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APONTAMENTOS TEÓRICOS PARA UMA GEOGRAFIA ECONÔMICA
DOS RECURSOS HÍDRICOS
Clécio Azevedo da Silva*

RESUMO:
Os recursos hídricos possuem um valor social para os sistemas humanos na condição de suporte,
recurso stricto sensu e meio de produção. Em qualquer dos casos, esse vínculo demanda a atribuição
de funções a determinadas unidades ambientais – definidas aqui como ‘espaços de recursos hídricos’
– dotando estas, também, de um valor social. Na sociedade capitalista, este valor explica-se,
sobretudo, como valor-mercadoria, o qual ao entrar em circulação no sistema produtivo permite a
apropriação de renda pelos usuários dos recursos hídricos.
PALAVRAS-CHAVE:
Recursos hídricos; Espaço de recursos hídricos; Valoração; Renda absoluta; Renda diferencial.
ABSTRACT:
The water resources have a social value to the human systems as a support condition, resource
strictu sensu and as means of production. In both situations, such an association imply the attribution
of functions to certain environmental units - defined here as “water resources’ spaces” - endowing
a social value to them, too. In the capitalist society, this value is justified, above all, as commodity,
which once enrolled in the productive system allows the appropriation of income by the users of
those water resources.
KEY WORDS:
Water resources; Water resources’ space; Valuation; Absolute income; Differential income.

Introdução
Tomando como ponto de partida deste
trabalho a idéia de que os fatores ambientais
são convertidos em matéria econômica ao serem
incorporados à lógica dos sistemas produtivos,
pode-se afirmar que a geografia econômica é
um vali oso cam po d e e st ud os sobr e a
apropriação e utilização dos recursos naturais,
em geral, e dos hídricos, em particular.
Sob esta perspectiva, a ação das forças
d a nature za sobr e si m esm as, ge rand o a
dinâmica climática e as estruturas geológicas e
geomorfológicas que formam os oceanos, as
redes hidrográficas e os aquíferos subterrâneos,

não pode ser percebida como tempo social, mas
como tempo da evolução geral do planeta. A
ação transformadora do homem sobre o meio é
o que vai transferir a complexidade física,
química e biótica dos fatores ambientais à
re al idade social, im pre gnand o- lhe s d e um
significado histórico. Este significado, por sua
vez, é inseparável das condições de produção
e repartição do excedente ditadas pelo modo
de produção hegemônico. Não é por outro
motivo que os recursos hídricos só podem ser
observados em sua totalidade como variável
social e não como matéria neutra - como se a
utilização da natureza estivesse simplesmente
condicionada ao conhecimento que se tem sobre
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ela. A própria produção desse conhecimento se
apresenta como a negação da neutralidade,
uma vez que o progresso da ciência e da técnica
é um componente afirmativo da hegemonia.
Neste contexto, o saber-fazer acerca da natureza
é afetado não só pela complementaridade entre
as diferentes disciplinas, mas também pela
oposição entre elas – e dentro delas - na medida
e m que sua apr ox im ação di al ét i ca sej a o
catalisador dos valor es e das ambições da
ciência.
É necessário, pois, desnaturalizar os
recursos de modo a desvencilhar-nos da noção
d e nature za como d ád iv a ou enti dade ahistórica; de outra forma, não há como avançar
efetivamente em análises sobre as diferentes
formas de apropriação dos recursos hídricos e
seus significados na sociedade contemporânea.

