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Resumo --- As demandas e a disponibilidade hídrica são as informações básicas que fundamentam 
o sistema de gestão dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica. Este trabalho apresentou o 
balanço hídrico nos pontos de captação de usuários instalados nos rios de domínio federal da bacia 
hidrográfica do rio Paraiba do Meio, que abrange os estados de Alagoas e Pernambuco. Foram 
levantadas todas as demandas conhecidas, tanto estaduais quanto federais, e consideradas três 
vazões de referência: Q85, Q90 e Q95. Os resultados mostram que o comprometimento hídrico na 
bacia é alto, variando de 71,67% a 116,41% em seu trecho mais crítico, evidenciando uma situação 
latente de conflitos pelo uso dos recursos hídricos. 
 
Abstract --- The water demands and the water availability are the basic informations that based the 
water resources management system in a hydrographic basin. The present study had as objective to 
evaluate the water budget for installed water users in federal rivers from the Paraiba River basin, 
located in the states of Alagoas and Pernambuco. A survey of water demands was conducted and 
was considered three reference discharges values: Q85, Q90 and Q95. The results shows that the water 
quantity impairment in the basin is elevated and reach values between 71,67% and 116,41% in the 
most critical section, showing a latent conflict situation by the use of water resources. 
 
Palavras-chave: Rio Paraíba do Meio, comprometimento hídrico, gestão dos recursos hídricos. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 As demandas e a disponibilidade hídrica são as informações básicas que fundamentam o sistema 

de gestão do uso da água em uma bacia hidrográfica, servindo como apoio à tomada de decisões por 

parte dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o balanço hídrico nos pontos de captação de usuários 

instalados nos rios de domínio federal da bacia hidrográfica do rio Paraiba do Meio, que abrange os 

estados de Alagoas e Pernambuco. 

Para tal, foi necessário o levantamento de todas as demandas estaduais e federais na bacia, 

além da caracterização das obras de infra-estrutura hídrica e estimativa da disponibilidade hídrica 

em cada um dos pontos de interesse. 

  

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA BACIA 

 

A bacia do rio Paraíba do Meio tem uma área de aproximadamente 3.157 km2 e contempla os 

estados de Pernambuco (1.139 km2) e Alagoas (2.018 km2), conforme a Figura 1. Localiza-se na 

Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, segundo a divisão adotada pela ANA para as 

grandes Regiões Hidrográficas Brasileiras. 

O rio Paraíba do Meio, chamado na região apenas de rio Paraíba, perene, percorre uma 

extensão de aproximadamente 177 km, nascendo no município de Saloá, em Pernambuco, e 

desaguando na lagoa Manguaba, estado de Alagoas. Durante seu curso o rio Paraíba tem como 

principais afluentes os riachos Seco (90 km - PE), Bálsamo (38 km - AL/PE), Quebrangulinho (21 

km - AL) e Riachão (20 km - AL), além dos rios Caçamba (31 km), Paraibinha (124 km) e 

Porangaba (54 km), todos em Alagoas.  
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Figura 1 - Bacia hidrográfica do rio Paraíba  
 

 

Nos anos de 2000 e 2001 foi produzido o Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias dos 

rios Paraíba, Sumaúma e Remédios (PERNAMBUCO, 2001). Este PDRH contemplou, além das 

bacias citadas em seu título, as áreas de drenagem do rio da Estiva e da microdrenagem da lagoa 

Manguaba. Essas bacias todas, com exceção da bacia do rio Paraíba, fazem parte do Complexo 

Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM), também de domínio federal.  

Segundo esse PDRH, a bacia possui três diferentes zonas climatológicas, coincidentes com as 

Unidades de Análise lá consideradas, conforme a Tabela 1. Há, ainda, uma considerável variação no 

total anual das precipitações registradas na bacia, de acordo com o apresentado na Figura 2. 

