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Observar, quantificar e analisar os fenómenos que ocorrem em bacias hidrográficas,
Avaliar a disponibilidadehídrica em bacias hidrográficas
Interpretar aspectos da legislação e dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos
Avaliar o potencial de aproveitamento hidrelétrico em bacias hidrográficas

VIII.CONTEUDO PROGRAMÁTICO
3. Introduçêlc>aos recursos hídtlccs

2. Ciclo Hidrológico:Ciclo global Prc)Gessosterrestres. Escalas dos processos tlídrológicos:Fun(;õesde entradae saída
da bacia hi(Jrogtáflca

3. Bacias hidrográficas:Geomorfologiathierarquiada rede de drenagem; Leis de Horton:análise de arear análise
hípsométrlca.
4. Precipitação: mecanismos de fonllaçâo, instrumentos de medidas pluviométricas: grarndezasca acÍerísElcase
unidades de medida: variação espacial e temporal. Tratamento de (lados pluviométricos
5, Interceptação: Conceitos e medições
6. Infiltração: conceito. rTlediçãoe estlrTlalÊva

7. Escoamento Superficial: fundamentos do escoam-nento:
vazão no rlol análise de hidiograrna
8. Evapotranspiração: evaporaçãol transpiraçãol evapotranspiração potencial e reall métodos de estimativa
9. Hidrometria: medição de vazãot estações fluviométricaslCurva-chave
10. Disponibilidadehídrica. vazões mínimas. curva de permanência e regularização de vazão
11. Balanço hídrico
12. Legislação: Política Nacional de Recursos Hídricos. Gestão de Recursos Hídricos. Estudo do potencial de

aproveitamento hidrelétrico de bacias hidrográficas.

iX. METODOLOGIA DE EN$ÊNO / DC$ENVQLVÊMENTQ DO PRQGRÃMA
Aula expositiva e dialogada, onde o aluno será estimulado a usar experiências pessoais relacionadas ao assunto
da aula, Resólucão de exercíciosem saia. Aulas oráticasde campo.
X. METODOLOGIA E: !N$TRUMENTQ$ DE ÀVÂLI,ãl
A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer. no mínimo a 75'b das mesmas.
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A notamínimapara aprovaçãona disciplinaserá 6.0(seis),( Art. 69 e 72da Res. n' 17/CUn/1997)

8

O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3:0 e 5.5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70.$ 2'. A
nota será calculada por meio da média aritméticaentre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

Q

MF .+ RgC
2
Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0(zero).(Art. 70, $ 4' da Res. n" 17/CUn/1 997)

.

Avaliações

Serão realizadas 3 avaliações.

objetivas mistas e dissertativas.

todas com pesa 10. As avaliações poderão conter questões objetivas

Finados
Dla nãoletivo
Proclamação da República
Dia nãoletivo
Dia nãoletivo

02/11/18(sex)
03/11/18(sab)
15/11/18(qui)
16/11/18(sex)
17/11/18(sab)

XIII.BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. TUCCI, C. E.M. (Org.). Hidiologia. Ciências e aplicação.Porto Alegre: Ed. claÜnivcisidade: ABltH: EDUSP, 1993. 943p.

2. GAltCEZ,

L. N. Hidrcnltlgial São Paultl: .Edgard Blücher, 1988. 304 p.

3. ]11GI.JE'l"l'O.A.M., Hi(iro]ogiae RecursosHídricos.' f;ditosaEESC- US}). São (:ílr]os. ] 998

XIV. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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Da l a . edição. I'oito Alegro: ABRH. 201f)
3. PONTO, R. M. Hidráulica Básica. EESC/USP. São Chulos. 2003, 5 19 })p
4. TUCCI, C.E.M. Region:tlização de Vazões, Porto Alegre: Ed. da Universidade/ABRH,. 2002. 256 })
5. TUC:C], C.E.M.

Mode]os hidro]ógicos. ]'orto Alegre: Ed, da Universidade/A]3RH.

1998. 669p.

6. VILLELA, S. M., MA'll'OS, A.r. Hidrologia aplicada. São Paulc>:N4cGraw;H.il1, 1975. 245p.
7.MAGHET'l'INI, h4.: Andrade, E. H iclralogiaEstatística. disponível online em: <
htto://www.cn!!!bgtlv-br/publique/media/livra.hidra eltatistica.zio>

Obs: alguns livrosacima citados constam na BibliotecaCentral/UFSC de Florianópollsou estão em fase de
compras pela UFSC. Algumas bibliografiastambém podem ser encontradas no acervo da disciplina, impressos
disponíveis para consultas em sala.
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