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EFEITO DO COMITÊ DE BACIA NA GESTÃO DA SUB-BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO QUEIMA-PÉ PARA A GARANTIA DE
QUANTIDADE E QUALIDADE DE ÁGUA
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EFFECT OF THE BASIN COMMITTEE ON THE MANAGEMENT OF
THE QUEIMA-PÉ RIVER WATER QUANTITY AND QUALITY
GUARANTEE
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Atualmente, muito se discute sobre o desenvolvimento de políticas ligadas ao meio ambiente e recursos
hídricos. Contudo, a efetivação de tais políticas é um desafio constante, principalmente para construir uma
democracia que abrange problemas públicos com grande participação social. O presente trabalho tem como
objetivo analisar as políticas voltadas para a gestão da sub-bacia do rio Queima-Pé,localizada na cidade de
Tangará da Serra – MT, com intuito de avaliar a qualidade e quantidade deágua disponível. Foi realizada uma
revisão sobre as políticas de recursos hídricos nacional e estadual, como também sobre a gestão municipal
presente na sub-bacia. A pesquisa teve como procedimento metodológico o estudo de caso, do tipo qualitativa,
descritiva e de caráter exploratório. Para explorar a temática, foram consultados documentos e atas do Comitê
de Bacia Hidrográfica do Rio Sepotuba (CBH Sepotuba), foram aplicados questionários e entrevistas
semiestruturadas com atores envolvidos no uso direto e na conservação do rio Queima-Pé. Ao final da pesquisa,
será desenvolvido um produto para auxiliar nos processos de decisão das ações voltadas a sub-bacia do rio
Queima-Pé, visando estabelecer as potencialidades e fragilidades do comitê e diminuir os problemas hídricos
vivenciados na região.
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Currently, much is discussed about the development of policies related to the environment and water resources.
However, the implementation of such policies is a constant challenge, mainly to build a democracy that covers
public problems with great social participation. This work aims to analyze the policies aimed at the management
of the Queima-Pé river sub-basin, located in the city of Tangará da Serra - MT, in order to evaluate the quality
and quantity of available water. A review was carried out on the national and state water resources policies, as
well as on the municipal management present in the sub-basin. The research had as methodological procedure
the case study, of the qualitative, descriptive and exploratory nature. To explore the theme, documents and
minutes of the Sepotuba River Basin Committee (CBH Sepotuba) were consulted, questionnaires and semi-
structured interviews were applied with actors involved in the direct use and conservation of the Queima-Pé
River. At the end of the research, a product will be developed to assist in the decision-making processes of
actions aimed at the Queima-Pé river sub-basin, aiming to establish the strengths and weaknesses of the
committee and reduce the water problems experienced in the region.
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Problemas públicos. Participação social. Gestão municipal.
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