dessa afirmação, Allan (1998) considerou a 

existência de um comércio hídrico oculto nas importações e exportações, por 

meio do volume de água utilizado na fabricação dos produtos comercializados.  

O conceito de água virtual, ou água exógena, representa, portanto, a 

quantidade de água demandada na produção de um bem (ALLAN, 1999; 

CHAPAGAIN; HOEKSTRA, 2003). O termo “virtual” é atribuído em razão de 

grande parte do volume hídrico utilizado durante o processo produtivo não 

estar contido no bem em sua forma real, visível (CHAPAGAIN; HOEKSTRA, 

2008). 

O conteúdo de água virtual de um bem é variável, oscila muito em 

função do lugar, clima, tecnologia agrícola e rendimento produtivo, ainda que 

os produtos pecuários compreendam, geralmente, maior volume de água 

                                                 
6
 Produtos intensivos em água são aqueles que requerem volumes expressivos de recursos 

hídricos para sua produção. 
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virtual, quando comparados aos vegetais, devido à alimentação, consumo de 

água e necessidade hídrica para manutenção animal, antes de serem 

revertidos em retorno (HOEKSTRA; CHAPAGAIN, 2006). 

Quando esses produtos são transacionados no mercado externo 

ocorre a importação e a exportação de água virtual. Hoekstra (2009) esclarece 

que a importação de água virtual consiste na quantidade de água utilizada em 

outros países na produção de bens e serviços importados e consumidos em 

dado país. Em contrapartida, a exportação de água virtual consiste na 

quantidade de água utilizada domesticamente na produção de bens e serviços 

destinados à exportação e consumo em outros países. 

Chapagain e Hoekstra (2008) salientam as particularidades 

envolvidas na relação entre o comércio de água virtual e a escassez hídrica. 

Em primeiro lugar, os autores atentam que os recursos hídricos, 

frequentemente, não são determinantes das transações internacionais de 

commodities demandantes de muita água. Assim, fatores como políticas 

nacionais, subsídios à exportação e barreiras comerciais explicam a 

contradição vivenciada por países com alta escassez hídrica e baixa 

dependência de importação hídrica por meio de produtos. 

Em segundo lugar, pelo comércio de água virtual manifesta-se uma 

oportunidade de fonte hídrica alternativa para os países com escassez, 

passível de adesão estratégica dos governos, a fim de reduzir a pressão sobre 

os recursos locais e os elevados custos de importação de água real 

(CHAPAGAIN; HOEKSTRA, 2008).  

Contudo, a transferência hídrica, por meio da exportação de bens 

produzidos em países com maior disponibilidade do recurso para países com 

escassez, acarreta efeitos pontuados por Chapagain e Hoekstra (2008). A 

ocorrência dessas transações provoca a dependência da aquisição de 

commodities estrangeiras aos importadores e desloca os impactos da retirada 

de água para os exportadores. 

Ademais, o custo associado à água utilizada na cadeia de produção 

dos bens destinados ao mercado internacional, apesar de subestimado na 

agricultura, não é incluído nos preços dos produtos e, portanto, não é 

repassado ao consumidor estrangeiro (CHAPAGAIN; HOEKSTRA, 2008). 

Ao admitir essas relações de mercado é reconhecido que as 

estatísticas de uso da água, ao desconsiderarem a água virtual, podem 
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subestimar ou superestimar o consumo de uma nação, pois muitos produtos 

consumidos em um país são produzidos em outros países, assim, a 

necessidade hídrica real do importador é maior do que as retiradas nacionais 

registram, explica Hoekstra e Chapagain (2006). O contrário também ocorre, 

conforme os autores, quando as retiradas nacionais são vultuosas, porém, 

parte significativa dos bens domésticos é exportada e consumida no exterior. 

Dados do estudo de Chapagain e Hoekstra (2008) confirmam o peso 

da água virtual nas retiradas hídricas. Na dimensão global, cerca de 16% da 

água utilizada pelos países é destinada ao consumo estrangeiro, por meio da 

exportação de produtos. Nos setores industrial e agrícola, 34% e 15%, 

respectivamente, dos recursos hídricos utilizados são para a produção de bens 

para o mercado externo.  

 

3.2 Conceituação e considerações acerca da Pegada Hídrica 

 

A análise dos recursos hídricos pelo prisma local conduziu a reflexão 

sobre o conceito de água virtual e, posteriormente, o desenvolvimento do 

conceito de PH, como descreve Hoekstra (2009). O autor defende uma visão 

holística, capaz de evidenciar as relações globais existentes no gerenciamento 

da água e critica a perspectiva unicamente produtiva da gestão dos recursos 

hídricos, na qual se negligencia o reconhecimento de que a utilização da água 

na produção de bens visa, afinal, o consumo humano. 

Segundo Hoekstra et al. (2011), esses pressupostos, somados ao 

conceito de água virtual, embasaram os estudos de Arjen Y. Hoekstra, 

professor da Universidade de Twente, na Holanda, e responsável pelo conceito 

de PH. Em analogia ao método da Pegada Ecológica, no ano de 2002, o autor 

apresentou a PH, definida por Hoekstra et al. (2011) como um indicador 

multidimensional de sustentabilidade que contempla o volume de água utilizado 

de forma direta e indireta ao longo de toda uma cadeia produtiva. A PH é 

determinada no tempo e no espaço, pode ser calculada para um passo de um 

processo, para um produto, para um consumidor ou grupo de consumidores, 

para um recorte geográfico, para uma bacia hidrográfica e para uma empresa. 

A proposição inicial da PH parte da reflexão de que a demanda 

hídrica de uma população é equivocada ao ignorar os bens de origem 

estrangeira consumidos localmente, e os bens produzidos em território nacional 
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destinados à exportação (COSTA, 2014). Ela é, portanto, concebida enquanto 

indicador pautado no consumo hídrico, capaz de fornecer dados além dos 

instrumentos usuais e que evidenciam a necessidade de assumir as dimensões 

local e global na governança da água (HOEKSTRA; CHAPAGAIN, 2006). 

Nesse sentido, o objetivo geral do indicador, estabelecido por 

Hoekstra et al. (2011), é analisar de que forma as atividades humanas ou 

determinados produtos estabelecem uma relação com a escassez e a poluição 

da água, e como podem tornar-se mais sustentáveis no que tange a esse 

recurso.  

Embora estudos acerca da PH ainda sejam incipientes, 

especialmente no Brasil, o indicador tem recebido atenção no cenário mundial, 

relevância refletida na formulação de uma norma ISO específica para o seu 

cálculo, a ISO 14046, pertencente ao Comitê de Análise de Ciclo de Vida. Essa 

norma estabelece os princípios, requisitos e diretrizes de avaliação e 

divulgação do indicador, bem como aponta as exigências e orienta o balanço e 

a preparação de relatórios de PH, de análise independente ou fragmento de um 

estudo ambiental de maior amplitude (BOULAY et al., 2015; BSI, 2015). 

Bai et al. (2017), Pingmuanglek, Jakrawatana e Gheewala (2017) e 

Bai et al. (2016) são exemplos recentes de autores que utilizaram a ISO 14046 

como método em seus estudos. O primeiro se concentrou na avaliação da PH 

em uma fazenda leiteira e em cinco usinas de processamento de leite de uma 

empresa chinesa. Pingmuanglek, Jakrawatana e Gheewala (2017) avaliaram o 

uso da água na cultura mandioca e na fabricação de produtos pertencentes ao 

complexo da raiz, bem como o impacto dessas apropriações na bacia do Rio 

Mun. Bai et al. (2016) calcularam e avaliaram a PH durante o ciclo de vida de 

cabos de cobre e de liga de alumínio. 

A disseminação e fortalecimento do conceito de PH podem ser 

constatados também em iniciativas de países como a Espanha, onde o 

Ministério de Meio Ambiente do país regulamentou a utilização da PH na 

qualidade de ferramenta para estabelecer os Planos de Gestão de Bacia 

Hidrográfica (MARTINS, 2014). No Brasil, a autora menciona que a 

mensuração da PH ocorreu inicialmente em 2010 e 2011 nos setores pecuário 

e industrial, especificamente na suinocultura e bovinocultura, e nas indústrias 

de cosmético, celulose e bebidas. 
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Apesar dessa popularização da PH, existem metodologias 

alternativas para mensurar o consumo hídrico. Para Morrison, Schulte e 

Schenck (2010), a Avaliação do Ciclo de Vida, a Global Water Tool e as Water 

Sustainability Tools são as principais delas. Hoekstra (2009) menciona as três 

características prevalecentes na diferenciação da PH em comparação aos 

demais instrumentos: (1) mensura o uso direto e indireto da água, de forma a 

abranger a apropriação do recurso ao longo da cadeia produtiva e a geração 

de efluentes; (2) revela a relação entre consumo e apropriação, de dimensões 

local e global, respectivamente e, (3) quantifica a água azul, comumente 

considerada por outros indicadores, mas considera também a água da chuva e 

efluentes gerados. 

Como mencionado na terceira característica, a metodologia da PH 

diferencia as fontes provedoras da água consumida em três componentes: PH 

azul, PH verde e PH cinza. A PH azul expressa o consumo de água superficial 

ou subterrânea, utilizada na irrigação, na indústria e nos domicílios, desde que 

não tenha retornado ao solo ou superfície de origem (CHAPAGAIN; TICKNER, 

2012; HOEKSTRA et al., 2011). A PH verde mede o consumo de água da 

chuva não escoada, e a PH cinza refere-se ao volume de água doce 

necessário para assimilar dada carga de poluentes (HOEKSTRA et al., 2011). 

Sobre a pegada cinza, Hoekstra (2009) antecipa a réplica de que a 

diluição não é a única forma de assimilar efluentes dispostos em corpos 

hídricos. Antes de eliminar as águas residuais é possível tratá-las, assim, a 

contabilização da PH é pautada no volume de rejeitos pós-tratamento. 

Consoante à afirmação do autor, a PH cinza é passível de redução mediante 

esse procedimento.  

Outro motivo de discussão acerca dessa componente é a 

determinação do volume de diluição quando existe mais de um tipo de 

poluente. Nessas circunstâncias, é identificado o poluente mais crítico, 

demandante de mais água para ser assimilado, pois, ao ser diluído, presume-

se a diluição dos demais (HOESKSTRA, 2009). 

Na dimensão mundial, a agricultura responde pelo maior percentual 

da PH, com seu resultado concentrado, majoritariamente, na componente 

verde, enquanto as componentes azul e cinza correspondem juntas nos 

consumos agrícola, industrial e doméstico, a cerca de 50%, 34% e 16%, 

respectivamente (HOEKSTRA; CHAPAGAIN, 2006). 
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Essa distinção das fontes hídricas possibilita a apresentação do 

resultado da PH de forma agregada, como um único valor, desagregada, em 

verde, azul e cinza, ou ainda como consumo direto e indireto (CHAPAGAIN; 

TICNKER, 2012). Seja qual for a maneira, Hoekstra et al. (2011) ressaltam que 

o indicador, em si, não representa uma medida de impactos do consumo e 

poluição hídrica sobre a economia, o meio ambiente e a sociedade. O impacto 

da PH é determinado por um conjunto de fatores, tais quais mencionados por 

Chapagain e Tickner (2012): condições climáticas e geográficas, custo de 

oportunidade dos usos da água e concorrência entre os utilizadores. 

Para Chapagain e Ticnker (2012), a análise dos dados 

desagregados proporciona melhor compreensão dos impactos da PH, 

entretanto, os autores atentam para a necessidade de assumir o contexto no 

qual a água é apropriada, de maneira a abranger aspectos econômicos, 

sociais, ambientais e políticos envolvidos. 

Ademais, por estarem situados no tempo e no espaço, os resultados 

do indicador exigem cuidados na análise. Uma mesma PH pode retratar 

diferentes graus de impacto, a depender das condições hídricas do recorte 

geográfico em estudo, bem como, dos aspectos sociais e políticos. Portanto, 

conforme Martins (2014), o valor do indicador precisa ser contextualizado para 

representar a pressão do consumo exercida sobre a água. 

Hoekstra et al. (2011) ressaltam que os resultados da PH 

proporcionam informações que podem alimentar o debate acerca da utilização 

e da alocação justa e sustentável da água, bem como fornecer base para a 

análise dos impactos econômicos, sociais e ambientais. O indicador tem ainda 

o potencial de subsídio às ações de Educação Ambiental e contribui com a 

sensibilização e conscientização da cidadania crítica e responsável. Assim, é 

atribuído um caráter estratégico à PH na condução do processo de 

transferência para uma sociedade sustentável, que valoriza a coletividade e o 

respeito aos direitos individuais (MARACAJÁ, 2013). 

 

3.3 A Pegada Hídrica no contexto das organizações 

 

À vista dos desafios enfrentados para o abastecimento hídrico 

adequado em qualidade e quantidade, determina-se estratégico o 

gerenciamento da água pelas organizações. Desse modo, a mensuração do 
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consumo desse recurso e da geração de efluentes em toda cadeia produtiva 

tornam-se fundamentais na avaliação de risco organizacional, bem como para 

orientar ações mitigadoras e perspectivas de gestão responsável (MORRISON; 

SCHULTE; SCHENCK, 2010).  

Ademais, a contabilidade hídrica corporativa fornece informações 

aos consumidores, investidores e grupos sociais, que permitem comparar 

empresas sob o aspecto socioambiental. Para a coleta e divulgação desse 

conteúdo, que contempla a gestão dos recursos hídricos, sistemas produtivos e 

sociedade de consumo, desde a última década estão em desenvolvimento 

métodos contábeis e ferramentas passíveis de aplicação no setor privado, tais 

quais a PH (MORRISON; SCHULTE; SCHENCK, 2010). 

Os conceitos de Água Virtual e PH, apesar de inseridos 

recentemente na academia, são alvos de pesquisas e aplicação em diferentes 

escalas, por tratarem de um recurso que viabiliza operações de negócio, bem 

como por consistirem em matéria-prima substancial na produção de grande 

parte dos bens, de forma a despertar o interesse das empresas nos resultados 

da tomada de decisão sobre seu gerenciamento (ANTONELLI; RUINI, 2015; LI; 

CHEN, 2014). 

Contudo, Antonelli e Ruini (2015) afirmam que a gestão dos recursos 

hídricos corporativa abrange, tradicionalmente, apenas a utilização da água 

nas atividades empresariais e desconsidera a cadeia de fornecimento, 

comumente responsável pelos maiores valores de PH. Essa é a realidade de 

mais de 50% das cem maiores empresas do mundo com grande demanda 

hídrica nas atividades industriais.  

Essa gestão inadequada dos recursos hídricos gera riscos à 

organização, classificados por Orr, Cartwright e Tickner (2009) em físicos, 

regulatórios e de reputação. A PH, no entendimento de Gu et al. (2015) 

contempla os riscos físicos, por abranger as ameaças diretas da água, 

caracterizadas por escassez e/ou poluição, circunstâncias influentes na 

quantidade e qualidade dos recursos hídricos. 

