
	

	

 

 
MINICURSO DO PEV 

TÍTULO: 
Gestão dos recursos hídricos: estudo sobre os recursos e avaliação do Rio São Francisco 
Público-Alvo: 
Gestores. Funcionários e Professores da Educação Básica. Ambientalistas. Estudantes. 
DATA:  02/09/2017 – Módulo presencial 

CARGA HORÁRIA: 04 horas presenciais teórica /  04 horas presenciais prática com visita técnica / 04 
horas à distância = Total 12 horas 
EMENTA: 
Introdução ao estudo dos recursos hídricos. Ciclos e Importância da água. Avaliação do panorama 
hídrico nacional. Governança dos recursos hídricos no Nordeste e no vale do São Francisco. 
Experiências de planejamento e gestão de recursos hídricos no semiárido nordestino. 

OBJETIVOS: 
* Conceituar as características, importância e propriedades da água; 
* Promover a apresentação e compreensão dos termos técnicos, conceitos e principais teoriassobre os 
recursos hídricos; 
* Compreender a necessidade e importância da preservação da água no contexto da Caatinga; 
* Analisar os desafios dos processos de captação, tratamento, armazenamento e distribuição da água; 
* Discutiras principaismedidas para o uso racional da água frente aescassez hídrica; 
* Avaliar as metodologias de uso da irrigação no convívio com a seca; 
* Debater as principais técnicas e tecnologias voltadas para a conservação da água no semiárido. 
MÉTODOLOGIA:  
Exposição dialogada. Exibição de documentário. Leituras dirigidas. Explanação de análises sobre os 
conceitos e teorias hídricas. Visita técnica em Estação de Tratamento de Água (ETA) e projeto de 
captação de água. Produção de fichamentos. 
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