1 - Usos e valores dos recursos hídricos
água,

Os recursos hídricos compreendem a
e m e st ad o pur o ou não, e suas
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propriedades químicas, físicas e bióticas. Esses
recursos estão reunidos em lagos, rios, oceanos,
lençóis freáticos etc., constituindo o que se
convencionou chamar de “hidrosfera”, cujo
v ol um e pode se r pe nsad o e m te rm os d e
r eser vatór ios
e fl uxos. O s
p ri ncip ai s
r eser vatór ios
são
os
oceanos
(aproximadamente 97% do total), seguidos dos
continentes (cerca de 2,5%) e da atmosfera
(menos de 0,1%). Os principais fluxos são a
evaporação, a precipitação e o escoamento para
os oceanos.
Tai s
re cur sos
estão
associados
diretamente à reprodução da vida humana e,
por isso mesmo, são uma constante histórica.
Porém, a importância destes varia em função
das demandas próprias de cada sociedade,
considerando as diferentes possibilidades de
aproveitamento dos mesmos. Para efeitos de
uma classificação genérica, podemos reunir os
recursos hídricos em quatro grupos segundo a
finalidade, tal como está apresentado no quadro
1:
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Cabe observar que o uso dos recursos
hí dr icos com o part e de uma p ai sage m ou
ambiente significa, de fato, o aproveitamento
da condição original da natureza como um tipo
particular de meio de produção, pouco ou nada
modificado pelo homem. Uma corredeira natural
de um rio pode ser utilizada como meio de
produção de uma atividade turística, como o
rafting. Da mesma forma, os mananciais de uma
bacia hidrográfica podem ser tomados como
meios de produção da água para a agricultura.
O desafio de incorporar as paisagens/
ambientes no sistema produtivo residiria nos
e s f o r ç o s p o r m e d i r, r e g u l a r e t o r n a r
pr ev isí ve is os pr ocessos que são p róp ri os
da natureza, manifestos desde o simples ato
d a e x t r a ç ã o o u c o l e t a a t é a s o f i s t i ca d a
manipulação da biotecnologia. A ideologia de
domínio da natureza nos diferentes modos
de produção e os limites encontrados pelo
progresso té cnico - e m relação ao
conheci ment o e manej o dos pr ocessos
nat ur ai s - é q ue v ão de t e r m inar e m q ue
medida a sociedade é capaz de incorporar
as paisage ns e os ambientes na economia
em geral 1.
Enq uan t o p e r sp e ct i v a g e og r á f i ca é
int eressant e not ar q ue, sob q ualq uer
hip ótese de uso, os r ecur sos hídri cos
aparecem vinculados a certos meios físicos
e que também suas características originais
se definem nestes meios. O exemplo mais
usual é o da bacia hidrográfica, mas devese incluir, ainda, as unidades do zoneamento
costeiro (ambientes marítimo-terrestres), as
bacias hidrológicas ou hid rogeológi cas
(aquíferos subterrâneos), as zonas de alta
montanha (cordilheiras ou vales nevados) e
outras áreas especiais (regiões polares, por
e x e m p l o ) 2. É i m p o r t a n t e r e s s a l t a r q u e ,
mesmo considerando a possibilidade de se
cap tar ág ua di re tame nte d a at m osfe ra, é
possíve l o seu reconhecimento geog ráfico,
pois a qualidade e a disponibilidade deste
recurso vão var iar segundo o reg ime
cli máti co cor r espond ente a cada l ug ar ou
região do planeta.
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O v ínculo ge og ráfi co ob ri ga um
aproveitamento dos recursos hídricos in situ,
ainda q ue sej a d e modo p r el im inar p ar a
transladá-los a lugares (de transformação e/ou
de consumo) di st antes. De st a form a, não
simplesmente os recursos, mas também suas
bases físicas são objeto de uma valoração
social, o que as coloca no status de fatores
ge oeconômi cos da pr odução de e xce dente
coletivo.
A valoração expressa-se concretamente
pela funcionalização da base física ao atribuirse, no mínimo, uma utilidade social aos recursos
que disponibiliza. Por exemplo, uma zona de alta
m ontanha tr adi ci onal me nt e usada com o
pastagem no verão adquire um valor social como
fonte de recursos hídricos no momento em que
se define uma possibilidade de usar a superfície
nevada como lugar para a prática de esqui.
Tecnicamente, caberia examinar esse espaço
funcionalizado como um espaço de recursos
hídricos3; no caso, se trataria de um espaço do
recurso hídrico “neve”.
Porém, não é raro que a um mesmo
espaço de recursos hídricos possa-se atribuir
várias utilidades, simultaneamente ou não. Uma
mesma zona de alta montanha pode oferecer
atividades esportivas e turísticas sobre a neve
nos meses de inverno e abastecer de água
p ot áv el agl om e rações urb anas de pois d o
degelo. Desta forma, a funcionalização pode ser
e st ud ad a com o pote nci al ou e fe ti va,
d ep ende nd o d a di ve r si dade d e r ecur sos
existente ou realmente utilizada do espaço
físico, o que faz da valoração o resultado de
uma lógica complexa.
A definição de um ou mais usos efetivos
de um espaço de recursos vai depender da
atuação dos agentes interessados em atribuirlhe funções. Por vezes, uma única atividade pode
requerer mais de um tipo de uso, como a
pr od ução d e ener gi a hid roel ét ri ca, a qual
necessi ta capturar uma quantidade “x” de
energia hidráulica (o recurso stricto sensu) a
partir de certas características ambientais
observadas em seu conjunto - como o gradiente
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de relevo e a vazão do rio principal (tomando a
bacia hidrográfica como unidade ambiental de
e xp loração) . Tam bé m pode m os obser var
i nt er açõe s posit iv as e ne gati vas entr e
diferentes funções atribuídas ao mesmo espaço
de recursos - como pode ser a relação entre os
esportes náuticos e o turismo de litoral, o
turismo de litoral e a maricultura, a produção
de energia elétrica e a pesca fluvial, entre muitas
outras.
Essas i nt er ações são de nat ur eza
espacial e, portanto, inevitáveis sob o aspecto
da multifuncionalidade: todo e qualquer uso, de
alguma forma, estará afetando os outros usos
estabelecidos no mesmo espaço de recursos,
m esmo q ue não ex ista nenhum a cone xão
produtiva necessária entre eles. A enorme
complexidade dessas interações e os riscos que
lhe são implícitos exigem que a funcionalização
de cada espaço de recursos hídricos venha
acompanhado de um constante, calculado e
renovado esforço para que os valores envolvidos
sej am p re se r vados. M at é ri as com o a
cartografia, o geoprocessamento, a pedologia,
a ecologia, a hidrogeologia, a climatologia, a
oceanografia, a engenharia ambiental etc.,
constituem o fundamento técnico-científico
essencial para a consecução deste esforço.
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solução desejada, pois diminuiria a pressão
humana sobre cada um daqueles ambientes e
o custo social de utilização do recurso seria o
mais baixo possível durante um longo período.
Mas, conforme d iscute BETT EL HEIM
(1982) em sua análise geral sobre os recursos
f ísicos, essas m ed id as só são p r at icáv ei s
quando, por outro lado, se garante um nível de
oferta e uma escala mínima de utilização para o
sistema produtivo de cada reserva explorada.
Para cada espaço de recursos em particular, cabe
a reflexão de SÁNCHEZ (1991: 202) de que seria
conveniente identificar o destino dos recursos
contidos na área, isto é, saber em que medida
eles seriam usados/consumidos dentro e fora
da economia local ou regional. O conhecimento
desta informação nos permitiria inferir sobre o
grau de autosuficiência das atividades usuárias,
seu grau de exploração com respeito ao exterior
e, portanto, o grau de equilíbrio praticável entre
a pressão humana e a escala de utilização.

