Cursos de Capacitação em
Gestão dos Recursos Hídricos
Coordenador: Raimundo Rodrigues Gomes Filho
Apresentador: Helder Barbosa Paulino
UFG - Jataí

Objetivo Geral
 Capacitar pessoal de nível superior que atuem em
organizações não-governamentais, nos comitês e
pró-comitês de Bacias Hidrográficas do Rio
Paranaíba, e/ou em órgãos municipais, estaduais
ou federais atuantes na área de recursos hídricos,
e/ou representantes dos setores dos usuários das
águas, por meio de cursos presenciais de curta
duração em Gestão dos Recursos Hídricos, com
material didático próprio.

Metodologia
• Municípios Paranaíba, Jataí, Rio Verde,
Itumbiara e Morrinhos;
• Material didático;
• aulas quinzenalmente, sexta-feira, das 19
às 22 horas e sábado das 8 às 12 horas;
• Divulgação;
• Formulário de inscrição;
• Mínimo 40 (quarenta) vagas;
• Seleção, caso necessário, currículo.

Módulos

Ementa

CH

Introdução a Gestão da Bacia
Hidrográfica e dos R.
Hídricos

Água no Brasil e no mundo; Gestão da água no Brasil – Aspectos conceituais, jurídicos e institucionais.
Gestão de Bacia Hidrográfica; Recorte Analítico da Bacia Hidrográfica; Características fisiográficas e
de ocupação regional.

8

Legislação Ambiental
Brasileira, GO e MS

Histórico da Legislação Ambiental no Brasil; Hierarquia da Legislação Ambiental Brasileira; Meio
Ambiente na Constituição de 1988; Política Nacional do Meio Ambiente; Política Nacional de
Recursos Hídricos; Lei de Crimes Ambientais; Código Florestal; Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC; Resoluções CONAMA pertinentes ao Licenciamento e regulação de atividades
potencialmente poluidoras; Política Ambiental do Estado de Goiás.

16

Noções de Hidrologia

Histórico e conceito de hidrologia; Ciclo hidrológico e bacia hidrográfica; Precipitação pluvial; Evaporação
e Evapotranspiração; Água subterrânea; Infiltração e Armazenamento de água no solo; Escoamento
Superficial.

8

Uso Múltiplo das Águas

Água e Sociedade; Água nas atividades econômicas; Outros usos da água (energia elétrica, navegação,
hidrovias, esgotamento urbano e industrial, turismo, etc.); Velho e novo paradigma dos sistemas de
drenagem urbana e combate a eventos críticos (cheias/secas); uso múltiplo e aproveitamento integrado
da água; Planos de bacias; Gerenciamento de Bacia Hidrográfica Instrumentos de Gestão;
Experiências de outras Bacias Nacionais.

16

Noções de Hidrometria e
medição de vazão

Introdução; Métodos de medida de vazão (direto, flutuador, vertedor, WSC flume, Calhas Parshall,
molinete); Medições de velocidade; Medições de profundidade; Orifícios e Bocais.

8

Qualidade da água

Características químicas, físicas e biológicas da água; Principais parâmetros, equipamentos e formas de
medições; Fenômenos poluidores das águas: contaminação, eutrofização, assoreamento e acidificação.

8

Marcos legais e conceituais; Importância, Estrutura, Funcionamento e Organização dos Comitês e Agências.
O papel dos grupos de trabalho; O pacto social, político e econômico para intervenções na bacia;

8

Planejamento e gestão estratégica da bacia hidrográfica; Limites e Potencialidades; Gestão de conflitos;
Padrões e características que pretendemos alcançar.

8

Comitês e Agência de Bacias
Hidrográficas
Planejamento e Gestão
Estratégica da Bacia
Hidrográfica
Total

80

Estratégias de divulgação dos
resultados da pesquisa
• Produção e publicação do material didático
para a capacitação e de um livro com a
colaboração dos discentes dos cursos;
• Produção de um vídeo das aulas;

Equipe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Washington Mendonça Moragas;
Helder Barbosa Paulino;
Hildeu Ferreira da Assunção;
Francismário Ferreira dos Santos;
Raimundo Rodrigues Gomes Filho;
Darly Geraldo Sena Júnior;
Juarez Martins Rodrigues;
João Batista Pereira Cabral;
Alécio Perini;
Rosely Ribeiro Lima.

Atividades
•
•

Ministrar disciplinas;
Auxiliar a coordenação nos processos de
divulgação, seletivo e avaliação dos cursos;
• Auxiliar a coordenação do curso na programação
e execução das aulas práticas e visitas técnicas e
na elaboração de formulários de avaliação;
• Revisão pedagógica dos materiais produzidos
para o curso.

Demandas do grupo
• Apoio para realização dos cursos nos seus
respectivos locais - Logístico;
• Divulgação local;
• Encaminhamento das demandas locais para
o grupo;
• Participação dos membros dos comitês;
• Comprometimento do poder público com o
tema.
• Apoio da ANA no material didático