 

Tabela 1 - Características das UAs  

UA Messoregião Sub-região Área  LParaiba Qmed  

UA1 Agreste PE Agreste PE 1.138 km2 46 km 3,82 L/s/km2 

UA2 Agreste AL e Leste AL Transição Agreste-Z.Mata 1.365 km2 88 km 9,62 L/s/km2 

UA3 Leste AL Zona da Mata - AL 654 km2 43 km 9,49 L/s/km2 

 

 

 

 



 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                4                                                                       
 

 

Figura 2 – Precipitação na bacia (Adaptado de PERNAMBUCO, 2001) 
 

Essa falta de homogeneidade com relação à climatologia na bacia é um dos fatores que faz 

com que a produção de água seja bem maior nos trechos médio e baixo da bacia. 

Embora apresente importantes estimativas com relação às ofertas e demandas hídricas da 

bacia estudada, o PDRH sintetiza os dados de forma anual e de forma distribuída nas Unidades de 

Análise, não podendo ser utilizado de forma definitiva nos estudos apresentados neste artigo, até 

porque o crescimento da demanda e do consumo, no que diz respeito principalmente ao setor de 

irrigação, foi bem menor do que aquele previsto no PDRH para o ano de 2010, nos dois cenários 

simulados pelo mesmo. 
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LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Com vistas a realizar o balanço hídrico entre ofertas e demandas para o uso quantitativo de 

recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba, foram realizados, nesse trabalho, alguns 

levantamentos e análises referentes à hidrologia e à infra-estrutura hídrica 

 

Análise Hidrológica da Bacia 
 
 

A rede de monitoramento fluviométrico da bacia do rio Paraíba é composta por três estações, 

conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 – Estações fluviométricas da bacia 
 

A rede não contempla informações sobre a região do agreste pernambucano. Além disso, os 

dados das estações 3985000 e 39890000 não permitem estimar qualquer disponibilidade hídrica na 

região, restando assim a estação Atalaia (39870000) como a única com informações consistentes e 

suficientes para a realização de estudos hidrológicos. 

A estação Atalaia tem uma área de drenagem de aproximadamente 2520 km2 e registros 

consistentes de cota e vazão entre os anos de 1978 e 2006. 

Para calcular as vazões de referência na bacia inicialmente foi realizada uma pré-análise para 

identificar os meses mais críticos com relação à disponibilidade hídrica nessa estação. A seguir, foi 
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feita a verificação das curvas-chave e uma análise minuciosa da série de cotas e vazões diárias 

disponibilizadas, sendo excluídos da série dados com eventuais falhas. Alguns exemplos de dados 

com eventuais falhas são apresentados na Tabela 2:  

Tabela 2 – Exemplos de inconsistências – estação 39870000 

Exemplo1 Exemplo 2 Exemplo 3 
Data Vazão (m

3
/s) Data Vazão (m

3
/s) Data Vazão (m

3
/s) 

5/1/1995 7 3/1/1993 18,4 3/1/2005 55,6 

6/1/1995 0,782 4/1/1993 373 4/1/2005 408 

7/1/1995 31 5/1/1993 30 5/1/2005 21 

8/1/1995 - 6/1/1993 1,19 6/1/2005 0,566 

9/1/1995 4,34   7/1/2005 1 

    8/1/2005 - 

    9/1/2005 8,99 

 

A última equação de curva-chave da estação é válida entre 2000 e 2006. Optou-se, então, por 

realizar uma análise dos dados entre 1978 e 2000 e só após essa análise incluir os registros de 2000 

a 2006, a fim de verificar uma eventual falta de estacionariedade na série causada pela mudança na 

curva. 

Para cálculo das vazões de referência mensais foram descartados meses com um grande 

número de falhas ou dados inconsistentes. Dessa forma, para cálculo da vazão de referência no mês 

mais crítico na bacia, janeiro, foram descartados os anos de 1999 e 2000.  

Essa primeira análise, portanto, contemplou apenas dados entre 1978 e 1998. A Tabela 3 e a 

Figura 4 apresentam as vazões de referência Q95, Q90, Q85 e Q80 para cada mês. Identificou-se 

janeiro como o mês mais crítico em relação à disponibilidade hídrica na bacia. 