Porém, uma condição especial afeta
e st es e sp aços fí si cos: são am bi ente s
g eogr áf icos f ráge is, com el ev ad o gr au d e
entropia motivado pelo grande dinamismo da
água e dos eventos relacionados a ela. Na
prática, há a ameaça constante de que, mesmo
não havendo sido esgotadas as reservas de
recursos hídricos, estas podem perder seu
interesse (valor) enquanto tal. Como se trata
de recursos renováveis, sua exploração no
longo prazo deve ser compensada no sentido
de manter (ou mesmo aumentar) o seu potencial
d e ap rovi sioname nt o e a sua qual id ad e
ambiental.

Aqui chegamos ao ponto de inflexão em
que deixamos de falar da valoração social como
categoria genérica e nos envolvemos no debate
sobre a forma com a qual esta se produz sob o
universo capitalista. Até o momento, os recursos
híd ri cos foram anali sados com o be ns d e
uti li dad e, na pe r sp ecti v a de q ue ex iste m
capacidades e interesses para sua utilização.
No entanto, as de cisões dos usuários v ão
depender dos valores de troca adquiridos pelos
recursos à medida em que sua transformação
sir va à p r od ução d e uma d e te rm inad a
mercadoria. Ou ainda, que suas utilidades
p ossam se r tr ansfe ri das a out ra p essoa
mediante um ato econômico - venda, troca,
arr endame nt o ou concessão - t or nand o o
recurso uma mercadoria em si mesma. Será
necessário, então, distinguir na análise a figura
d o usuári o- cap it al ista (usuár io- ag ri cult or,
usuár io- empr esário, usuário-indust rial) da
figura do usuário-consumidor, simplesmente.

Em princípio, adotar parâmetros de uso
apropriados do ponto de vista ambiental e
buscar uma combinação de diferentes fontes de
um mesmo recurso se apresentaria como a

Por exemplo, para o usuário-consumidor
a água potável tem um valor de uso que vai ser
consi de rad o como r e fe rê nci a para se
est abele cer um val or social desse recurso
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natural; mas entre a fonte do recurso e o
consumo final impõem-se operações destinadas
à col et a, ar maze nam ento, tr atame nt o e
d istr ib ui ção d a ág ua, car acte r izando um
processo de transferência de uso que, nas
palavras de SÁNCHEZ (1991: p.8), é onde “se
asi entan los ne goci os ”, ou sej a, onde se
materializam os valores envolvidos no processo
produtivo. No caso, o valor social do recurso vai
ser aquele que incorp ora todos os valores
e nv ol vi dos no se rv iço de ab aste ci me nt o
(transferência de uso) de água potável.
Ao se r incor porado ao p roce sso
produtivo (via transformação ou transferência),
o recurso se converte em valor-mercadoria,
definido e assegurado no modus operandis do
sistema, onde as situações diferenciais de
ordem da circulação de mercadorias não tem
m enor i mp ort ânci a q ue a d e te rm inad a
composição orgânica de um ramo produtivo.
C om o av al ia VERG APOU LO S ( 19 86 ), cad a
produção depende das outras pelas relações
de troca, em um movimento incessante, fazendo
desta mesma produção, no limite teórico, um
“ mome nt o d a ci rcul ação”. De st a f or ma, a
economia capitalista só pode garantir um uso
efetivo de uma zona costeira como espaço de
recursos quando a forma de aproveitamento de
uma ou mais de suas utilidades permite a
circulação de valores de troca, ainda que os
parâmetros de uso sejam aqueles ideais do
ponto de vista ambiental e de combinação com
outras fontes dos recursos.
Pode-se afirmar, então, que a circulação
de valores é o que permite a apropriação de
parte do exce dente gl obal pel os usuár ioscapitalistas, devendo garantir a obtenção de
um a renda mí nim a necessári a par a q ue a
exploração do recurso sustente-se como uma
pr od ução par ti cul ar, com um a com posição
orgânica que lhe é própria. Acrescente-se,
ainda, que se os recursos hídricos podem ser
incl uí dos em v ár ias pr od uçõe s di fe re nt es,
aquela apropriação é notadamente desigual
entre setores e entre regiões. É com base
nessas aclarações metodológicas que, a seguir,
nos dedicaremos a avaliar sob que condições
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objetivas os recursos hídricos se integram à
lógica da economia capitalista.

2 - Da renda da terra à renda dos
recursos hídricos: equivalências e limites
A capacidade de poder sobre a produção
e gestão da natureza, sob a lógica capitalista,
tem como aspecto essencial a garantia do
acesso privado aos seus recursos pelos agentes
e conômi cos. Ne st e aspe ct o, surg em as
vantagens decorrentes da propriedade da terra,
gerando benefícios ligados exclusivamente ao
acesso direto, sem que se tenha colocado em
marcha a “máquina da produção”. Aliado a isso,
a obr ig at ori ed ad e do ap rove it ame nt o dos
recursos in situ também vai gerar benefícios
devidos à proximidade dos mercados e aos
atributos da sua constituição física em particular.
Tais benefícios se materializam na forma de
renda, e merecem ser examinados a partir da
discussão clássica sobre a renda fundiária,
envolvendo a versão da fisiocracia francesa, da
economia ricardiana e da economia política de
Marx.
Os primeiros a abordar o tema foram os
f isiocr atas. Est e s autor es p rocl amavam o
“domínio da Natureza e das leis naturais”,
sustentando que a terra seria a única fonte de
ri que za d o sist ema econôm ico, ou se ja, a
produção da terra seria a única a gerar um
produto líquido (BIFANI, 1980: p.28). Sua teoria
se dirigia a justificar a propriedade da terra com
base na “lei natural”, e não no direito de acesso
privado - num enfrentamento direto com os
mercantilistas, como analisa MOREIRA (1995).
Os recursos da terra, nesta concepção,
ser iam vari áv e is e xt er nas aos siste mas
hum anos q ue im pori am um f atali sm o à
distribuição social e geográfica da riqueza. Essa
abordagem, posteriormente, se sofisticou com
o desenvolvimento da geopolítica nos séculos
XIX e XX e ve io a i nf luenci ar conce pçõe s
deterministas nas ciências sociais, dificultando
a compreensão da geografia econômica como
matéria dos homens e de sua história, e não da
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terra e dos seus processos.

capitalista (MOREIRA, 1995: 134).