A fim de compreender os riscos corporativos associados à água, as 

empresas do setor de alimentos e bebidas foram as pioneiras na aplicação da 

PH (CHAPAGAIN, TICKNER; 2012). O setor ainda continua em destaque na 

utilização do indicador, junto com biocombustíveis e carnes, entretanto, o 

emprego da PH está mais relacionado ao marketing, enquanto a gestão de 
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riscos assume segundo plano, sem vínculo com os outros departamentos da 

organização, ao contrário do esperado em uma situação ideal (COSTA, 2014). 

Para a avaliação dos riscos, com a utilização da PH, Gu et al. (2015) 

estabelecem três etapas fundamentais: (1) cálculo da PH; (2) avaliação de 

risco hídrico e (3) administração de risco hídrico. Hoekstra et al. (2011) também 

apresentam uma sequência de etapas, ilustradas na Figura 2, passíveis de 

aplicação em organizações e outras dimensões espaciais para as quais exista 

o interesse em avaliar a PH. 

 

Figura 2: Fases da avaliação da PH 

 

Fonte: Adaptada de Hoekstra et al. (2011, p.4). 

 

Na primeira fase são definidos os objetivos pretendidos e quais são 

as atividades integrantes da análise, definições determinantes do nível de 

detalhe da etapa seguinte. Na contabilização da PH ocorre a coleta de dados e 

os cálculos a fim de mensurar o consumo. Em seguida, é realiza a avaliação da 

sustentabilidade, em que os resultados são interpretados sob as perspectivas 

ambiental, social e econômica e, por fim, são formuladas respostas 

(HOEKSTRA et al., 2011). Os autores esclarecem que o modelo de quatro 

fases se trata apenas de uma orientação. É possível que um estudo se dedique 

somente à contabilização ou alcance, e seja concluído, após a avaliação de 

sustentabilidade. 

Martins (2014) afirma que a maioria das publicações acerca da PH 

abrangem até segunda fase, que consiste no cálculo do indicador. Esse 

alcance das pesquisas pode ser justificado por alguns fatores, defendidos por 

Martins (2014). O primeiro se refere ao desafio de relacionar os resultados da 

PH e a conjuntura hídrica local, seja de uma bacia ou região hidrográfica, 

porque essa contextualização exige dados, por vezes, indisponíveis ou 
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inexistentes, de forma a impedir a avaliação da sustentabilidade do indicador e, 

consequentemente, o avanço dos estudos nas etapas da PH. 

Outra justificativa admitida por Martins (2014) é o fortalecimento 

recente do método para além das fronteiras da academia. Segundo a autora, 

novos públicos foram atingidos em 2010, por meio do treinamento, coordenado 

pela Water Footprint Network (WWF), sobre a contabilização da água a partir 

da perspectiva da PH, que contou com a participação de representantes de 

universidades, Organizações Não Governamentais (ONGs) e empresas de 

consultoria. Dessa forma, a recente abrangência dos setores público e 

empresarial reflete a fase abarcada nos estudos. 

Tratando-se do setor empresarial e das cadeias produtivas nas quais 

as organizações estão inseridas, o cálculo e a apresentação dos resultados da 

PH possuem algumas particularidades. Acerca da contabilização da PH de um 

produto, Hoekstra et al. (2011) esclarecem não ser necessário calcular a PH da 

mão de obra envolvida nos elos da cadeia. Embora os funcionários consistam 

em um fator de entrada dos processos e dependam de alimentação, vestuário 

e água para beber, somar a demanda hídrica direta e indireta desse grupo gera 

o risco de dupla contagem. 

Isso ocorre porque todo o consumo de recursos naturais é atribuído 

aos consumidores, posto que os bens produzidos objetivam atendê-los. 

Contudo, eles são também trabalhadores e, por isso, considerar a PH da mão 

de obra dá margem à dupla contagem. Dessa forma, no cálculo da PH de um 

produto, tendo em vista sua cadeia, sugere-se não incluir a PH dos 

funcionários (HOEKSTRA et al., 2011). 

Por outro lado, para os autores, é importante ser considerado o fator 

transporte, quando há expectativa de que sua demanda hídrica seja relevante 

na cadeia produtiva. A utilização de biocombustível e da lavoura de culturas 

intensivas em água designadas a essa produção, torna recomendável a 

inclusão da PH do transporte (COSTA, 2014). O mesmo ocorre com a energia, 

comumente oriunda de geração hidrelétrica ou queima de biocombustíveis, 

logo, por requerer volume expressivo de água, Hoekstra et al. (2011) sugerem 

a inclusão desse fator de trabalho do cálculo da PH. 

O risco de dupla contagem existe também no processamento de 

culturas primárias resultante em mais de um produto. A fim de evitar a 
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contabilização duplicada do consumo hídrico, são divididos os volumes de 

água pelos bens produzidos (HOEKSTRA, 2009). 

No tocante à apresentação dos resultados, além da PH direta e 

indireta, Chapagain e Tickner (2012) declaram que o indicador pode ser 

dissociado em ambientes industriais e de negócios, e PH operacional e PH da 

cadeia de fornecimento. A diferença básica pontuada pelo autor é entre a água, 

seja ela verde, azul ou cinza, consumida diretamente da “torneira” e a água 

incorporada em processos e bens. 

No âmbito do cálculo da PH na cadeia produtiva, a distinção entre 

PH azul e PH verde permite uma análise mais precisa do indicador porque 

cada uma delas detém custo de oportunidade e provoca impacto ambiental 

próprios (ZOUMIDES et al. 2014). Ademais, distinguir as componentes da PH 

possibilita evidenciar em quais fases ocorre maior consumo de água e, a partir 

desse dado, orientar a elaboração de estratégias de mitigação do uso do 

recurso (ENE et al., 2013). 

Costa (2014) afirma que, em geral, apenas algumas etapas da 

cadeia produtiva influenciam, significativamente, a PH total de um bem. No 

caso de produtos oriundos de matéria-prima agrícola, a PH total será 

representada majoritariamente, por essa matéria, porque, via de regra, o elo da 

produção agropecuária é o principal consumidor hídrico da cadeia (HOEKSTRA 

et al., 2011). 

Essa representatividade da agricultura no consumo hídrico explica o 

volume significativo de estudos acerca da contabilização da PH referente 

apenas, ou com ênfase, no elo da produção agrícola da cadeia produtiva de um 

bem (COSTA, 2014). Em contrapartida, o elo da agroindústria tem maior 

contribuição na PH total de uma mercadoria quando gera efluentes 

(HOEKSTRA et al., 2011). 

O cuidado na análise dos resultados independe da forma como 

serão apresentados – agregada ou desagregada –, porém Chapagain e Tickner 

(2012) atentam para a necessidade de maior cautela quando estiverem 

agregados, dada a menor precisão dos dados. Essa é, contudo, uma maneira 

pouco utilizada e menos adequada para as empresas. 

Nesse sentido, se a empresa propuser realizar a aplicação da PH, 

deve então definir claramente quais motivos justificam a análise, se o objetivo é 

exploratório, a fim de compreender as abordagens do indicador e deliberar 
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sobre os benefícios de sua utilização, e como os resultados serão utilizados, 

porque um estudo sem essas delimitações não proporciona vantagens à 

empresa (CHAPAGAIN; TICKNER, 2012). Ademais, conforme os mesmos 

autores, a aplicação do indicador e comunicação dos seus resultados 

reclamam ações que respondam aos riscos associados à água para 

converterem-se em benefícios ao negócio. 

Segundo Gu et al. (2015), a análise da PH organizacional e de cada 

processo produtivo proporciona informações que permitem aos gestores 

compreender melhor a apropriação da água pela organização, orienta a 

proposição de ações e viabiliza a eficácia da gestão dos recursos hídricos. 

Ademais, o enquadramento geográfico da PH contribui com o estabelecimento 

de um padrão para a comparação e benchmarking da apropriação da água 

entre organizações (LAMBOOY, 2011). O resultado é a redução de riscos 

associados à agua e da PH, em direção a uma gestão sustentável. 

Em conjunto com a avaliação da PH, as empresas, conforme 

recomendam Chapagain e Tickner (2012), devem aderir às ferramentas para 

orientar ações apropriadas em resposta aos resultados, inclusive as que 

indicam a participação de stakeholders, estabelecimento de parcerias e 

interlocução com representantes do governo. 

 

3.3.1 Aplicação da pegada hídrica na organização 

 

Na dimensão industrial, o cálculo da PH permite identificar o volume 

de água consumido por componente verde, azul e cinza, contudo, é possível 

que apenas parte delas seja considerada em um estudo, ou ainda, que não 

exista distinção entre elas, e seja apontado apenas o resultado final do 

indicador.  

Em levantamento realizado na base de dados Scopus, considerando 

o período de janeiro de 2011 a setembro de 2016, foram identificados doze 

artigos que contemplam a aplicação da PH no âmbito industrial. A componente 

azul foi calculada em oito artigos, a cinza em seis artigos e a verde em cinco 

artigos. A escassez do recurso e os custos de oportunidade associados 

favorecem o interesse em mensurar apenas a componente azul, e podem 

justificar o destaque de sua contabilização em comparação às demais 

(HOEKSTRA et al., 2011). 



45 
 

Salienta-se que em sete artigos foi calculada mais de uma 

componente da PH simultaneamente e nos números mencionados é 

considerado o total de vezes que cada componente foi mensurada em todas as 

obras. Esse dado está detalhado no Quadro 2 e relacionado com o recorte 

espacial adotado em cada pesquisa. 

 

Quadro 2: Cálculo das componentes da PH e recorte espacial por artigo 

Artigo 

Componente da 
PH Recorte espacial 

V
e

rd
e
 

A
z
u

l 

C
in

z
a

 

In
d

is
ti

n
ta

 

Campo Indústria 

ANTONELLI; RUINI (2015)             

BOULAY et al. (2015)             

CAVALCANTE; MACHADO; LIMA 
(2013)             

ENE et al. (2013)             

ERCIN; ALDAYA; HOEKSTRA 
(2012)             

GU et al.(2015)             

HUANG et al. (2014)             

NICCOLUCCI et al. (2011)             

NORTHEY et al.(2014)             

SUBHADRA; EDWARDS (2011)             

SUTTAYAKULA et al. (2016)             

VAN OEL; HOEKSTRA (2012)             
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos doze artigos analisados, em sete foram determinados o campo 

e a indústria como recorte espacial, desses, em quatro foram calculadas todas 

componentes da PH, em um a componente azul, em um as componentes azul 

e verde e, por fim, em um não foi realizada a distinção. 

Em três dos cinco artigos restantes, referentes apenas à indústria 

como recorte espacial, as componentes da PH não foram diferenciadas. Nas 

outras duas obras foram calculadas as componentes azul e cinza. A ausência 

da componente verde nos estudos de escopo industrial justifica-se pela sua 

relevância, particularmente, para a agricultura e produtos florestais, pois ela 

compreende a evapotranspiração de águas pluviais, dinâmica característica do 

campo (NICCOLUCCI et al., 2011). 
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Ademais, Gu et al. (2015) afirmam que a componente não se torna 

interessante para os gestores das indústrias quando as instalações não 

dispõem de um sistema de captação de água da chuva. Nesse sentido, o 

cálculo da componente verde em cinco artigos que compreenderam o campo 

como recorte espacial demonstra sua relevância nesse contorno. 

Constatou-se ainda, a heterogeneidade de culturas exploradas 

nessas obras, a saber: trigo, uva, soja, alga, dendezeiro e silvicultura. Por meio 

da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) foi possível 

agrupar as indústrias e identificar os principais setores nos quais a PH foi 

aplicada nos artigos (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Indústrias abordadas nos artigos analisados, classificadas por 
divisão do CNAE 

Título do artigo Divisão da CNAE Produto final 

ANTONELLI; RUINI (2015) 
Fabricação de produtos 
alimentícios 

Massas 

BOULAY et al. (2015) 
Fabricação de produtos 
químicos 

Detergente 

CAVALCANTE; 
MACHADO; LIMA (2013) 

Fabricação de bebidas Bebidas 

ENE et al. (2013) Fabricação de bebidas Vinho 

ERCIN; ALDAYA; 
HOEKSTRA (2012) 

Fabricação de produtos 
alimentícios 

Hambúrguer 
Leite 

GU et al.(2015)  Metalurgia 
Ferro 
Aço 

HUANG et al. (2014) 
Fabricação de produtos 
alimentícios 

Leite 

NICCOLUCCI et al. (2011) Fabricação de bebidas 
Água 
engarrafada 

NORTHEY et al. (2014)  Metalurgia 
Cobre 
Níquel 
Ouro 

SUBHADRA; EDWARDS 
(2011) 

Fabricação de coque, de 
produtos derivados do petróleo 
e de biocombustíveis 

Biocombustível 

SUTTAYAKUL et al. (2016) 
Fabricação de produtos 
alimentícios 

Óleo de 
dendezeiro 

VAN OEL; HOEKSTRA 
(2012) 

Fabricação de celulose, papel e 
produtos de papel 

Papel 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Todas as indústrias envolvidas nos artigos, em função do seu 

produto final, pertencem à seção “Indústria de transformação” da CNAE, 

contudo, a partir das especificidades desses bens, é possível agrupá-las em 
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divisões. Assim, destacam-se em quatro artigos as indústrias de fabricação de 

produtos alimentícios, em três artigos fabricação de bebidas e em dois artigos 

metalurgia. Ao encontro disso, Costa (2014) aponta alimentos e bebidas como 

os setores que mais utilizam o cálculo da PH, juntamente com biocombustíveis 

e carnes. 

Embora, a partir da CNAE, foi possível determinar os setores 

envolvidos nos artigos, a Figura 3, demonstra a diversidade de indústrias e 

abordagens conferidas à PH. Nela estão destacados os termos que foram 

utilizados com maior frequência como palavras-chave das obras. 

 

Figura 3: Nuvem de palavras-chave 

 
Fonte: Elaborada pela autora no Tagcrowd. 

 

Foi identificado um total de 60 palavras-chave nos artigos 

analisados, das quais se destacaram apenas duas, “water footprint” e “lifecycle 

assessment” (Pegada Hídrica e Avaliação do Ciclo de Vida, respectivamente). 

Esses foram, portanto, os termos mais recorrentes nas publicações em relação 

aos demais, que ocorreram com a mesma frequência entre si. Dessa forma, 

não é possível reconhecer uma tendência de abordagem nos estudos 

analisados. 

Em síntese, a partir desse levantamento foi possível delinear o 

quadro das publicações científicas acerca da utilização da PH no ambiente 

industrial e identificar estudos com contribuições pertinentes a esta pesquisa. 

 

  



48 
 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo descreve a metodologia empregada para o 

desenvolvimento da pesquisa. Abrange da seleção do recorte espacial aos 

instrumentos adotados para coleta de dados e equações utilizadas para 

calcular a PH e analisar os resultados. 

