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RESUMO - Objetivou-se investigar a opinião da sociedade paraibana sobre a cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos e o fundo estadual de recursos hídricos da Paraíba. Utilizou-se o método 

dedutivo, partindo-se de premissas das leis hídricas nº 9.433/97 e nº 6.308/96, chegando-se às 

opiniões dos investigados sobre aspectos da gestão hídrica paraibana. Realizou-se uma pesquisa de 

campo numa escola estadual de ensino médio, situada na cidade de Sousa – PB, sendo aplicado, 

aleatoriamente, 01 (um) questionário com 426 (quatrocentos e vinte seis) atores sociais que 

corresponde a 26,91% do total de 1.583 (mil, quinhentos e oitenta e três) atores. Os dados coletados 

foram tabulados através do software SPSS (Pacote Estatístico Aplicado às Ciências Sociais). A 

partir dos dados coletados observou-se que um quantitativo significativo não acha necessário 

efetuar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos (71,8%) e não conhece o fundo estadual de 

recursos hídricos (96,9%). 

ABSTRACT - The objective was to investigate the opinion of the Paraiba society on charging for 

the use of water resources and state water resources fund of Paraiba. It was used the deductive 

method, starting from the premises of the water Law n. 9.433/97 and n. 6.308/96, coming to the 

opinions of the people investigated of aspects of water management Paraiba. It was conducted a 

field research in a state school in high school, located in the city of Sousa - PB, applied randomly, 

01 (one) questionnaire with 426 (four hundred and twenty six) social actors representing 26.91% of 

total of 1,583 (one thousand five hundred and eighty-three) actors. The collected data were 

tabulated using software SPSS (Statistical Package for Applied Social Sciences).The data collected 

showed that a significant quantitative doesn‟t agree with charging for the use of water resources 

(71,8%) and does not know the state water resources fund (96,9%). 
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Opinião da sociedade. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo das décadas, os recursos hídricos eram aceitos e descritos por meio do paradigma: a 

água é um recurso natural ilimitado que pode ser utilizado em abundância. Assim, o uso racional 

das águas não era previsto de forma consistente nas políticas públicas da União, dos Estados, do 

Distrito Federal nem dos Municípios. 

Entretanto, com o decorrer do tempo a sociedade contemporânea deparou-se com um novo 

paradigma, percebendo que as águas são recursos naturais que fazem parte do meio ambiente, sendo 

portadoras de limitações quantitativa e qualitativa, necessitando, assim, de utilização moderada e 

racional. 

Assim, a Lei nº 9.433/97, Lei Federal de Recursos Hídricos e a Lei nº 6.308/96, Lei de 

Recursos Hídricos do Estado da Paraíba, como veículos jurídicos de proteção hídrica, cuja 

finalidade é uma gestão bem formulada e eficaz no combate às máculas que envolvem os recursos 

hídricos nacionais estaduais, respectivamente, estabeleceram como princípio que a água possui 

valor econômico e que a sua utilização deve ser cobrada, aplicando-se os recursos financeiros 

arrecadados num fundo que possui atribuições de investir na própria bacia em que se efetuou a 

cobrança. 

Todavia, urge-se como necessário que a sociedade se posicione sobre a aplicação do 

instrumento de gestão “cobrança pelo uso dos recursos hídricos” e o conhecimento sobre o fundo 

estadual de recursos hídricos, previsto na Lei de Águas Paraibana. 

Neste sentir, indaga-se: qual a opinião da parcela da sociedade paraibana pesquisada sobre o 

instrumento de gestão cobrança pelo uso dos recursos hídricos e qual o conhecimento sobre o fundo 

estadual de recursos hídricos? 

É objetivo geral desta pesquisa investigar a opinião dos entrevistados a respeito da cobrança 

pelo uso da água e conhecimento do fundo estadual de recursos hídricos da Paraíba. 

São específicos os objetivos de identificar e interpretar a legislação hídrica federal e estadual 

com o escopo de desvendar o seu alcance prático e perquirir a incidência desses comandos 

normativos no cotidiano do público alvo desta investigação. 