Além de “naturalizar” os espaços e seus
r ecur sos, os f isiocr at as ad vogavam um a
cosmologi a q ue se m ostr av a i ncap az d e
apreender o significado dos recursos naturais
para além de uns usos agregados, sem poder
entender o processo de dissecação da natureza
na vida econômica. A natureza seria um todo
indissociável, a reunião de partes que não
podem ser separadas em explorações isoladas
ou cadeias produtivas independentes, o que só
dá significado à funcionalização na “Unidade”:
uma p re rr ogati va m et afí si ca se lada com o
desígnio divino. Assim, a terra, a água e todos
os demais elementos naturais, só teriam um
valor social se concorressem, em um conjunto
único, à mesma produção da agricultura.

Tal concepção descarta o interesse social
na propriedade dos recursos nas formas de uso
como suporte e recurso stricto sensu, já que
seriam a expressão das forças da natureza em
seu estado bruto ou original e, portanto, fora
do âmbito da produção. A separação entre
propriedade fundiária e natureza seria, assim,
a mesma separação entre a natureza-meio de
produção e suas outras formas de uso.

Ricardo (depois seguido por Smith e os
economistas clássicos) promoveu uma ruptura
radical com a fisiocracia ao negar a natureza
em si como geradora de renda. A renda estaria
relacionada à raridade e não à abundância dos
recursos da terra, já que seria conseqüência das
cap acid ades indi viduais d e ap ropri ação do
excedente. Essas capacidades seriam exclusivas
dos proprietários a partir de duas condições
entendidas como originais ou inerentes às terras:
a localização e a fertilidade. As condições de
acesso à produção, portanto, condicionariam as
p ossi bi li d ad es d e ge r ação d e r enda p el a
propriedade.
Ricardo avaliou que a importância da
terra reside na condição de escassez para o
proprietário fundiário, no sentido de que esta
escassez permitirá obter maiores ou menores
rendimentos. Aqui encontramos a primeira
ruptura histórica da economia política com a
natureza: a propriedade fundiária não é parte
da natureza, é um meio de produção forjado
pela mão humana na abertura e domínio de
áre as d e cult i vo agr ícol a. Essa ê nf ase
desautoriza qualquer direito à terra que se
j usti fi que t ão som ent e pe la cond ição d e
patrimônio; são os rendimentos diferenciados
obt id os atr av és d a p rodução que vão dar
sentido à propriedade na ordem competitiva

Mas foi Marx quem apresentou uma
teoria mais completa sobre a renda da terra,
associand o a apr op ri ação e a ge st ão d a
natureza à divisão social do trabalho e ao
d esenvolv i me nt o das f or ças p roduti vas
capitalistas. Sua perspectiva - então, inovadora
- ampliou as possibilidades dedutivas da renda
d if er enci al : ao form ul ar um a ab or dage m
equivalente para a renda das minas, quedas
d’água, terrenos para construção etc. (MARX,
1991: 887-896), a teoria da renda da terra pôde
viabilizar-se como uma teoria geral da renda da
natureza, e não mais como aquela oriunda
estritamente das condições do solo agrícola.
Da mesma maneira que os espaços do
recurso solo agrícola têm a “fertilidade” como
uma de suas principai s car acte rísti cas, os
espaços de recursos hídricos também podem ser
avaliados em seus atributos, os quais, no caso
de uma bacia hidrográfica seriam os aspectos
m or fológi cos d a re de
hid r og ráfi ca, a
caudalosidade e vazão dos rios, a qualidade das
águas, as características aplicadas à paisagem
e ao ecossistema, etc.
É certo q ue os espaços de recursos
hídricos se distinguem dos espaços do recurso
sol o ag rí col a por const it uí re m uni dade s
ambie ntais muit o mais dinâmicas: a bacia
hidrográfica está submetida ao ciclo hidrológico,
e nq uant o q ue o sol o e xp re ssa uma áre a
hom og ênea em t er mos d e sua f or mação
pedogenética. Mas em qualquer dos casos, os
atributos dos recursos utilizados determinam as
v antage ns comp ar at i vas em te rm os d a
capacidade produtiva, criando as condições
para a realização da renda diferencial. Assim é,
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por exemplo, que uma agricultura irrigada com
uma situação geográfica privilegiada em termos
de disponibilidade de água vai propiciar uma
renda diferencial sobre outras com maiores
dificuldades de acesso ao recurso.
Alé m di sso, o pap el d a v ar iáve l
“localização” dos usuários (frente aos mercados)
com o fat or d if er e ncial d e re nd a p od e se r
explicado pelo fato de que a menor distância
dos lugares de consumo será beneficiada pela
incorporação de menores custos associados ao
armazenamento e/ou captação dos recursos
hídricos como, por exemplo, na instalação de
uma unidade de abastecimento de água para
um município.
O avanço mais significativo da análise de
M ar x, no e nt anto, f oi colocar à m ostr a a
insuficiência da teoria de Ricardo, quando este
se contenta em esgotar a renda da terra em
forma de renda diferencial. Marx percebeu que,
na agricultura inglesa dos séculos XVIII e XIX,
o cer came nt o d os cam pos hav ia sid o
fundamental não só para forjar a existência de
uma massa de mão-de-obra farta e barata para
a r ev ol ução indust ri al, m as t amb ém p ar a
asseg ur ar a t r ansf or mação d os p rodutos
agrícolas em mercadoria, gerando, assim, uma
renda capitalista da terra distinta daquela renda
diferencial e absolutamente indispensável para
o funcionamento do sistema.
Nesta perspectiva, a renda absoluta
seria aquela parcela específica do excedente
d it ad a pe l a pr op ri ed ade e m si , e nq uant o
monopólio de classe, do mesmo modo que a
propriedade do capital dá acesso ao lucro para
a classe burguesa. Não estaríamos mais diante
de um problema de repartição diferencial da
re nda agrí cola, porém de aprop riação d os
benefícios da propriedade em si, onde cabe um
fat or e speculati vo (r eserv a estraté gica de
possibilidades). Como avaliou VERGAPOULOS
(1986: p.50) ao sintetizar a crítica marxista,
Ricardo se limitou a apresentar sua teoria como
uma lei de repartição da renda entre as diversas
categorias de terrenos, onde a produção de
valor-mercadoria seria função simplesmente do