Este trabalho consiste em um estudo multicasos de natureza 

aplicada, uma vez que se propõe a compreender a forma como a água é 

apropriada em dois cenários, pretendendo prover conhecimentos cabíveis a um 

problema específico. Para tanto, utiliza-se da abordagem qualitativa e das 

pesquisas bibliográfica, documental e de campo, sendo a última segmentada 

em quatro etapas descritas na sequência. 

 

4.1 Seleção dos cenários de estudo 

 

Considerando a importância do estado de São Paulo no consumo de 

fécula e a abrangência de fecularias modernas em seus limites territoriais, 

realizou-se uma atualização dos dados da Associação de Produtores de 

Mandioca e Derivados do Estado de São Paulo (APMESP), a partir da qual 

foram identificados seis municípios com fecularias ativas no estado no ano de 

2016, representados na Figura 4. São eles: Cândido Mota, Ibirarema, Mogi-

Guaçu, Palmital, São Pedro do Turvo e Tarabai. 

 

Figura 4: Municípios que comportam fecularias do estado de São Paulo (2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborada a partir dos dados de Doná (2016). 
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Em função da representatividade da região na produção de 

mandioca e de fécula, foram admitidas como cenários de estudo duas 

agroindústrias de fécula de mandioca pertencentes ao EDR de Assis. 

 

4.2 Coleta de dados 

 

A coleta de dados contemplou pesquisa documental, realização de 

entrevista e aplicação de formulário semiestruturado aos representantes das 

fecularias; na Fecularia A, ao diretor industrial com apoio da auxiliar 

administrativa, e na Fecularia B, ao gerente industrial com apoio da 

responsável pelo controle de qualidade. Os instrumentos compreenderam 

questões pertinentes à gestão dos recursos hídricos, ao processo produtivo e 

ao consumo de água nos cenários de estudo. 

O formulário semiestruturado, apresentado no Apêndice B, 

constituiu-se de 15 práticas de gestão de recursos hídricos extraídas do 

modelo proposto por Costa (2014), com base na PH. Foram consideradas as 

atividades mais pertinentes à realidade das fecularias de forma que os 

respondentes pudessem classificá-las sob dois aspectos. 

No primeiro aspecto foram consideradas todas as práticas listadas e 

os respondentes as classificaram, em ordem de importância, ponderando das 

reconhecidas como mais ideais para as menos ideais. Quanto mais próximo de 

1, mais importante, quanto mais próximo de 15, menos importante. 

No segundo aspecto foram consideradas apenas as práticas 

efetivamente investidas em cada agroindústria e as mesmas foram 

classificadas da mais importante para a menos importante, conforme o 

pressuposto anterior. 

Os dados acerca dos procedimentos usualmente utilizados na 

produção agrícola da mandioca, necessários para o cálculo da PH da cultura, 

foram levantados nas agroindústrias e na literatura, considerando as 

características da região onde estão concentrados os principais fornecedores 

das agroindústrias estudadas. 
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4.3 Cálculo da Pegada Hídrica 

 

Com base na proposta de Hoekstra et al. (2011) foram utilizados os 

métodos da PH de uma plantação ou cultura em desenvolvimento para a 

mandioca, e da PH de um passo do processo para o processamento da 

mandioca para a produção de fécula, mensurações que contemplaram as 

pegadas verde, azul e cinza, e foram efetuadas a partir dos dados levantados 

na literatura e na coleta junto às agroindústrias. 

 

4.3.1 Cálculo da Pegada Hídrica da mandioca 

 

A estimativa da PH Verde (𝑃𝐻proc,verde) foi realizada por meio da 

Equação 1, que consiste na razão entre a demanda hídrica da cultura 

(𝐷𝐻𝐶Verde) e a produtividade (𝑃𝑟𝑡𝑣) da cultura no recorte geográfico. 

 

𝑃𝐻proc,verde =
𝐷𝐻𝐶Verde

𝑃𝑟𝑡𝑣
                                                                                             𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜1 

 

O consumo de água verde (𝐷𝐻𝐶𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒) configura o volume total de 

água pluvial evaporado no período de desenvolvimento da cultura. A obtenção 

desse valor requer a aplicação da Equação 2. 

 

𝐷𝐻𝐶𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 10. ∑ 𝐸𝑇𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

𝑝𝑑𝑐

𝑑=1

                                                                                       𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜2 

 

O fator 10 converte a unidade de medida da água de milímetros 

(mm) para metros cúbicos por hectare (m³.ha-1), enquanto que o somatório da 

evapotranspiração (𝐸𝑇𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒) abarca os valores do primeiro dia de plantio (𝑑 = 1) 

ao dia da colheita, expresso na fórmula pelo período de desenvolvimento da 

cultura (𝑝𝑑𝑐), em dias. 

Devido ao alto custo e à insólita medição da evapotranspiração, 

conforme Hoekstra et al. (2011), são aplicados modelos apoiados em 

características edafoclimáticas e da lavoura, dentre os quais se destaca o 

modelo CROPWAT, baseado na equação de Pennman-Monteith. Dessa forma, 

para esta pesquisa foi utilizado o software CROPWAT 8.0 da FAO. 
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A estimativa da PH Azul (𝑃𝐻proc,azul) consiste na razão entre a 

demanda hídrica da cultura (𝐷𝐻𝐶Azul) e a produtividade (𝑃𝑟𝑡𝑣) da cultura no 

recorte geográfico (Equação 3). 

 

𝑃𝐻proc,azul =
𝐷𝐻𝐶Azul

𝑃𝑟𝑡𝑣
                                                                                                    𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜3 

 

O consumo de água azul (𝐷𝐻𝐶Azul) configura o volume total de água 

de irrigação evaporado no período de desenvolvimento da cultura. A obtenção 

desse valor requer a aplicação da Equação 4, que se equipara à Equação 2, 

aplicada ao consumo de água verde. 

 

𝐷𝐻𝐶𝐴𝑧𝑢𝑙 = 10. ∑ 𝐸𝑇𝑎𝑧𝑢𝑙

𝑝𝑑𝑐

𝑑=1

                                                                                            𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜4 

 

A estimativa da PH Cinza (𝑃𝐻proc,cinza) foi realizada por meio da 

Equação 5, que consiste na razão entre a multiplicação da fração de lixiviação 

ou escoamento (𝛼) pela taxa de aplicação de agroquímico (𝑇𝐴𝑄), dividida pela 

diferença entre concentração máxima permitida de poluente em corpo de água 

(𝐶max) e a concentração natural do mesmo (𝐶nat ), e a produtividade da cultura 

(𝑃𝑟𝑡𝑣) no recorte geográfico. 

 

𝑃𝐻proc,cinza =
(𝛼. 𝑇𝐴𝑄) 𝐶⁄

max 
− 𝐶nat 

𝑃𝑟𝑡𝑣
                                                                      𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜5 

 

Hoekstra et al. (2011) afirmam que, frequentemente, os poluentes 

abrangem fertilizantes, pesticidas e inseticidas, sendo considerada para o 

cálculo somente a fração, do total aplicado desses agroquímicos, 

correspondente ao “fluxo residual” para os corpos de água. Segundo os 

autores, a PH Cinza contabiliza apenas o agrotóxico mais crítico. 

A PH total da mandioca foi obtida a partir da Equação 6. 

 

𝑃𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝐻proc,verde + 𝑃𝐻proc,azul + 𝑃𝐻proc,cinza                                                 𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜6 
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Dessa forma, a soma das componentes verde, azul e cinza resulta 

na PH total da cultura da mandioca. 

 

4.3.2 Cálculo da Pegada Hídrica do processamento da mandioca para a 

produção de fécula 

 

Para a obtenção da PH da fécula de mandioca foram utilizados os 

dados levantados nas agroindústrias sobre as etapas constituintes do processo 

de produção, considerado o ano de 2017.  

O cálculo da PH Verde (𝑃𝐻proc,verde) foi realizado por meio da 

Equação 7, que consiste na soma do volume de água da chuva evaporado e do 

volume de água da chuva incorporado no produto. 

 

𝑃𝐻proc,verde =  𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎çã𝑜𝑑𝑒á𝑔𝑢𝑎𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎çã𝑜𝑑𝑒á𝑔𝑢𝑎𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 7  

 

A estimativa da PH Azul (𝑃𝐻proc,azul), conforme a Equação 8, 

consiste na soma da água consumida evaporada, da água consumida 

incorporada no produto e da água consumida não retornada, ou não retornada 

no mesmo período de captação, ao manancial. 

 

𝑃𝐻proc,azul  =  𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎çã𝑜   𝑑𝑒   á𝑔𝑢𝑎   𝑎𝑧𝑢𝑙  +   𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎çã𝑜   𝑑𝑒   á𝑔𝑢𝑎   𝑎𝑧𝑢𝑙  + 

                                                  𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎                                       𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜8 

 

O cálculo da PH Cinza (𝑃𝐻proc,cinza) foi realizado considerando o 

poluente mais crítico, por meio da Equação 9, que consiste na razão entre a 

carga poluente (𝐿) e a diferença entre a concentração máxima (𝐶max) permitida 

do poluente no corpo de água recepto do efluente e a concentração natural do 

poluente nesse corpo de água (𝐶nat). 

 

𝑃𝐻proc, cinza =
𝐿

(𝐶max − 𝐶nat)
                                                                                       𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜9 

 

Salienta-se que, para obter o valor da carga poluente (𝐿) deve ser 

aplicada a Equação 10, constituída pela subtração entre o produto do volume 
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de efluente (𝐸𝑓𝑙) e da concentração de poluente no efluente (𝐶𝑒𝑓𝑙𝑢), e o produto 

do volume de água captada (𝐶𝑎𝑝) e da concentração de poluente nessa água 

(𝐶𝑐𝑎𝑝). 

 

𝐿 = 𝐸𝑓𝑙 ∗ 𝐶𝑒𝑓𝑙𝑢 − 𝐶𝑎𝑝 ∗ 𝐶𝑐𝑎𝑝                                                                                   𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜10 

 

A PH total do processo de produção da fécula de mandioca foi 

obtida a partir da Equação 6. 

 

4.4 Forma de análise dos resultados 

 

Os resultados obtidos foram tratados usando estatística descritiva, 

ou seja, por meio da elaboração de gráficos e de tabelas individuais e 

comparativos, a fim de identificar na produção agrícola e no processamento 

industrial a maior representatividade no consumo hídrico. 

Para a análise dos dados provenientes do formulário acerca da 

gestão dos recursos hídricos, foi calculado o coeficiente de correlação por 

postos de Spearman, a fim de identificar a existência de relação entre as 

práticas consideradas ideais em cada uma das agroindústrias. 

O resultado do cálculo do coeficiente representa uma medida de 

associação ou correlação entre dois conjuntos de postos. A fim de obter esse 

dado foi utilizada a Equação 11, na qual 𝑑𝑖 representa a diferença entre os 

postos de ordem 𝑖7, e 𝑛 corresponde ao tamanho da amostra. 

 

 𝑅s = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛3 − 𝑛
                                                                                                    𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 11 

 

O campo de variação do coeficiente (𝑅s) é dado por -1 ≤ 𝑅s ≤ 1, de 

forma que, a proximidade de 1 evidencia a existência de concordância entre 

as classificações, enquanto a proximidade de -1 indica oposição entre as 

classificações e a proximidade de zero corresponde à ausência de relação. 

Calculado o coeficiente (𝑅s), foram estabelecidas as hipóteses H0 e 

H1, com os seguintes pressupostos: 

                                                 
7
 Deve-se atribuir o primeiro posto à observação que for algebricamente menor, e assim por 

diante. Para as observações empatadas, deve-se atribuir a média dos postos correspondentes. 
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H0: não existe correlação ordinal entre as variáveis em estudo 

H1: existe correlação ordinal entre as variáveis em estudo 

Em seguida, foi aplicada a estatística do teste t de Student com (n -

2) graus de liberdade, expressa na Equação 12, conforme Feijoo (2010). 

 

𝑇 = 𝑅𝑠  √
𝑛 − 2

1 − 𝑅𝑠
   2

 ~ 𝑡(𝑛−2)                                                                                      𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 12 

 

Segundo a regra de decisão adotada, se p-valor ≤ α, rejeita-se a 

hipótese nula H0 para um nível de significância de α, e se aceita a hipótese H1. 

Do contrário, se p-valor > α, não se rejeita a hipótese nula H0 para um nível de 

significância α (FEIJOO, 2010). 

Por fim, pautadas pelos dados numéricos, foram realizadas 

interpretações e o levantamento de hipóteses que justifiquem os resultados 

alcançados e evidenciem a relação entre a gestão dos recursos hídricos das 

fecularias e a PH de cada uma delas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos cálculos das 

componentes verde, azul e cinza da PH da cultura da mandioca e da fécula, 

bem como o coeficiente de correlação por postos de Spearman. Por meio da 

análise e discussão dos valores obtidos, complementados pelas informações 

adicionais fornecidas pelas agroindústrias, foi evidenciada a relação existente 

entre a gestão dos recursos hídricos e a PH, considerando as fecularias 

estudadas, com vistas a responder a pergunta norteadora desta pesquisa. 

Das quatro fases da avaliação da PH, ilustradas na Figura 2, este 

estudo abrange a primeira e a segunda, que representam, respectivamente, a 

definição de objetivos e escopo, estabelecidos na introdução, e a 

contabilização do indicador, apresentada nas próximas seções. Essas etapas 

são suficientes para atender a proposição deste trabalho. 

 

5.1 Pegada Hídrica da mandioca 

 

A seguir são apresentados as variáveis e os resultados dos cálculos 

da PH da cultura da mandioca para as componentes verde, azul e cinza. Essas 

estimativas são necessárias, pois, para contabilizar a PH de um produto final 

industrializado é preciso avaliar tanto o elo da produção agrícola quanto o elo 

da indústria. 

Assim, os valores obtidos nessa seção integram a PH total da fécula 

das duas agroindústrias estudadas, em virtude de ambas serem abastecidas, 

majoritariamente, pelo município de Tupã. Logo, admite-se a inexistência de 

especificidades que diferenciem as condições de produção da matéria-prima 

recebida por cada uma delas, aspectos considerados nas equações. 

 

5.1.1 Pegada Hídrica Verde da mandioca 

 

A estimativa da PH Verde da mandioca requer o valor da 

evapotranspiração da cultura, calculada por meio da ferramenta CROPWAT na 

versão 8.0. Esse software foi desenvolvido pela FAO a fim de simular a 

necessidade de irrigação e, consequentemente, favorecer seu planejamento 
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(FAO, 2017). Para abastecimento do sistema foram necessários dados 

meteorológicos, do solo e do cultivo da mandioca. 

Na ausência de uma série representativa de dados meteorológicos 

sobre o município de Tupã, principal fornecedor de mandioca das fecularias 

estudadas, a estação mais próxima localizada com dados disponíveis foi a de 

Presidente Prudente. Foram obtidas a temperatura máxima, temperatura 

mínima, umidade relativa, velocidade do vento, precipitação total e insolação 

do município na página do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2018). 