2 POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei 9.433/97, cognominada 

de Lei de Águas, é formada por princípios, objetivos e diretrizes que orientam a gestão dos recursos 

hídricos e por instrumentos que servem à sua implementação. A Lei Federal Hídrica criou, ainda, o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) composto por órgãos 
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formados por representantes do Poder Público, dos usuários de recursos hídricos e pela sociedade 

civil organizada. 

A Lei 9.433/97 prevê os seguintes fundamentos: 

 

 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano 

e a dessedentação de animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

 

 

O fundamento constante da Lei das Águas que é tratado com ênfase neste trabalho é o que 

dispõe que a água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. Segundo essa Lei, a 

necessidade de tratar a água como um bem limitado está amparada no fato de que, historicamente, a 

mesma foi considerada como um recurso natural abundante, ilimitado, suficiente para atender às 

variadas demandas da humanidade que a utilizou a ponto de torná-la escassa. A partir desta 

escassez, os recursos hídricos passaram a ter valor econômico, à proporção em que cresceu o 

interesse da sociedade pela satisfação das suas necessidades através da água. 

A Declaração de Dublin citada por Granziera (2001, p. 57), tratou da matéria em seu Princípio 

4, declarando que: 

 

 

A água tem valor econômico em todos os seus usos e deve ser reconhecida como um bem 

econômico. De acordo com esse princípio, é vital reconhecer como prioritário o direito 

básico de todo ser humano a ter acesso à água potável e ao saneamento, a um preço 

acessível. No passado, o não-reconhecimento do valor econômico da água conduziu ao seu 

desperdício e a danos ambientais decorrentes de seu uso. A gestão da água, como bem 

econômico, é uma importante forma de atingir a eficiência e equidade no seu uso e de 

promover a sua conservação e proteção. 

 

 

Afirmam Campos e Studart (2001, p. 33) que “a cobrança pelo uso da água como instrumento 

de gestão pode ser entendida como dispositivo de aplicação do Fundamento II da Política Nacional, 

que vê a água como um bem escasso dotado de valor econômico”. 

Assim, o instituto da cobrança pelo uso dos recursos hídricos consiste num dos instrumentos 

da PNRH e vem disciplinado no inciso IV do art. 5º da Lei nº 9.433/97. 

Esse é um dos instrumentos que, no atual cenário de escassez e degradação que assola os 

nossos corpos de água, destina-se a coibir o desperdício e a controlar os usos. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 4 
 

Nesse mesmo sentido de defender que a cobrança pelo uso da água é um instrumento 

econômico da política de recursos hídricos, Granziera (2001, p. 220) assevera que “é econômico em 

dois sentidos: o primeiro, relativo ao financiamento de obras contidas no plano de recursos hídricos; 

o segundo, no que tange ao entendimento da água como bem de valor econômico, cuja utilização 

deve ser cobrada”. 

Ao dispor que a água é um bem dotado de valor econômico, levou Coimbra (2000, p. 13) a 

afirmar que: 

 

 

A instituição da cobrança representa o reconhecimento desse bem natural como um insumo 

de grande valor econômico. Os recursos arrecadados através da cobrança pelo uso da água 

serão destinados à implementação de medidas para proteção e recuperação de bacias 

hidrográficas e mananciais em todo o país. 

 

 

O fundamento jurídico atual da cobrança pelo uso da água, conforme já mencionado, é a Lei 

nº 9.433/97. Todavia, é digno de nota que este instrumento já vinha regulado no ordenamento 

jurídico pátrio desde o Código de Águas de 1934 que previa a responsabilidade civil, administrativa 

e criminal aos infratores que causassem danos ambientais no tocante às águas. 

Comando normativo semelhante foi incorporado à Constituição Federal (CF) de 1988, em seu 

art. 225, §3º que dispõe “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 

os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da 

obrigação de reparar os danos causados”. 

Também o Código Civil (CC) traz previsão, mesmo que indireta, para a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos dispondo no art. 103 que “o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou 

retribuído, conforme for estabelecido legalmente a cuja administração pertencem”. 

