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EMENTA
Conceitos e princípios básicos de gerenciamento de recursos hídricos. A bacia hidrográfica como unidade básica para a
conservação e gerenciamento integrado dos recursos naturais. Introdução aos conceitos principais de ordenamento
integrado e aos elementos componentes das bacias. Os instrumentos básicos da gestão dos recursos hídricos:
informação, licenças e outorgas, cobrança pelo uso da água, enquadramento dos corpos de água, planos de bacias,
comitês e agências de bacias. Lei Nacional de recursos hídricos. Leis estaduais. Sustentabilidade da política de recursos
hídricos. Princípios metodológicos para um ordenamento integrado. Avaliação dos principais recursos naturais (clima,
solo, água, vegetação) e socioeconômicos que determinam as prioridades dos planos de execução para o
desenvolvimento sustentado das bacias hidrográficas.

OBJETIVOS
Construir uma visão sistêmica e integrada sobre as bacias hidrográficas e sua dinâmica de funcionamento, discutindo os
usos múltiplos da água, suas formas de gestão e suas relações com a produção do espaço geográfico;
Avaliar de forma critica a implementação da política nacional e estadual de recursos hídricos, sua formulação e
implementação, seus aspectos institucionais, instrumentos técnicos e jurídicos que regulam a conservação e o uso
racional dos recursos hídricos como catalisadores do progresso social e o crescimento econômico sustentável nas bacias
hidrográficas.

CONTEÚDOS
Tema I – A abordagem sistêmica para a análise de bacias hidrográfica
Bacias de drenagem com sistemas ambientais
Contribuições do método geossistêmico na analises int egrada de bacias hidrográficas.
Variabilidade de va zões e composição de hidrógramas.
Tema II – Bacias Hidrográficas como recorte espacial para avaliação e gestão de recursos
hídricos
Métodos de hierarquizaç ão de redes de drenagem
Delimitação de análise s morfométricas de bacias hidrográficas

Bacias hidrográficas como recorte espacial da avaliação ambiental
Bacias hidrográficas, pl anejamento territorial e gestão ambiental.
Tema III – Instrumentos de planejamento e gestão de bacias hidrográficas
Lei Nacional das Águas: Análise c rítica da legislação federal (constituição e lei 9433/97)
Legislação Es tadual de recursos Hídricos (lei 11.612/2009)
Planos de recursos hídri cos
Enquadramento dos corpos de agua
Outorga pelo uso água
Cobrança pelo uso da agua
Sistemas e informaç ão, monitoramento e compilação de dados.
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