Na página do instituto são disponibilizados dados recentes, oriundos 

de estações automáticas e séries com dados remotos, provenientes de 

estações convencionais. As estações automáticas não dispõem de dados de 

insolação, por esse motivo, foram utilizadas as médias mensais calculadas a 

partir dos dados das estações convencionais, do período de 1961 a 2012, para 

todas variáveis. 

Anterior ao levantamento dos dados referentes ao solo, foi 

identificado o tipo de solo predominante no município de Tupã, que é o 

argissolo, conforme Oliveira et al. (1999). Nesse tipo de solo a retenção de 

água é maior na esfera subsuperficial, onde é possível a formação de depósito 

hídrico para as plantas. Para esse tipo de solo a quantidade máxima de água 

passível de retenção, representada pela Capacidade de Água Disponível 

(CAD), equivale a 250 mm.m-1, segundo o INMET (2017), e a taxa de infiltração 

corresponde a 10,2 mm.h-1 e, consequentemente, 244,8 mm.dia-1 (BRANDÃO 

et al., 2006). 

Foram coletados ainda os dados do cultivo da matéria-prima. Para o 

ciclo considerado de 360 dias, Allen et al. (1998) recomenda a razão entre a 

evapotranspiração máxima da cultura e a evapotranspiração de referência, 

representada pelo Coeficiente de Cultivo (Kc), de 0,3 para a fase inicial, 0,8 

para a fase intermediária e 0,3 para a fase final de desenvolvimento da 

mandioca. 

No cálculo foram adotados 80 centímetros de profundidade máxima 

alcançada pelas raízes, segundo Moresco (2009), fator de depleção de 0,35 

para as fases inicial, intermediária e para a fase final, segundo indicação de 

Allen et al. (1998) e o Fator de Rendimento da Cultura (Ky)8 equivalente a 0,40 

                                                 
8
 Na literatura não foi identificado o Fator de Rendimento da Cultura (Ky) da mandioca 

característico do Brasil. Dessa forma, foi adotado o Ky correspondente a Moçambique, uma vez 
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para a fase inicial, 0,60 para a fase de desenvolvimento, 0,80 e 0,60 para as 

fases intermediárias e 0,80 para a fase final de desenvolvimento da mandioca 

(BRITO; HOLMAN, 2012). 

Determinados os dados necessários e alimentado o sistema 

CROPWAT, a evapotranspiração total da cultura da mandioca, para o período 

de 360 dias, representou 1.113,70 mm, resultado aplicado à Equação 2, a fim 

de estabelecer o consumo de água verde. 

O valor obtido no cálculo da Equação 2 foi utilizado na Equação 1, 

por meio da qual foi estimada a PH Verde do cultivo da mandioca em 513,70 

m³.ton-1 de mandioca, considerada a produtividade de 21,68 ton.ha-1, de 

Presidente Prudente, média de 1988 a 2016, disponível no IBGE. Foi preferível 

a utilização dessa produtividade em decorrência dos demais dados referirem-

se ao município. 

 

5.1.2 Pegada Hídrica Azul da mandioca 

 

O resultado da Equação 3, referente à PH Azul, foi considerado 

inexistente, e a ele atribuído o valor zero, uma vez que a mandioca é uma 

cultura de sequeiro e não requer irrigação na sua produção agrícola. 

 

5.1.3 Pegada Hídrica Cinza da mandioca 

 

No cultivo da mandioca, pragas não são recorrentes conforme afirmam 

Aguiar et al. (2014). Portanto, para o cálculo da PH Cinza, representado pela 

Equação 5, foi considerado o fósforo, apontado por Ferreira Filho et al. (2013) 

como o principal fertilizante utilizado na cultura da mandioca, indispensável 

para a grande parte dos solos cultivados com a raiz. 

Apesar disso, a necessidade de adubação é relativamente baixa, pois 

300 kg.ha-1 de superfosfato simples são suficientes, segundo Ferreira Filho 

(2013). Esse adubo, constituído de fósforo em 18%, se utilizado na quantidade 

recomendada, resulta numa taxa de aplicação de fósforo correspondente a 54 

kg.ha-1. 

                                                                                                                                               
que não foram reconhecidas diferenças significativas, e influentes no valor da PH, no cultivo da 
raiz. Essas constatações são possíveis pela proximidade dos resultados da PH da mandioca 
lavrada em diferentes localidades.  
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Para a fração de lixiviação/escoamento foi adotado 1% do total de 

fósforo aplicado, indicação de Piovesan (2006), embora as perdas possam ser 

ainda inferiores a esse percentual, devido ao fósforo apresentar baixa 

mobilidade no solo. Ademais, a concentração máxima do fertilizante assumida 

para os cálculos foi de 0,1 mg.l-1 P, conforme estabelecido pela Resolução Nº 

357 do CONAMA para rios Classe II. 

Por fim, as concentrações de fósforo em águas naturais isentas de 

poluição equivalem de 0,01 mg.l-1 P a 0,05 mg.l-1 P (BRASIL, 2014). Dessa 

forma, foi admitido o correspondente a 0,03 mg.l-1 P para os cálculos. Todos os 

dados foram aplicados novamente sobre a produtividade de 21,68 ton.ha-1. 

Dados os valores das variáveis, a PH cinza do cultivo da mandioca 

corresponde a 0,36 m³.ton-1 de mandioca.    

 

5.1.4 Pegada Hídrica total da mandioca 

 

A PH da cultura da mandioca, na região do município de Tupã, 

totalizou 514,06 m³.ton-1 de mandioca (Quadro 4), resultado da Equação 6. 

Desse total, 99,93% (513,70 m³.ton-1) corresponde à PH Verde e 0,07% (0,36 

m³.ton-1) corresponde à PH Cinza, desconsiderada a PH Azul (0,00%), dada a 

inexistência de irrigação. 

 

Quadro 4: Participação das componentes na PH total da mandioca 

Componente da PH 
PH m³.ton-1 de 

mandioca 
Participação das 
componentes (%) 

PH Verde Mandioca 513,70 99,93% 

PH Azul Mandioca 0,00 0,00% 

PH Cinza Mandioca 0,36 0,07% 

PH Total Mandioca 514,06 100,00% 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Enquanto a PH Verde depende dos níveis de precipitação, que no 

Brasil alcançam em média 1.782 mm.ano-1, conforme dados do Deepask 

(2018) e condiciona a necessidade ou não de irrigação, a PH Cinza denota que 

parte da capacidade de assimilação do corpo de água está em uso, valor 

pouco representativo no resultado da PH da mandioca, visto a mobilidade do 

fósforo no solo. Devido a sua retenção, o índice de perda por lixiviação é baixo. 
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Na literatura, apesar de escassos, é possível encontrar estudos com 

estimativas da PH da cultura da mandioca. O Quadro 5 apresenta os 

resultados do cálculo do indicador para a cultura da mandioca produzida na 

Tailândia e na Indonésia, dois dos principais produtores mundiais, bem como a 

média global e os resultados obtidos nesta pesquisa. 

 

Quadro 5: Comparação da PH da mandioca em diferentes regiões 

Autores Região 
 m³.ton-1 

PH 
Verde PH Azul 

PH 
Cinza Total 

Esta pesquisa Tupã 513,70 0,00 0,36 514,06 

NAMCHANCHAROEN et 
al. (2015) Tailândia 415,70 183,80 0,00 599,50 

BULSINK; HOEKSTRA; 
BOOIJ (2010) Indonésia 487,00 8,00 19,00 514,00 

MEKONNEN; 
HOEKSTRA (2011) Global 550,00 0,00 13,00 

564,00
* 

* Resultados conforme literatura. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Assim como nos resultados desta pesquisa, nas publicações 

consultadas a componente verde responde pela maior participação da PH da 

mandioca nas três regiões consideradas nos estudos. Da mesma forma, na 

Indonésia e na média global a componente cinza representa a segunda maior 

na composição do total, posição ocupada pela PH Azul na Tailândia 

Ressalta-se que as condições edafoclimáticas, o período 

considerado e a produtividade de cada região estudada são fatores explicativos 

das diferenças entre os resultados. Os dados do Quadro 5 sugerem que, além 

da precipitação, o cultivo da mandioca também envolve ou já envolveu 

irrigação em regiões como a Tailândia e a Indonésia. Assim, a demanda hídrica 

para uma mesma cultura tende a variar sob influência das características 

particulares do local onde a raiz é cultivada. 

 

5.2 Pegada Hídrica do processamento da mandioca para a produção de 

fécula 

 

Estimou-se a PH do processamento da mandioca para a produção de 

fécula de duas agroindústrias, instaladas em diferentes municípios do EDR de 
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Assis. No Quadro 6 constam as características das fecularias, denominadas 

doravante pelos nomes fictícios de “Fecularia A” e “Fecularia B”. 

 

Quadro 6: Caracterização das fecularias 

Fecularias Fundação 
Número de 

funcionários 
Produtos 

fabricados 
Produção de 

fécula (ton.dia-1) 

Fecularia A 
Década de 
60 

20 

Fécula de 
mandioca, 
farinha de 
mandioca e 
goma para 
tapioca. 

25,00 

Fecularia B 
Década de 
70 

25 
Fécula de 
mandioca. 

52,63 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

A Fecularia A, constituída em 1969, atuava inicialmente com a 

farinha de raspa de mandioca como produto principal, então adicionada à 

farinha de trigo em razão da carência de trigo no período. Desde a fundação, 

mudanças foram implementadas na agroindústria e, em meados de 2017, a 

gestão familiar foi substituída por quatro sócios. 

A partir da aquisição, os novos proprietários iniciaram projetos de 

reestruturação do empreendimento, que abrangem a alteração do nome, o 

processamento de nova matéria-prima, desenvolvimento de tecnologias 

fabricadas com o produto final, além de manter a manufatura de fécula de 

mandioca, de farinha de mandioca e de goma de tapioca. 

Nesse sentido, é importante destacar que, apesar de possuir outros 

produtos em seu portfólio, o processamento dos mesmos não ocorre 

simultaneamente e as raízes de mandioca recebidas são destinadas à 

fabricação de apenas um produto final por vez. 

Na agroindústria, onde estão empregados cerca de 20 funcionários e 

são produzidas aproximadamente 25 toneladas de fécula por dia, a proteção do 

meio ambiente é estratégica para o negócio e pauta a revisão constante dos 

processos a fim de aprimorá-los. 

Na Fecularia B, a fécula de mandioca se posiciona como produto 

exclusivo desde a fundação, na década de 70, em virtude da variedade de 

mercados possíveis de serem atendidos por ela. A agroindústria mantém a 

característica familiar da constituição, porém, com o falecimento de um dos 

sócios em 2013, os dois sócios remanescentes assumiram a gestão. 
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A linha de produção, capaz de produzir 52,63 toneladas de fécula 

diariamente, é submetida a um cuidadoso controle de qualidade e, para análise 

do produto final, a agroindústria dispõe de laboratório próprio e profissionais 

qualificados. 

Na fecularia B, onde estão empregados aproximadamente 25 

funcionários, também são designados investimentos em prol do meio ambiente, 

caracterizados por iniciativas sustentáveis que vão ao encontro de um dos 

valores do empreendimento: o respeito aos recursos naturais. 

A diferença de cinco funcionários entre as agroindústrias é pouco 

representativa em termos absolutos, no entanto, a diferença na quantidade da 

produção diária de fécula é de cerca de 28 toneladas. Ocorre que, enquanto a 

Fecularia B possui uma capacidade de processamento diário de 200 toneladas 

de mandioca e opera com ela durante todo o ano, a Fecularia A, detentora da 

mesma capacidade, opera em média com 50% desse total. Apesar das 

distinções, ambas fecularias são sociedades limitadas e empreendem 

procedimentos semelhantes na industrialização da mandioca para a produção 

de fécula. 

 

5.2.1 O processamento da mandioca para a produção de fécula 

 

Na sequência, estão descritas as etapas do processo de produção 

da fécula em cada uma das agroindústrias pesquisadas, bem como são 

indicados os tipos de equipamentos, o volume de água e a massa de vapor 

necessários para o processamento de uma tonelada de mandioca. 

 

5.2.1.1 Etapas do processamento da mandioca para a produção de fécula na 

Fecularia A 

 

O processo se inicia com a recepção e pesagem da matéria-prima. A 

raiz é fornecida praticamente em sua totalidade por produtores do município de 

Tupã e, diariamente são recebidas cerca de 100 toneladas de mandioca, o 

equivalente a 50% da capacidade máxima da fecularia, com umidade em torno 

de 65%. 

Os caminhões carregados passam pelos procedimentos de 

fiscalização e uma fração das mandiocas é recolhida para a análise do teor de 
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amido. São variedades de raiz adquiridas pela fecularia a IAC 14, IAC 90, IAC 

95, Casca Branca e Olho Junto. 

Nesse sentido, deve ser destacado que, apesar da expressiva 

produção de matéria-prima na região do EDR de Assis, a região de Tupã 

assume o fornecimento por dispor de cultivares mais adequadas à fabricação 

de fécula, em especial a IAC 90, distintas pela coloração mais clara de forma a 

evitar manchas escuras no produto final.  

Em seguida, os caminhões são direcionados para uma rampa sobre 

a qual ficam suspensos a fim de serem descarregados. As raízes, lançadas 

sobre esteiras, são encaminhadas para o lavador descascador, equipamento 

que, além da higienização, descasca as mandiocas e remove sua pele. A 

lavagem ocorre em duas etapas: na primeira é reutilizada a água da fase de 

concentração, e na segunda, água limpa. 

Um picador tritura as raízes lavadas em pedaços de tamanho 

padronizado a fim de favorecer a extração da fécula e, para efeito de inspeção, 

um funcionário verifica se a matéria-prima está na dimensão adequada para a 

próxima etapa. 

Na sequência, os pedaços de mandioca são convertidos em massa 

por meio da ralação, executada por um ralador, procedimento no qual ocorre a 

liberação da fécula. A massa passa pelas peneiras cônicas rotativas, 

denominadas peneiras GL, para separação da fécula das fibras da mandioca, 

processo que consiste na etapa de extração. A água é esguichada e a fécula é 

desprendida, constituindo o leite de fécula. 

Conduzido para uma centrífuga, o leite de fécula recebe água e 

passa por lavagem e concentração. A água residual da centrífuga 

concentradora retorna ao início do processo para ser reutilizada na lavagem da 

mandioca. Logo depois, em um hidrociclone é realizada a purificação da fécula 

com uma nova lavagem e processo de centrifugação. 

Apesar de o funcionamento do hidrociclone ser semelhante ao da 

centrífuga concentradora, na qual a rotação separa o elemento mais pesado, a 

fécula, dos elementos mais leves, água e impurezas, a segunda lavagem 

garante maior qualidade e completa a etapa de limpeza do produto. 

