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Introdução: Vivemos em uma sociedade que a cultura de abundância é algo normal,
porém, os problemas hídricos exigem dos governantes a aplicação das normas
insituídas, como medidas para conscientizar a população a respeito da importância
da água e buscar sua racionalização e valoração por meio da cobrança do uso dos
recursos hídricos. Objetivo: O objetivo da pesquisa é analisar o cenário atual brasileiro
após a Lei nº 9.433/97 e se a cobrança da água está sendo aplicada.

Método: O

método uitlizado para a realização da pesquisa foi a revisão de literatura,
sistematizando dados referentes aos recursos hídricos e sua cobrança, desenvolvido,
por meio da coleta de dados em artigos, livros e revistas especializadas, explorando
o assunto abordado para a maior compreensão do tema. Resultados: Mais de duas
décadas após a promulgação da Lei nº 9.433/97 a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos ainda não está implementada em todas as Bacias Hidrográficas, andando a
passos lentos, sendo perceptível a baixa efetivação de tal instrumento. Conclusão:
Após a pesquisa buscando o entendimento do cenário completo para compreensão
do assunto principal, conclui-se que mesmo ocorrendo tantos debates, discussões e
planos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos ainda não cumpre seu objetivo, de
que forma dará ao usuário uma indicação do real valor da água e a necessidade
de preservá-la. A pesquisa cumpre seu objetivo ao analisar o cenário do Brasil após
a Lei nº 9.433/97 e por meio de tal análise, averigua-se que a cobrança não está
implantada de forma que o instrumento cumpra com o papel previsto na legislação.
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