Tabela 3 – Vazões de referência entre 1978 e 1998 (estação 39870000) 

 Vazão de Referência 

Mês Q95 Q90 Q85 Q80 

Janeiro 1,2 1,58 2,01 2,33 

Fevereiro 1,28 2,01 2,19 2,53 

Março 1,86 2,36 2,53 3,08 

Abril 3,09 4,05 4,8 5,62 

Maio 5,87 7,73 9,84 10,7 

Junho 7,85 9,36 12,5 14,4 

Julho 9,25 13,3 15,3 16,6 

Agosto 10,1 11,5 13,3 14,5 

Setembro 5,34 6,44 7,27 8,15 

Outubro 2,57 4,02 4,57 5,04 

Novembro 1,73 2,49 3,02 3,41 

Dezembro 1,45 1,68 2,11 2,33 
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Figura 4 – Vazões de referência entre 1978 e 1998 (estação 39870000) 
 

Para corroborar os valores apresentados, ao se incluir o período 2001-2006 (visto que janeiro 

de 2000 foi descartado) na análise, nota-se que os valores de Q90 e Q95 permanecem idênticos 

àqueles encontrados de 1978 a 1998, para o mês de janeiro, indicando uma boa consistência 

naqueles dados gerados pela última equação de curva chave válida para o posto. As vazões de 

referência para esse mês estão apresentadas na Tabela 4.  

Tabela 4 – Vazões de referência em janeiro entre 1978 e 2006 (estação 39770000) 

Qref Valor 

Q95 1,20 m3/s 

Q90 1,58 m3/s 

Q85 1,96 m3/s 

Q80 2,28 m3/s 

Q75 2,66 m3/s 

Q50 4,69 m3/s 

 

Estendendo os resultados encontrados no posto Atalaia (A = 2520 km2) para toda a bacia, que 

tem uma área aproximada de 3.157 km2, chega-se aos valores de referência apresentados na Tabela 

5 para a bacia do rio Paraíba em seu mês mais crítico, janeiro. 

Tabela 5 – Vazões específicas – bacia do rio Paraíba 

Qref Valor 

Q95,esp 0,475 L/s.km2 

Q90,esp 0,627 L/s.km2 

Q85,esp 0,779 L/s.km2 

Q80,esp 0,906 L/s.km2 

Q75,esp 1,055 L/s.km2 

Q50,esp 1,862 L/s.km2 
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Embora não seja a metodologia ideal, devido à diferença de regime climático e produção de 

água na bacia, estimou-se apenas uma vazão específica de referência para cada garantia, vazão essa 

a ser considerada no cálculo da disponibilidade hídrica em cada captação. 

Assim, para cada ponto de captação, foi realizada a transferência de vazões da estação Atalaia 

apenas por relação entre as áreas de drenagem da estação e do ponto. 

Como as outorgas federais na bacia são, em sua maioria, localizadas já em região de zona da 

mata alagoana, próximas inclusive à estação Atalaia, a incerteza associada a esses valores é 

minimizada. 

 

Infra-estrutura Hídrica da Bacia 
 

A bacia do rio Paraíba possui algumas pequenas obras hidráulicas em seu trecho superior, 

sendo a maior delas a barragem de Maçaranduba, que pode acumular cerca de 383 mil m3 e 

regularizar uma vazão  de 3,3 L/s. Essa vazão é utilizada no abastecimento do município de 

Terezinha. 

Ainda em Pernambuco, três outras barragens de acumulação estão integradas aos sistemas de 

abastecimento, contemplando as cidades de Bom Conselho (barragem Caboge, com 153.500 m³ e 

barragem Bolandim, com 112.000 m³), e Brejão (barragem Tatuaçu, com 25.000 m³), além de duas 

barragens de nível, ambas para abastecimento de Bom Conselho (barragem Mata Verde e barragem 

Caixa d’Água). 

Em Alagoas, o reservatório Carangueja, de 1977, acumula cerca de 4,7 hm3, com uma vazão 

regularizada que varia de 222 a 350 L/s a depender da fonte consultada. É suprida a partir dele parte 

da demanda necessária ao Sistema Carangueja, que abastece municípios tanto da bacia quanto fora 

dela (Palmeira dos Índios, Minador do Negão e Estrela de Alagoas, além do povoado de 

Canafístola). 

