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RESUMO 

A bovinocultura de corte possui peso econômico expressivo, tanto na balança comercial do 

país, quanto na economia do Estado de Rondônia. Na tentativa de avaliar o equilíbrio 

ambiental, a evolução humana e os recursos naturais, foram desenvolvidos indicadores de 

sustentabilidade como ferramenta importante na avaliação do uso correto desses recursos. A 

Pegada Hídrica - PH é um indicador do uso da água unidade de alimento produzido que 

considera não apenas o seu uso direto por um consumidor ou produtor, mas, também, seu uso 

indireto, e oferece uma perspectiva mais adequada e ampla sobre a forma como um 

consumidor ou produtor se relaciona com o uso dos sistemas de água doce. Este trabalho teve 

como objetivo, mensurar a Pegada Hídrica azul, verde, cinza e total por município, e elaborar 

mapas de dessimetria e observar as regiões mais impactadas pela bovinocultura, através da 

escala de cores de Pegada Hídrica. Para os cálculos, foram utilizados os dados da 45ª e 46ª 

Campanha de Vacinação Contra Febre Aftosa, referentes aos dois semestres de 2018 

distribuídos através de espacialização de ferramentas SIG em relação à área de pastagem 

disponível para o manejo bovino extensivo ao longo da bacia do Machado em Rondônia. 

Depois de calculadas, verificou que a distribuição é de 30% para PH azul, 70% para PH verde 

e 0% para PH cinza, e que os municípios inseridos na Bacia que apresentam maiores valores 

de PH total são Castanheiras, Nova Brasilândia D’Oeste, Urupá, Porto Velho e Rolim de 

Moura, e os com menores valores de Pegada Hídrica Total são Parecis, Jaru e Primavera de 

Rondônia. Realizado os testes estatísticos, observou-se que os dados de PH total não 

apresentam normalidade, e ao realizar o teste não paramétrico Kruskal Wallis entre os três 

tipos de PH, observou-se que o p-valor apresentou valor de 0,0001, representando que os 

valores apresentam diferença significativa entre si. Ao realizar o teste de comparação múltipla 

de Student-Newman-Keuls, observou-se que todas as três PH apresentam diferença 

significativa entre si, sendo a PH azul e verde com p-valor de 0,0222 e PH azul e cinza e PH 

verde e cinza apresentaram valor 0,0001, representando diferença altamente significativa. A 

distribuição espacial das PH é muito importante para identificar quais regiões da bacia podem 

ser mais impactadas por esse tipo de atividade econômica, e elaborar programas e medidas de 

prevenção para gestão dos recursos hídricos. 

“Palavras Chave:” Rondônia, Recursos Hídricos e Bovinocultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The beef cattle industry has significant economic weight, both in the country’s trade balance 

and in the economy of the state of Rondônia. In an attempt to assess environmental balance, 

human evolution and natural resources, indicators of sustainability were developed as an 

important tool to evaluate the correct use of these resources. The WaterFootprint – WF is an 

indicator on the use of water, which considers not only its direct use by a consumer or 

producer but also its indirect use, while also offering a better and broader perspective on how 

a consumer or producer relates to the use of freshwater systems. The objective of this work 

was to measure the blue, green and grey and total WF per municipality and to draw 

dissymmetry maps and observe the regions most impacted by the cattle industry, through WF 

colour scale. For the calculations, data from the 45th and 46th Vaccination Against Foot and 

Mouth Disease campaign were used over the course of two semesters in 2018, using of 

saptialization GIS tools in relation to the pasture area available for extensive cattle 

management along the Machado Basin in Rondônia. Once calculated, it was found that the 

distribution was 30% for blue WF, 70% for green WF, and 0% for grey WF. Municipalities in 

the Basin that have the highest total WF values are Castanheiras, Nova Brasilândia D’Oeste, 

Urupá, Porto Velho e Rolim de Moura and the lowest values of WF total are Parecis, Jaru e 

Primavera de Rondônia. After performing the statistical tests, it was observed that the data of 

total WF do not present normally and when performing the nonparametric Kruskal Wallis test 

between the three types of WF, it was observed that the p-value of 0.0001, representing that 

the values present significant difference between them. When performing the Student-

Newman-Keuls multiple comparison tests, it was observed that all three WF presented 

significant differences between them, being the blue and green WF with a p-value of 0.0222 

compared to the blue and grey WF and green WF and grey WF presented a value of 0.0001, 

representing a highly significant difference. The spatial distribution of WF is very important 

to identify which regions of the basin may be the most impacted by this type of economic 

activity, and to develop prevention programs and measures for water resources management.  

 

“Keywords”: Rondônia, Water Resources and cattle industry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural de extrema importância para a manutenção da vida no 

planeta, sendo sua utilização indispensável para diversas atividades humanas, considerada 

como um fator na produção do espaço geográfico que condiciona a localização e dinâmica de 

atividades humanas, além de empregada em diversos usos (RIBEIRO et. al. 2018; BARBOSA 

2012). 

A manutenção do equilíbrio entre as sustentabilidades socioeconômicas e ambientais 

requer não apenas uma compreensão dos fluxos econômicos. O conceito dominante de 

desenvolvimento sustentável consiste em descobrir como o planeta pode proporcionar 

recursos suficientes para assegurar o bem-estar das pessoas, presentes e futuras gerações, em 

toda parte (SILVA et. al. 2013). 

As atividades humanas não apenas consomem, mas também poluem uma grande 

quantidade de água. Grande parte desta poluição está relacionada como a falta de saneamento 

básico, que acarreta na contaminação das águas limpas com as residuais, comprometendo a 

qualidade da disponibilidade hídrica (OLIVEIRA 2018).  

Nas últimas três décadas, a intensificação do uso da terra na Amazônia tem se 

desenvolvido, principalmente, pela atividade agropecuária, com consequências para todo o 

sistema ambiental (NUNES et. al. 2015). Essa expansão exerce uma pressão crescente sobre 

os recursos naturais: áreas de pastagem ameaçadas pela degradação, desmatamento 

intensificado, cultivo da alimentação animal, escassez hídrica, poluição do ar, do solo e da 

água (ÁVILA 2018). Os recursos hídricos vêm se destacando cada vez mais nas reuniões que 

consideram assuntos de interesse globais causados pelo crescimento acelerado da população 

mundial e pelo consumo de produtos de origem animal nas dietas (CLASSE, 2018). 

O Brasil possui um mercado interno potencial para o consumo de alimentos, 

principalmente, para a carne bovina (Assis 2017). De acordo com o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2013) a bovinocultura de corte no Brasil, encontra-se em 

evidência, com estimativa de que até em 2020 a produção de carne ultrapasse 40% do 

mercado mundial. 

Segundo Pinto (2017), somente recentemente as questões das águas doces passaram 

a ser tema emergente na geopolítica mundial em função de sua escassez e mercantilização. 

Pelo fato de que muitos impactos ambientais ao meio ambiente serem resultado do sinergismo 

de outros impactos, há uma dificuldade em detectar e quantificar os danos, pois dependem de 

métodos confiáveis de mensuração, bem como do rigor metodológico à sua correta aplicação. 
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Na tentativa de avaliar o equilíbrio ambiental, a evolução humana e os recursos 

naturais, foram desenvolvidos indicadores de sustentabilidade como ferramenta importante na 

avaliação do uso correto desses recursos (HOEKSTRA et al., 2011). 

Mekonnen e Hoekstra (2010) ressaltam que o cálculo da PH calculada para cada sistema 

produtivo pode diferir, pois depende do local onde o sistema está localizado, disponibilidade 

hídrica local, do tipo de animal, a composição e origem dos alimentos e as formas de uso da água, 

como dessedentação, irrigação, resfriamento, lavagem 

Segundo a divisão de Silva e Zuffo (2002), a bacia do Rio Machado é a segunda 

maior bacia, das sete principais, do estado de Rondônia, sendo a maior dentre as bacias 

totalmente inseridas no estado. Krusche et. al. (2005) elucida que a bacia de drenagem do Rio 

Machado apresenta uma das regiões com maiores taxas de desmatamento na Amazônia, pois 

o desenvolvimento antrópico do estado em relação à bacia hidrográfica deu-se de forma 

insustentável. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo calcular a densidade bovina distribuída 

ao longo da área disponível para a pecuária extensiva na Bacia do Machado, mensurar a 

Pegada Hídrica azul, verde, cinza e total da bovinocultura de manejo extensivo por município, 

realizar testes estatísticos a fim de avaliar se há diferença significativa entre os tipos de 

Pegada Hídrica - PH dos municípios, e elaborar mapas de dessimetria e observar as regiões 

mais impactadas pela bovinocultura, através da escala de cores de Pegada Hídrica. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. LEGISLAÇÃO 

A Lei n° 6.938/81 dispõe da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) que 

poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta e 

indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como 

lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

De acordo com o Concelho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) artigo 1º da 

resolução 01/86, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas, sendo elas direta ou indiretamente. 

Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433 de 1997, a água é 

reconhecida como um bem de domínio público, limitado e dotado de valor econômico. A 

política ainda prevê que a gestão deve ser efetuada sem dissociação entre os aspectos da 

qualidade e quantidade proporcionando os usos múltiplos da água, considerando a bacia 
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hidrográfica como unidade territorial e exercendo administração descentralizada (BRASIL 

1998). 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, as águas são divididas em domínios 

federal e estadual, e sua administração envolve órgãos de diferentes esferas da administração 

pública e organização pública e privada. Martins e Felicidade (2006) citam que a Carta Magna 

do Brasil em vigor estabelece o domínio público e prevê a criação de mecanismos legais e 

modalidades de cobrança para o uso dos recursos hídricos. 

A Lei 9.433/97, conhecida com a Lei das Águas, institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

(SNGRH), tem como objetivo assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos e também a 

prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do 

uso inadequado dos recursos naturais. 

As Resoluções CONAMA 357/05 e 430/11 dispõem sobre o padrão de lançamento 

de poluentes e efluentes no meio ambiente e em corpos hídricos receptores, atendendo aos 

parâmetros estabelecidos de carga orgânica e nutrientes, como nitrogênio e fósforo. Nelas 

estão incluídas que o lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observar o 

disposto nas Resoluções quando verificada a inexistência de legislação ou normas específicas. 

Baseado em diagnóstico das bacias hidrográficas, os Planos Estaduais de Recursos 

Hídricos devem apresentar, diretrizes ou propostas de ações estratégicas, gerais e estaduais, e 

identificar as necessidades de aquisição de informações (dados primários) ao longo de sua 

vigência, capazes de suprir as deficiências constatadas e possibilitar uma melhor compreensão 

da realidade das bacias hidrográficas por ocasião da elaboração dos Planos de Bacias 

Hidrográficas (BRASIL 1997). 

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia (PERH/RO), as 

diretrizes e metas do são voltadas para a melhoria do sistema de gerenciamento de recursos 

hídricos, bem como para a conservação e recuperação da qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos e ambientais do Estado, disseminação de informações e desenvolvimento de 

conhecimento científico. 

Ainda é proposta do PERH/RO, integrar as iniciativas com entidades de outras 

instâncias governamentais (federal, estadual e municipal) que executam ou planejam a 

realização de políticas, programas e investimentos que estabeleçam relação direta ou indireta 

com os recursos hídricos no Estado. 
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2.2. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  

 

O Brasil é privilegiado por possuir em seu território, grande quantidade de rios e uma 

forte presença de chuvas, pois apresenta uma situação confortável e satisfatória de recursos 

hídricos quando comparada aos demais países (SILVA 2018). Existe uma distribuição 

espacial desigual dos recursos hídricos no território brasileiro. Cerca de 70% de sua 

disponibilidade hídrica está concentrada na região Amazônica, na qual se encontra o menor 

contingente populacional (SILVA et. al. 2015). 

Uma boa gestão de recursos hídricos necessita de ferramentas capazes de auxiliar na 

conciliação entre o crescimento constante da demanda por este recurso versus a oferta de água 

capaz de ser fornecida pela natureza, (SILVA 2018) tais como PH.  

A gestão dos recursos hídricos pode determinar quantidades e qualidade dos usos, e 

contribuir na distribuição da oferta de água, de forma a estabelecer a segurança hídrica aos 

usuários. A segurança hídrica deve ser garantida para a população e condições de consumo, 

produção industrial e agrícola para os outros setores da sociedade. Hoekstra et. al. (2005) 

propõe uma visão holística dos recursos hídricos através da consideração das esferas 

econômica, política e social. 

De acordo com Macedo Júnior e Silva (2018), segurança hídrica é definida como: 

condição na qual o uso e o consumo de água propiciam a manutenção dos benefícios 

ambientais, econômicos e sociais ao indivíduo, sociedade e a conservação do recurso natural 

em quantidade e qualidade. 

Para um bom gerenciamento e preservação desse recurso natural é necessária uma 

boa gestão da bacia hidrográfica, pois visa assegurar a disponibilidade de água em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos com base no manejo integrado dos recursos 

hídricos (DINATO, 2013). 

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a maior parte da água é utilizada 

pela agropecuária. A produção de alimentos é intensiva no uso da água, tendo assim o dever 

de prezar pelo uso eficiente deste recurso natural. (MACEDO JÚNIOR, SILVA 2018). 

De acordo com Hoekstra et. al. (2011), as estatísticas convencionais de uso da água 

se restringem somente ao uso direto do recurso natural, e cálculos corporativos ignoram o uso 

da água verde e cinza, desconsiderando o uso indireto, portanto a base de dados se torna 

limitada. 
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2.3. PEGADA HÍDRICA 

 

Hoekstra e Hung (2002) deram origem ao conceito de PH, que surgiu de uma 

ramificação da Pegada Ecológica, mas especificamente relacionando com a cadeia hídrica 

envolvida. A PH é definida como o volume de água total usada durante a produção e o 

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

(SILVA et. al., 2013). 

A PH contabiliza o uso consuntivo de água e apresenta-se como uma ferramenta de 

gestão eficiente de recursos hídricos pelo setor produtivo, como nas atividades agropecuárias 

de uma região (COSTA 2018). O cálculo de PH surge como uma ferramenta que auxilia na 

manutenção sustentável de água, possibilitando o crescimento de políticas públicas para 

melhorar a gestão de água pela comunidade (MENDONÇA et. al. 2013). 

A Figura 1 ilustra uma das formas de representação gráfica divulgadas pela mídia, 

que podem gerar dúvidas e questionamentos quando não se compreende a metodologia 

aplicada para obtenção dos valores. 

 

Figura 1 - Exemplo de Divulgação dos Valores de Pegada Hídrica na Mídia. 
Fonte: SABESP 2017. 

A PH é um indicador do uso da água que considera não apenas o seu uso direto por 

um consumidor ou produtor, mas, também, seu uso indireto, e oferece uma perspectiva mais 

adequada e mais ampla sobre a forma como um consumidor ou produtor se relaciona com o 

uso dos sistemas de água doce. Ela é uma medida volumétrica de consumo e poluição da água 
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(HOEKSTRA et. al. 2011). Atualmente, grande parte dos estudos são feitos pela Water 

Footprint Network. 

Menkonen e Hoekstra (2010) ainda subdivide a PH em três cores, azul, verde e cinza. 

A PH azul mensura a quantidade de água superficial e subterrânea que são incorporadas a 

bacia de drenagem. A PH verde refere-se ao consumo de água da chuva não escoada e não 

retorna a bacia, geralmente relacionada ao processo de produção vegetal. E a PH cinza é a 

quantidade de água necessária para diluição de poluentes do processo produtivo. 

O resultado da PH representa o montante de água virtual incorporada ao produto. O 

conceito de água virtual traz a ideia de que toda a água utilizada na fabricação de um produto 

(mercadoria, bem de consumo ou serviço) está “virtualmente” contida no mesmo (GARRIDO 

et al., 2010). 

Embora frequentemente utilizados como sinônimos, os conceitos de água virtual e 

PH apresentam uma diferença fundamental (CLASSE, 2018). A água virtual é um indicador a 

partir do ponto de vista de produção, e a PH é um indicador sob a perspectiva de consumo da 

água. 

A PH direta refere-se à água que é consumida e poluída no seu uso direto, para fins 

básicos. A PH indireta traduz a água embutida nos bens de consumo, em seus processos 

produtivos, como na produção de roupas, alimentos, combustíveis, etc. (OLIVEIRA 2018). 