143

uso efetivo do meio de produção “solo agrícola”.
C om o um t i po e sp ecial d e re nd a
absoluta, também aparece a figura da renda de
monopólio, derivada da capacidade exclusiva de
produzir determinado recurso ou atributo do
recurso. Por exemplo, o fato de que a região de
Bourdeaux é famosa por seus vinhos vai explicar,
em parte, a renda de um proprietário de terras
aí localizadas, mesmo que não possua uma
vinha sequer.
Assim, a propriedade da terra (e dos
recursos da natureza, em geral) passa a ser
e nt endi da
t am bé m
com o
me rcad or ia,
l eg it im am ente incorp or ad a à com pe ti ção
intercapitalista. A parte do capital imobilizado
em terras não seria um resquício feudal, mas
uma mercadoria particular no capitalismo. Uma
ce rt a categ or ia d e ter re no, por tant o, não
interessaria ao usuário-capitalista somente
como um meio de produção efetivo, mas como
a opção de transferência (negócio), um valor
realizável sob a forma de renda absoluta. É por
este motivo que, em “O Capital”, Marx se
ocupou de e xp l icar a r eali zação d a re nd a
fundiária via arrendamento.
O problema agora é elucidar como se dão
as condições para que a renda absoluta possa
realizar-se no caso dos recursos hídricos, já que
a água recebeu um tratamento muito diferente
da terra no seu processo de internalização pela
máquina produtiva capitalista. A noção de água
com o um “ be m p úb li co” foi amp lame nt e
difundida no século XIX, em plena emergência
do capitalismo industrial, e explicitada como
fundamento da gestão dos recursos hídricos em
di versos países, dentre os quai s p odem os
destacar as experiências da Inglaterra, França,
Espanha e Estados Unidos 4.
Val e consid erar q ue naquel a ép oca
im punham-se e norme s l imi taçõe s t écnicoci ent íficas ao conheci mento e m anej o d os
amb ie nt es
aquát icos, o q ue
t am bé m
representava um obstáculo concreto â sua
apr op ri ação pr iv ad a e nq uant o m ei os d e
produção. Na atividade pesqueira, por exemplo,
o mar seria um imenso e incontrolável meio de
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produção coletivo, não passível de ser regulado
p el a lóg ica capi t al ista e, p or tanto, não
e mancip ad o d a natur eza enquant o fator
histórico.
Tal contexto indicava que a simples
propriedade dos recursos hídricos não seria uma
amb ição d a b ur guesia; p el o contr ár io, a
i nt enção, ne st es casos, pare ci a ser a d e
combater o domínio privado para “liberar” o
desenvolvimento das forças produtivas dos
entraves da renda não capitalista da terra,
minando o poder da aristocracia “improdutiva”.
Se o dom íni o p riv ad o d as águas se
m ostr av a um entr av e ao capi t al ismo, a
ord enação p úb l ica do ace sso ao re curso
m ostr ou-se uma alt e rnat iv a atr ae nt e à
b ur guesia em e xp ansão. Er a necessári o
viabilizar a expansão de setores-chaves à época
- como a indústria têxtil e a navegação a vapor
– e da própria urbanização – pela melhoria das
r ed es d e abast ecim e nt o de ág ua e d e
saneamento.
Durante o século XIX, os regulamentos
ace rca do uso dos re cursos hí dr icos se
multiplicaram na Europa, num processo que
poderíamos chamar de “cercamento” das águas.
A experiência espanhola naquele século, por
exemplo, é marcada por um grande esforço em
favor de uma rígida ordenação do acesso aos
r ecur sos hí dr i cos vi a ge stão em b acias
hidrográficas: a seca na península ibérica não
som ente e ra um e mp ecil ho hi st ór ico à
agricultura e ao abastecimento das populações
locais, mas também o estava sendo ao próprio
processo de desenvolvimento urbano-industrial
do país.
É preciso ressaltar que, fazendo um
paralelo ao comentário de Marx sobre o direito
de propriedade, a mera concessão jurídica não
gera renda, mas confere o poder ao capitalista
individual de impedir a exploração do recurso
até que as condições econômicas permitam-lhe
apr op ri ar - se d e um a q uant id ade “ x” d e
ex ce de nt e ( MARX, 199 1: 8 70 ). Na ord em
econômica, a apropriação da renda absoluta
pode ser assegurada mediante a figura jurídica
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da concessão ou outorga de uso, e não só pela
p ropr ie dad e em si. Ev id ent em ente , o
concessionário detém poderes de exclusividade
mais limitados que o proprietário, mas isso não
descaracteriza a concessão como um pacto
selado entre o Estado e o usuário-capitalista
que garante a este a retenção de uma parcela
d a re nd a gl obal à marg em do p roce sso
produtivo.
Por outro lado, deve-se considerar que
a especulação acerca dos direitos sobre os
recursos naturais ainda hoje é controversa,
como está revisado no trabalho de MARTINI
(2000, p.59-62): há o argumento liberal de que
não há sistema de produção eficiente sem que
cada bem ou recurso tenha um proprietário, pois
se induzir ia a um a di st orção nos pr eços,
impossibilitando alcançar o ‘ótimo’ na alocação