Purificada a fécula é encaminhada até o filtro a vácuo para ser 

desidratada, contudo, para a comercialização, o mercado exige uma umidade 

de cerca de 13%. A fim de atender a esse pré-requisito, a fécula passa por uma 
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câmara de secagem e é encaminhada para a classificadora e o envase, 

finalizando o processo ilustrado na Figura 5. A produtividade média da fecularia 

é de quatro toneladas de mandioca para uma tonelada de fécula. 

 

Figura 5: Etapas do processamento da mandioca para a produção de fécula na 
Fecularia A. 
 

*Consumo hídrico na forma líquida ou de vapor. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A agroindústria possui um poço artesiano do qual é captada a água 

utilizada na fabricação da fécula, não havendo coleta de água da chuva para 

uso nas etapas do processamento industrial. São necessários, em média, 4 m³ 
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de água para processar uma tonelada de mandioca, volume que, somado aos 

200 quilogramas de vapor de água requeridos para a secagem da tonelada de 

mandioca, totaliza 4,2 m³.ton-1 de mandioca. 

Ao final da produção, os resíduos sólidos são caracterizados por 

fibra e cascas. Da fibra, após secagem, é fabricado farelo que, juntamente com 

as cascas, é destinado à comercialização na região.  

Quanto ao resíduo líquido, corresponde a aproximadamente 4,65 

m³.ton-1 de mandioca, valor superior ao total adicionado durante o processo. 

Essa situação decorre da manipueira, procedente das etapas lavagem e 

descascamento, ralação, extração e concentração, que constitui a água vegetal 

do processamento e, somada ao volume utilizado, resulta em uma quantidade 

de água residual superior à quantidade de entrada. 

Antes de lançar o efluente em corpo de água, o mesmo é 

encaminhado para a lagoa sobre a qual está instalado o biodigestor. Trata-se 

de uma estrutura vedada e coberta por material resistente, onde a matéria 

orgânica é fermentada e degradada, por meio da ação de bactérias, e como 

resultado é obtido o gás metano. 

O gás produzido permanece retido e é conduzido para aquecer a 

caldeira geradora do vapor utilizado na câmara de secagem. O uso do gás 

possibilitou a redução do volume de lenha utilizado na manutenção da caldeira. 

Nesse processo de produção de gás, o efluente tem seu intervalo de 

concentração de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) reduzido para 200 

mg.l-1 a 300 mg.l-1. 

 

5.2.1.2 Etapas do processamento da mandioca para a produção de fécula na 

Fecularia B 

 

Assim como na primeira fecularia, na Fecularia B o processo se 

inicia com a recepção e pesagem da matéria-prima. Mais uma vez, Tupã se 

destaca no abastecimento da raiz para a agroindústria, responde por cerca de 

30% da provisão e o restante é fornecido por Campos Novos Paulista, 

Echaporã, Garça, Marília, Platina e outras localidades. Diariamente são 

recebidas cerca de 200 toneladas de mandioca, capacidade máxima da 

fecularia, com umidade em torno de 65%. 
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Os caminhões chegam carregados, são identificados e 

inspecionados, a fim de garantir o atendimento das exigências da fecularia, e 

deles é retirada uma amostra das raízes para avaliação do teor de amido. As 

variedades de mandioca adquiridas pela agroindústria são, em resumo, a 

Cascuda, Fécula Branca e IAC 14. 

Alcançado o teor de amido estabelecido, os caminhões são 

conduzidos para a rampa de descarga, as raízes são descarregadas, 

peneiradas para a remoção prévia de impurezas e direcionadas para um 

depósito. Na sequência, roscas sem fim encaminham a matéria-prima para o 

sistema de lavagem. 

As raízes são pré-lavadas com água reutilizada, proveniente da 

etapa de concentração, e são novamente lavadas com água tratada 

esguichada no lavador, enquanto pás raspadoras realizam o descascamento 

removendo a pele da mandioca. 

Para facilitar a extração da fécula, as mandiocas são trituradas em 

pedaços de tamanho padrão e conduzidas, por meio de roscas, a um depósito 

onde ocorre o controle da quantidade de raiz a ser moída por hora e o 

encaminhamento para as próximas etapas. 

A desintegração, fase seguinte, é realizada por uma cevadeira de 

estrutura cilíndrica com lâminas dentadas que rotacionam em alta velocidade, 

de forma a ralar as raízes trituradas e, consequentemente, provocar o 

rompimento celular e liberação da fécula. 

Em peneiras GL é utilizada água para extração da fécula, 

desagregando a massa em fibra de mandioca e uma mistura de fécula com 

água, o leite de fécula. A massa é utilizada na dieta do gado e o leite de fécula 

é encaminhado para a etapa de purificação. 

Com a adição de mais água, o leite de fécula é purificado em uma 

centrífuga e, na sequência, encaminhado para concentração realizada por 

outra centrífuga. A água residual da concentração é reutilizada na pré-lavagem 

das raízes de mandioca. 

A fécula concentrada passa por um desidratador do tipo piller, ainda 

mais eficiente se comparado ao desidratador filtro a vácuo, onde é desidratada 

até atingir o percentual de umidade de 35%. Para alcançar a umidade de 

mercado, a fécula é conduzida por uma rosca automática para a secagem a 

vapor e, finalmente, para a embalagem, última etapa do processo delineado na 
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Figura 6 e executada sob monitoramento. A produtividade da fecularia equivale 

a aproximadamente 3,8 toneladas de mandioca para uma tonelada de fécula. 

 

Figura 6: Etapas do processamento da mandioca para a produção de fécula na 
Fecularia B. 
 

*Consumo hídrico na forma líquida ou de vapor. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A água utilizada na produção de fécula é captada de quatro poços 

semi-artesianos da agroindústria, de forma a não haver uso de água da chuva 
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nas etapas de processamento. Os recursos hídricos pluviais são captados 

apenas para fins de limpeza do pátio. 

Para a produção de fécula são utilizados em média 3,5 m³ de água e 

8 quilogramas de vapor de água, ambos por tonelada de mandioca recebida. 

Portanto, o consumo hídrico da agroindústria, apenas no processo produtivo, 

se aproxima de 3,51 m³.ton-1 de mandioca. 

Ao final da produção da fécula são remanescentes cerca de 4,15 

m³.ton-1 de mandioca. O efluente, antes de ser lançado em corpo de água, é 

conduzido ao tratamento iniciado na caixa de areia, onde a areia contida no 

resíduo hídrico é depositada no fundo da caixa e lá permanece retida. Essa 

etapa tem duração de cerca de três dias.  

Na sequência, a água é encaminhada para a primeira lagoa, de uma 

série de quatro lagoas, sobre a qual está instalado o biodigestor. O 

funcionamento da estrutura é idêntico à descrição do biodigestor da Fecularia A 

e, da mesma forma, o gás gerado fica retido na estrutura para posteriormente 

ser utilizado no aquecimento da caldeira, geradora do vapor necessário na 

etapa de secagem da fécula. 

Após passar pelo biodigestor, o resíduo restante segue para três 

lagoas de polimento, passando da primeira até a última, a fim de que as 

partículas sólidas decantem, sejam depositadas no fundo das lagoas e a água 

atinja as condições exigidas pela legislação para ser lançada no rio. Desde o 

biodigestor, até o descarte do efluente da última lagoa, o processo tem duração 

de sete a 10 dias e a DBO é reduzida para 100 mg.l-1. 

 

5.2.2 Pegada Hídrica Verde do processamento da mandioca 

 

No cálculo da PH Verde, representado pela Equação 7, foi considerado 

o volume de água verde evaporado e incorporado no processo de produção da 

fécula. Para tanto, foram utilizados o percentual de umidade da mandioca, 

matéria-prima, e da fécula, produto final. 

Na Fecularia A são recebidas diariamente cerca de 100 toneladas de 

mandioca, com percentual de umidade de 65%, as quais são convertidas em 

25 toneladas de fécula com percentual de umidade de 13%. Nessas condições, 

o total de água verde evaporada equivale a 0,618 m³.ton-1 de mandioca e o 

total de água verde incorporada corresponde a 0,033 m³.ton-1 de mandioca 
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que, somadas, resultam em uma PH Verde de cerca de 0,65 m³.ton-1 de 

mandioca. 

Na Fecularia B são recebidas diariamente cerca de 200 toneladas de 

mandioca, com percentual de umidade de 65%, as quais são convertidas em 

52,63 toneladas de fécula com percentual de umidade de 13%. Nessas 

condições, o total de água verde evaporada equivale a 0,616 m³.ton-1 de 

mandioca e o total de água verde incorporada corresponde a 0,034 m³.ton-1 de 

mandioca que, somadas, resultam em uma PH Verde de cerca de 0,65 m³.ton-1 

de mandioca. 

Nas duas fecularias, a PH Verde equivale ao valor da umidade da 

mandioca em toneladas de água. Isso ocorre porque durante o processo não 

há aumento da umidade, ela apenas reduz, de forma que a água verde contida 

na mandioca ou é evaporada ou permanece no produto final, a fécula. 

Portanto, a soma da água verde evaporada e incorporada remete à umidade da 

raiz, conforme pode ser verificado na Figura 7. 

 

Figura 7: Fluxo da PH verde do processamento da mandioca 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.2.3 Pegada Hídrica Azul do processamento da mandioca 

 

No cálculo da PH Azul, representado pela Equação 8, foi 

considerada a água azul evaporada e a água azul utilizada no processo de 

produção da fécula, respectivamente, o vapor de água e a água adicionada nos 

procedimentos de cada agroindústria. 
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Na Fecularia A, o volume de água utilizado no processamento de 

uma tonelada de mandioca corresponde a aproximadamente 4 m³ de água, 

provenientes, majoritariamente, do poço artesiano da agroindústria. Somado a 

esse valor são adicionados ainda 200 quilogramas de vapor de água para a 

secagem de uma tonelada de mandioca, equivalentes a 0,20 m³ de água. 

Dessa forma, o valor da PH azul corresponde a 4,20 m³.ton-1 de mandioca.  

Na Fecularia B, o volume de água utilizado no processamento de 

uma tonelada de mandioca corresponde a aproximadamente 3,5 m³ de água, 

provenientes, majoritariamente, dos poços semi-artesianos da agroindústria. 

Somado a esse valor, são adicionados ainda 8 quilogramas de vapor de água 

para a secagem de uma tonelada de mandioca, equivalentes a 0,008 m³ de 

água. Dessa forma, o valor da PH azul corresponde a cerca de 3,51 m³.ton-1 de 

mandioca. 

Para a obtenção dos resultados mencionados, o valor de 

incorporação considerado foi zero, pois, conforme apontado, a quantidade de 

água remanescente no processo é superior à quantidade de entrada, 

consequentemente, não ocorre incorporação no produto final, apenas redução 

da umidade da raiz do início ao final da produção. 

Assim, a PH Azul das fecularias foi constituída pelo vapor de água 

adicionado na etapa de secagem, concernente à água evaporada, e pela água 

utilizada durante a produção de fécula, componente de vazão de retorno 

perdida que se aproxima do consumo hídrico, estimado por Alves (2012). 

A vazão de retorno perdida configura a fração da água captada que 

não retorna ao manancial no mesmo período da retirada (HOEKSTRA et al., 

2011). Se por um lado a água oriunda dos poços pertencentes às fecularias 

consiste em água subterrânea, os efluentes gerados são lançados em corpo 

fluvial, diferente do manancial da captação. 

 

5.2.4 Pegada Hídrica Cinza do processamento da mandioca 

 

No cálculo da PH Cinza, representado pela Equação 9, foi 

considerado o poluente mais crítico presente no efluente remanescente dos 

processos realizados nas agroindústrias, bem como sua concentração natural 

no corpo de água e sua concentração máxima autorizada pela legislação. 
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Consoante às orientações metodológicas, dentre os poluentes 

constituintes do efluente foi identificado o mais crítico, distinguido por requerer 

maior volume de água para ser assimilado e, consequentemente, ocorrer a 

recuperação do nível de qualidade da água. Na literatura, a DBO foi apontada 

como o principal componente presente nas discussões acerca da poluição das 

águas residuais de fecularias, ainda que realizado o tratamento em biodigestor 

e lagoas, portanto foi considerada para as duas agroindústrias (BARDINI, 

2008). 

Também para os cálculos de ambas fecularias, foi assumida a 

concentração natural de DBO de 1 mg.l-1 no corpo de água, onde o efluente é 

lançado, segundo sugerem Von Sperling, Bastos e Kato (2005), e a 

concentração máxima do mesmo poluente de 5 mg.l-1, determinada pela 

Resolução Nº 357 do CONAMA para rios Classe II. 

A esse respeito, Hoekstra et al. (2011) esclarecem que é adotada a 

concentração natural, em detrimento da concentração real do corpo de água 

receptor, pois a componente cinza da PH trata-se de uma medida da 

capacidade de assimilação, resultante da subtração entre a concentração 

máxima autorizada e a concentração natural de um poluente. Ao considerar a 

concentração real, em substituição à concentração natural, a diferença 

resultante do cálculo corresponde à capacidade de assimilação excedente e 

não representa o conceito.  

Tocante ao efluente do processo, segundo Hoekstra et al. (2011), 

quando tratado antes do lançamento no meio ambiente, há redução na 

concentração de poluente e, consequentemente, a PH Cinza é minimizada. 

Assim, o cálculo dessa componente em um processo considera as 

características da água residual na ocasião do descarte, portanto, abrange as 

condições pós-tratamento. Dessa forma, os autores admitem a possibilidade de 

zerar os resultados, se as concentrações de poluente no resíduo fossem iguais 

ou inferiores àquelas do momento da captação, e ainda revelar uma PH Azul 

oriunda de evaporação durante o tratamento, por exemplo, em lagoas de 

estabilização, utilizadas na retenção de matéria orgânica. 

Na fecularia A são captados do poço artesiano cerca de 4 m³.ton-1 de 

mandioca, com DBO de 0 mg.l-1. Da mesma forma, por tonelada de mandioca 

são lançados em corpo de água 4,65 m³ de efluente, com DBO entre 200 mg.l-1 

e 300 mg.l-1, sendo assumida a média de 250 mg.l-1 para os cálculos. Aplicados 
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os valores das variáveis à equação da PH Cinza, o resultado corresponde a 

290,63 m³.ton-1 de mandioca. 

Na fecularia B são captados dos poços semi-artesianos cerca de 3,5 

m³.ton-1 de mandioca, com DBO de 0 mg.l-1. Da mesma forma, por tonelada de 

mandioca são lançados em corpo de água 4,15 m³ de efluente, com DBO de 

100 mg.l-1. Aplicados os valores das variáveis à equação da PH Cinza, o 

resultado corresponde a 103,75 m³.ton-1 de mandioca. 

Embora na fecularia B o efluente seja tratado em lagoas de polimento, 

uma categoria de lagoa de estabilização montada, principalmente, para 

remover organismos patogênicos, foi informado não haver dados sobre 

possível evaporação, portanto, foi assumido o volume de lançamento da água 

igual ao volume de entrada no biodigestor e desconsiderado o cálculo de PH 

Azul da evaporação durante o tratamento nas lagoas. 