Para padronizar a metodologia e organizar adequadamente as variáveis, Hoekstra et. 

al. (2011) delimita três componentes da PH: 

PH azul: consumo de água doce superficial ou subterrânea, incluindo quatro variáveis: 

a) Quando a água evapora; 

b) Quando a água e incorporada ao produto; 

c) Quando a água não retorna a mesma bacia hidrográfica, mas sim escoa para outra 

bacia ou para o oceano; 

d) Quando a água não retorna no mesmo período; por exemplo, quando e retirada em 

um período de seca e retorna em um período de chuvas. 

PH Verde: água da chuva consumida durante o processo de produção, 

correspondendo ao total de água da chuva que sofre evapotranspiração mais a água 

incorporada nos produtos agrícolas e florestais colhidos. 

PH Cinza: é definida como o volume de água necessário para assimilar a carga de 

poluentes baseado nas concentrações em condições naturais e nos padrões ambientais 

existentes. 
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A Espanha que tornou o primeiro país da União Europeia a adotar pegada hídrica na 

formulação de políticas governamentais (ALDAYA et al., 2010). Em 2008, o Ministério do 

Meio Ambiente da Espanha aprovou uma regulação que inclui a análise da pegada hídrica dos 

diferentes setores socioeconômicos como critério técnico para a elaboração dos Planos de 

Gestão das Bacias Hidrográficas (RIBEIRO, 2014). 

Cientes deste cenário, as lideranças mundiais têm despertado o interesse para o que 

uma possível escassez hídrica poderia causar a nível global (SILVA 2018). Elaborado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, os objetivos do milênio para o 

Desenvolvimento Sustentável no ano de 2030, o qual possui dentre os objetivos: “Assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos” e “Conservação e uso 

sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento 

sustentável”. Em termos econômicos, a escassez de um bem ocorre quando a sua procura é 

maior do que a sua oferta, num determinado mercado (BRANCO, 2018). 

Grandes populações obviamente fazem com que um país tenha consequentemente 

uma grande pegada hídrica, por isso, os criadores da metodologia defendem que é mais 

interessante observar a pegada hídrica per capta (MEKONNEN E HOEKSTRA, 2011).  

Foi calculada a PH per capta de diversos países como mostra a Figura 2 e pode-se 

perceber que existem fatores que influenciam nos valores de PH, e um deles é justamente a 

dieta da população. De acordo com Classe (2018), o maior consumo de produtos de origem 

animal produz uma pegada hídrica maior que dietas com produtos agrícolas de valor 

nutricional equivalente. 

 

Figura 2 - Pegada Hídrica Per Capta de Cada País. 
Fonte: Mekonnen e Hoekstra, 2011. 
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A PH funciona ainda como uma interessante ferramenta de gestão para auxiliar os 

governos em tomadas de decisão. De acordo com Silva (2018), utilizar a PH em estatísticas 

nacionais de água uma nação torna possível obter uma base de informações que pode auxiliar 

a elaboração de planos nacionais e regionais de recursos hídricos coerentes com as políticas, 

reduzindo assim os conflitos pelos usos múltiplos da água. Tais conflitos podem estar 

relacionados como outorgas de uso da água, observando a vazão ecológica do curso hídrico, 

demanda hídrica industrial em determinadas regiões com menor disponibilidade hídrica do 

país. 

O Brasil tem a maior fonte acessível de águas verde e azul do mundo e se figura 

como um importante exportador de água virtual (MENDONÇA et. al. 2013). Segundo o 

Departamento de Agricultura Americano, o Brasil é um dos maiores produtores de carne 

bovina do mundo. Foi em 2011 foi o segundo maior produtor e exportador do mundo (USDA 

2012). Esse comércio acaba por figurar um importante fluxo de água virtual, principalmente 

pelo significativo uso de água na produção pecuária. 

O mapeamento da PH da bovinocultura de corte no Brasil, possibilita uma avaliação 

estratégica do uso dos recursos hídricos em sua cadeia produtiva. É necessário otimizar o uso 

de água, tornando-o mais eficiente e visando a sustentabilidade da produção (Mendonça et. al. 

2013). 

O software CROPWAT foi desenvolvido pela Food, Agriculture Organization of the 

United Nation - FAO para planejar e gerir a irrigação, calculando as necessidades hídricas das 

culturas, tomando em consideração as caraterísticas do solo, do clima e da cultura, portanto é 

uma ferramenta útil para cálculos de PH Verde.  

O programa usa o método de Penman-Monteith para calcular a evapotranspiração de 

referência, com base nos dados climáticos mensais (BETTENCOURT 2018). O método de 

Penman-Monteith é um modelo estatístico padrão adotado pela FAO, e apresenta superioridade 

em relação aos outros métodos, pois é baseado em processos físicos e, explicitamente, 

incorpora os parâmetros fisiológicos e aerodinâmicos. (ALENCAR et. al. 2015). 

A utilização da metodologia da pegada hídrica em políticas públicas é recomendada 

pela FAO e pela UNESCO e já vem sendo utilizada na gestão pública de alguns países 

(CLASSE 2018). A água doce é um recurso escasso e sua disponibilidade ao longo do ano é 

limitada e a demanda é crescente. Isso se deve, principalmente, ao aumento populacional, ao 

crescimento da poluição em rios e lagos, às alterações antrópicas no ciclo hidrológico, e às 

mudanças climáticas (Silva 2018). Sendo assim, a pegada hídrica já excede níveis 
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sustentáveis em diversos lugares e é distribuída desigualmente entre as pessoas (HOEKSTRA 

et. al., 2011). 

De acordo com Menkonen e Hoekstra (2010), a produção de um quilo de carne 

bovina exige 15 mil litros de água (93% verde, azul 4%, 3% cinza da pegada hídrica), 

podendo haver variações globais e do tipo da bovinocultura, sendo corte ou leite, depende de 

fatores, tais como o tipo de sistema de produção e da composição e origem da alimentação do 

gado. 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para realizar os cálculos de PH da bovinocultura de corte da bacia do Machado, é 

necessário reunir algumas informações básicas, sendo elas a caracterização da região de 

estudo, estabelecimento das variáveis empregadas na metodologia e no processamento dos 

resultados.  

Para isso, a metodologia foi subdividida em subtópicos para melhor organizar as 

informações, e juntamente foi elaborado um fluxograma a fim de introduzir a metodologia de 

forma simplificada, como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 - Fluxograma da Metodologia. 

Fonte: Autoria. 
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3.1.CARACTERIZAÇÃO DA BACIA 

O estado de Rondônia está localizado na região norte do Brasil, compreendido entre 

as coordenadas 07º 58’ 37’’ S, 59º 46’ 49’’ W e 66º 48’ 20’’ W, com área territorial de 

237.765,29 km². 

O estado de Rondônia é banhado por sete bacias hidrográficas de acordo com o 

decreto nº 10.114/02 (BRASIL 2002), sendo elas Bacia Hidrográfica do Rio Guaporé 

(59.339,38 km²), Bacia Hidrográfica do Rio Mamoré (22.790,66 km²), Bacia Hidrográfica do 

Rio Abunã (4.792,21 km²), Bacia Hidrográfica do Rio Madeira (31.422,15 km²), Bacia 

Hidrográfica do Rio Jamari (29.102,70 km²), Bacia Hidrográfica do Rio Machado (80.630,56 

km²) e Bacia Hidrográfica do Rio Roosevelt (15.538,19 km²) (SILVA; ZUFFO, 2003). 

A bacia do Machado encontra-se situada na porção leste de Rondônia como mostra a 

Figura 4, banhando a maior parte dos municípios do estado e tem suas nascentes formadas 

pelos rios Comemoração e Pimenta Bueno. A confluência destes dois rios resulta no rio 

Machado que, ao longo do seu curso, recebe a contribuição de cinco rios tributários 

principais: Rio Jaru, Rio Urupá, Rio Rolim de Moura, Rio Machadinho e Rio Preto 

(KRUSCHE et. al., 2005). 

 

Figura 4 - Mapa de Localização da Bacia do Machado. 

Fonte: Autoria. 



