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Resumo 

O objetivo foi calcular a pegada hídrica (PH) para cultura 
do trigo na região dos Campos Gerais do Paraná. Após o 
estabelecimento do balanço de água no solo e dos 
componentes verde e cinza da PH, constatou-se que a 
PH do trigo na região dos Campos Gerais do Paraná, em 
área experimental, foi de 914 m³ Mg-¹. Sendo 69% do 
valor correspondente ao componente verde e 31% ao 
componente cinza. O aumento da produtividade em 
regime de sequeiro reduz exponencialmente a PH. 

Introdução  

A demanda por recursos hídricos afeta a quantidade e 

qualidade da água, deixando-a indisponível para 

múltiplos usos. A PH é um indicador da utilização de 

recursos hídricos e contabiliza a utilização direta e 

indireta de água para a produção de bens e serviços, 

como a produção agrícola à campo (MEKONNEN & 

HOEKSTRA, 2010). O componente verde refere-se à 

precipitação efetiva e o cinza ao volume de água 

necessário para diluição dos poluentes que atingem um 

corpo hídrico, tendo como base padrões de qualidade da 

água.  O objetivo foi calcular a PH para o trigo, na região 

dos Campos Gerais do Paraná. 

Material e Métodos 

As informações meteorológicas, de solo e fitotécnicas 
foram obtidas junto às Estações Experimentais da 
Fundação ABC, referentes aos anos de 2007 à 2017. 
Com tais informações e auxílio do software CROPWAT 
8.0 (FAO, 2012), estabeleceu-se o balanço de água no 
solo para as áreas de produção de Castro-PR e Ponta 
Grossa-PR. No cálculo da pegada hídrica, realizou-se a 
estimativa dos componentes verde e cinza segundo a 
metodologia estabelecida por Hoekstra et al. (2011). As 
avaliações foram efetuadas por meio do coeficiente de 
determinação (R²), e o valor de probabilidade (p) 
associada ao teste de F. 

Resultados e Discussão 

A produtividade média não apresentou diferenças entre 

as localidades (4,53 Mg ha-1). Este valor, associado ao 

consumo de água resultou em PH de 914 m³ Mg-¹. Deste 

valor, aproximadamente 69% foi oriundo do componente 

verde e 31% do componente cinza. Esses resultados 

corroboram aos achados de Han et al. (2018). A melhor 

expressão do potencial produtivo do trigo em regime de 

sequeiro reduziu exponencialmente a PH, com R2 de 

0,84 (p<0,01) (Figura 1). Considerando a produtividade 

média do trigo na região dos Campos Gerais do Paraná 

de 3,00 Mg ha-1 (CONAB, 2020), a PH estaria próxima a 

1211 m³ Mg-¹.  Os resultados evidenciam que a maior 

produtividade eleva a eficiência do aproveitamento da 

água na produção do cereal (MEKONNEN & 

HOEKSTRA, 2010). 
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Figura 1. Valores de pegada hídrica para a cultura do trigo em relação 

à produtividade (2007-2017), região dos Campos Gerais do Paraná. 

Conclusões 

A PH do trigo na região dos Campos Gerais do Paraná, 
em área experimental, foi de 914 m³ Mg-¹. Sendo 69% do 
valor correspondente ao componente verde e 31% ao 
componente cinza. O aumento da produtividade em 
regime de sequeiro reduz exponencialmente a PH.  
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