A Portaria SEMARH 524/2008 outorgou, no reservatório da Carangueja, uma vazão de 180 

L/s para o abastecimento de Palmeira dos Índios/AL. Na nota técnica do correspondente Processo, é 

informado que a área de drenagem da barragem é de 40,9 km2, com um potencial de 

armazenamento de 12,4 hm3. É informado ainda que a barragem verte durante 3 ou 4 meses durante 

o ano e apresenta uma vazão regularizada (disponível) de 244,9 L/s. 

A Tabela 6 apresenta as informações de área de drenagem, potencial da bacia, capacidade do 

reservatório, vazão regularizada e vazão máxima outorgável extraída de diversas fontes de 

referência para a barragem Carangueja. Na tabela apresentada, o potencial se refere à capacidade de 

geração de água da bacia contribuinte, enquanto a capacidade se refere ao volume de água máximo 

que pode permanecer no reservatório. 
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Tabela 6 – Informações do reservatório Carangueja 

Fonte Ad Potencial Capacidade Qreg Qout 

SEMARH* 40,9 km2 12,4 hm3 - 244,9 L/s 244,9 L/s 

ANA (2011) - - - 269 L/s 269 L/s 

SEINFRA (2002) 51 km2 - - 350 L/s 175 L/s 

PERNAMBUCO (2001) - - 4,7 hm3 222 L/s 222 L/s 

* Informação calculada no parecer técnico da GEROU/GETOP – SEMARH/AL 
 

Para cobrir o déficit existente no abastecimento dos municípios pelo Sistema Carangueja, foi 

construída a barragem do Caçamba/Paquevira, cuja área de drenagem da bacia contribuinte é de 29 

km2 e da bacia hidráulica de 70,4 ha. A vazão regularizada da barragem é de 265 L/s, sendo, por 

segurança, adotado um valor máximo de retirada de 132 L/s (SEINFRA, 2002). 

A Portaria SEMARH 591/2009 outorgou uma vazão de 100 L/s a ser captada no reservatório 

Caçamba, para complementar o suprimento de água ao Sistema Carangueja. 

Os demais sistemas de abastecimento na parte alagoana da bacia dispõem de mais duas 

barragens de acumulação: Cavaco, que abastece Paulo Jacinto, e Bananeiras, para abastecimento de 

Boca da Mata (ANA, 2011). Há ainda, no trecho alagoano, oito barragens de nível para 

abastecimento de Quebrangulo (barragem Caranguejinha), Cajueiro (barragem Santo André), Chã 

Preta (barragem Serraria), Viçosa (barragem Dourada ou Limoeirinho e barragem Estrada Nova), 

Capela (barragem Gravatá) e Atalaia (barragens Sona e Jupi). (PERNAMBUCO, 2001). 

Praticamente no limite entre os estados de Alagoas e Pernambuco encontra-se a maior obra 

hídrica da região: a barragem do Bálsamo, também denominada Caldeirões. A área de drenagem até 

o ponto do barramento é de 63 km2, sua capacidade de acumulação estimada em 18,79 hm3 e seu 

volume útil de 16,97 hm3 (SEINFRA, 2001).  

A barragem foi outorgada através da Resolução ANA nº 60, de 18 de março de 2002. Uma 

restrição imposta na mesma é que a barragem mantenha uma vazão mínima à jusante de 36,2 L/s. A 

Tabela 7 apresenta as demandas já outorgadas no açude Caldeirões, tanto em termos de volume 

como vazão média. 

Tabela 7 – Outorgas emitidas no açude Bálsamo/Caldeirões 

Demanda Qmax Vanual Qmed Resolução Validade 

Irrigação B1 2.800 m3/h 8,21 hm3 0,260 m3/s 207/2005 dez/22 

Indústria B1 295 m3/h 1,83 hm3 0,058 m3/s 204/2008 abr/11 

Abastecimento B1  229,45 m3/h 1,67 hm3 0,053 m3/s 325/2010 dez/22 

Vazão remanescente a jusante   0,036 m3/s 60/2002 mar/37 

TOTAL OUTORGADO  0,407 m3/s   
Vutil,total Vreg – 95% de garantia Açude Caldeirões 

16,97 hm3 0,45 m3/s 
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Constata-se que o reservatório está sendo utilizado para três usos, além de cumprir com a 

condição de vazão remanescente. 