Desse modo, percebe-se que a Lei Civil faculta aos detentores do domínio dos bens públicos a 

possibilidade de cobrança pelo seu uso, dentre os quais encontram-se os recursos hídricos, pelo 

disposto no art. 99 da mesma lei. 

Os objetivos do instrumento em estudo reputam-se expressos no art. 19 da Lei nº 9.433/97 e 

consistem no reconhecimento da água como bem econômico, no esclarecimento ao usuário do seu 

valor real, no incentivo à racionalização do uso da água e, por fim, na obtenção de recursos 

financeiros para o financiamento de programas e intervenções constantes dos planos de recursos 

hídricos. 

As modalidades passíveis de outorga, de acordo com o art. 20 da Lei de Águas, estão sujeitas 

à cobrança, pois são capazes de alterar a qualidade e quantidade da água. Constituem, assim, fatos 

geradores da cobrança pelo uso da água. É nesse contexto, que a Lei nº 9.433/97 vincula a 

utilização ao pagamento, dando ensejo aos princípios do poluidor-pagador e usuário-pagador.  
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Milaré (2009, p. 830) assevera que: 

 

 

O poluidor que paga, é certo, não paga pelo direito de poluir: este „pagamento‟ representa 

muito mais uma sanção, tem caráter de punição e assemelha-se à obrigação de reparar o 

dano. Em síntese, não confere direito ao infrator. De outro lado, o usuário que paga, paga 

naturalmente por um direito que lhe é outorgado pelo Poder Público competente, como 

decorrência de um ato administrativo legal (...); o pagamento não tem qualquer conotação 

penal. 

 

 

Confrontado-se os princípios do poluidor ou do usuário pagadores, pode-se acolher a tese de 

que é mais fácil aceitar o princípio do poluidor-pagador, pois este é um degradador do ambiente. Já 

para o usuário é mais difícil a compreensão de pagar pelo uso da água, vez que esta é um recurso 

natural que sempre esteve, economicamente, à disposição do homem. 

Entretanto, mesmo com essa dificuldade de aceitação, Pompeu (2006, p. 272) advoga a idéia 

de que “a cobrança pela utilização da água, por outro lado, configurada no princípio usuário-

pagador, ainda que menos facilmente aceita, tem sido considerada excelente instrumento para a 

melhor eficiência na alocação dos recursos hídricos”. 

Corroboram com esse entendimento Campos e Studart (2001, p. 33) prelecionando que “a 

racionalização do uso das águas seria conseqüência da cobrança como mecanismo econômico (as 

pessoas consumiriam menos, para pagar menos)”. 

Barros (2000, p. 39) obtempera que: 

 

 

Muitos entenderam a Lei 9.433/97 – ou convenientemente assim a interpretaram – como 

uma grande possibilidade de gerar novos recursos, através da cobrança da água, para 

financiar o setor público. Ou uma nova modalidade de taxar as empresas e também reforçar 

o caixa. Ambas as hipóteses são falsas [...] pelo lado das empresas, as experiências 

mundiais demonstram que as mesmas se adequam rapidamente, otimizam processos, 

negociam com o governo investimentos em redução de impactos e com isso a expectativa 

de „aumento da receita‟ vai para o espaço. 

 

 

No tocante aos critérios para a cobrança pelo uso da água a lei nº 9.433/97, em seu art. 21, 

estabelece a fixação de valores a serem cobrados, devendo ser observados o volume retirado e o 

regime de variação aplicado, no caso das derivações, captações e extrações de água, assim como o 

volume de esgotos e demais resíduos líquidos e gasosos lançados na água, além do seu regime de 

variação e das características físico-químicas, biológicas e de toxidade do afluente. 

No que atine à competência administrativa para efetuar cobrança, o detentor do domínio do 

recurso, ou seja, a União ou os Estados, deve delegar à entidade que estiver exercendo a função de 

outorgante a capacidade administrativa de realizar a cobrança. 

Quanto ao plano federal, Granziera (2001, p. 221) assevera que: 
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À Agência Nacional de Águas – ANA cabe implementar a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos, em articulação com os Comitês de Bacias Hidrográficas, assim como arrecadar, 

distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança quanto ao uso de recursos 

hídricos de domínio da União, conforme dispõe o art. 4 incisos VII e IX da Lei n 9.984-

2000. 