19 

 

Segundo Leite 2004, a bacia do Machado percorre um setor com baixo impacto 

antropogênico na cabeceira e com maior grau de perturbação na região central da bacia, sendo 

que no seu trecho médio drena o setor mais impactado da bacia e, recebe os tributários Rolim 

de Moura, Urupá e Jaru, a jusante a vegetação predominante consiste de floresta nativa, onde 

ele recebe o aporte dos rios Machadinho e Preto. 

O rio Machado, também chamado Ji-Paraná, recebe esse nome após a confluência 

dos rios Barão de Melgaço ou Comemoração e Pimenta Bueno ou Apediá, próximo à cidade 

de Pimenta Bueno, sendo que suas nascentes estão localizadas no município de Vilhena 

(CPRM 2010). 

O estado de Rondônia é composto por 52 municípios, e 40 deles estão oficialmente 

inseridos na bacia do Rio Machado integral ou parcialmente, porém seis municípios estão 

presentes somente na fronteira da Bacia com área internas relativamente pequenas, como é o 

caso dos municípios citados na Tabela 1, portanto foram desconsiderados nos cálculos os 

municípios com área inserida inferior a 50 km², restando 34 municípios na contagem. 

 

Tabela 1 – Relação dos Municípios desconsiderados nos cálculos. 

Município Área do Município (km²) Área Inserida na Bacia (km²) 

Alta Floresta do Oeste 8.947 3,5 

Alto Alegre dos Parecis 3.950 0,48 

Cacaulândia 1.960 5,2 

Colorado do Oeste 1.450 16,5 

Corumbiara 3.600 12,27 

Pimenteiras do Oeste 6.010 0,86 

Fonte: Autoria 

 

A bacia contempla quatro terras indígenas estabelecidas, sendo elas Igarapé Lourdes 

no município de Ji-Paraná, Tubarão Latunde no município de Chupinguaia, Kwazá do Rio 

São Pedro no município de Parecis, terra indígena Uru-Eu-Wua-Wua inserida nos municípios 

Arvorada D’Oeste, Mirante da Serra, Jorge Teixeira e Jaru. 

Dentro da bacia também possuem quatro Unidades de Conservação, sendo elas a 

Reserva Biológica do Jaru localizada no município de Ji-Paraná, Vale do Anari e Machadinho 

do Oeste, Flona do Jamari em Candeias, Itapuã do Oeste e Cujubim, a Flona de Jacundá em 

Porto Velho e Candeias do Jamari e Parna de Campos Amazônicos inserido em Machadinho 

do Oeste, como mostra a Figura 5. 
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Figura 5 - Unidades de Conservação e Reservas Indígenas na Bacia do Machado. 

Fonte: Autoria. 
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3.1.1. Clima e Estações Pluviométricas 

A classificação do clima do Brasil se baseia em três sistemas que integram métodos 

quantitativos e de dinâmica atmosférica. A partir dessa classificação, o estado de Rondônia 

pode ser classificado como Equatorial no sistema relativo à gênese climática, havendo apenas 

uma pequena área do sul do estado que compreende o clima Tropical do Brasil Central, de 

acordo com IBGE 2002. 

O clima do estado apresenta duas estações bem definidas, verão e inverno, sendo 

verão compreendido entre os meses de maio a outubro correspondente a um período de baixo 

índice pluviométrico, e inverno de novembro a abril com alta precipitação pluviométrica.  

Segundo classificação de Köppen-Geiger, Rondônia possui dois tipos climáticos, 

sendo predominante Aw - clima tropical úmido com média climatológica da temperatura do ar 

durante o mês mais frio superior a 18 °C (megatérmico) e um período seco bem definido 

durante a estação de inverno, quando ocorre no Estado um moderado déficit hídrico com 

índices pluviométricos inferiores a 50 mm/mês. (RONDÔNIA, 2009). 

A precipitação pluviométrica anual na região central do estado é, em média, acima de 

2.000 mm, com umidade relativa do ar média de 82% e temperatura média anual oscilando de 

24 ºC na estação chuvosa a 25 ºC na seca (AGUIAR et al., 2006; WEBLER; AGUIAR, 

2007). 

Com a finalidade de verificar se a precipitação anual é suficiente para o 

desenvolvimento da cultura de Brachiaria decumbens, que é o alimento bovino mais comum 

em um regime de manejo extensivo, foram realizados levantamentos de 17 estações 

pluviométricas inseridas na bacia do Machado no portal HidroWeb, disponibilizados em um 

banco de dados com as informações coletadas pela rede hidrometeorológica e reúne dados 

sobre cotas, vazões, chuvas, evaporação, perfil do rio, e foram organizados na Tabela 2 a 

seguir. 

Tabela 2 - Estações Pluviométricas da Bacia do Machado. 

Ponto Código da Estação Nome Município 

1 1062001 Jaru Jaru 

2 862000 Tabajara 
Machadinho 

d'Oeste 

3 1160000 Marco Rondon Pimenta Bueno 

4 1161000 Vista Alegre Cacoal 

6 1062002 Seringal 70 Jaru 

7 1161001 Pimenta Bueno Pimenta Bueno 

8 1160002 
Fazenda Flor do 

Campo 
Pimenta Bueno 

9 1161002 Rolim de Moura Rolim de Moura 
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10 1062003 Mirante da Serra Mirante da Serra 

11 961003 Fabio (Boliche) 
Machadinho 

d'Oeste 

12 1061003 
Rondominas 

(Barrocas) 
Ouro Preto d'Oeste 

13 1062004 Theobroma Theobroma 

14 962001 Mineração Jacundá Porto Velho 

16 1261001 Parecis Parecis 

17 1260006 Chupinguaia Chupinguaia 

Fonte: Autoria. 

 Os dados de pluviosidade coletados juntamente com os dados da cultura específica, 

foram reunidas no software CROPWAT 8.0 e verificadas se há a necessidade de maior 

demanda hídrica para a cultura. Caso fosse necessário, seriam acrescidas as variáveis de 

irrigação forçada. 

 

3.1.2. Vegetação 

A vegetação do estado de Rondônia, de acordo com o ICMBio (2009), é 

caracterizada pelo contato entre as formações vegetais das Florestas Tropicais da Região 

Amazônica e as do Cerrado do Brasil Central, sendo predominante a floresta ombrófila aberta. 

Na bacia hidrográfica do rio Machado, no que tange à cobertura vegetal, há 

predominância da Floresta Ombrófila Aberta Submontana, porém, as áreas de pastagens 

também compreendem uma fração relevante da área da bacia. As categorias de vegetação são 

evidenciadas na Figura 5 a seguir. 
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Figura 6 - Vegetação da Bacia do Machado. 

Fonte: Autoria. 

Para uma descrição mais detalhada das classificações do mapa de vegetação, utilizou-se o 

Manual Técnico de Uso da Terra – 2ª Edição IBGE (2012). As principais formações vegetais 
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identificadas na bacia do rio Machado são áreas de Vegetação de Transição e Floresta 

Ambrófila Aberta. 

 

3.1.3. Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia 

 

A Lei Complementar nº 233, de 06 de junho de 2000, posteriormente alterada pela Lei 

Complementar nº 312, de 06 de maio de 2005, institui o Zoneamento Socioeconômico-

Ecológico de Rondônia, sendo o principal instrumento de ocupação, controle e planejamento 

de recursos naturais do estado. 

O Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia - ZSEE-RO 

buscou dividir o estado em zonas de acordo com as características de uso e ocupação de cada 

região, considerando suas potencialidades e restrições permitindo o desenvolvimento das 

funções sociais e do bem-estar de social, de forma sustentável (RONDÔNIA, 2007), como 

mostra a Figura 6. 
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Figura 7 - Zoneamento Socioeconômico Ecológico da Bacia do Machado. 

Fonte: Autoria. 

