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ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

30 / III 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

NOITE 

    

I - EMENTA 

Água como recurso; propriedades da água; ciclo hidrológico; usos das águas superficiais e 

subterrâneas; sistema de águas superficiais; distribuição das águas superficiais; rios e bacias de 

drenagem; riscos de inundação; recursos hídricos e proteção. Sistema de águas subterrâneas; água 

subterrânea como recurso; riscos causados por águas subterrâneas; importância e aplicações da 

hidrologia no manejo ambiental; bacias hidrográficas; chuvas, tipos, características, probabilidades e 

recorrência. Escoamento superficial, características, condições de ocorrência, quantificação e seu 

relacionamento com os tipos de ocupação da bacia. Caracterização dos recursos hídricos superficiais 

de uma bacia, rios, vazões médias, máximas e mínimas. Previsão de eventos extremos. Qualidade das 

águas superficiais e subterrâneas. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Realizar a gestão adequada dos recursos hídricos. 

Combater a poluição e o desperdício de água em 

setores estratégicos. 

Elaborar projetos de reaproveitamento de água. 

Interpretar corretamente as legislações pertinentes. 

Realizar a educação ambiental. 

Interpretar desenhos técnicos e plantas 

topográficas. 

Conhecer e compreender as principais 

características quantitativas e qualitativas da 

água. 

Conhecer e compreender a linguagem técnica 

aplicada. 
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Conhecer e compreender os limites 

hidrográficos, bacias hidrográficas e ciclos 

hidrológicos. 

Realizar cálculos matemáticos e estatísticos 

aplicados. 

Solução de problemas hidráulicos aplicados. 

Compreender a hierarquia quanto aos órgãos 

responsáveis por outorgas e cobranças. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Água com recurso; propriedades da água; ciclo hidrológico; usos das águas superficiais e 

subterrâneas; sistema de águas superficiais; distribuição das águas superficiais; rios e bacias de 

drenagem; riscos de inundação; recursos hídricos e proteção. Sistema de águas subterrâneas; água 

subterrânea como recurso; riscos causados por águas subterrâneas; importância e aplicações da 

hidrologia no manejo ambiental; bacias hidrográficas; chuvas, tipos, características, probabilidades e 

recorrência. Escoamento superficial, características, condições de ocorrência, quantificação e seu 

relacionamento com os tipos de ocupação da bacia. Caracterização dos recursos hídricos superficiais 

de uma bacia, rios, vazões médias, máximas e mínimas. Previsão de eventos extremos. Qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

A disciplina mesclará aulas teóricas explicativas com aulas práticas, apresentando gradualmente os 

conhecimentos mais avançados de interpretação de plantas e desenhos topográficos, cálculos 

hidráulicos aplicados e as legislações vigentes. Serão apresentados diversos estudos de casos 

mostrando aos alunos a contemporaneidade do tema, a proximidade dos assuntos com o mercado de 

trabalho e dia-a-dia das pessoas, e sua importância na qualidade ambiental. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala de aula equipada com recursos multimídia (datashow, notebook e sistema de áudio); Material 

impresso; Lousa e canetas para lousa. 

 

VI - AVALIAÇÃO 

Duas provas, apresentação de seminários e atividades em sala e extra sala. 

 

VII - BIBLIOGRAFIA 

ABIQUIM. Grupo de Trabalho sobre Recursos Hídricos (GT Água). Manual de gestão eficiente de 

recursos hídricos. – São Paulo : ABIQUIM, 2016. 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Manual de procedimentos técnicos e administrativos de 

outorga de direito de uso de recursos hídricos 2013/ Agência Nacional de Águas – ANA, Brasília: 

2013. 

AZEVEDO NETTO, J.M. et al. Manual de Hidráulica. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. BRASIL, 

2000. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005. Publicada no Diário Oficial da União Nº 

053, de 18/03/2005, pgs. 58-63. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Resolução CONAMA Nº 430, de 13 de maio de 2011. Publicada no Diário Oficial da União Nº 092, 

de 16/05/2011, pág. 89. 

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Gabinete do Ministério (GM). Portaria de Consolidação Nº 5, 

de 28 de setembro de 2017, Anexo XX. Publicada no Diário Oficial da União Nº 190, de 03/10/2017 

– seção 1 – suplemento - pág. 360. 
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SETTI, Arnaldo A; et. al.: Introdução ao gerenciamento de recursos hídricos. 2ª ed. – Brasília: 

Agência Nacional de Energia Elétrica, Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas, 2000. 

VEYRET ,Y. Dicionário do Meio Ambiente. Ed. 1. Editora: Senac, 2012. 

 

VIII - CRONOGRAMA 

01 Acolhimento dos alunos. Introdução à disciplina. 

02 Ciclo hidrológico. 

03 Chuvas: tipos e intensidades. 

04 Continuação do assunto anterior: chuvas. 

05 Bacias hidrográficas e rios. 

06 Continuação do assunto anterior: bacias hidrográficas e rios. 

07 Continuação do assunto anterior: bacias hidrográficas e rios 

08 Avaliação 1. 

09 Características legais e técnicas dos rios brasileiros. 

10 Continuação do assunto anterior: características legais e técnicas dos rios brasileiros. 

11 Condições legais para o lançamento de efluentes em corpos aquáticos. 
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12 Índice de Qualidade das Águas (IQA). 

13 Continuação do assunto anterior: Índice de Qualidade das Águas (IQA). 

14 Outorgas federais. 

15 Outorgas estaduais. 

16 SEMAC 

17 Águas subterrâneas. 

18 Continuação do assunto anterior: Águas subterrâneas. 

19 Avaliação 2. 

20 Recuperação. 

 

 

 

 

Assinatura do(s) docente(s): 
Assinatura do(a) Professor(a) 

Orientador(a) de Área: 

Assinatura da Orientadora 

Pedagógica: 
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