 

 

Nos termos do art. 3º da Lei nº 9.984 de 2000, a ANA trata-se de uma autarquia sob regime 

especial, detentora de autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), cuja finalidade consiste em implementar, dentro de suas atribuições, a PNRH, 

integrando, assim, o respectivo SINGREH, conforme artigo 33. 

A atuação da ANA está adstrita à observância dos objetivos, diretrizes e instrumentos da 

PNRH e sua atuação não é exclusiva, pois poderá delegar a execução de atividades de sua 

competência a agências de água ou de bacia hidrográfica. 

A aplicabilidade dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos está 

regulada pelo art. 22 da Lei Brasileira de Águas que, no caput deste artigo, reforça a idéia da 

adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gerenciamento. A Lei em menção 

prioriza, para a aplicação destes valores, a bacia hidrográfica em que foram gerados. Os recursos 

arrecadados, segundo o comando normativo em referência, serão destinados ao financiamento de 

estudos, programas, projetos e obras fixadas nos planos de recursos hídricos e no pagamento de 

despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades que compõem o 

SINGREH. 

O que se pretende com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos é que esta fixação de preço 

sirva como meio para distribuir os custos entre os usuários, promover incentivos ao uso adequado e 

eficiente, além de restringir os despejos e a contaminação das águas. 

Assim, na concepção de Barbosa (2007, p. 159): 

 

 

É a Cobrança pelo Uso da Água, essencial para criar as condições de equilíbrio entre as 

forças da oferta (disponibilidade de água) e da demanda, promovendo, em conseqüência, a 

harmonia entre os usuários competidores, ao mesmo tempo que também promove a 

redistribuição dos custos sociais, a melhoria da qualidade dos efluentes lançados, além de 

ensejar a formação de fundos financeiros para as obras e programas de intervenções no 

setor. 

 

 

No âmbito estadual, a decisão a respeito da cobrança pelo uso das águas de domínio da União, 

cabe aos Estados, vez que são autônomos e regem-se pelas Constituições e leis que adotam, sendo 

resguardados os princípios federais. 

Sobre esta questão que envolve a competência estadual para proceder a cobrança pelo uso das 

águas, disserta Pompeu (2006, p. 275) que: 
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Não sendo a cobrança pela utilização das águas princípio constitucional, os Estados têm, 

igualmente, competência para editar normas administrativas sobre a gestão e cobrança das 

suas águas, mesmo sob a forma de lei. Evidentemente que, na qualidade de componentes do 

SNGRH, devem procurar harmonizá-las com as dos demais Estados e, em especial, com as 

da União. 

 

 

Assim, a Lei nº 6.308 de 1996 instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba 

(PERH-PB). 

Dispõe essa Lei Estadual que os recursos hídricos são um bem público de valor econômico e, 

portanto, deve haver cobrança para seu uso. Sendo bem público, as águas da Paraíba não podem ser 

alienadas nem tratadas como propriedade do Poder Público Estatal que deve se afigurar nesse 

cenário como mero gestor desse bem. 

Os conceitos relativos à cobrança pelo uso da água em nível federal servem para a 

compreensão do mesmo em nível estadual. 

A Lei n° 6.308/96, estabelece que: 

 

 

Art. 19. A cobrança do uso da água bruta de domínio do Estado da Paraíba é um 

instrumento gerencial da Política Estadual de Recursos Hídricos que obedecerá aos 

seguintes critérios:  

I – Considerar as peculiaridades das Bacias Hidrográficas do Estado da Paraíba, inclusive a 

freqüente ocorrência de déficit no atendimento das demandas hídricas.  

II – Considerar o fato de que, sendo os cursos d´água localizados no Estado da Paraíba na 

imensa maioria de natureza intermitente, isto exige a construção de obras de regularização 

de vazões para o seu efetivo aproveitamento.  