 

Levantamento das demandas na bacia 
 

Foram levantadas as demandas existentes na bacia, no que diz respeito aos processos de 

outorga cadastrados, tanto a nível estadual (Alagoas e Pernambuco) como federal (ANA). 

Na área pernambucana da bacia, a fonte de informações principal foi o cadastro de usos 

outorgados do estado de Pernambuco. A partir desse cadastro verificou-se que as principais 

demandas na região se devem às captações para abastecimento dos municípios da região, em 

especial Bom Conselho. 

Na área alagoana as maiores demandas se referem àquelas destinadas à irrigação da cana-de-

açúcar. A fonte de informações foi o cadastro de processos de outorga do estado de Alagoas, que 

inclui tanto captações outorgadas quanto aquelas em fase de análise técnica de disponibilidade. 

Assim, é importante esclarecer que as informações consolidadas neste tópico se referem a 

demandas levantadas na bacia, através de processos de outorga existentes, e não simplesmente 

aquelas outorgadas pela ANA e órgãos gestores estaduais.  

Salienta-se que foram preservadas as identidades dos usuários, caracterizando cada usuário, 

neste trabalho, apenas por uma referência ao seu setor de atividade e uma letra seqüencial. Optou-se 

por chamar de “Usina” as duas usinas de cana de açúcar da região, e como “Irrigante” aqueles 

irrigantes particulares. Há casos em que a cana produzida por determinado irrigante é vendida à 

usina, porém isso não foi levado em consideração, sendo a demanda associada ao particular. 

Os pontos enumerados de 1 a 13 identificam as demandas instaladas em rios federais, as quais 

terão o balanço hídrico em seus pontos de captação calculados neste trabalho, conforme a Tabela 8. 

Tabela 8 – Demandas em rios de domínio federal 

Nº Interessado Finalidade Qmax (m
3/h) t (h/dia) dias/mês 

1 Mineradora A Mineração 250,00 4 20 
2 Usina B Indústria 2836,00 24 30 
3 Usina B Lançamento -2336,00 24 30 
4 Irrigante A Irrigação 250,00 16 31 
5 Usina A Irrigação 250,00 21 31 
6 Usina A Irrigação 250,00 21 31 

7 Mineradora B Mineração 30,00 10 20 
8 Mineradora C Mineração 360,00 4 20 
9 Construtora A Outros usos 100,00 3 30 

10 Usina A Irrigação 380,00 21 31 
11 Usina A Irrigação 250,00 21 31 
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Os pontos enumerados de 12 a 23 identificam demandas em rios de domínio pernambucano, 

conforme a Tabela 9: 

Tabela 9 – Demandas em rios de domínio pernambucano 

Nº Interessado Finalidade Qmax (m
3/h) 

12 Irrigante B Irrigação 30,00 

13 Saneamento A Abast. Humano 36,00 

14 Saneamento A Abast. Humano 50,42 

15 Saneamento A Abast. Humano 28,08 

16 Saneamento A Abast. Humano 35,29 

17 Saneamento A Abast. Humano 55,46 

18 Saneamento A Abast. Humano 14,76 

19 Saneamento A Abast. Humano 18,46 

20 Saneamento A Abast. Humano 18,00 

21 Irrigante C Irrigação 9,72 

22 Irrigante C Irrigação 9,72 

23 Irrigante D Irrigação 70,00 

 Abastecimento do município de Bom Conselho 

 Abastecimento do município de Terezinha 

 Abastecimento do município de Brejão 

 

Os pontos enumerados de 24 a 51 identificam demandas em rios de domínio alagoano, 

conforme a Tabela 10: 

Tabela 10 – Demandas em rios de domínio alagoano 

Nº Interessado Finalidade Qmax (m
3/h) 

24 Irrigante E Irrigação 230 

25 Usina A Irrigação 134 

26 Usina A Irrigação 250 

27 Usina A Irrigação 250 

28 Usina A Irrigação 120 

29 Usina A Irrigação 250 

30 Irrigante F Irrigação 121 

31 Irrigante G Irrigação 125 

32 Irrigante G Irrigação 130 

33 Irrigante H Irrigação 120 

34 Saneamento B Lanc. de Efluentes 12 

35 a 47 Usina B Irrigação 130 

48 Usina B Irrigação 150 

49 Usina B Irrigação 540 

50 Usina B Irrigação 150 

51 Usina B Irrigação 150 
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A Figura 5 apresenta a distribuição espacial dos pontos de captação das demandas 

apresentadas.  

