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Área de Concentração: Instrumentos de Politica de Recursos Hídricos.
Linha de Pesquisa: Metodologias para implementação dos
Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos
Mestrando: Oséias dos Santos
Orientador: Dr. Rodrigo Bruno Zanin
Resumo: A Política Nacional de Recursos Hídricos, pela lei 9.433, de 08 de janeiro de
1997. Marca a gestão institucional dos recursos hídricos no território brasileiro, que
ampliou a participação da sociedade civil, por meio dos comitês de bacias hidrográficas,
visando a sustentabilidade econômica e ambiental do uso antrópico da água. Neste
contexto, a formação do Reservatório de Manso, levou ao reassentamento de cerca de 700
famílias que foram removidas da área inundada, e reassentadas em Projetos de
Assentamentos, próximos ao lacustre. Entretanto, há necessidade de verificar, qual seria a
participação das atividades econômicas consolidada entorno do Reservatório, para o
desenvolvimento sustentável para as comunidades vitimadas. Assim, esta pesquisa tem
como objetivo analisar a contribuição de políticas de gestão dos recursos hídricos ao
desenvolvimento socio econômico das famílias atingidas na construção do Reservatório de
Manso. E como consequência, mapear as atividades agrícolas, cujo desenvolvimento
dependem da água do reservatório, bem como, verificar a organização civil das
comunidades para a gestão de recursos hídricos, e por fim registrar ações políticas ou não,
que refletem na preservação e conservação hídrica do Reservatório. Os dados serão
coletados em duas fases: a primeira consiste em consulta a documentação indireta, através
da pesquisa documental e da pesquisa bibliográfica. A segunda fase consistirá em pesquisa
de campo exploratória, onde serão coletados dados por meio de registros fotográficos e a
aplicação de questionários a reassentados. O questionário será confeccionado com questões
direta que correlaciona recurso hídrico com produção agrícola. Os dados obtidos em ambas
as fases serão tabulados e analisados com emprego de programas computacionais de
estatística e geoprocessamento. Uma vez, que análise dos dados estruturaram a conclusão
deste Estudo.
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