III – Considerar a classe de uso preponderante, em que se enquadra o corpo d´água onde se 

localiza ou a derivação, o consumo efetivo e a finalidade a que se destina.  

IV – Estabelecer a cobrança pela diluição, transporte e assimilação de efluentes de sistemas 

de esgotos ou outros contaminantes de qualquer natureza, considerando a classe de uso em 

que se enquadra o corpo de água receptor, a proporção da carga lançada em relação à vazão 

natural ou regularizada, ponderando-se dentre outros os parâmetros orgânicos físico-

químicos e bacteriológicos dos efluentes.  

 

 

O órgão responsável por realizar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Paraíba é a 

Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), que é Órgão Gestor dos 

recursos hídricos paraibanos, criada pela Lei nº 7.779 de 07 de julho de 2005, integrante do Sistema 

Integrado de Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SIPGRH) da Paraíba. 

De acordo com o art. 1º, inciso I da lei que a criou, a AESA é uma Agência Executiva, sob a 

forma de autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público que integra o quadro da 

Administração Pública Indireta, possuindo autonomia administrativa e financeira. 

A AESA, através de 04 (quatro) Gerências Regionais de Bacias Hidrográficas (GRBH), atua 

em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa. Atualmente, é vinculada a Secretaria de Estado 

dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia (SERHMACT) 
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Os recursos que a AESA arrecada com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Paraíba 

são destinados ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH), administrado pela AESA e criado 

pela Lei nº 6.308 de 1996, cujo artigo 22 determina que a finalidade do FERH é oferecer suporte 

financeiro à execução da Política Estadual de Recursos Hídricos.  

As prioridades na aplicação dos recursos do FERH, consoante o artigo 25, § 1º da Lei 

Paraibana de Águas, são definidas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em articulação 

com os Comitês de Bacia Hidrográfica, com base em estudos técnicos elaborados pela AESA, 

devendo-se observar que: 

 

 

Art. 26. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão 

obrigatoriamente depositados no Fundo Estadual de Recursos Hídricos e aplicados 

prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados, devendo ser utilizados:  

I – no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de 

Recursos Hídricos;  

II – no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

 

 

É digno de nota que a cobrança pelo uso da água é um instrumento forte e poderoso no 

combate ao uso excessivo e irracional dos recursos hídricos.  

Entretanto, esse instrumento de gestão hídrica não tem contemplado aplicação prática 

satisfatória. Sobre esta assertiva, Barbosa (2006), aponta uma possível razão para a inércia da 

cobrança pelo uso da água na Paraíba. Entende o autor que os opositores da implementação deste 

instrumento vislumbram na cobrança uma porta aberta para que o capitalismo estabeleça no país o 

monopólio desse recurso natural e, em conseqüência disso, ocorra um encarecimento da obtenção 

de água para a população. 

Neste sentir, faz-se necessário consultar a sociedade para que ela se manifeste sobre o 

instrumento econômico previsto nos documentos hídrico-jurídicos apresentados. 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Com o escopo de coletar informações acerca de aspectos da gestão dos recursos hídricos da 

Paraíba, realizou-se uma pesquisa de campo numa escola pública estadual de ensino médio que, de 

acordo com o site oficial do Governo da Paraíba
3
, representa 50% das escolas públicas de ensino 

médio da cidade de Sousa-PB cadastradas na Secretaria de Educação e Cultura desse Estado. 

O problema suscitado, os objetivos e o instrumento de coleta de dados escolhidos neste estudo 

possibilitaram uma pesquisa quantitativa e qualitativa. 

                                                 
3 Governo do Estado da Paraíba/SEEC-PB. Cadastro das Escolas. Disponível em: http://www.paraiba. pb.gov.br. Acesso em: 26 jan. 2009. 
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Assim, nesse estabelecimento de ensino foi aplicado, aleatoriamente, 01 (um) questionário 

pré-formulado com 426 (quatrocentos e vinte seis) estudantes do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, 

que corresponde a 26,91% do total de 1.583 (um mil, quinhentos e oitenta e três) atores sociais. 

Os dados foram tratados através do software SPSS (Pacote Estatístico Aplicado a Ciências 

Sociais), que possibilitou a elaboração de tabelas para interpretação dos resultados. 