Hoekstra et al. (2011) reforçam que uma PH Cinza superior a zero não 

representa infração dos limites de qualidade da água legalmente estabelecidos, 

mas evidencia que a capacidade de assimilação de carga poluente do corpo de 

água receptor está parcialmente consumida e indica a proporção da poluição. 

 

5.2.5 Pegada Hídrica total do processamento da mandioca 

 

Aplicada a Equação 6, a PH do processamento da mandioca para 

produção de fécula, na Fecularia A, resultou 295,48 m³.ton-1 de mandioca, 

constituída em 0,22% (0,65 m³.ton-1) da componente verde, em 1,42% da 

componente azul (4,20 m³.ton-1) e em 98,36% (290,63 m³.ton-1) da componente 

cinza. 

Na Fecularia B, o total obtido foi de 107,91 m³.ton-1 de mandioca, 

desses 0,60% (0,65 m³.ton-1) representam a componente verde, 3,25% (3,51 

m³.ton-1) a componente azul e 96,15% (103,75 m³.ton-1) da componente cinza. 

O Gráfico 3 apresenta a composição da PH de cada fecularia. 
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Gráfico 3: PH do processamento da mandioca para produção de fécula na 
Fecularia A e na Fecularia B, desagregada por componentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Ainda que a PH Verde seja, por aproximação, igual nas duas 

fecularias, no total, a PH do processamento da mandioca na Fecularia A 

supera em 187,57 m³.ton-1 de mandioca a PH calculada para a Fecularia B. 

Quatro fatores contribuem na justificativa desse distanciamento: o volume de 

água empregado nos processos industriais, a massa de vapor de água utilizada 

na secagem, o volume de efluente gerado e a concentração de poluente 

presente no efluente rejeitado. 

Enquanto na Fecularia A a quantidade de água necessária para o 

processamento de uma tonelada de mandioca iguala-se a 4 m³, e a secagem 

demanda 200 quilogramas de vapor, na Fecularia B, para a mesma quantidade 

de matéria-prima, nesses procedimentos são utilizados 3,8 m³ de água e 8 

quilogramas de vapor. 

Ressalta-se que, anterior ao processo de secagem, em ambas 

fecularias a fécula passa pela desidratação, na Fecularia A, realizada por filtro 

a vácuo e, na Fecularia B, realizada por desidratador do tipo piller. Apontado 

como mais eficiente que o primeiro, o piller pode desidratar o produto até 

alcançar umidade de 35%. Nessas circunstâncias é possível compreender a 

diferença entre a PH Azul das agroindústrias. 

Da mesma forma, o volume de efluente gerado pela Fecularia A, 

equivalente a 4,65 m³.ton-1 de mandioca, supera o volume de efluente gerado 

pela Fecularia B, 4,15 m³.ton-1 de mandioca. Esses valores são compostos pela 

umidade da mandioca, usualmente estável e pelo volume de água utilizado na 
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industrialização da raiz, principal variável de influência no volume do efluente, 

que tende a ser reduzido quanto maior a quantidade de matéria-prima 

processada. 

Por último, a concentração de poluente presente no efluente 

rejeitado, aqui representada pela massa de DBO, na Fecularia A, iguala-se a 

250 mg.l-1, novamente superior à Fecularia B, com 100 mg.l-1. Salienta-se que, 

enquanto na Fecularia A o biodigestor é fase antecessora do lançamento das 

águas residuais, na Fecularia B, após a geração do gás, o resíduo líquido 

passa por três lagoas de polimento antes de ser despejado. 

O segundo e o terceiro fator afetam diretamente o volume de carga 

poluente (𝐿) de 1.162,50 m³.ton-1 de mandioca e 415,00 m³.ton-1 de mandioca, 

respectivamente para a Fecularia A e Fecularia B, característicos da PH Cinza, 

componente na qual se expressa a maior diferença entre os resultados das 

estimativas para as agroindústrias. 

Embora para a Fecularia A a estimativa da PH tenha sido maior em 

comparação à Fecularia B, devem ser ponderados os períodos de ociosidade 

devido à instabilidade da oferta de mandioca. A primeira agroindústria, de 

forma geral, opera em função do mercado e interrompe suas atividades para a 

produção de fécula em períodos de seca e chuva, dada a disponibilidade 

reduzida de matéria-prima. A Fecularia B, por outro lado, é abastecida durante 

o ano inteiro. Esse fator, apesar de não impactar no resultado da PH por 

tonelada de matéria-prima, reflete no consumo hídrico das fecularias.  

Comparados aos estudos com a mensuração da PH da mandioca, 

na literatura são encontrados ainda menos publicações com a estimativa da PH 

do processamento de mandioca para produção de fécula. No Quadro 7, junto 

aos resultados desta pesquisa estão os valores calculados por Mekonnen e 

Hoekstra (2011) para a média global da PH do processamento de mandioca 

para a produção de fécula. 
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Quadro 7: Comparação da PH do processamento da mandioca para a 
produção de fécula global e no EDR de Assis  

Autores Região 
m³.ton-1 de fécula 

PH 
Verde PH Azul 

PH 
Cinza Total 

Minha pesquisa 
EDR de Assis 
- Fecularia A 2,60 16,80 1.162,50 1.181,90 

Minha pesquisa 
EDR de Assis 
- Fecularia B 2,47 13,33 394,25 410,05 

MEKONNEN; 
HOEKSTRA 
(2011) Global 2.200 1 53 2.254,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na média global, a componente de maior representatividade é a 

verde, seguida pela cinza e azul, enquanto que, nos resultados das fecularias 

pesquisadas, a componente cinza responde pela maior participação e, na 

sequência, a azul e a verde. Tais distinções reforçam a influência das 

peculiaridades de cada agroindústria, da legislação vigente acerca de efluentes 

— evidenciadas pela PH Cinza, e, novamente, das condições edafoclimáticas 

da região de cultivo da matéria-prima — evidenciadas na PH Verde. 

Essas são possíveis justificativas para a distância entre os 

resultados das pesquisas do Quadro 7, pois o estudo de Mekonnen e Hoekstra 

(2011) abrange a esfera global e não apresenta os pormenores inerentes à 

conjuntura utilizada como referência para os cálculos. 

 

5.3 Pegada Hídrica total da fécula de mandioca 

 

Consoante às recomendações de Hoekstra et al. (2011) a PH do 

produto final constitui-se da somatória da PH da produção agrícola da matéria-

prima e da PH da industrialização da mesma para a fabricação do bem. 

Portanto, foi estimada a PH da fécula a partir da soma dos resultados da PH do 

cultivo da mandioca e da PH do processamento industrial da raiz. 

A PH total da fécula produzida pela Fecularia A corresponde a 

3.238,12 m³.ton-1 de fécula. Para o mesmo cálculo, consideradas as 

particularidades da Fecularia B, o resultado obtido foi de 2.363,46 m³.ton-1 de 

fécula. O Quadro 8 apresenta os valores de cada componente da PH, 

considerando a produção agrícola e industrial para cada agroindústria, a fim de 

evidenciar sua participação no resultado total. 
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Quadro 8: Síntese dos resultados da PH da Fecularia A e da Fecularia B 

Produção agrícola (m³.ton-1 de fécula) 

Componentes Fecularia A Fecularia B 

PH Verde 2.054,80 1.952,06 

PH Azul 0,00 0,00 

PH Cinza 1,42 1,35 

PH Total Mandioca 2.056,22 1.953,41 

Produção industrial (m³.ton-1 de fécula) 

Componentes Fecularia A Fecularia B 

PH Verde 2,60 2,47 

PH Azul 16,80 13,33 

PH Cinza 1.162,50 394,25 

PH Total Processamento 1.181,90 410,05 

PH Total Fécula 3.238,12 2.363,46 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os valores do Quadro 8 apontam a PH Verde da produção agrícola 

como a principal componente da PH total da fécula, tanto nos resultados da 

Fecularia A quanto da Fecularia B, equivalente a 63,46% e 82,59% dos totais, 

respectivamente. Na sequência, para ambas agroindústrias, destacam-se a PH 

Cinza da produção industrial, com 35,90% para a Fecularia A e 16,68% para a 

Fecularia B, e a PH Azul da produção industrial, participante em 0,52% e 

0,56%, respectivamente. 

Dessa forma, a PH verde da mandioca confere maior 

representatividade ao consumo hídrico indireto da PH total da fécula, 

representado nesta pesquisa pelo elo da produção agrícola. Esse resultado é 

amparado pelos pressupostos de Hoekstra e Chapagain (2006), baseados em 

estimativas globais do indicador, ainda que o consumo na agroindústria seja 

significativo. 

No cálculo da PH da fécula, considerados os consumos indireto e 

direto, Tamthirat et al. (2013) alcançaram resultados entre 835 e 1.304 m³.ton-1 

de fécula para as três bacias hídricas da Tailândia, valores que reforçam a 

divergência do indicador dentro de um mesmo país em função de 

peculiaridades locais. 

Da localidade onde a matéria-prima é cultivada às agroindústrias, o 

fator transporte não foi considerado nos cálculos, pois sua demanda hídrica 

não é relevante na cadeia produtiva. Para abastecimento dos caminhões não é 
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utilizado biocombustível e não são percorridos longos trajetos, visto a alta 

perecibilidade da mandioca. 

Igualmente, a transferência de água virtual envolvida na 

comercialização da fécula não foi avaliada, por abranger o comércio 

internacional, não correspondente à realidade das fecularias. A fécula 

produzida pelas agroindústrias estudadas abastece o mercado nacional. Na 

Fecularia A, apenas a goma de tapioca é exportada, possível justificativa para 

o segmento estar mais avançado nos aspectos ambientais na agroindústria. 

 

5.4 Identificação das práticas de gestão dos recursos hídricos 

efetivamente realizadas e consideradas ideais em cada fecularia 

 

Tão importante quanto o cálculo da PH, são também as práticas de 

gestão dos recursos hídricos efetivamente realizadas nas fecularias e julgadas 

como ideais, uma vez que as mesmas podem justificar divergências, bem 

como, exercer influência sobre o consumo de água nas agroindústrias e, 

consequentemente, sobre o resultado do indicador. 

Isso posto, os representantes de cada fecularia ponderaram uma 

relação de 15 práticas de gestão dos recursos hídricos e classificaram em 

ordem de importância, de 1 a 15, aquelas consideradas por eles como ideais. 

Quanto mais próximo de 1, mais importante, quanto mais próximo de 15, 

menos importante. No Quadro 9 é possível verificar a ordenação definida pelos 

respondentes de cada agroindústria. 
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Quadro 9: Classificação das práticas de gestão dos recursos hídricos 
consideradas ideais pela Fecularia A e pela Fecularia B 

Sigla Práticas de Gestão dos Recursos Hídricos 
Fecularia 

A 
Fecularia 

B 

GH1 

Compromisso da liderança da organização com 
a formação de um comitê de gestão interno e a 
elaboração de políticas e orientações acerca da 
gestão dos recursos hídricos. 

1 6 

GH2 

Conhecimento periódico da alta direção acerca 
dos resultados da gestão dos recursos hídricos 
da organização. 

3 4 

GH3 

Envolvimento dos resultados periódicos da 
gestão dos recursos hídricos nas atividades de 
gestão. 

10 10 

GH4 Estabelecimento de metas de uso da água. 2 7 

GH5 

Identificação e atendimento das políticas 
públicas acerca da restrição do uso da 
água, descarte de efluentes e sanção da 
poluição dos corpos hídricos. 

12 3 

GH6 

Contabilização do uso da água e descarte de 
efluentes inerentes às atividades da 
agroindústria. 

9 8 

GH7 
Contabilização do consumo de água por etapa 
da produção agroindustrial da fécula. 

8 13 

GH8 

Implementação de tecnologias de controle do 
uso e consumo da água (hidrômetros, 
medidores de vazão e tecnologias de economia 
de água). 

4 5 

GH9 
Identificação de perdas hídricas na produção 
agroindustrial da fécula. 

5 9 

GH10 Tratamento e reuso da água. 6 1 

GH11 Tratamento e reuso da água da chuva. 11 12 

GH12 
Sensibilização dos funcionários no que se 
refere aos recursos hídricos na agroindústria. 

7 2 

GH13 
Solicitação dos dados acerca da gestão dos 
recursos hídricos adotada pelos fornecedores. 

14 15 

GH14 
Exigência de práticas de gestão dos recursos 
hídricos dos fornecedores. 

15 14 

GH15 

Engajamento entre agroindústria e fornecedores 
a fim de colaborar com a redução dos impactos 
da cadeia produtiva da fécula na qualidade e 
quantidade da água.  

13 11 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da classificação apresentada no Quadro 9, foi calculado o 

coeficiente de correlação por postos de Spearman, a fim de identificar a 

existência de relação entre as práticas consideradas ideais pelos 

representantes das agroindústrias. Os resultados obtidos foram um Coeficiente 
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de Spearman (𝑅s) de 0,5857 e p-valor (probabilidade de significância) de 

0,0217. 

Logo, para um nível de significância de 5%, o p-valor obtido é inferior 

ao nível de significância considerado (p-valor ≤ α), de forma que se rejeita a 

hipótese nula H0, e se admite que há a existência de indícios que evidenciam 

correlação positiva ― de moderada a forte9 ― entre as classificações dos 

representantes da Fecularia A e da Fecularia B. 

Das 15 práticas listadas no Quadro 9, foram indicadas pelos 

representantes aquelas efetivamente realizadas nas fecularias, sendo as 

empreendidas apontadas pela indicação ‘x’, no Quadro 10. 

  

                                                 
9
Segundo a classificação de Cohen (1988). 
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Quadro 10: Identificação das práticas de gestão dos recursos hídricos 
efetivamente realizadas na Fecularia A e na Fecularia B 

Sigla Práticas de Gestão dos Recursos Hídricos 
Fecularia 

A 
Fecularia 

B 

GH1 

Compromisso da liderança da organização com 
a formação de um comitê de gestão interno e a 
elaboração de políticas e orientações acerca da 
gestão dos recursos hídricos. 

X X 

GH2 

Conhecimento periódico da alta direção acerca 
dos resultados da gestão dos recursos hídricos 
da organização. 

X X 

GH3 

Envolvimento dos resultados periódicos da 
gestão dos recursos hídricos nas atividades de 
gestão. 

X  

GH4 Estabelecimento de metas de uso da água. X  

GH5 

Identificação e atendimento das políticas 
públicas acerca da restrição do uso da 
água, descarte de efluentes e sanção da 
poluição dos corpos hídricos. 

X X 

GH6 

Contabilização do uso da água e descarte de 
efluentes inerentes às atividades da 
agroindústria. 

X X 

GH7 
Contabilização do consumo de água por etapa 
da produção agroindustrial da fécula. 

X  

GH8 

Implementação de tecnologias de controle do 
uso e consumo da água (hidrômetros, 
medidores de vazão e tecnologias de economia 
de água). 

