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1. INTRODUÇÃO

A água é uma substância presente na natureza, importante para todas as formas de vida, além 

de ser um recurso natural e renovável. Encontrada cada vez mais escassa e limitada no mundo todo, 

devido a sua má utilização e a falta de racionalização. Nesse cenário de escassez, surge a economia 

dos recursos hídricos, a qual possui foco no estudo dos recursos escassos.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A água é essencial à vida, sendo indispensável a várias atividades socioeconômicas e para os 

ecossistemas. É possível observar a dependências da sociedade pelos recursos hídricos atualmente, 

através dos diversos usos.



A ideia  na qual  os  recursos hídricos  são fonte  inesgotável  e  de capacidade  infinita  veem 

acompanhando a vida humana por muito tempo, porém, esse modelo de pensamento hoje está sendo 

substituído  pela  conscientização  e  racionalização,  mas  ainda  há  muito  que  se  fazer  para  que 

ocorram mudanças  no  cenário  de  escassez  e  assim se  alcance  a  sustentabilidade.  Os  usos  dos 

recursos acarretam sérios problemas ambientais, como a perda de ecossistemas e da biodiversidade, 

mudanças qualitativas e quantitativas na água, além da interferência nos sistemas socioeconômicos. 

A água é utilizada de diversas maneiras pelo homem, tais como para abastecimento humano, 

abastecimento industrial, irrigação, geração de energia elétrica, navegação, assimilação e transporte 

de poluentes, preservação da flora e fauna, aquicultura, recreação (BRAGA et al. 2005; DERÍSIO, 

2007).

A  quantidade  de  água  no  planeta  encontra-se  me  torno  de  70%,  porém água  doce  para 

consumo humano  se  encontra  em baixas  quantidades  (3%),  distribuídas  entre  geleiras,  águas  e 

subterrâneas e em menor quantidade na superfície. Essa realidade apenas mostra como é precária a 

água disponível ao consumo humano. 

A economia possui seu foco no estudo dos recursos escassos, devido à escassez da água e 

todos os conflitos provenientes de seu uso, a mesma tornou-se também uma de suas preocupações. 

Com isso  a  água  passa a  ser  reconhecida  como recurso  hídrico  no  momento  em que  se  torna 

limitada e escassa. Além disso, a água se encontra mal distribuída em todas as regiões, nota-se a 

carência desse recurso em algumas localidades e a abundância em outros, por isso a economia dos 

recursos hídricos visa também à alocação do mesmo. 

Uma  parcela  substancial  dos  usos  de  água  são  considerados  como  causadores  de 

significantes  impactos  sociais,  econômicos  e  ambientais,  independente  se  ocorrem  direta  ou 

indiretamente.  Os  valores  das  pessoas  em relação  à  água,  incluem  valores  econômicos  e  não 

econômicos, como valores de uso e valores de não uso. No passado, o foco dos valores da água 

estavam relacionados aos valores de uso, os quais permitiam o crescimento da economia, hoje seu 

foco está intimamente relacionado aos valores de não uso, ou seja, para sua conservação.

Podem ser identificadas três classes de usos relacionados aos recursos ambientais: o  valor 

de uso,  relacionado ao valor  de uso do ambiente  como recurso para promover  o bem-estar  da 

sociedade, engloba a apropriação direta e indireta.



O valor de opção de uso, que é o valor derivado do uso potencial do ambiente para o bem-

estar da sociedade. Diferente do valor de uso, esse se refere ao uso provável que pode ocorrer no 

futuro, enquanto o valor de uso refere-se ao uso corrente do ambiente. O valor de opção de uso ou 

de uso futuro inclui o reconhecimento do risco de acabar o recurso.

O valor de existência é o valor estabelecido pela sociedade, pela simples existência de um 

bem ambiental, ou seja, o não uso, relacionado a valores éticos e morais, que atribuem direito ao 

ambiente a todas as formas de vida do planeta, engloba a subjetividade dos indivíduos perante os 

recursos.

Em uma análise econômica, de acordo com Lanna (2001), o desenvolvimento de um local 

pode ser mantido se todo seu estoque não seja reduzido. O desenvolvimento de um local é formado 

pelo:  capital natural,  Kn,  representado pelos recursos naturais;  capital humano, Kh,  formado 

pela  engenhosidade  e  conhecimento  humanos;  capital  físico  ou tecnológico,  Kt,  formado  pela 

infraestrutura criada pelo homem e o capital moral (ético) e cultural, Kc.

O capital natural deveria ser constante, porque é insubstituível, o mesmo deveria aumentar, e 

a população declinar, o que evitaria muitos problemas relacionados à urbanização e a degradação 

dos  recursos  ambientais.  Os  usos  dos  recursos  hídricos  envolvem custos  sociais,  ambientais  e 

econômicos expressivos. 

Quanto menor a disponibilidade de água menor será a economia do país  ou região, isso 

devido à água ser um bem de valor econômico urbano. Com a menor disponibilidade observa-se a 

questão social, as consequências da falta de água aparecem para as sociedades presentes e futuras, 

com a temida escassez. Também é possível incluir a interface ambiental, com a perda da flora e 

fauna e a perda de ecossistemas.

A corrente econômica convencional (neoclássica) considera que a escassez de um bem ou 

serviço ambiental eleva seu preço e induz a inovações que poupem esse serviço, aumentando sua 

eficiência ou apenas substituindo-o por outro recurso mais abundante.

Outra corrente, chamada economia ecológica, vê o sistema econômico como um subsistema 

de um todo maior que o contém, impondo restrição a sua expansão.

Capital  econômico  e  recursos  naturais  são  complementares.  O  progresso  cientifico  e 

tecnológico  são  fundamentais  para  aumentar  a  eficiência  na  utilização  dos  recursos.  A 



sustentabilidade do sistema econômico não é possível sem a estabilização dos níveis de consumo de 

acordo com a capacidade de carga do planeta. 

4. CONCLUSÃO

O crescimento  econômico  pode  ter  um custo,  maior  que  o  benefício,  podendo torná-lo 

antieconômico,  pois  muitas  das  transformações  promovidas  pelo  processo  econômico  são 

irreversíveis. 

As  atividades  econômicas  sempre  foram  e  serão  indissociáveis  dos  ecossistemas.  A 

economia  deve  incorporar  as  questões  ambientais  e  sociais  da  atualidade,  pois  estas  possuem 

importância crucial na vida humana e em suas relações.

Com o aumento da população, aumentaram-se as demandas por água, e esse recurso escasso, 

sofre alterações qualitativas e quantitativas todos os dias, seja pelo desmatamento, pelas mudanças 

no ciclo hidrológico ou pela poluição, mas todas as alterações são oriundas de causas humanas. 

Provavelmente  em  um  futuro  próximo  quem  impulsionará  o  desenvolvimento 

econômico/tecnológico serão os estoques de reservas naturais.
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