 



26 

 

A descrição da Figura 6 foi baseada na Lei Complementar Nº 233/00, que dispõe 

sobre o Zoneamento Socioeconômico – Ecológico do Estado de Rondônia – ZSEE com as 

seguintes observações:  

a) As áreas de Processo Acelerado de Ocupação Áreas são locais com cobertura 

florestal em acelerado processo de ocupação e desmatamentos descontrolados, com 

médio potencial social e agropecuária, bem como baixa e média vulnerabilidade à 

erosão; 

b) As áreas de Intensa Ocupação são locais com grande potencial e dotadas de 

infraestrutura para o desenvolvimento urbano, mas principalmente para o 

desenvolvimento rural (potencial agropecuário), com áreas de alto custo de 

preservação e baixa vulnerabilidade a erosões; 

c) As áreas de Baixa Densidade Populacional e Áreas Alta Fragilidade Natural e Baixa 

Potencialidade Econômica Áreas são propícia à exploração de terras, de alta 

vulnerabilidade a erosão, com restrições a conversão da cobertura vegetal em função 

da relevância dos ecossistemas na preservação dos recursos hídricos, ressaltando-se 

seu potencial para hidrelétricas de pequeno porte; 

d) As Unidades de Conservação de Uso Direto e Indireto, Áreas de Conservação dos 

Recursos Naturais e Terras Indígenas compreendem áreas institucionais, portanto é 

restrito a preservação natural, sendo permitido somente algumas atividades restritas, 

excluindo a atividade de agropecuária extensiva. 

 

3.2.DADOS DE ENTRADA 

Para os cálculos, foram utilizados os dados da 45ª e 46ª Campanha de Vacinação 

Contra Febre Aftosa, referentes aos dois semestres de 2018, disponível na plataforma do 

IDARON 2019, para gado de corte, totalizando um período de um ano (365 dias). 

Os rebanhos leiteiros e bubalinos não foram contabilizados devido à diferença de 

dessedentação e alimentação entre as espécies, e principalmente o gado leiteiro, em que o 

consumo de água varia de acordo com a produção do leite. Portanto a variação de consumo 

hídrico varia entre os tipos de rebanho, tipo de manejo, e pela dieta animal. 

Para padronização da metodologia, as informações coletadas são referentes à espécie de 

gado Nelore adulto, superior a dois anos de idade, sendo machos e fêmeas, pesando em torno de 

400 a 450 kg, pois é a espécie mais comum para o manejo de corte no estado de acordo com 

IDARON (2019).  
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Os animais inferiores a dois anos de idade foram desconsiderados no cálculo devido à 

variação da dieta, podendo estar na fase de amamentação ou quantidade de ingestão de água e 

alimentação seca com valores inferiores aos adultos, e, portanto, alteração dos valores de PH. 

Para que a real densidade de bovinos dos municípios fosse calculada, é necessário saber 

à área efetiva de pastagem que é disponibilizada para o manejo extensivo, observando o uso e 

ocupação do solo, e removendo as áreas como, centros urbanos, terras indígenas, fragmentos 

florestais e unidades de conservação.  

Os mapas temáticos de vegetação, divisão municipal, unidades de conservação, terras 

indígenas e uso e ocupação do solo relativos ao ano de 2018, foram coletados nas plataformas 

EMBRAPA (2019), Rio Terra (2019), ANA (2019), INPE (2019), ICMBio (2019) e IBGE (2019) 

e processados através de ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, através do 

software ArcGis 10.5 versão trial . 

Foram consideradas as áreas registradas de pastagem exclusiva para pecuária e áreas 

de manejo misto de pecuária extensiva e agricultura. Foram consideradas as áreas antrópicas 

urbanizadas, as Terras Indígenas e Unidades de Conservação e fragmentos florestais com 

extensão maior que 120 m, que vem a ser a precisão do arquivo SIG, pressupondo que nessas 

áreas não há manejo extensivo regularizado. 

Realizado as manipulações espaciais, a área efetiva de manejo extensivo foi calculada 

através da tabela de atributos do ArcGis 10.5 e utilizada para os cálculos de Pegada Hídrica. De 

acordo Patrícia (2018), Rondônia em 2018, predomina os sistemas extensivos de produção, e as 

pastagens mais utilizadas em são do gênero Brachiarias, portanto o cálculo de PH verde foi 

baseado nas variáveis da espécie Brachiarias decumbens. 

Para calcular a demanda hídrica de irrigação da pastagem, foi utilizado o programa 

CROPWAT 8.0 da Food and Agriculture Organization of the United Narions – FAO baseado 

na região de plantio, tempo de exposição solar, tipo de solo, e espécie de cultura. O programa 

fornece informações da quantidade mínima de água necessária para desenvolvimento de uma 

cultura nas determinadas condições regionais, e a partir dos dados de pluviosidade mensal, é 

determinado se a cultura necessita ou não de irrigação forçada. 
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3.3.CÁLCULOS 

3.3.1. Pegada Hídrica Azul 

 

Para o cálculo da PH Azul, foi considerada somente a variável de consumo direto, 

que é a dessedentação animal, levando em consideração a produção extensiva no estado de 

Rondônia, que geralmente não se faz uso de produtos processados, como ração animal, e nem 

foram consideradas a parte de abate e processamento animal. 

 

           *365             (1) 

Sendo: 

            = Pegada Hídrica Azul (m³), -considerando o período de um ano (365 dias). 

    = Incorporação da água azul (m³). 

365 = 365 dias, equivalente a um ano 

 

Como valor de referência de incorporação da água azul, para dessedentação animal 

diária, foi utilizado 37,8 L por unidade animal de 400 a 450 kg da raça Nelore, baseado em 

estudos da EMBRAPA (2017). 

 

3.3.2. Pegada Hídrica Verde 

 

O cálculo de Evapotranspiração da Cultura é: 

 

                          (2) 

Sendo: 

    = Evapotranspiração da cultura (m³),  

   = Coeficiente de cultura, 

    = Evapotranspiração de referência (m³). 

 

O valor de evapotranspiração de referência utilizado foi de 3,3 mm/dia baseado em 

Gonçalves (2015), relativo a uma região de pastagem, localizada dentro da Bacia do 

Machado. O coeficiente de Cultura (Kc) da Brachiaria decumbens utilizado foi de 1,04 

baseado em estudos de Junior Andrade et. al. 2010, em período de máxima área foliar e 

cobertura total do solo. 
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O cálculo da PH verde é apresentado pela seguinte Equação: 

 

        (       )                              (3) 

             = Pegada Hídrica Verde (m³),     = Evapotranspiração da cultura (m³),    = 

Incorporação da água verde na biomassa vegetal (m³),               Área utilizada para 

pastagem. 

De acordo com o software CROPWAT 8.0, dependendo da disponibilidade hídrica 

não há necessidade de irrigação da vegetação. Para o desenvolvimento da gramínea 

Brachiaria decumbens, necessita-se de no mínimo 420 mm de água, e fornecido os dados de 

precipitação média mensal das 17 estações pluviométricas, verificou que a chuva é capaz de 

suprir as necessidades da cultura em toda bacia, portanto não há necessidade de irrigação e a 

variável de irrigação forçada não foi considerada neste cálculo.  

Observa-se também que o período médio de cultura de 90 dias, de acordo com 

Pedroso et. al. (2016), portanto vale lembrar que mesmo no período de estiagem da região 

amazônica, a produção vegetal diminui, porém não é totalmente interrompida. O valor de 

consumo médio de biomassa vegetal diária para bovinos adultos da raça Nelore adotado foi de 

35 kg de Brachiaria decumbens (BRAS et. al. 2002), calculado num total de 365 dias.  

 

3.3.3. Pegada Hídrica Cinza 

 

Para cálculo da PH cinza, foi utilizada a seguinte equação: 

             
      

    
               (4) 

             = Pegada Hídrica Cinza,  

Sendo:  

V = Volume de poluentes excretado (m³), 

 Cmed = Concentração média de Nitrogênio, Fósforo (mg/L),  

Cmax – Concentração máxima permitida pela CONAMA 357 e 430 (mg/L), 

 

Haynes e Willians 1993 afirmam que os bovinos adultos da raça Nelore podem 

defecar entre 11 e 16 vezes por dia dependendo da dieta. Considerando o peso médio de cada 

defecação de 200,5 g, segundo Bras et. al. (2002a), o volume de fezes excretadas por dia, por 

unidade animal de manejo extensivo com dieta de Brachiaria decumbens varia entre 2,8 a 3,8 

kg de massa seca. Para fins desse estudo, foi utilizado o valor de 3,2 kg de dejetos bovinos 
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por animal. De acordo com Bras et. al. (2002b), o volume de água presente nas fezes 

corresponde a 40% da massa seca excretada, portanto, o volume lixiviado que pode atingir o 

corpo hídrico corresponde 1,28 L/dia por cabeça. 