 

 
Figura 5 – Demandas instaladas conhecidas na bacia do rio Paraíba 
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É importante salientar alguns aspectos que foram levados em conta na análise das demandas 

hídricas da bacia: 

• As demandas aqui apresentadas não incluem informações com relação à simultaneidade das 

captações. Nas captações das usinas do estado de Alagoas, em um bom número de casos se trabalha 

com bombas móveis, que cobrem, não-simultaneamente, vários pontos de captação. Assim, por 

exemplo, três pontos de captação que não operam simultaneamente podem estar sendo considerados 

como três diferentes demandas; 

• As coordenadas apresentadas para as demandas da Usina B em território alagoano parecem 

estar inconsistentes, pois não é habitual que as captações em demandas desse tipo sejam alinhadas, 

na mesma longitude, como se percebe no mapa; 

• Foram excluídas do mapa as demandas captadas nos três principais reservatórios da região, já 

levadas em consideração no item referente à infra-estrutura hídrica da bacia; 

• Nas demandas em que havia informações de outorga original e renovação de outorga em um 

mesmo ponto, sempre foi considerada a informação mais atual; 

• No levantamento realizado havia duas demandas com vazões menores que 1 L/s, sendo uma 

de dessedentação animal (federal) e uma de abastecimento industrial (Alagoas), que foram 

desconsideradas na análise. 

• Nas demandas em rios de domínio federal o volume médio diário foi transformado em vazão 

média horária, pela desagregação do valor demandado em 24 horas. Para os rios de domínio 

estadual, como as informações de horas captadas por dia não estavam disponíveis, utilizou-se a 

vazão máxima diária como demanda. 

Como um último aspecto, a partir da análise dos dados se percebe que demandas que devem 

existir na bacia, como a demanda industrial para a Usina A, por exemplo, não estão devidamente 

cadastradas. 

 

METODOLOGIA PARA APLICAÇÃO DO BALANÇO HÍDRICO 

 
A partir do levantamento de demandas e da disponibilidade hídrica específica na bacia, fez-se 

o balanço hídrico dos pontos de interesse, denominados assim os pontos de captação para cada um 

dos usuários de água instalados em rios de domínio federal na bacia, apresentados na Tabela 8. É 

importante observar que o ponto 3 trata de uma demanda para lançamento, e, assim, o confronto 

entre ofertas e demandas não foi verificado nesse ponto de captação. A vazão lançada, porém, foi 

considerada no balanço hídrico dos pontos a jusante. 
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O balanço hídrico foi realizado considerando como disponibilidade hídrica as vazões de 

referência Q95, Q90 e Q85. 

Os volumes diários captados pelas demandas federais foram considerados como diluídos 

durante toda a duração do dia, de forma que os valores analisados nestas demandas foram o valor 

médio diário demandado. Para as demandas estaduais, só havia, em sua maioria, informações sobre 

as vazão máxima diária das captações, e essa vazão foi a utilizada no cálculo das demandas. 

As seguintes considerações foram adotadas para os reservatórios da região: 

• No Bálsamo, foi considerada como disponibilidade a jusante o valor de 36 L/s (129,6 m3/h). 

Como a área de contribuição à barragem é de 63 km2, a vazão natural estimada para essa área seria 

de 29,9 L/s, 39,5 L/s e 49,1 L/s, caso se considerasse como vazão de referência, respectivamente, as 

vazões Q95. Q90 e Q85. 

 Assim, ao calcular a disponibilidade hídrica da bacia a jusante, foi desconsiderada a área de 

drenagem à barragem, que geraria os valores apresentados acima para as diversas vazões de 

referência, e adicionada à disponibilidade o valor de 36L/s. 

• No Carangueja não há vazão remanescente à jusante, portanto, nos pontos à jusante foi 

desconsiderada a vazão gerada pela área de contribuição a esse reservatório. Essa vazão, ao 

considerar 51 km2 de área de contribuição, seria de 24,2 L/s, 32 L/s ou 39,7 L/s (Q95. Q90 e Q85, 

respectivamente). 