de recursos. A deterioração/superexploração
ambiental, neste caso, estaria associada à
ausênci a ou inde fi nição d o d ir ei to d e
propriedade. Outro argumento parte da idéia
de que o “status” de bem público dos recursos
naturais deve ser mantido em favor de uma
p ostura
i nt e rv enci onista
no
m er cado,
preservando a capacidade do Estado definir
e st raté gi as
pr od ut i vas
e
r eg ul ar
as
discrepâncias entre custos e benefícios privados
e sociais.
Caberia colocar em discussão questões
como: a quem deve pertencer as águas que
correm num parque aquático, que em alguns
casos formam verdadeiros rios artificiais? E as
águas dos açudes que abastecem a agricultura
irrigada e onde se desenvolve a aquicultura?
Não se pode negar que na atualidade
essas indagações ganham força sob um clima
d e re aq ue cim ento d o d eb at e ace rca dos
processos de gestão dos recursos hídricos no
mundo capitalista. No Brasil, apesar de a Lei de
Águas de 1997 conservar a noção de recurso
hídrico como um bem público, ela reconhece o
“valor econômico” (lê-se: valor de troca) da
ág ua, e xpl ici tando as b ase s l eg ais para o
estabelecimento de sistemas de cobrança pelo
uso do recurso5. Como pano de fundo, toda essa
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discussão trafega entre definir se o direito de
pr opr ied ade indiv idual é uma necessidade
impositiva da lógica do sistema, ou se outras
f or mas de estabe le ci m ento d o d ir ei to d e
exclusividade – como concessões, licenças e
outorgas de uso – podem ser estáveis no marco
da superestrutura de poder.
É verdade que Marx não discorreu em
demasia sobre os problemas relacionados à
natureza - sua preocupação fundamental era a
análise da produção em geral – mas não se pode
negar que sua contribuição permite à teoria
vislumbrar um recurso stricto sensu ou um
suporte como uma mercadoria em si mesma, e
não com o p ar te i ndi ssoci áv el d o v al or d a
natureza, conforme sustentaram os fisiocratas,
ou como um recurso externo à circulação de
valor, como diria Ricardo.
Outra importante contribuição de Marx
à teoria da renda da terra foi permitir que a
análi se se d escolasse das d if er enças
simplesmente naturais dos solos ao dividir a
renda diferencial em duas categorias: a renda
diferencial I (a renda das condições da terra
propriamente ditas) e a renda diferencial II (a
renda proveniente de quantidades diferentes
de capital aplicado, tomando-se a localização e
a fertilidade como variáveis independentes).
Na sua revisão sobre a renda diferencial
I, Marx aceita a suposição de Ricardo de que a
natureza é, por si só, um elemento a-histórico,
isto é, sem a participação do trabalho humano.
A fertilidade, como atributo endógeno, e a
localização, como atributo exógeno, seriam a
condição de entrada de cada parcela de terra
no ci rcuit o de v alore s d o capi tal ismo, e
apropriados na forma de renda diferencial pelos
proprietários ou produtores diretos.
Est a
conce pção
se
d á,
muit o
provavelmente, pelas condições históricas de
desenvolvimento das forças produtivas nos
sécul os i ni ciais d o cap it al ismo, q uand o a
p rodução na ag ri cult ur a se asse nt av a
fortemente no uso das aptidões originais do solo
agrícola: o controle sobre a potencialidade
produtiva (fertilidade, basicamente) das áreas
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d e cult iv o e ra p re cár io ou pr ati came nt e
inexistente.
Porém, ao formular a teoria sobre a
renda diferencial II, Marx inaugura a perspectiva
da conversão da natureza em produto histórico
pelo capitalismo. Essa renda expressaria a
capacidade do sistema de reproduzir os recursos
naturais além de suas condições originais,
e nq uant o r esul tados d e tr ansform açõe s
p rogr essi v as com v i st as ao aum ento d a
produtividade e à especialização/diversificação
de atividades.
Como parte de uma mesma teoria geral
da renda da natureza, esta abordagem contém
implícita a possibilidade da recriação da natureza
para cumprir suas múltiplas funções - no caso
dos recursos hídricos, como meio de produção,
suporte, e recurso stricto sensu - incorporandoa d ef init iv am e nt e ao m und o da p rodução
propriamente dito. Assim se daria na abertura
de novas vias de comunicação fluviais, mediante
a dragagem ou canalização dos rios; na “criação”
de represas, rios ou lagos artificiais para suprir
atividades como o abastecimento de água, a
g er ação d e e ne rg ia e l ét ri ca e a ir ri gação
agrícola; etc. A renda diferencial II, portanto, é
uma renda proveniente da produção da natureza
(e não simplesmente da sua circulação como
valor-mercadoria) pelo trabalho humano.
Esta constatação é inseparável da idéia
marxista de tendência à universalidade do
capitalismo, forjada em contradições das quais
essa mesma natureza é produto. Como analisa
SMITH (1988: p.67-107), a contribuição da obra
de Marx permite enfocar as crises relacionadas