Os dados foram interpretados utilizando-se o método dedutivo, cuja argumentação torna 

explícitas verdades particulares contidas em verdades universais. O ponto de partida é o 

antecedente, que afirma uma verdade universal, e o ponto de chegada é o conseqüente, que afirma 

uma verdade menos geral ou particular contida implicitamente no primeiro. 

Assim, partindo-se da premissa de que a Lei nº 9.433/97 e a Lei nº 6.308/96 determinam a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, com os objetivos e finalidades já apresentados, busca-se 

investigar qual a opinião da sociedade paraibana, representada por uma porção de atores sociais em 

ambiente escolar, numa cidade que sofre fortemente com as agruras da seca, a respeito do 

instrumento de gestão acima mencionado. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quanto à cobrança de água bruta no Estado da Paraíba, 306 entrevistados, isto é, 71,8% 

(Tabela 1) são contrários à cobrança de água bruta no Estado. Acredita-se, que os participantes da 

pesquisa vêm confundindo “cobrança pelos serviços de águas prestados pelo órgão estatal” com a 

“cobrança de água bruta”. Esta, de acordo com as leis federal e estadual de águas, só será cobrada 

dos setores usuários, tais como indústria, agricultura, psicultura, hidrelétrica, dentre outros, que são 

grandes consumidores de águas doces.  

 

TABELA 1 – NECESSIDADE DE COBRANÇA DO USO DE ÁGUA 

BRUTA NO ESTADO DA PARAÍBA 

ACHA NECESSÁRIA A COBRANÇA DO USO 

DE ÁGUA BRUTA? 
f % 

SIM 120 28,2 

NÃO 306 71,8 

TOTAL 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

 

Foi perguntado sobre o conhecimento do FERH, no qual são aplicados os recursos 

arrecadados com a cobrança pelo uso da água, todavia o nível de conhecimento observado foi 

rudimentar, expresso por um índice de 3,1% (Tabela 2). 
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TABELA 2 – NÍVEL DE CONHECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

JÁ OUVIU FALAR NO FUNDO ESTADUAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS? 
F % 

SIM 13 3,1 

NÃO 413 96,9 

TOTAL 426 100,0 

FONTE: Pesquisa Direta (2008). 

 

Os entrevistados desconhecem quase por completo informações sobre o Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos. Defende-se que esta falta de conhecimento sobre o FERH obsta a compreensão 

de que os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos dos setores usuários 

são aplicados e posteriormente investidos em melhorias para a bacia hidrográfica em que vivem os 

participantes da pesquisa, abrindo-se, assim, espaço para que a sociedade, destinatária por 

excelência das ações governamentais, fique passiva diante dos investimentos realizados. Entretanto, 

ressalte-se que pesquisadores atestaram informalmente que o FERH ainda não apresenta resultados 

satisfatórios, visto que sua regulamentação se deu recentemente. 

5 CONCLUSÃO 

A Lei nº 9.433/97 e a Lei nº 6.308/96 dotaram a água de valor econômico e estabeleceram o 

instrumento de cobrança pelo seu uso com vistas a incorporar nos comandos legais, nas ações 

governamentais e na cultura da sociedade a consciência de que a água é um bem limitado e que a 

sua utilização não deve ocorrer de forma deliberada, irracional, assim como ressaltar a importância 

da aplicação dos recursos financeiros arrecadados em investimento em planos, programas e projetos 

a serem implementados na bacia hidrográfica na qual residem e atuam os sujeitos passivos do 

pagamento. 

Verificou-se, todavia, que a sociedade investigada não defende a necessidade de cobrança 

pelo uso da água bruta e não conhece, em quantitativo significativo, o fundo estadual de recursos 

hídricos. 

Constatou-se, assim, que a sociedade investigada, para manifestar-se de forma consistente 

sobre aspectos da gestão hídrica nacional e paraibana, necessita de informações mais abalizadas 

sobre os princípios das leis hídricas analisadas, assim como sobre os seus instrumentos de gestão e 

o destino dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso da água. 
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