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RUSTEBERG WATER 

CONSULTING UG 

Áreas de Atuação 
 

30 anos de experiência em pesquisa, ensino e consultoria na área de gestão de recursos hídricos, em particular: 
Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), planejamento regional de recursos hídricos, prevenção e 
resolução de conflitos hídricos, medidas e estratégias de adaptação à mudança climática, desenvolvimento de 
software e sistemas de suporte à tomada de decisão, viabilidade econômica e ambiental, integração de energia 
renovável, geração de energia hidrelétrica, gerenciamento de sistemas multi-uso de recursos hídricos, 
dessalinização de água do mar, projetos de transposição de água, recarga controlada de águas subterrâneas 
(MAR), irrigação e drenagem, vias navegáveis interior, modelagem hidro(geo)lógica. 
 

Formação Universitária 
 

1983  - 1991 Universidade de Hannover: Engenharia Civil - Foco: Engenharia de recursos hídricos, 
ambiental e hidráulica, navegação interior e portos, gestão em construção  (Dipl.-Ing.) 

1986  - 1991 Universidade de Hagen: Economia – Foco: Pesquisa Operacional, Estatística 
1994  - 
 

1998 Universidade de Hannover - Instituto de Gestão de Recursos Hídricos, Hidrologia e 
Engenharia Hidráulica Agrícola: PhD (Dr.-Ing.)  
 

Carreira Profissional 
  

Desde 2014 Rusteberg Water Consulting UG  
Diretor Executivo 

2005  - 2014 Universidade de Göttingen - Centro de Geociências / Geologia Aplicada 
Professor Universitário e Cientista 

2003  - 2005 Serviços de Consultoria no Brasil 
Estudos diversos para a GTZ (agora: GIZ) e vários Ministérios Federais 

1998  - 
 

2002 Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Brasilien 
Cátedra (DAAD) de Engenharia de Recursos Hídrico, Hidráulica e Ambiental 

1991  - 1998 Univ. de Hannover – Inst. de Gestão de Rec. Hídricos, Hidrologia e Eng. Hidráulica Agrícola 
  Cientista 

 

Disciplinas Lecionadas 
 

▪ Universidade de Göttingen - Alemanha (2007-2014) Programa de Mestrado Internacional - HEG  
Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, Pesquisa Operacional Aplicada, Hidrologia 

▪ Universidade Federal de Goiás (UFG) - Brasil (1998 - 2002) Graduação e Pós-Graduação  
Planejamento e gestão de rec. hídricos, irrigação e drenagem, controle de enchentes, portos e hidrovias 

▪ Universidade de Taubaté - Brasil (1992) Programa Intern. de Pós-graduação financiado pela GTZ & ILRI, 
Hidrologia Aplicada, Princípios de Drenagem de Superfície 

 

Lista dos Principais Projetos (informações sobre projetos recentes estão disponíveis no site da RWC) 
  
 

2020 - 2022 Projeto "A Iniciativa SALAM (2ª fase do projeto): Estratégias Transfronteiriças para Enfrentar 
o Problema do Déficit Hídrico no Oriente Médio", 20 instituições parceiras da Alemanha, 
Israel, Jordânia e Palestina - financiamento Governo Alemão. 
RWC é iniciador e co-coordenador do projetos. Serviços: Desenvolvimento de estratégias de 
transposição de água e dessalinização de água do mar, planejamento regional de recursos 
hídricos, viabilidade econômica, impacto mudanç climatica e ambiental, balanço hídrico, 
sistema e software de suporte à tomada de decisões, plano de implementação de GIRH. 

2014 -  2018 Projeto "BRAMAR: Estratégias e Tecnologias para Mitigação da escassez de água no Nordeste 
do Brasil: reutilização da água, recarga controlada de águas subterrâneas e GIRH", 21 
instituições parceiras da Alemanha e do Brasil - financiamento Governo Alemão e Brasileiro.  
RWC é o iniciador do projeto. Serviços: Consultoria técnica às agencias nacional e regionais 
de água, cenários de desenvolvimento e mudança climática, estratégias de adaptação à 
mudança climática, transferência de tecnologia, SSD online, implementação da GIRH. 

2015 - 2018 Projeto "SMART-MOVE: Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos Disponíveis com 
Tecnologias Inovadoras" 26 instituições parceiras da Alemanha e do Oriente Médio  (BMBF) 
RWC é o iniciador do projeto. Serviços: Consultoria às autoridades regionais de água,  
identificação e avaliação de medidas alternativas de GIRH, modelagem da alocação de água 
para melhorar a segurança do abastecimento de água, planejamento e implementação da 
recarga controlada de águas subterrâneas (MAR), implementação da GIRH. 