O ambiente em que os animais defecam em um manejo extensivo não necessita de 

lavagem regular, como o de manejo intensivo, portanto dispensa a variável de limpeza dos 

estabelecimentos no cálculo.  

As concentrações médias diárias de nitrogênio e fósforo adotadas, foram realizadas 

em estudos de Bras (2002) em área de manejo extensivo foram de 0,416 mg/L e 0,16 mg/L e, 

portanto adotadas neste estudo. Para concentração máxima de nitrogênio amoniacal total, foi 

adotado o valor de 20 mg/L, que é o limite para lançamento em corpos hídricos de Classe 1, 

de acordo com a CONAMA 430/11. A concentração máxima de fosforo foi utilizada como 

referência Menkonen 2011 de 0,1 mg/L, visto que a Resolução CONAMA 430/11 não 

especifica limite de lançamento para o elemento Fósforo. 

 

3.3.4. Pegada Hídrica Total 

 

A PH Total é a somatória da PH azul, verde e cinza. 

 

                                          (5) 

         Pegada Hídrica total, 

       = Pegada Hídrica Azul, 

          Pegada Hídrica Verde e, 

        = Pegada Hídrica Cinza. 

 

 O resultado da PH Total vem a ser o valor final de apropriação de Recursos Hídricos 

dentro da bacia do Machado no período de 365 pela bovinocultura de corte extensiva. Assim, 

foram gerados mapas de dasimetria para melhor visualização gráfica das regiões que 

passaram por maior PH no ano de 2018. 

Os dados de PH foram sobrepostos aos arquivos SIG e os valores foram classificados 

em intervalos, a fim de especializar os municípios ao longo da bacia, através de paleta de 

cores das PH azul, verde, cinza e total. A classificação atribuída foi feita através do software 

ArcGis 10.5 de forma manual, sendo que na ausência de valores dentro da classificação, foi 

removida da paleta de cores. 
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3.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Encontrado os valores de PH total dos municípios, a base de dados foi processada e 

analisada por meio da estatística descritiva e inferencial, com o objetivo de observar as 

diferenças significativas entre os municípios. 

Primeiramente foi aplicado o teste de pressuposto de normalidade de Shapiro-Wilk 

com nível de significância de 5% (α = 0,05), e não atendido o pressuposto de normalidade, 

foram submetidos ao teste não-paramétrico de Kruskal Wallis, para verificar se há diferença 

significativa dos três tipos de PH relacionados. Somente com o teste de Kruskal Wallis não é 

possível determinar qual dentre as classes é diferente dos demais, por isso é necessário um 

teste de comparações múltiplas para identificar qual das variáveis é diferente 

significativamente das demais. 

Desta forma, foi realizado o teste de Student-Newman-Keuls para cada par de PH, 

para verificar se entre cada uma das variáveis houve diferença significativa. Todas as análises 

foram conduzidas com nível de significância de 5% (α = 0,05) e os testes foram manipulados 

no software Bioestat ® 5.0 e no software Excel ® 2016.   

 

3.5. DASIMETRIA 

Para a construção dos mapas de dasimetria a partir dos valores calculados de PH ao 

longo dos municípios da bacia, é necessário considerar a real área disponível para manejo 

extensivo de bovinos ao longo dos municípios, extraindo as áreas não conversíveis em 

pastagens, como as Unidades de Conservação, Terras Indígenas, áreas urbanas e regiões 

alagadas. 

Para isso utilizou-se o arquivo shape de vegetação, juntamente com o arquivo shape 

de zoneamento socioeconômico ecológico do estado de Rondônia já com os devidos 

tratamentos de delimitação da bacia. As áreas disponíveis para o manejo extensivo são 

subdivididas em classes na tabela de atributos dos arquivos, nos quais é possível evidenciar 

somente as classes desejadas, que são as áreas de pastagem exclusiva para criação bovina e 

áreas de manejo misto entre pecuária e agricultura. Tais áreas do arquivo representam as áreas 

registradas no IDARON (2019), relativas ao ano de 2018. 

Desta forma, após a preparação do arquivo, foram adicionados os valores de PH azul, 

verde, por município inserido e aplicado a distribuição geográfica dos dados. Os dados foram 

organizados de acordo com a paleta de cores que representa a cada pegada, sendo a PH azul na 
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cor azul, a PH ver na cor verde, a PH cinza na cor cinza, e a PH total na cor vermelha, pois 

representa a somatória das outras três. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os cálculos de PH realizados com as variáveis adotadas, a densidade bovina, a área 

de disponível para manejo em uma amplitude temporal de 365 dias, obteve-se os valores de 

PH por municípios distribuídos ao longo da bacia hidrográfica do Machado.  

Para a realização dos cálculos de PH de forma mais aproximada da realidade da 

bacia do machado, foi realizado o tratamento dos dados georreferenciados para obtenção da 

área efetiva de pastagem, observando o uso e ocupação do solo, relacionado à pecuária 

extensiva de cada município, a partir de um shape da vegetação, unido aos limites municipais 

no interior da Bacia, como mostra a Figura 8 a seguir. 
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Figura 8 - Área Efetiva de Manejo Extensivo. 

Fonte: Autoria. 

 

Grande parte da área dos municípios da região norte da bacia foram suprimidas do 

arquivo devido ao fato de que a geomorfologia do local é contemplada com áreas alagadas, 
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devido às represas de hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas na região. E pelo fato da 

falta de dados de registro das propriedades rurais no órgão gerenciador, IDARON 2019. 

A espacialização das cabeças de gado por município a partir da área efetiva, que foi 

calculada a partir da tabela de atributos do arquivo, foi organizada na Tabela 3 para verificar a 

densidade de bovinos em relação à área disponível. 

Tabela 3 - Espacialização da quantidade de Cabeças de Gado no Interior da Bacia. 

Nº 
Município 

Área Total 

(km²) 

Área da 

Bacia (km²) 

Área Efetiva 

(km²) 

Quantidade de 

Cabeças 

1 Alvorada D'Oeste 3.002 3.002 1542,62 195.689 

2 Ariquemes 4.420 881,5 326.94 65.129 

3 Cacaulândia 1.960 5,2 5,2 1.207 

4 Cacoal 3.790 1.621 1458.44 297.484 

5 Castanheiras 892 892 642,14 138.632 

6 Chupinguaia 5.120 5.120 2892,35 363.721 

7 Cujubim 3.860 3.600 353,06 27.535 

8 Espigão D'Oeste 4.520 870 820.88 115.952 

9 

Governador Jorge 

Teixeira 
5.060 1.321,4 740,05 33.329 

10 Itapuã do Oeste 4.070 2.312,8 23,21 828 

11 Jaru 2.940 2.940 2599,52 577.686 

12 Ji-Paraná 6.890 6.890 2369,78 205.419 

13 Machadinho D'Oeste 8.500 8.500 1081,35 46.310 

14 Ministro Andreazza 875 449,22 287,8 66.962 

15 Mirante da Serra 1.190 1.190 696,54 37.211 

16 

Nova Brasilândia 

D'Oeste 
1.150 1.150 828,75 257.711 

17 Nova União 805 805 589,2 118.209 

18 

Novo Horizonte do 

Oeste 
842 842 804,7 226.009 

19 Ouro Preto do Oeste 1.960 1.960 1740,55 308.628 

20 Parecis 2.540 2.491,8 897,87 105.302 

21 Pimenta Bueno 6.240 5.462 4555,2 409.858 

22 Porto Velho 34.000 4.432,2 22,51 1.164 

23 Presidente Médici 1.750 1.750 1486,98 426.841 

24 

Primavera de 

Rondônia 
605 605 494,28 102.183 

25 Rio Crespo 1.710 394,6 106,4 14.063 

26 Rolim de Moura 1.450 1.450 1275,16 326.114 

27 Santa Luzia D'Oeste 1.190 778,4 671,55 160.322 

28 São Felipe D'Oeste 541 541 518,75 157.208 

29 Teixeirópolis 460 460 443,27 88.434 

30 Theobroma 2.190 2.190 1329,19 210.949 

31 Urupá 831 831 764,36 108.290 

32 Vale do Anari 3.130 3.130 546,78 25.939 
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33 Vale do Paraíso 964 964 871,44 142.425 

34 Vilhena 11.650 2.926,8 2233,4 43.566 

Fonte: Autoria. 

