
 
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 
 
 
RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Wilson Fadlo Curi 
 
OBJETIVOS: 

Este curso visa capacitar o aluno para desenvolver trabalhos integrados em sistemas de recursos 
hídricos.  Para isso é feita uma revisão da modelagem matemática e conceitual de vários aspectos 
físicos, sócio-econômicos ou ambientais, quer sejam relativos às estruturas hídricas 
(reservatórios, máquinas hidráulicas, etc.) ou demandas por água (irrigação, geração de energia, 
abastecimento humano e animal, etc.), envolvidos em engenharia de recursos hídricos.     

 
CARGA HORÁRIA:  45 Horas  (4 horas de aula semanais) 
 
METODOLOGIA: 
 Apresentação do curso/Aulas: 

Uso de quadro negro, retroprojetor, computador/datashow, softwares (PowerPoint, 
Word, Excel, etc.), sistema multimídia, pacotes matemáticos (Matlab, Mathematica, 
Gino, etc). 

 Métodos de Avaliação: 
  Realização de Testes/Provas de conhecimento 
  Listas de Exercícios 
  Desenvolvimento de Trabalho em casa como, por exemplo,  

Implementação de algoritmos com uso de problemas de teste 
Pesquisa de tópicos específicos de interesse do aluno 

  Apresentação de Seminários 
 
PRÉ-REQUISITOS: 

 
Noções de probabilidade e estatística, hidrologia, hidráulica, sistemas de irrigação, teoria de sistemas 
físicos, métodos numéricos e otimização 

 
EMENTA: 
 
Conceitos sobre operação de reservatórios:  

 Histórico 
 Tipos 
 Classificação  
 Finalidades (usos e variáveis)  
 Ajuste de curvas: cota x volume x área 
 Elementos hidráulicos: descarregadores, vertedores e tomadas d’água  
 Balanço hídrico em reservatórios  
 Análises dos dados de entrada: Condições iniciais, parâmetros hidráulicos (do reservatório) e 

hidrológicos (da bacia hidrográfica) e avaliação de demandas e perdas.  
 Alguns usuais indicadores 
 Reservatórios grandes ou pequenos  
 Tipos de operação de reservatórios (volumes meta, zoneamento múltiplo, curvas guia, operação 

ótima, curva de permanência) 
 Transposição de águas 
 Impactos ambientais 
 Restrições e regras operacionais de reservatórios. 
 etc.  

 
Conceitos sobre sistemas de irrigação:  

 Elementos decisórios na agricultura 
 Conceitos sobre a inter-relação Solo-Água-Planta.  
 Solos: (tipos, textura, porosidade, condutividade hidráulica, capacidade de campo, classes) 



 Requerimento hídrico das culturas (métodos para determinação da evapotranspiração)  
 Balanço hídrico nos solos (precipitação efetiva, interceptação foliar, escoamento superficial, 

percolação, disponibilidade de água no solo, evapotranspiração real) 
 Lâmina de rega variável (fator de resposta da cultura, déficit tolerável pelas culturas) 
 Irrigação:  

o Tipos 
o Vantagens, desvantagens, requerimentos e eficiência da irrigação por: 

  Superficial (inundação e infiltração) 
 Aspersão (convencional, autopropelida, pivô central) 
 Microaspersão 
 Gotejamento 
 Xique-xique (tubos perfurados) 

o Distribuição da irrigação no Brasil 
o Conseqüências da baixa eficiência na irrigação 
o Escolha do tipo de irrigação 
o Exemplos de formulações matemáticas, seleção de processos otimizantes e aplicações 
o Salinidade nos solos e na água e sua relação com a irrigação  

 
Introdução a máquinas hidráulicas:  

 Classificação de máquinas hidráulicas.  
 Elementos sobre conjuntos motores-bomba (tipos, escolha, relação vazão vs altura de elevação, e 

vazão vs rendimento, margens de segurança recomendável, custos, potências e energia 
consumida) 

 Geração de energia 
o Visão no mundo e no Brasil 
o Viabilidade de implantação 
o Requerimentos institucionais e legais 
o Caracterização quanto a tomada d’água e potência instalada 
o Partes de uma usina hidrelétrica 
o Turbinas: Tipos, características e sua seleção 
o Geradores  
o Rendimento das turbinas e geradores 
o Potência instalada e energia 
o Diagrama de carga 
o Custos de instalação 
o Restrições operacionais 
o Conceitos de geração distribuída 

 
Outros tipos de usos:  