X X 

GH9 
Identificação de perdas hídricas na produção 
agroindustrial da fécula. 

X X 

GH10 Tratamento e reuso da água.  X 

GH11 Tratamento e reuso da água da chuva.   

GH12 
Sensibilização dos funcionários no que se 
refere aos recursos hídricos na agroindústria. 

X X 

GH13 
Solicitação dos dados acerca da gestão dos 
recursos hídricos adotada pelos fornecedores. 

  

GH14 
Exigência de práticas de gestão dos recursos 
hídricos dos fornecedores. 

  

GH15 

Engajamento entre agroindústria e fornecedores 
a fim de colaborar com a redução dos impactos 
da cadeia produtiva da fécula na qualidade e 
quantidade da água.  

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ressalta-se que foi respeitada a sinalização de cada respondente 

quanto à realização ou não realização da prática na agroindústria. Cada qual 

analisou de maneira diferente e pessoal, assim, ações recentemente iniciadas 

ou parcialmente empreendidas foram avaliadas de forma distinta pelos 

representantes das fecularias. 
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Segundo os dados do Quadro 10, da relação apresentada, a 

Fecularia A empreende dez práticas e a Fecularia B empreende oito práticas, 

das quais sete são realizadas em ambas. As diferenças estão representadas 

pelas GH3, GH4 e GH7, efetivas apenas na Fecularia A, e pela GH10, efetiva 

apenas na Fecularia B. Ademais, práticas posicionadas nas primeiras 

colocações na classificação ideal são também aquelas apontadas como 

efetivas. 

Dentre as práticas ideais para a Fecularia A, a GH1 foi apontada 

como a de maior importância. Devido ao recente estabelecimento da nova 

gestão, ainda verifica-se o legado da administração anterior em alguns 

aspectos, inclusive na ausência de um comitê e um conjunto de normas acerca 

da gestão dos recursos hídricos expressos formalmente. A goma de tapioca é o 

único produto para o qual estão descritas ações com o objetivo de preservar e 

nortear cuidados com a água. 

Nesse momento, cabe ao gestor a tomada de decisão e definição de 

direcionamentos concernentes ao uso da água, baseado na experiência 

vivenciada na agroindústria e em projetos realizados durante sua trajetória 

profissional. Desse modo, na ausência de diretrizes internas formalizadas, são 

comunicadas orientações na forma de diálogo com os funcionários. 

Por outro lado, a oficialização por meio de documentação foi 

iniciada, portanto a GH1 foi considerada, pelo diretor industrial, realizada na 

fecularia. Para o futuro, em busca de favorecer a exportação dos novos 

produtos, estão previstas ações a fim de adquirir a certificação ISO 14001 

(Sistema de Gestão Ambiental) e, consequentemente, a formação de um 

comitê, requisito para a obtenção da certificação. É admitido que mudanças 

dessa natureza demandem tempo por envolver a cultura convencionada na 

agroindústria. 

Da mesma forma, na Fecularia B, devido à existência do 

compromisso da liderança com o direcionamento acerca da gestão dos 

recursos hídricos, a GH1 foi considerada realizada. Contudo, tal qual na 

Fecularia A, não existem políticas formalizadas e um comitê interno 

estabelecido para tratar assuntos relacionados à agua, o gerente industrial 

assume a definição de regras, comunicadas oralmente, com base nas 

atividades diárias e outras situações vivenciadas na fábrica. 
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Em ambas fecularias, o uso da água é fiscalizado periodicamente, 

favorecendo a ciência da alta direção sobre a apropriação do recurso pelas 

agroindústrias (GH2), especialmente em relação ao processo produtivo. Na 

Fecularia A, o procedimento ocorre por meio de vistoria do diretor industrial na 

fábrica, acompanhado do líder de operação, com o intuito de verificar e 

entender os procedimentos de produção da fécula e os cuidados dedicados à 

utilização hídrica em cada etapa. Além isso, é inspecionado o efluente gerado e 

a atenção com seu descarte. Sob esses aspectos, novamente, há maior 

desenvolvimento no segmento da goma de tapioca. 

Na Fecularia B, referente à verificação da apropriação da água 

durante o processo produtivo, a vistoria é atribuída ao gerente industrial, 

enquanto a mensuração constante do volume de água dos poços semi-

artesianos é incumbida à responsável pelo controle de qualidade. 

Os resultados da vistoria semanal são aproveitados pela gestão 

(GH3) apenas na Fecularia A. Por meio deles são deliberadas ações corretivas 

e preventivas, com ênfase nas últimas. Essa dinâmica de inspeção, traduzida 

posteriormente em práticas definidas pela administração da fecularia, também 

não está documentada e configura um aculturamento gradual. 

Da mesma forma, o estabelecimento de metas (GH4), indicado 

como realizado e como a segunda prática ideal de maior importância para a 

Fecularia A, não está formalizado e com periodicidade delimitada. As 

atividades pertinentes à industrialização da mandioca são executadas com a 

utilização apenas do volume hídrico necessário, norteadas pelo propósito maior 

de não poluir as águas. 

Na Fecularia B, apesar de a GH4 ocupar a sétima posição, enquanto 

ideal, a princípio não existem metas estabelecidas para o uso da água na 

agroindústria, circunstância atribuída à característica familiar do 

empreendimento, onde as situações identificadas são resolvidas 

imediatamente, sem escopo com definição prévia, mas com o objetivo maior de 

reduzir o consumo. Como efeito, a GH3 também não é empreendida na 

fecularia. 

Dada a obrigatoriedade do atendimento das exigências impostas 

pela legislação, a prática GH5 é empreendida em ambas as agroindústrias. Na 

Fecularia B, foi sublinhada a ausência de registro de autuação ou multas 

cobradas por órgãos públicos.  
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A contabilização da água utilizada e o efluente descartado são 

contabilizados (GH6) nas duas agroindústrias, a fim de garantir o cumprimento 

das exigências legais pertinentes à captação e descarte dos resíduos líquidos. 

O consumo hídrico é moderado, quantitativamente, por meio da bomba que 

controla a entrada de água no processo industrial, haja vista o limite de 

captação dos poços. Quanto ao volume de efluente, é passível de mensuração, 

uma vez que consiste na soma da água vegetal da mandioca e da água 

adicionada durante a industrialização da raiz. Na Fecularia B essa mensuração 

não tem periodicidade definida, porém é efetuada. 

A contabilização do volume hídrico consumido em cada etapa do 

processo industrial (GH7) é verificada apenas na Fecularia A, embora não foi 

obtido o acesso a esses dados para esta pesquisa. A Fecularia B justifica a não 

realização do procedimento devido à água adicionada em uma fase ser 

reaproveitada em outras fases, assim, o controle da quantidade utilizada em 

cada uma delas é dificultado. Além disso, essa mensuração não é considerada 

importante pelo gerente industrial. 

Para o controle, reaproveitamento e redução da utilização de água 

(GH8) a Fecularia A e a Fecularia B adotam tecnologias. A título de exemplo, 

são medidores de vazão instalados nos poços artesianos e semi-artesianos, o 

biodigestor e, na Fecularia A, o hidrociclone, utilizado na purificação da fécula. 

Segundo o diretor industrial, a purificação realizada por centrífuga registra 

significativa perda hídrica. 

Nas duas fecularias a identificação de perdas hídricas (GH9) é 

realizada constantemente, inclusive nas vistorias, a fim de verificar eventuais 

vazamentos ou uso indevido da água pelos maquinários da agroindústria. 

Detectadas inconsistências, imediatamente são efetuadas as manutenções e 

regulagens necessárias. 

Indicada como a mais relevante para a Fecularia B, enquanto ideal, 

a GH10 foi apontada como empreendida apenas nessa fecularia. Conforme 

descrito nas etapas de produção de fécula, o reaproveitamento hídrico se dá 

por meio da água remanescente da centrífuga de concentração, reutilizada na 

pré-lavagem das mandiocas, enquanto que o tratamento, iniciado no 

biodigestor, onde ocorre a redução da carga orgânica, é finalizado com a 

condução do efluente às três lagoas de polimento, para remoção de agentes 

patogênicos. 
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Dentre as atividades indicadas como não realizadas pela Fecularia 

A, se destaca a GH10 por assumir a sexta posição na classificação das 

práticas ideais. Devido à carência de tratamento, decidiu-se por não sinaliza-la 

como efetiva, porém, a reutilização é uma realidade na agroindústria. 

Por outro lado, a água da chuva não é tratada, nem reutilizada 

(GH11) pelas agroindústrias. Embora o gerente industrial da Fecularia B seja 

favorável ao emprego desse recurso, a abundância hídrica na região e a 

necessidade de investimentos para exploração da água pluvial tornam o custo-

benefício não interessante neste momento. 

Apontada como efetiva nas duas fecularias, a GH12, na Fecularia A, 

se dá por meio do oferecimento de treinamento aos funcionários, com a 

intenção de sensibilizar e orientar quanto ao uso correto da água. Os 

resultados decorrentes da iniciativa são o entendimento da responsabilidade 

pelo uso e contenção de desperdícios. 

Na Fecularia B, além dos treinamentos e ações conduzidas por 

terceiros, contratados para palestrar sobre o meio ambiente e os recursos 

hídricos, a sensibilização é promovida em reuniões internas. Todavia, as boas 

atitudes são mantidas por menos de um mês após as atividades e retomados 

os antigos hábitos. Ressalta-se que, enquanto ideal, essa foi a prática 

apontada como a segunda de maior importância para o gerente industrial da 

fecularia. 

Por fim, as práticas GH13, GH14 e GH15, consideradas de menor 

importância enquanto ideais para a Fecularia A e para a Fecularia B, são 

compreendidas desnecessárias. Conforme mencionado anteriormente, a 

mandioca não requer irrigação, portanto, a apropriação do recurso hídrico pelos 

fornecedores se limita à água pluvial. 

 

5.5 Síntese e considerações acerca dos resultados 

 

Por meio das comparações foi possível admitir a existência de 

similaridade entre os valores classificatórios atribuídos às práticas de gestão 

dos recursos hídricos, na avaliação das atividades ideais, relação confirmada 

pelo Coeficiente de Spearman. Igualmente as práticas efetivamente realizadas 

e a forma como elas são empreendidas nas fecularias são semelhantes. 
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Em contrapartida, a PH total da fécula de mandioca manifestou 

diferença de 874,66 m³.ton-1 de fécula entre as agroindústrias, com total 

superior concernente à Fecularia A. No tocante ao consumo das fecularias, os 

possíveis fatores explicativos dos resultados não estão diretamente 

relacionados às práticas de gestão dos recursos hídricos, mas a elementos 

pertinentes aos procedimentos operacionais, tais quais a quantidade de água 

utilizada para processar a matéria-prima, a capacidade de processamento e os 

equipamentos utilizados. 

Todavia, a maior diferença entre os resultados das fecularias 

concentra-se na componente cinza, a qual integra em seu cálculo a 

concentração de poluente no efluente rejeitado ao final de todo processo. Essa 

variável, por sua vez, é afetada pela prática GH10, apontada como efetiva 

apenas na Fecularia B, a única agroindústria a realizar o tratamento em lagoas 

de polimento após passagem da água residual pelo biodigestor. 

Nessas circunstâncias, é razoável assumir a existência de uma 

relação de influência entre a gestão dos recursos hídricos e a PH das 

fecularias. A força dessa relação merece uma análise mais aprofundada, 

possivelmente evidenciada em um estudo que, para além do processo 

produtivo, contemple outras rotinas da agroindústria, a fim de investigar os 

efeitos de práticas não manifestados diretamente no processo produtivo, como 

o reflexo da sensibilização dos funcionários.  

Ademais, é possível verificar aspectos econômicos, sociais, 

ambientais e políticos envolvidos na apropriação da água pelas fecularias e a 

forma como os mesmos exercem influência sobre o uso e, consequentemente, 

a PH e gestão dos recursos hídricos de cada uma delas. 

Nesse sentido, o crescimento demográfico impulsiona o aumento 

das produções agrícola e industrial, para tanto, produtores a gestores lançam 

mão de tecnologias que, ao promoverem o incremento produtivo demandam 

também maior volume hídrico. 

Em comentário, o gerente industrial da Fecularia B explicou que as 

máquinas instaladas na agroindústria aumentaram a produção de fécula e, 

para isso, requereram muita água. As tecnologias utilizadas no campo 

igualmente afetam o consumo hídrico industrial, pois, com a mecanização de 

processos, como a colheita, a mandioca chega às fábricas com muito resíduo e 

necessitam de mais água para higienização. 
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Sob outra perspectiva, para o diretor industrial da Fecularia A, 

tecnologias fomentadoras da redução do volume de água adicionado ao 

processo produtivo, refletem na diminuição da captação dos poços e de perdas 

hídricas, e do consumo energético. Ademais, utilizada grande quantidade de 

água, há maior diluição do efluente e consequente comprometimento da 

fermentação no biodigestor e geração do gás. 

A preferência do consumidor pela fécula branca também implica 

maior consumo hídrico nas agroindústrias. Apesar do produto final deter a 

mesma qualidade, as mandiocas de casca escura resultam em uma fécula com 

manchas, contrariamente à fécula branca, resultante das mandiocas de casca 

clara. 

Todavia, raízes adequadas para a produção da fécula branca não 

são produzidas em todas as regiões, elas requerem condições específicas de 

solo e acarretam despesa logística para serem deslocadas dos municípios de 

cultivo às fecularias. Nesse contexto, as agroindústrias processam as 

mandiocas de casca escura e repetem a lavagem para obter a cor branca, de 

melhor comercialização principalmente quando destinada à alimentação, pois, 

nesse segmento a coloração clara é relacionada à qualidade. 

Esses exemplos de cenários vivenciados no cotidiano das fecularias 

reforçam o discurso da WWAP (2012), sobre o impacto na qualidade e na 

disponibilidade hídrica, decorrente do atendimento das exigências e do 

crescimento dos consumidores. 

A instalação compulsória de hidrômetros nos poços de captação é 

outro motivo de reflexão. Para o gerente agroindustrial da Fecularia B, a falta 

de fiscalização confere ao aparelho baixo custo-benefício, pois, além da 

cobrança de taxa periódica, são verificadas despesas decorrentes da 

instalação e manutenção. 

Sob esse mesmo viés, Empinotti, Tadeu e Martins (2013) atentam 

para a influência de pressões políticas no estabelecimento da legislação, as 

quais possibilitam a primazia do setor produtivo em detrimento da saúde e do 

meio ambiente, e podem conduzir a leis menos restritivas de qualidade hídrica. 

Como efeito, a PH Cinza é reduzida sem a necessidade de reavaliar os 

processos produtivos, pois será demandada menor quantidade de água para 

diluição dos poluentes devido ao maior volume permitido nos corpos hídricos. 
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Esses são alguns dos aspectos característicos do ambiente 

institucional no qual as fecularias estão inseridas, sendo que os mesmos 

exercem influência sobre o consumo da água nas agroindústrias, evidenciam a 

pluralidade de agentes envolvidos no uso desse recurso e a necessidade de 

contextualizar a PH. 