Os municípios que contemplam Unidades de Conservação, Terras Indígenas e 

também as regiões de Áreas Alagadas, como as represas de UHE e PCH, que já são 

contabilizadas no arquivo de uso e ocupação para a pecuária ou agricultura, foram 

descontados, e, portanto, apresentaram valores baixos de área efetiva. 

Estabelecido à área disponível para o manejo extensivo e a quantidade de cabeças de 

gado presentes em cada município, foram calculados as PH azul, verde, cinza e a total de cada 

município ao longo do ano de 2018, e organizadas nas Figuras 9, 10, 11 e 12. 
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Figura 9 - Valores de PH Azul em milhares de metros cúbicos. 

Fonte: Autoria. 

 É possível notar que os municípios com maior PH azul no ano de 2018 são Nova 

Brasilândia do Oeste, Rolim de Moura e Castanheiras, e já os três com menores índices de PH 

são Jaru, Alvorada do Oeste e Parecis. Deve-se levar em consideração que para a PH azul não 

foi considerada a disponibilidade hídrica de cada município no cálculo, mas a variáveis que 

mais influência é a densidade bovina e a área disponível, em que quanto maior a quantidade 

de bovinos na região, maior será o consumo hídrico e ,consequentemente, maior a tomada 

hídrica na região. 

16,06 

1599,79 

923,87 

4258,14 

5654,81 

1220,12 

2699,92 

3555,64 

1965,04 

1452,85 

11,42 

379,90 

601,08 

638,94 

898,58 

7970,33 

1630,93 

1912,71 

1494,08 

16,65 

357,88 

2834,17 

1409,82 

194,03 

2910,46 

5889,13 

513,40 

4499,39 

2169,00 

459,84 

5018,26 

4104,39 

3118,25 

2211,96 

0 2000 4000 6000 8000 10000

Alvorada D'Oeste

Ariquemes

Cacaulândia

Cacoal

Castanheiras

Chupinguaia

Cujubim

Espigão D'Oeste

Governador Jorge Teixeira

Itapuã do Oeste

Jaru

Ji-Paraná

Machadinho D'Oeste

Ministro Andreazza

Mirante da Serra

Nova Brasilândia D'Oeste

Nova União

Novo Horizonte do Oeste

Ouro Preto do Oeste

Parecis

Pimenta Bueno

Porto Velho

Presidente Médici

Primavera de Rondônia

Rio Crespo

Rolim de Moura

Santa Luzia D'Oeste

São Felipe D'Oeste

Teixeirópolis

Theobroma

Urupá

Vale do Anari

Vale do Paraíso

Vilhena

Pegada Hídrica Azul (m³/ano) 
x1000 

M
u

n
ic

íp
io

s 
d

a
 B

a
ci

a
 d

o
 M

a
ch

a
d

o
 

PH Azul



37 

 

 

Figura 10 - Valores de PH Verde em milhões de metros cúbicos. 

Fonte: Autoria. 
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Os três municípios com maior PH verde foram Castanheiras, Urupá e Nova 

Brasilândia, e os três menores foram Parecis, Alvorada do Oeste e Jaru. No caso da PH verde, 

a variável mais influenciadora é a área disponível para o crescimento da cultura que serve de 

alimento bovino.  

Apesar de o ciclo da cultura de Brachiaria decumbens ser de três meses até atingir 

seu desenvolvimento completo, e de acordo com os cálculos do CROPWAT 8.0 realizados 

demonstrar que não há necessidade de irrigação para o cultivo, deve-se considerar que no 

inverno amazônico há meses em que os índices de pluviosidade são extremamente baixos, 

porém essa cultura é capaz de suportar o estresse hídrico até o período que os índices 

pluviométricos subam novamente. De acordo com o CROPWAT 8.0 a Brachiaria decumbens 

consegue suportar até 180 dias sem irrigação, podendo haver mudanças fisiológicas, como 

coloração amarelada. 
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Figura 11 - Valores de PH Cinza em Milhares de metros cúbicos. 

Fonte: Autoria. 
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 Nos cálculos de PH cinza observou-se que os dados obtidos são menores quando 

comparados as demais PH dos municípios, porém foram representados na mesma escala de 

unidade, que são m³/ano. Os três municípios com maior PH cinza são Nova Brasilândia Rolim 

de Moura e Castanheiras. Os três menores são Jaru, Alvorada do Oeste e Parecis.  

A PH cinza se relaciona diretamente a quantidade de consumo alimentar dos bovinos, 

se repetindo os munícipios mais impactados da PH azul e cinza. No caso da região onde há 

mais consumo, gerará também maior quantidade de resíduos. 
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Figura 12 - Valores de PH Total em Milhares de metros cúbicos. 

Fonte: Autoria. 
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A PH total vem a ser a somatória dos tipos de PH, portanto, os municípios com 

maior Pegada Hídrica total são Castanheiras, Nova Brasilândia D’Oeste, Urupá, Porto Velho e 

Rolim de Moura, e os com menores valores de Pegada Hídrica Total são Parecis, Jaru e 

Primavera de Rondônia. São muitos os fatores que podem influenciar em maior ou menor 

valor de Pegada Hídrica.  

Foi observada a variação dos tipos de Pegada Hídrica, demonstrados na Figura 13, 

em que a variável de maior valor é a Pegada Hídrica verde, representando 70% da Pegada 

Hídrica Total, seguido pela Pegada Hídrica Azul, com 30% e pôr fim a Pegada Hídrica Cinza, 

representando 0% da porcentagem total.  

 

 

Figura 13 - Gráfico de Setores das Porcentagens de Cada Pegada Hídrica. 

Fonte: Autoria. 

 O fato de a PH cinza ter apresentado proporção de 0% em relação as outra PH devido 

ao tipo de manejo extensivo que limita a utilização da PH cinza, visto que é contabilizado 

somente 40% da umidade das fezes nos cálculos, pois grande parte dos nutrientes é 

reabsorvido no meio ambiente em forma de nutrientes para o solo, contribuindo para o 

desenvolvimento de mais espécimes vegetais. 

Também se dá pelo fato de o tipo de manejo não possuir estabelecimento fixo, como o 

manejo de confinamento, em que é necessária limpeza periódica dos locais, favorecendo a 

autodepuração em corpos hídricos. 

Realizados os devidos cálculos de pegada hídrica, percebeu-se a partir da estatística 

descritiva, que a média de Pegada Hídrica Total diária de todos os Municípios da Bacia do 

Machado é de 20.097 m³. Num período de 365 dias, esse valor médio gera um total de 
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7.335.396 m³ no ano de 2018. Considerando a densidade média de bovinos na área disponível 

para manejo extensivo no interior da bacia, 150 cabeças por km², e um peso animal de 450 kg, 

a PH total é de 0,31 m³/kg, ou 31.000 l/kg para o bovino vivo. 

Através do teste de normalidade Shapiro-Wilk com significância de 5%, observou-se 

o comportamento dos dados e foi calculado p-valor de 0,01, portanto percebe-se que os dados 

não apresentam distribuição normal.   

Realizado o teste de Kruskal Wallis, observou que há diferença significativa entre as 

médias das Pegadas Hídrica Azul, Verde e Cinza de pelo menos um dos grupos. Para observar 

se houve diferença significativa entre cada par de Pegada Hídrica, realizou-se o teste de 

comparação Student-Newman-Keuls, que é um procedimento de comparações múltiplas para 

as PH segregadas, como mostra a tabela 5. 

Tabela 4 - P- Kruskal Wallis e Comparação Múltipla de Student-Newman-Keuls. 

Variável Resultados p-valor 

H 68,4410 - 

Graus de Liberdade 2 - 

p-Kruskal Wallis 0,0001 - 

PH Azul e Verde 16,4118 0,0222 

PH Azul e Cinza 41,2059 0,0001 

PH Verde e Cinza 57,6176 0,0001 

Fonte: Autoria. 

Percebeu-se que quando comparadas, todas as PH apresentaram diferença 

significativa entre as variáveis. Quando comparadas a PH Cinza com PH Azul e com a PH 

Verde, é possível notar que a variação dos dados é maior que quando comparada a PH Azul e 

Verde, visto que o p-valor 0,0001 é menor, e, portanto, representa diferença altamente 

significativa. 