à escassez e à qualidade dos recursos naturais
como crises do processo de produção, sendo
capaz de contrapor a idéia da natureza como
aquilo que não pode ser produzido ou como
aquilo que é a antítese da atividade produtiva
humana.
Ainda nos falta avaliar em que medida
os atributos exógenos são capazes de gerar
renda diferencial ao usuário-capitalista de um
espaço de recursos hídricos. A influência desses
atributos foi uma questão pouco esclarecida
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tanto por Ricardo quanto por Marx, que o
resumiram ao problema da “localização” de uma
f or ma g ené ri ca. Essa insufi ci ê ncia e st á
cer tame nt e
associada
à
escassez
de
ferramentas analíticas de ordem espacial nas
obras destes autores; de qualquer modo, o que
nos interessa aqui, fundamentalmente, é avaliar
as
possív e is
v antag ens/ de svant ag ens
proporcionadas pela proximidade ao mercado.
M as as vant ag ens e m te rm os d e
localização não se aplicam somente às relações
produtivas diretas: há apropriações desiguais
de renda que são determinadas pelo maior ou
menor vínculo estabelecido com economias
externas ao processo produtivo – as economias
de aglomeração - que, conforme propõe POLESE
(1994), se manifestam como economias de rede
d e el ev ad a d ensi dad e. O s m od el os d e
classificação destas economias são vários e não
nos cabe aqui entrar nesta discussão 6; porém,
basicamente, elas podem ser aparecer sob duas
formas: as economias de urbanização e de
localização.
As economias de urbanização seriam
aquelas diretamente ligadas ao tamanho das
áreas urbanas e suas características sociais e
econômicas, que vão pressionar a exploração
dos recursos hídricos em direção a vários usos
e sp ecíf i cos. N est es casos, a sit uação d e
especialização funcional tende a variar de forma
i nv er same nt e p roporcional ao gr au d e
desenvolvimento da economia urbana, já que
novas possibilidades de uso serão estimuladas
pela diversificação de atividades e ofertas de
serviços e pela sofisticação do consumo.
As
vant ag ens
of e re ci das
pe las
economias de urbanização estariam ligadas,
pois, à capacidade de se garantir uma escala
mínima de produção para distintos usos, de se
reduzir os gastos de stock (minimizando não só
o problema do desajuste temporal entre oferta
e demanda física dos recursos, mas também do
caráter de sazonalidade de alguns serviços) e
de se induzir a ganhos via aproveitamento de
complementaridades funcionais.
A proximidade de uma grande cidade vai
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conferir uma vantagem ao uso do espaço de
recursos hídricos, pelo menos no que se refere
ao suprimento das necessidades básicas da
p op ul ação ( ág ua, ali me nt os e ener gi a) .
Dependendo das demandas existentes nessa
cidade, várias outras vantagens poderão se
fazer notadas, por exemplo, nos usos turísticos
(praia, rio, lago, represa, cachoeira), nos usos
esportivos, na pesca e na aqüicultura em geral
(piscicultura, maricultura e carcinocultura). As
vantagens também poderão supor benefícios
indiretos da proximidade de economias de
urbanização quando do aprovei tamento de
i nt er ações p osit i vas ent re as at i vi dade s
favorecidas.
As econom i as d e local ização se
caracterizariam pela concentração de um grande
núm er o de unid ad es d e pr odução de um
determinado setor industrial, gerando uma
demanda específica que vai pressionar a forma
de aproveitamento dos recursos hídricos de
m od o a
esti m ul ar
uma
si tuação d e
e sp eciali zação f unci onal dos e sp aços d e
recursos. As vantagens de uma localização
privilegiada estariam vinculadas à geração de
economi as de escala na at ivi dade usuár ia
afe tada,
pr ovocand o
o
aum ento
da
produtividade média, a redução dos custos
unitários de transferência e o aumento da
comp etitivi dade te rritori al. Sua ocorrê ncia
envolveria indústrias grandes consumidoras de
r ecur sos hí dr icos, como a p esquei ra e d e
alimentos em geral, têxteis, mineração etc., e a
agricultura irrigada em larga escala.
RICHARDSON (1973: p.181) considera
q ue uma g r ande d if iculd ad e em p ír ica nos
estudos das economias de aglomeração está
em delimitar o âmbito espacial em que elas
ocorrem, podendo ser a macrorregião, a área
metropolitana ou mesmo uma zona interior das
cidades. Mas, é preciso ressaltar que a relação
entre estas economias e os espaços de recursos
hídricos está assentada na dependência que as
primeiras possam ter de usar/captar/explorar
os recursos in situ. É certo que tal constatação
pod eria ser ap roveit ada pe los argumentos
deterministas, quando tomados os recursos
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naturais com fatores de localização, porém, não
o ser ia se não de f orm a pr e ci pi tada,
considerando que a formação de economias
externas vai depender também das condições
de outros fatores produtivos, como os recursos
humanos e de capital.