Assim como é influenciada por variáveis diversas, a PH tem 

potencial difuso. Seus resultados são capazes de amparar desde iniciativas 

educativas e de sensibilização, até a seleção de culturas para plantio, projetos 

de viabilidade, investimento em tecnologias, operações comerciais, 

posicionamento da organização, gestão de risco e demais vieses. 

No que toca as práticas de gestão hídrica efetivamente realizadas, 

como mencionado anteriormente, foram consideradas as indicações dos 

respondentes para as análises, contudo, é oportuno sugerir o fortalecimento 

dessas ações enquanto integrantes latentes da gestão das fecularias, bem 

como o estabelecimento de uma gestão hídrica mais concreta. 

Essa necessidade é evidenciada, principalmente, nas práticas 

indicadas no Quadro 11. Apontadas como realizadas nas fecularias em 

decorrência da responsabilidade particular dos gestores sobre o meio 

ambiente, ou do encaminhamento inicial de novas atividades, as práticas não 

eram executadas precisamente. 
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Quadro 11: Práticas realizadas pelas fecularias e sugestões para 
fortalecimento. 

Sigla 
Forma como as práticas de 

gestão hídrica são realizadas 
Sugestão de como realizar as 

práticas de gestão hídrica 

GH1 

Na existência de um comitê e de 
orientações formalizadas, o 
responsável pela prática é o 
diretor industrial e gerente 
industrial, respectivamente na 
Fecularia A e na Fecularia B. 

Formação de um comitê interno de 
gestão hídrica, integrado por 
funcionários representantes de 
atividades chave no consumo de 
água na fecularia. Ademais, 
formalizar, documentar e registrar 
orientações, decisões e estratégias 
estabelecidas. 

GH2 

As vistorias, realizadas com 
ênfase no processo produtivo, 
por si só, não são resultado, mas 
configuram procedimento para 
identificação de evidências 
pontuais. 

Controle sistematizado, registro e 
conhecimento periódico dos 
resultados de todas as práticas de 
gestão hídrica. 

GH3 

As evidências identificadas nas 
vistorias são convertidas em 
ações preventivas e corretivas. 

A sugestão anterior permite obter 
resultados passíveis de integração 
na gestão das fecularias, não 
limitada à prevenção e resolução de 
aspectos particulares. 

GH4 

Não existem metas formalizadas, 
com periodicidade e prazos 
estabelecidos. As fecularias 
trabalham, acerca dos recursos 
hídricos, com o objetivo de não 
poluir e mitigar o consumo. 

Definição e acompanhamento de 
metas para as práticas de gestão 
hídrica, a fim de garantir efeito e 
viabilizar a utilização das mesmas, e 
de seus respectivos resultados, na 
gestão das fecularias. 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As práticas supracitadas, bem como as demais inerentes à 

administração propriamente dita, demandam maior consolidação nas 

fecularias, frente àquelas relacionadas à aplicação de tecnologias, 

representadas, principalmente, pela GH6, GH7, GH8, GH9, GH10 e GH11.  

Em outras agroindústrias do setor verifica-se a mesma realidade na 

gestão dos recursos hídricos. Investimento em tecnologia de controle de 

captação hídrica, reuso da água da centrífuga na higienização das raízes, 

instalação de biodigestor para geração de gás a partir do efluente e utilização 

de lagoas de polimento são recorrentes em fecularias, seja para garantir o 

atendimento de exigências legais ou para otimizar a eficiência do processo e 

reduzir custos. À vista disso, essas práticas não conferem vantagem 

competitiva às fecularias estudadas, e tão pouco podem ser utilizadas no 

marketing das mesmas. 
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Apesar de empreendidos esses procedimentos, o expressivo volume 

de água, necessário para o funcionamento das fecularias, demanda dos 

dirigentes um comprometimento com práticas efetivas de gestão hídrica que 

transcendam atividades isoladas e integrem a gestão das agroindústrias, 

estabelecendo-se em todos os departamentos. 

Nesse sentido, possivelmente, a formação de um comitê de gestão 

hídrica seria capaz de alavancar outras das práticas listadas e propiciar a 

obtenção e o emprego de resultados consistentes na tomada de decisão, bem 

como na definição de estratégias, promovendo um retorno manifesto dessas 

iniciativas na administração das agroindústrias. 

Essa postura oportunizaria, além da ampliação do conjunto de 

atividades realizadas, pensar em investimentos com retorno de médio e longo 

prazo, como a captação, tratamento e reuso da água da chuva. Ao passo que 

implicam custos financeiros, tais ações configuram gestão de risco e percepção 

orientada à prevenção de impactos ocasionados por futuras crises. 

 

5.6 Dificuldades encontradas no desenvolvimento da pesquisa 

  

Em virtude da novidade do tema, foram enfrentadas algumas 

dificuldades no desenvolvimento desta pesquisa. Dessas, as quatro de maior 

relevância estão listadas e explanadas na sequência. 

Inicialmente, a escassez de estudos publicados quanto à aplicação 

da PH na agroindústria, principalmente no Brasil, apesar de conferir um 

diferencial às pesquisas na área representam também um desafio, dada a 

carência de experiências científicas anteriores capazes de nortear e amparar 

cálculos e discussões. 

O método consistiu no segundo motivo de dificuldade. Compostos 

por variáveis de caráter climático, de solo, da cultura, e outros, os cálculos são, 

possivelmente, melhor desenvolvidos sob uma visão técnica, detentora de 

maior compreensão sobre os elementos constituintes das equações, 

principalmente no tocante à PH da produção agrícola. 

Ademais, as diferentes possibilidades e flexibilidade na aplicação 

permitem adaptação dos procedimentos metodológicos para uma mesma 

equação, assim, a replicação de estimativas é prejudicada quando os valores 

considerados não estão claramente detalhados. 
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Ainda nesse sentido, sublinha-se a carência de dados nas bases 

para regiões específicas, coletados em períodos recentes e de acesso 

facilitado. Da mesma forma, foram empreendidos esforços na obtenção de 

todas as informações necessárias para os cálculos referentes às fecularias. 

A quarta dificuldade está relacionada à ausência de uma escala 

classificatória dos resultados da PH. Apesar da relatividade dos resultados, não 

é possível determinar, com respaldo bibliográfico, se uma PH é alta ou baixa, 

tampouco com base em comparações com outros cálculos, visto a quantidade 

de aspectos influentes no valor do indicador. Essas circunstâncias 

impossibilitam uma avaliação determinante. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de deter expressiva porção do total de água doce disponível 

no mundo, o Brasil não está eximido de enfrentar instabilidades hídricas, assim, 

são necessárias ações orientadas principalmente à produção agrícola e à 

atividade industrial, principais setores no consumo de água. 

O reconhecimento do impacto ambiental provocado pelos produtos 

do agronegócio, integrantes do mercado mundial de bens de alta demanda 

hídrica, requer uma análise holística da cadeia. Nesse cenário, foi considerada 

pertinente a proposta de mensurar a PH da fécula de mandioca, com o 

envolvimento dos elos da produção agrícola e da indústria, e verificar sua 

relação com as práticas de gestão dos recursos hídricos empreendidas nas 

fecularias estudadas. 

Para o cálculo do consumo de água na produção agrícola da 

mandioca, consideradas as condições edafoclimáticas mais próximas da região 

de Tupã e as características da mandiocultura, a PH totalizou 514,06 m³.ton-1 

de mandioca, representada em 99,93% pela componente verde. 

Os resultados da PH da industrialização da mandioca para a 

produção de fécula alcançaram 295,48 m³.ton-1 de mandioca, na Fecularia A, e 

107,91 m³.ton-1 de mandioca, na Fecularia B. Em ambas as fecularias os totais 

foram compostos em mais de 90% pela componente cinza. 

Verificados os consumos nos dois elos abarcados na pesquisa, para 

a Fecularia A, o total da PH da fécula foi de 3.238,12 m³.ton-1 de fécula, e para 

a Fecularia B 2.363,46 m³.ton-1 de fécula. Apesar do significativo volume de 

água e efluente, respectivamente utilizado e gerado nas fecularias durante a 

industrialização, o consumo indireto foi o mais representativo no valor total do 

indicador, caracterizado pela componente verde. 

Em resposta à pergunta norteadora desta pesquisa, a análise das 

práticas de gestão dos recursos hídricos sugeriu a existência de uma relação 

de influência entre as ações empreendidas nas fecularias e os resultados da 

PH. Não foram constatadas muitas divergências entre as atividades praticadas 

e a forma como são executadas nas agroindústrias, todavia, a diferença entre o 

valor da PH do processamento da mandioca para a produção de fécula em 

cada uma delas foi representada, majoritariamente, pela componente cinza, 

diretamente afetada pela prática GH10. 
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A GH10, que trata sobre tratamento e reuso da água, foi indicada 

como realizada apenas na Fecularia B, onde o efluente gerado na produção da 

fécula é submetido a mais etapas de tratamento, em comparação aos 

procedimentos executados na Fecularia A, e alcança menor concentração de 

DBO antes de ser descartado. Como efeito, a PH Cinza da Fecularia B foi 

inferior à mesma componente da Fecularia A em decorrência dessa prática de 

gestão hídrica. 

Da mesma forma, o Coeficiente de Spearman de 0,5857 e p-valor de 

0,0217, para um nível de significância de 5%, indicaram a existência de uma 

correlação positiva, de moderada a forte, entre as classificações dos 

representantes das agroindústrias para as práticas, enquanto ideais, sugerindo 

que as fecularias têm pontos de vista similares a esse respeito. Ademais, as 

práticas melhor classificadas são, de forma geral, as efetivamente 

empreendidas nas fecularias. 

O reconhecimento de aspectos do ambiente institucional no qual as 

fecularias estão inseridas é de relevância para a compreensão da apropriação 

da água por elas, o que abrange as mudanças tecnológicas necessárias para 

responder a demanda crescente, determinações de ordem legal e preferência 

do consumidor, afinal, embora o consumo doméstico participe do uso da água 

com o menor percentual, as atividades agropecuárias e industriais ocorrem em 

atendimento ao consumidor. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Dados gerais 

1. Histórico da agroindústria. 

2. Quais são as variedades de mandioca adquiridas pela agroindústria? 

3. Qual o processamento diário da agroindústria? (Tonelada de fécula/dia) 

4. A agroindústria produz apenas fécula ou também outros produtos? 

 

Dados para PH 

1. Quantas toneladas de mandioca foram recebidas nos últimos doze 

meses? (Se possível, dado mensal). 

2. Qual o volume de produto(s) intermediário(s) e de produto(s) final(is) dos 

últimos doze meses? (Se possível, dado mensal). 

3. O volume de produção é contínuo ou possui sazonalidade? Em caso de 

resposta afirmativa, qual(is) o(s) período(s) de maior e de menor 

produção? 

4. Qual a umidade média da mandioca, do(s) produto(s) intermediário(s) do 

processamento da fécula e da fécula? (Dado em percentual).  

5. Quais são as etapas do processamento da mandioca para a produção 

de fécula? (Pedir autorização para fotografar). 

6. Tem noção do volume hídrico total gasto na produção da fécula? (Total 

gasto). 

7. Qual foi a quantidade de água utilizada em cada etapa do 

processamento da mandioca para a produção de fécula nos últimos 

doze meses? (Se possível, dado mensal. Caso não saiba, propor que 

isso seja medido). 

8. É utilizado vapor em alguma(s) das etapas da produção de fécula? Em 

caso de resposta afirmativa, qual a quantidade de água utilizada em 

cada etapa do processamento nos últimos doze meses? (Se possível, 

dado mensal).  

9. Qual a origem da água utilizada nos processos da agroindústria? É 

utilizada água da chuva? Qual o volume mensal? 

10. Qual a vazão de cada etapa do processamento de fécula? (Volume / 

tempo). 
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11. Qual o volume de efluente gerado no processamento da fécula nos 

últimos doze meses? (Se possível, dado mensal). Quais poluentes 

compõem esse efluente? 

12. Qual a carga de poluente antes do tratamento? (Ppm / litro). Qual a 

carga de poluente depois do tratamento? (Ppm / litro). 

 

Gestão dos Recursos Hídricos 

1. Detalhes sobre a gestão dos recursos hídricos da agroindústria, das 

práticas até os responsáveis pelo planejamento e execução das 

mesmas. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

As práticas de gestão dos recursos hídricos, elencadas com base 

em Costa (2014), deverão ser classificadas conforme a ordem de importância 

das mesmas para o representante da organização respondente do 

questionário, sendo que 1 (um) é a mais importante e 15 (quinze) é a menos 

importante. 

Na “Classificação A” deverão ser consideradas as práticas ideais e 

na “Classificação B” deverão ser consideradas as práticas efetivamente 

realizadas na agroindústria. 

 

Nome da agroindústria: 

Nome do representante: 

Cargo ocupado pelo representante: 

Cidade da agroindústria: 

Número de funcionários: 

Classificação 
A 

Práticas de Gestão dos Recursos Hídricos 
Classificação 

B 

 

GH1 - Compromisso da liderança da 
organização com a formação de um comitê de 
gestão interno e a elaboração de políticas e 
orientações acerca da gestão dos recursos 
hídricos. 

 

 
GH2 - Conhecimento periódico da alta direção 
acerca dos resultados da gestão dos recursos 
hídricos da organização. 

 

 
GH3 - Envolvimento dos resultados periódicos 
da gestão dos recursos hídricos nas 
atividades de gestão. 

 

 
GH4 - Estabelecimento de metas de uso da 
água. 

 

 

GH5 - Identificação e atendimento das 
políticas públicas acerca da restrição do uso 
da água, descarte de efluentes e sanção da 
poluição dos corpos hídricos. 

 

 
GH6 - Contabilização do uso da água e 
descarte de efluentes inerentes às atividades 
da agroindústria. 

 

 GH7 - Contabilização do consumo de água  
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por etapa da produção agroindustrial da 
fécula. 

 

GH8 - Implementação de tecnologias de 
controle do uso e consumo da água 
(hidrômetros, medidores de vazão e 
tecnologias de economia de água). 

 

 
GH9 - Identificação de perdas hídricas na 
produção agroindustrial da fécula. 

 

 GH10 - Tratamento e reuso da água.  

 
GH11 - Tratamento e reuso da água da 
chuva. 

 

 
GH12 - Sensibilização dos funcionários no 
que se refere aos recursos hídricos na 
agroindústria. 

 

 
GH13 - Solicitação dos dados acerca da 
gestão dos recursos hídricos adotada pelos 
fornecedores. 

 

 
GH14 - Exigência de práticas de gestão dos 
recursos hídricos dos fornecedores. 

 

 

GH15 - Engajamento entre agroindústria e 
fornecedores a fim de colaborar com a 
redução dos impactos da cadeia produtiva da 
fécula na qualidade e quantidade da água.  

 

 