 Foram organizados os mapas de dasimetria das PH em intervalos de classificação, 

apresentados nas figuras 14, 15, 16, e 17 apresentando paletas de cores, azul referente a PH 

azul, verde referente a PH verde, cinza referente a PH cinza e vermelha referente a PH total. 
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Figura 14 - Dasimetria da PH azul. 

Fonte: Autoria. 
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Figura 15 - Dasimetria da PH Verde. 

Fonte: Autoria. 
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Figura 16 - Dasimetria da PH cinza. 

Fonte: Autoria. 
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Figura 17 - Dasimetria da PH total. 

Fonte: Autoria. 

 

É possível notar que os municípios com valores mais altos de PH total estão situados 

na região central da classificação denominada, pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos, 
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Alto e Médio Machado, podendo significar que essas áreas são passíveis de sofrer impacto 

ambiental nos recursos hídricos e também no balanço hídrico. 

Na região do Baixo Machado, relativa à parte mais ao norte da bacia, mesmo que 

sofrida as devidas exclusões de arquivo devido ao uso e ocupação do solo das regiões 

alagadas, terras indígenas e unidades de conservação, é possível identificar as disposições das 

áreas rurais em linhas horizontais e verticais, em que próxima a elas existem regiões apagadas 

paralelas em linhas horizontais e verticais. 

Isso se dá devido à forma em que foi demarcada pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA 2019) nas propriedades rurais na região de 

Rondônia, em que os produtores rurais fariam uso da parte frontal da área e deixariam a parte 

final do terreno para Reserva Legal, fazendo com que as Reservas formassem um corredor 

ecológico interligado entre as propriedades. 

Cada tipo de PH demonstra uma tomada hídrica diferente, sendo apresentados valores 

independentes entre si. Isso mostra que dentro de uma bacia, ocorrem várias funções 

ambientais e usos múltiplos até a chegada no ponto exutório, sendo elas de forma direta ou 

indireta.  

As PH são influenciadas de acordo com as variáveis observadas. Uma variável que 

influencia em todos os três tipos de PH é a densidade de bovinos por municípios inseridos na 

bacia. De acordo com Menkkonen e Hoekstra (2011), os valores de PH são influenciados de 

forma diretamente pela demanda hídrica e a disponibilidade hídrica na região de estudo. 

Tendo pequena área disponível para uma grande quantidade de bovinos, implicam no 

aumento da demanda hídrica, e consequentemente os impactos ambientais gerados naquela 

área. 

Os resultados da Pegada Hídrica demonstram que a cadeia produtiva da 

bovinocultura de corte possui um grande potencial de tomada hídrica em Rondônia. Observar 

a distribuição espacial das PH é muito importante para identificar quais regiões da bacia 

podem ser mais impactadas por esse tipo de atividade econômica, e elaborar programas e 

medidas de prevenção para gestão dos recursos hídricos. 

A comparação de resultados com valores de outras regiões deve ocorrer de forma 

cautelosa, pois o consumo de água, os tipos de culturas vegetais, o manejo do objeto de 

estudo e a instalação irão determinar a eficiência de uso da água, e, portanto, influenciam nos 

valores. Porém, de acordo com Palhares (2012), não excetua a possibilidade de ter esses 

valores como referências a fim de melhorar as eficiências e estabelecer um valor padrão para 

cada região. 



49 

 

Em estudos feitos por Mendonça et. al. (2013) comparando a PH de bovinos em dois 

tipos de manejo, obteve-se para manejo extensivo a PH de 26.252 L/kg de carne (99,8% 

Verde; 0,01% Cinza; 0,14% Azul), e em manejo intensivo, obteve-se a PH 13.362 L/kg de 

carne (91,4%Verde; 8,3% Cinza; 0,3% Azul). Ao observar a mudança do manejo, os 

resultados indicam a redução de 50% na PH na criação bovina quando comparados os dois 

sistemas de produção.  

Também, observa-se que quando confinados, a PH cinza sobe de 0,01 para 8,3%. Em 

condições de menor área, o fator de absorção de nutrientes no solo é menor do que comparado 

ao manejo extensivo, portanto a carga de nutrientes lixiviada para o corpo hídrico mais 

próximo é maior. 

De acordo com WaterFootPrint (2019), portal americano de valores de referência de 

Pegada Hídrica Global, para a carne bovina a PH é de 15,400 m³/kg sendo predominante a PH 

verde (94%), num ciclo de vida de 3 anos, sendo incluído no cálculo o processamento do 

alimento. A plataforma traz que a PH da carne bovina (15400 l/kg) é muito maior que a PH da 

carne de carneiro (10400 l/kg), porco (6000 l/kg) ou frango (4300 l/kg). 

De acordo com Sanchez (2013), todo processo produtivo gera impacto ambiental no 

meio ambiente, podendo ser ele de menor ou maior impacto. A bovinocultura é capaz de gerar 

grande impacto nos recursos hídricos do estado de Rondônia, e esse fato deve ser avaliado de 

forma a abranger toda a cadeia produtiva direta e indireta. 

É fato de que a bovinocultura é a atividade econômica mais evidenciada em 

Rondônia e em estados na região Norte do País. Em situações de escassez hídrica, a Política 

Nacional de Recursos Hídricos fundamenta que o uso prioritário dos recursos hídricos deve 

ser direcionado para o consumo humano e para a dessedentação de animais. 

Porém deve-se avaliar se o atual sistema de manejo é o mais adequado e sustentável, 

e aplicar medidas de gestão para monitorar a bovinocultura de forma a atenuar os impactos 

ambientais nos recursos hídricos e em todas as esferas geomorfológicas da região. 

A quantificação da demanda hídrica necessária para se manter o manejo extensivo na 

bacia do machado é muito importante para se determinar a segurança hídrica de algumas 

regiões da bacia, visto que a tomada de água é maior em locais onde a PH total é elevada, e 

pode vir a comprometer a disponibilidade hídrica e a vazão ecológica em regiões mais 

susceptíveis a degradação ambienta. 

A PH está diretamente ligada ao impacto ambiental que poderia ser causado caso as 

condições geomorfológicas e disponibilidade hídrica sejam propícias, sendo elas maior 

predisposição a erosão e perda de solo, nível do lençol freático, e índices pluviométricos 
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relativamente baixos. Este trabalho ponderou as variáveis geomorfológicas, porém não 

considerou a disponibilidade hídrica local. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Os municípios que apresentaram maior valor de PH total são Castanheiras, Nova 

Brasilândia D’Oeste, Urupá, Porto Velho e Rolim de Moura, e os municípios com menores 

valores de PH Total são Parecis, Jaru e Primavera de Rondônia.  

Através dos mapas de dasimetria, percebeu-se que a região norte da bacia, apresenta 

regiões improprias para o manejo extensivo, sendo elas unidades de conservação, terras 

indígenas, áreas urbanas e áreas alagadas, que foram influenciadas pelos arquivos 

remanescentes de vegetação e zoneamento socioeconômico ecológico de Rondônia. 

Foi observado que a região mais impactada pela bovinocultura é a região central da 

bacia, podendo gerar consequências na disponibilidade em quantidade e qualidade dos 

recursos hídricos a jusante do local observado. A bovinocultura pode gerar um impacto 

ambiental negativo na disponibilidade dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, mesmo em 

regiões com alto índice pluviométrico, como é o caso da região Norte, que recebe em torno de 

2000 mm de chuva ao ano. 

Medidas de gestão ambiental devem ser empregadas para garantir que a 

disponibilidade hídrica para as regiões com maior valor de PH e a jusante não sofram o déficit 

hídrico nem tão pouco limitem suas atividades econômicas de forma arbitrária. Devem ser 

realizados estudos que observem as variáveis diretas e indiretas para garantir a real 

apropriação dos recursos naturais, sendo eles hídricos ou geomorfológicos para aplicação de 

medidas mitigadoras e preventivas, afim de assegurar o real impacto ambiental observado. 

Para trabalhos futuros, recomenda-se que sejam feitas os cálculos de  PH dos bovinos 

de outras classificações, como bubalinos e gado leiteiro da mesma bacia e do mesmo tipo de 

manejo extensivo para que sejam quantificados também e somados aos bovinos de corte para 

que se tenha uma informação mais completa da PH total e do possível impacto causado na 

bacia hidrográfica do Machado. 
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