 Abastecimento humano e animal,  
 Aqüicultura,  
 Controle de cheias,  
 Navegação,  
 Mineração,  
 Lazer/Recreação e Paisagismo,  
 Demandas (vazões) ecológicas 

o Principais critérios 
o Fixas ou variáveis 
o Tipos de modelos 
o Modelo de Garcia e Andreaza 

 
Sistemas de abastecimento de água 

 Pequeno histórico da captação, transporte e tratamento da água 
 Aspectos brasileiros do sistema de abastecimento 
 Partes do sistema de abastecimento de água 

o  Captação, adução, floculador, tratamentos, decantadores, filtradores, reservatórios, 
desinfecção, rede de distribuição. 

 Perdas em sistemas de abastecimento 
o Tipos e locais das perdas e seus impactos 



o Controle de perdas 
 Softwares usados na modelagem de sistemas de abastecimento  

 
 
Seminários: 
 

 A última nota virá da apresentação individual de um seminário bem como do documento 
elaborado para apresentação deste seminário, este terá os seguintes temas principais:  

1. A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433/97;  
a. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos;  
b. A outorga de direito de usos dos recursos hídricos;  
c. O Sistema de Informações;  
d. Planos Diretores de Recursos Hídricos;  
e. O Enquadramento dos corpos d’água;  
f. Aspectos institucionais (Agência Nacional de Águas, conselhos de 

recursos hídricos, agências de bacias etc.);  
2. Aquisição e tratamento de dados hidroclimáticos;  
3. Modelagem hidrológica;  
4. Conflitos de usos múltiplos;  
5. O uso dos Sistemas de Informações Geográficas na área de recursos hídricos;  
6. Relação entre o meio ambiente e os recursos hídricos;  
7. Qualidade das águas; 

 Para o desenvolvimento deste seminário deverão ser utilizados artigos (no mínimo 3) dos 3 
últimos congressos da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH) ou da Revista 
Brasileira de Recursos Hídricos (apenas 1 artigo). O tempo disponível para apresentação do 
seminário será de 20 minutos mais 10 minutos para perguntas e discussões. A nota do seminário 
será composta pela participação / apresentação do seminário e pelo documento elaborado sobre o 
seminário. 

 
ALGUMAS FONTES DE CONSULTA: 
 
Geral: 
 Engenharia de Recursos Hídricos, Edit. McGraw-Hill, R.K.Linsley e J.B.Franzini, 1978 
 Recursos Hídricos, Antonio Marozzi Righetto – Editora da Universidade de São Paulo, 2000 
 Hydrologic Modeling of Small Watersheds, C.T.Haan, H.P.Johnson e D.L.Grakenslek, Edit. ASAE, 

1982 
 Manual dos Pequenos Açudes, F. Molle e E. Cadier, SUDENE/DPG/PRN, 1992 
Hidrologia: 
 Hidrologia, Edusp, C.E.M.Tucci, 1993 
 Modelos Hidrológicos,  Edit. ABRH, C.E.M.Tucci, 1998 
 Hidrologia Aplicada, Swami Marcondes Villela & Arthur Mattos. Editora McGraw-Hill do Brasil, 

1975 
Hidráulica e Máquinas Hidráulicas/Elétricas: 
 Máquinas Motrizes Hidráulicas, A.J.Macintyre, Edit. Guanabara Dois, 1983  
Irrigação: 
 Engenharia de Irrigação: Hidráulica dos Sistemas Pressurizados de Aspersão e Gotejamento, Edit. 

UFPB, H.P.Gomes, 1997 
 Necessidades Hídricas da Cultura, Edit. UFPB, Tradução de Doorenbos e Pruitt FAO por HR.Gheyi, 

J.E.C.  Metri e F.A.V. Damasceno, 1997 
 Efeito da água no rendimento das culturas, Edit. UFPB, Tradução de Doorenbos e Kassam-FAO por 

HR.Gheyi, A. A. Sousa,  F.A. V. Damasceno e J.F. Medeiros, 2000 
Sistemas Físicos: 
 Notas do Curso de Physical Systems, P.H.Roe, Edit. Systems Design Engg. – University of 

Waterloo, 1985 
Revistas e Jornais Científicos: 
 Revista Brasileira de Recursos Hídricos 
 Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 
 Revista Engenharia Agrícola da SBEA 
 Journal of Irrigation and Drainage 
 Journal of Water Resources Research 



 Journal of Water Planning and Management 
Etc. 
 


