
 
 
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO EM SISTEMAS DE RH/RN  
 
(3º PERÍODO) 
 
 
RESPONSÁVEL:  Prof. Dr. Wilson Fadlo Curi 
 
OBJETIVOS: 

 
Esta disciplina faz uma revisão da macro-estrutura dos processos de planejamento (inclusive com 
noções de planejamento dinâmico) e gerenciamento de sistemas de RH (Recursos Hídricos)/RN 
(Recursos Naturais) levando-se em consideração, de forma integrada e harmônica, índices e 
indicadores sócio-econômicos e ambientais, assim como de desempenho e para análise de risco, 
que possam quantificar os benefícios auferidos com determinadas políticas para poder embasar os 
processos decisórios.  Aspectos de sustentabilidade, outorga, cobrança e uso de sistemas de 
suporte a decisão também são abordados e tratados como ferramentas de planejamento e 
gerenciamento de sistemas de RH/RN. Exemplos de aplicação prática são demonstrados no curso.  
Espera-se, portanto, que a disciplina venha prover aos profissionais uma visão conceitual 
multidisciplinar, mais abrangente, do problema e suas possíveis inter-relações nos processos de 
planejamento e gerenciamento de RH/RN.  

 
 
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 
 
EMENTA: 
 
 
Introdução ao planejamento de RH/RN: 

 Conceitos de Planejamento, Gerenciamento e Gestão em RH/RN 
 Necessidade de um planejamento em RH/RN.  
 Características dos problemas em RH/RN e o que se busca  
 Elementos de um Plano Diretor em RH/RN (metas, objetivos, padrões e políticas).  
 Planejamento estático x dinâmico em sistemas de RH/RN, 

o Conceitos de Planejamento Estratégico, Qualidade Total, Reengenharia,...  
 Visão holística de um planejamento em RH/RN, suas inter-relações e etapas.   
 Introdução a Análise de Sistemas em RH/RN (Objetivos, Dados necessários, Horizontes de 

planejamento e Alternativas futuras). 
 Organização das informações 

 
Introdução a indicadores e índices de desempenho:  

 Avaliação de projetos 
 Indicadores de um fenômeno 



 Síntese da quantidade de informação 
 Características de indicadores 
 Classificações dos indicadores 

o Quanto a natureza intrínseca  
o Da excelência gerencial do exército brasileiro 
o Indicadores de sustentabilidade 
o Indicadores de (PSR) pressão-situação-resposta 
o Indicadores de DPSIR (driving forces, pressure, situation, impact, response)  

 Tipos de sintetização das informações 
 Indicadores em RH/RN (geral) 

o Indicadores em geral 
o Indicadores de Risco (Hashimoto) 
o Indicadores em RH 

 De afluxos 
 De reservatórios 
 Na agricultura 

o Indicadores Ambientais 
o Indicadores Sociais 
o Indicadores Financeiros/econômicos 

 Definições preliminaries 
 Valor presente 
 Relação benefício/custo 
 Taxa interna de retorno 
 Tempo de retorno 
 Risco do investimento  

 
Conceitos de Sustentabilidade: 

 Objetivos 
 Desenvolvimento na visão econômica e ecodesenvolvimento 
 Do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento sustentável 
 Indicadores de desenvolvimento sustentável 
 Desenvolvimento sustentável em RH/RN 

 
Elementos de Gerenciamento em Sistemas em RH: 

 Revisão 
o Usos da água 
o Enquadramento dos corpos de água 

 Elementos de Outorga  
o Tipos 
o Finalidade  
o Legislação 

 Usos outorgáveis 
 Prioridades de atendimento 
 Consonância 
 Suspensão da outorga 

o Vantagens e desvantagens 
o Outorga ideal 
o Metodologias para definir vazões outorgáveis 

 Elementos de Cobrança 
o Finalidades 
o Regulamentação 
o Requerimentos 
o Formas 
o Parâmetros gerais  
o Requerimentos para implantar um SC (sistema de cobrança) 
o Dificuldades para implantar um SC 
o Experiência de implantação em algumas bacias hidrográficas 
o Proposta de modelos 

 
Introdução a Sistema de Suporte a Decisão (SSD):  



 Elementos de um SSD e fluxo da informação 
 Dados:  

o Quantidade, qualidade e disponibilidade 
o Síntese da informação 
o Gerenciando dados em um SSD  

 Banco de dados, Aquisição e disponibilização 
 Mapas cognitivos 

 Metodologia para resolução de problemas 
o Visão sistêmica de um SSD 
o Elementos (módulos) de um SSD 
o Características desejáveis nos modelos de um SSD 
o Interação entre os módulos 

 Exemplos em RH:  
o Características e exemplos de modelos de simulação e de modelos de otimização em 

sistemas de RH. 
 
 
Geral: 
 Engenharia de Recursos Hídricos, Edit. McGraw-Hill, R.K.Linsley e J.B.Franzini, 1978 
 Loucks, D. P.; Stedinger, J. R. & Haith, D. A ., 1981. ‘Water resources systems planning and 

analysis”. Prentice-Hall. 
 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 
 Recursos Hídricos, Antonio Marozzi Righetto – Editora da Universidade de São Paulo, 2000. 
 Porto, R. L. L. et al., 1997. “Técnicas  quantitativas para o gerenciamento de recursos hídricos. 

Ed. Universidade; UFRGS, Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Porto Alegre”. 
 Barth, et al., 1987. “Modelos para gerenciamento de recursos hídricos”. Nobel, São Paulo. 

Coleção ABRH de Recursos Hídricos, V. 1. 
 Linsley, Ray K. e Franzini, J. B. 1978. “Engenharia de Recursos Hídricos” 
 Raimundo de Pontes Nunes, Métodos para Pesquisas Agronômicas, 1998 
 Planos Diretores em Sistemas de Recursos Hídricos, etc. 

 
 
Sistemas Físicos: 
 Notas do Curso de Physical Systems, P.H.Roe, Edit. Systems Design Engg. – University of 

Waterloo, 1985 
 
Periódicos: 
 Journal of Water Resources Research,  
 Journal of the American Water Resources Association, 
 Journal of Water Resources Planning and Management, 
 Revista Brasileira de Recursos Hídricos,  
 Engenharia Sanitária e Ambiental, 
 Revista Brasileira de Eng. Agricola, 
 Revista Brasileira de Eng. Agricola e Ambiental, 
 Journal of Irrigation and Drainage, 
 Water International Journal, etc. 