ponto de que no Mercado Central de Barcelona
sej a possí ve l ad qui ri r me rl uza f re sca
proveniente da costa argentina.

Ainda q uando as e conomi as estão
fortemente vinculadas aos recursos hídricos,
não há razão para tomar sua localização como
fator irremovível, absoluto. Sendo a proximidade
do mercado, de um modo geral, uma condição
privilegiada – em relação às economias de
escala internas ou de aglomeração – é possível
a ocorrência da renda diferencial II mediante a
i nd ução
de
uma
“ nova”
l ocal ização:
i nv esti me ntos
em
i nfr ae st r ut ur as
de
armazenamento e conservação dos recursos,
t ransport es
e
comuni caçõe s
pode m
redimensionar as distâncias dos mercados,
apr ox im ando os l ug ar es d e p rodução e
consumo. A localização, portanto, deve ser
tomada como um fator relativo, uma questão
de acesso aos mercados ou aos consumidores
que, como ressalta SÁNCHEZ (1991: p.126), se
expressa em termos de distância-tempo no
processo de desenvolvimento capitalista.

C om os r eq ui si tos m et od ológi cos
reunidos neste trabalho, nossa intenção foi
contr ib ui r par a que os e studos sobr e a
apropriação e a gestão dos recursos hídricos
possam se utilizar efetivamente da geografia
econôm ica com o cam po d e análi se. N este
sentido, algumas considerações merecem ser
reafirmadas como pistas para novas incursões
no tema.

O encurtamento da distância-tempo é um
dos resultados que se espera do progresso
técnico e, no caso da economia dos recursos
hídricos, pode ser tão importante quanto a
melhoria das condições de aprovisionamento de
d et er mi nad a
base
f í si ca.
D iant e
das
possibilidades de introduzir-se melhorias nas
p ráti cas de capt ação, ar m azenam ento,
tratamento, transformação e transporte, as
fontes do recurso poderão estender-se da
economia local para a regional, nacional ou até
mesmo internacional. O que vai definir o limite
t eóri co da e scal a é até que di st ância as
tecnologias adotadas permitem que se cumpram
certos requisitos de competitividade, como
custos b ai xos de tr ansf e rê ncia, r ap id ez/
regularidade na oferta e boa qualidade do
re cur so a ser tr ansfer ido. Por ex emp lo, a
e fi ci ente com b inação d e t ecnologi as d e
transporte e refrigeração na cadeia produtiva
da pesca permite encurtar a distância-tempo a

Considerações finais

Em primeiro lugar, a obrigatoriedade de
se usar/captar/explorar os recursos hídricos in
si tu ex pl ica a v al or ação soci al de cer tas
unidades ambientais como espaços de recursos
hídricos – fontes ou reservas destes recursos.
Tal valoração envolve a definição de parâmetros
de sua apropriação econômica e contém implícita
a idéia de multifuncionalidade potencial dos
espaços de recursos hídricos, considerando a
p ossi bi li d ad e
de
ser e m
usad os,
simultaneamente ou não, como suporte, recurso
strictu sensu, meio de produção e paisagem ou
ambiente.
Em segundo lugar, a apropriação dos
recursos hídricos sob o capitalismo deve ser
entendida em termos dos valores envolvidos na
circulação de mercadorias (valores de troca), o
que faz do momento da transferência de uso
um lugar estratégico da produção. Cada valor
envolvido, neste caso, só se realiza de fato
quando os usuários diretos dos recursos se
apropriam de uma parte da mais valia global
capaz de assegurar a reprodução da atividade.
Os be nefícios obtidos pelos ag entes
econômicos através da funcionalização dos
espaços de recursos hídricos se manifestam,
portanto, na forma de vantagens obtidas a
partir da circulação dos valores de troca. A
abordagem marxista sobre a renda da terra é a
referência teórica que permite à geografia
econômica, de forma consistente, pautar o
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d eb at e e ap rof undar a re f le xão sobr e a
apropriação social, traduzindo estas vantagens
na forma de renda absoluta e diferencial – renda
da água.
Finalizando, a reflexão materializada
neste trabalho nos permite afirmar que há um
grande corredor teórico para o envolvimento da
geografia humana nos debates sobre o tema
d os r ecur sos híd ri cos q ue não se col oca
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pre cisame nte na dimensão sócio-p olítica relativa ao processo de tomada de decisões no
âmbito da gestão - e nem nas reflexões em prol
da “racionalização” dos usos ambientais. O
resultado maior que se pode esperar, neste
sentido, refere-se à introdução efetiva de novos
elementos de discussão teórica nos estudos
acerca da apropriação daqueles recursos e da
regulação econômica dos usos envolvidos.

Notas
1

Nos capítulos I e II de SMITH (1988) foi realizada
uma excelente discussão acerca do problema do
domínio da natureza sob o capitalismo.

2

O zoneamento dos mares, oceanos e regiões
polares ainda é um problema de zoneamento
en tre na çõe s, já que sua s c ond içõ es de
apropriação não estão totalmente definidas. Por
exemplo, a delimitação das águas nacionais em
200 milhas a partir da costa, admitida nas leis
brasileiras, ainda não tem respaldo unânime na
comunidade internacional.

3

Com base nas reflexões de SANTOS (1985: 61-64)
e SÁN CHE Z ( 199 1: 1 25- 135 ) a cer ca da
funcionalização geral do espaço, imposta pela

divisão territorial do trabalho, podemos afirmar
que não só a noção de espaço de recursos, mas
também de espaço de produção, de consumo,
de residência etc. podem ser extremamente úteis
como recurso metodológico em análises de
geografia humana.
4

A revisão de algumas experiências nacionais de
gestão em bacias hidrográficas foi feita em nossa
tese de doutorado: SILVA (2000).

5

A Lei 9.433 (Lei de Águas) foi sancionada em 1997,
substituindo o antigo Código de Águas de 1934.

6

Uma ampla discussão sobre o tema foi feita por
RICHARDSON (1973).
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