• No Caçamba, segundo suas condições de outorga, haverá descarga contínua equivalente à 

vazão mínima na região. Assim, foi considerado que a vazão à jusante da barragem seria 

equivalente à vazão natural na área de drenagem contribuinte à mesma. 

• Nos demais reservatórios, não foram feitas considerações adicionais. 

 

Assim, pontos à jusante das três barragens terão sua disponibilidade para fins de outorga 

calculada da seguinte forma, considerando a área em km² e a vazão específica relacionada à 

garantia “xx” em L/s.km2. 

 

 sLAqsLsLAqsLQ espesp /1,18./2,24/1,6.)/( ,95,95 −=−+=  

sLAqsLsLAqsLQ espesp /5,35./32/5,3.)/( ,90,90 −=−−=  

sLAqsLsLAqsLQ espesp /8,52./7,39/1,13.)/( ,85,85 −=−−=    

Para Qref = Q95 

Para Qref = Q90 

Para Qref = Q85 
(1) 

  

 [ ] [ ] sLkmAqsLAAAqsLQ espxxcarbalespxx /36114./36.)/( 2
,, +−=+−−=  (2) 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Tabela 11 apresenta, para cada ponto de captação com outorga solicitada, além de suas 

próprias informações, informações das vazões de referência para o mês mais crítico (janeiro) e 

demandas a montante. 

 

 
Tabela 11 – Informações dos pontos de interesse 

Ponto Ad 
(km2) 

Q95 
(L/s) 

Q90 
(L/s) 

Q85 
(L/s) 

Pontos a montante na área 
incremental 

1 1981.43 923.03 1206.88 1490.73 12 a 23; 34 

2 2058.58 959.68 1255.25 1550.83   

4 2472.76 1156.41 1514.94 1873.47 3; 32; 35; 36; 39 a 41; 46 a 50 

5 3057.18 1434.01 1881.37 2328.74 30; 31; 33; 37; 38; 42 a 45; 51  

6 3068.87 1439.56 1888.70 2337.84  

7 3077.32 1443.58 1894.00 2344.43 29 

8 3081.33 1445.48 1896.52 2347.55 28 

9 3084.33 1446.91 1898.40 2349.89 27 

10 3084.33 1446.91 1898.40 2349.89   

11 3090.90 1450.03 1902.52 2355.01 25 
 

Foi realizado, então, o balanço hídrico para os pontos de interesse considerando as diversas 

vazões de referência, com os resultados dessa aplicação sendo apresentados nas Tabelas 12 a 14. 

 
Tabela 12 – Balanço hídrico para vazão de referência Q95 

Ponto Ad 
(km2) 

Qdem 
(m3/h) 

Qdem 
(L/s) 

Dmon 
(L/s) 

Q95 
(L/s) 

Saldo 
(L/s) 

Compr. 
individual 

Compr. 
coletivo 

1 1981.43 41.7 11.6 101.23 923.03 810.23 1.25% 12.22% 

2 2058.58 2836.0 787.8 112.80 959.68 59.10 82.09% 93.84% 

4 2472.76 166.7 46.3 773.91 1156.41 336.20 4.00% 70.93% 

5 3057.18 218.8 60.8 1180.21 1434.01 193.04 4.24% 86.54% 

6 3068.87 218.8 60.8 1240.97 1439.56 137.83 4.22% 90.43% 

7 3077.32 12.5 3.5 1371.18 1443.58 68.93 0.24% 95.23% 

8 3081.33 60.0 16.7 1407.98 1445.48 20.83 1.15% 98.56% 

9 3084.33 12.5 3.5 1494.10 1446.91 -50.66 0.24% 103.50% 

10 3084.33 332.5 92.4 1497.57 1446.91 -143.02 6.38% 109.88% 

11 3090.90 218.8 60.8 1627.15 1450.03 -237.89 4.19% 116.41% 
Qdem = Vazão demandada pelo usuário 
Dmon = Soma das vazões demandadas a montante 
Saldo = Diferença entre disponibilidade e demandas após a captação 
Compr. Individual e coletivo = Comprometimentos individual e coletivo 
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Tabela 13 – Balanço hídrico para vazão de referência Q90 