 



 

 
Publicações recentes  (os livros estão disponíveis para download no site da RWC) 

  
Idiomas Estrangeiras 

 
 

▪ Alemão: Língua materna 
▪ Inglês: Muito bom (ensino no programa de mestrado internacional HEG) 
▪ Português: Muito bom (ensino na Universidade Federal de Goiás, Brasil) 
▪ Francês: bons conhecimentos de trabalho 
▪ Espanhol: bons conhecimentos de trabalho 

 

 

▪ Co-editor d livro SALAM, intitulado: The SALAM Initiative: Transboundary Strategies for the Resolution of 
the Water Deficit Problem in the Middle East, 2022, 96 páginas, ISBN: 978-3-943647-10-5. 

▪ Co-editor do volume temático: Transferência de Água no Oriente Médio, Jornal Alemão para Gestão da 
Água, 112º ano,7-8/2022, 82 páginas, ISSN: 0043.0978. 

▪ Co-editor do livro BRAMAR, intitulado: Mitigação da Escassez Hídrica do Nordeste do Brasil (Inglês & 
Português), World Water Forum Brasilia, 2018, 153 páginas, ISBN: 978-3-00-059926-2. 

▪ Co-editor do livro SMART: 12 anos de pesquisa multilateral IWRM no Vale do Baixo Jordão. Resumos de 
políticas e produtos-chave. 2019, 76 páginas, ISBN: 978-3-00-062504-6. 

▪ Co-autor do BMBF Policy Brief: Apoio à Decisão no Contexto da GIRH, 2013, 17 páginas. 
https://www.ufz.de/export/data/2/97280_IWRM_Eckpunkte_2013_DSS_final.pdf 

 

 

2017 - 2018 Projeto Piloto da "Iniciativa SALAM: Estratégias Transfronteiriças para Solucionar o Problema 
do Déficit de Água Doce no Oriente Médio", 20 instituições parceiras da Alemanha, Israel, 
Jordânia e Palestina - financiamento do Governo Alemão. 
RWC é o iniciador do projeto. Serviços: Cenários de desenvolvimento, balanço hídrico 
preliminar em nível nacional, projetos alternativos para a dessalinização da água do Mar 
Mediterrâneo e Vermelho e transposição de água, avaliação econômica preliminar. 

2006 -  2013 Projetos SMART I/II "Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos Disponíveis com Tecnologias 
Inovadoras" 40 instituicoes parceiras da Alemanha e do Oriente Médio – Governo Alemão. 
Serviços: Balanço hídrico, alocação de água para abastecimento urbano, irrigação e industrial, 
avaliação sócio-econômica,  resiliência dos sistemas de recursos hídricos frente a mudança 
climática,  estudos hidro(geo)lógicos, viabilidade de recarga controlada de água subterrânea, 
implementação da GIRH. 

2005  - 2009 Projeto GABARDINE "Recarga Artificial de Águas Subterrâneas (MAR) com Recursos Hídricos 
Alternativos":  Tecnologias e Gestão Integrada Inovadora", 14 instituições parceiras da 
Europa e do Oriente Médio - financiamento Comunidade Europeia (EC-FP5). 
Serviços: Coordenação do projeto, implementação de GIRH, Sistema de Suporte à Decisão, 
Avaliação multicriterial de opções de planejamento e gerenciamento. 

2003  - 2005 Projeto de Consultoria "Plano de Desenvolvimento da Irrigação no Estado de Goiás, Brasil" - 
Ministério Federal de Desenvolvimento Regional (MDR) 
Serviços: Estudos de viabilidade (tecnica, econômica e ambiental). 

2000  - 2004 Projeto de Consultoria "Gestão Sustentável de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio 
Meia Ponte, Goiás, Brasil" - financiamento pela GTZ (agora GIZ) 
Serviços: Cursos de treinamento sobre GIRH, planejamento e operação de reservatórios de 
água, modelagem hidrológica, consultoria técnica às autoridades hídricas e ambientais. 

2000  - 2002 Projeto de Consultoria "Implementação da Hidrovia Tocantins-Araguaia no Brasil Central", 
Ministério da Infra-estrutura de Transportes do Brasil (DNIT) 
Serviços: Avaliação do impacto ambiental, viabilidade econômica, modelagem hidráulica.  

1995  - 1998 Projetos bilaterais de pesquisa em cooperação com o Brasil, Centro de Pesquisa Jülich 
Estudos: Controle da salinização do solo sob irrigação, gerenciamento de reservatórios de 
águas, previsão e impacto de secas, modelagem hidrológica. 

1997 - 1997 Projeto de consultoria "Viabilidade Econômica de um Porto de Contêineres no Estuário de 
Santos, Brasil" - Hamburg Port Consult: Serviços: Análise de custo-benefício 

1991  - 1994 Projeto "Gestão ótima de sistemas multiuso com referência especial à qualidade da água", 
financiamento pela Comunidade Europeia (EC-FP3) e Fundação Alemã de Pesquisa (DFG) -     
5 instituições parceiras do Brasil, Argentina e Alemanha. 
Estudos: Desenvolvimento de software para gestão de sistemas de uso multiplo e aplicação 
ao estudo de caso de San Juan, Argentina com abastecimento de água, irrigação, geração de 
energia hidrelétrica e uso conjunto de recursos hídricos superficiais e subterrâneas. 