Ponto Ad 
(km2) 

Qdem 
(m3/h) 

Qdem 
(L/s) 

Dmon 
(L/s) 

Q90 
(L/s) 

Saldo 
(L/s) 

Compr. 
individual 

Compr. 
coletivo 

1 1981.43 41.7 11.6 101.23 1206.88 1094.08 0.96% 9.35% 

2 2058.58 2836.0 787.8 112.80 1255.25 354.67 62.76% 71.74% 

4 2472.76 166.7 46.3 773.91 1514.94 694.74 3.06% 54.14% 

5 3057.18 218.8 60.8 1180.21 1881.37 640.40 3.23% 65.96% 

6 3068.87 218.8 60.8 1240.97 1888.70 586.97 3.22% 68.92% 

7 3077.32 12.5 3.5 1371.18 1894.00 519.35 0.18% 72.58% 

8 3081.33 60.0 16.7 1407.98 1896.52 471.86 0.88% 75.12% 

9 3084.33 12.5 3.5 1494.10 1898.40 400.83 0.18% 78.89% 

10 3084.33 332.5 92.4 1497.57 1898.40 308.47 4.87% 83.75% 

11 3090.90 218.8 60.8 1627.15 1902.52 214.60 3.19% 88.72% 

Qdem = Vazão demandada pelo usuário 
Dmon = Soma das vazões demandadas a montante 
Saldo = Diferença entre disponibilidade e demandas após a captação 
Compr. Individual e coletivo = Comprometimentos individual e coletivo 

 
 

 

Tabela 14 – Balanço hídrico para vazão de referência Q85 

Ponto Ad 
(km2) 

Qdem 
(m3/h) 

Qdem 
(L/s) 

Dmon 
(L/s) 

Q85 
(L/s) 

Saldo 
(L/s) 

Compr. 
individual 

Compr. 
coletivo 

1 1981.43 41.7 11.6 101.23 1490.73 1377.93 0.78% 7.57% 

2 2058.58 2836.0 787.8 112.80 1550.83 650.25 50.80% 58.07% 

4 2472.76 166.7 46.3 773.91 1873.47 1053.27 2.47% 43.78% 

5 3057.18 218.8 60.8 1180.21 2328.74 1087.77 2.61% 53.29% 

6 3068.87 218.8 60.8 1240.97 2337.84 1036.11 2.60% 55.68% 

7 3077.32 12.5 3.5 1371.18 2344.43 969.78 0.15% 58.63% 

8 3081.33 60.0 16.7 1407.98 2347.55 922.90 0.71% 60.69% 

9 3084.33 12.5 3.5 1494.10 2349.89 852.32 0.15% 63.73% 

10 3084.33 332.5 92.4 1497.57 2349.89 759.96 3.93% 67.66% 

11 3090.90 218.8 60.8 1627.15 2355.01 667.09 2.58% 71.67% 

Qdem = Vazão demandada pelo usuário 
Dmon = Soma das vazões demandadas a montante 
Saldo = Diferença entre disponibilidade e demandas após a captação 
Compr. Individual e coletivo = Comprometimentos individual e coletivo 

 
 

A Figura 6 apresenta o nível de comprometimento em cada ponto de captação para cada uma 

das vazões de referência adotadas. 
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Figura 6 – Nível de comprometimento por ponto de captação. 

 

Nota-se que, de montante a jusante, o comprometimento na bacia se torna mais critico, 

atingindo valores bastante elevados em trechos mais perto de sua foz, na lagoa Manguaba.  

A bacia do rio Paraíba tem, conforme se pode constatar nos resultados apresentados, uma 

situação latente de conflitos pelo uso dos recursos hídricos. As análises realizadas mostram que, a 

depender da vazão de referência a ser adotada, comprometimento na bacia é alto, variando de 

71,67% a 116,41% em seu trecho mais crítico. 

Mesmo ao adotar a Q85 como vazão de referência, o comprometimento do último trecho é 

maior que 70%, caracterizando uma situação conflituosa que já necessita de ações de gestão mais 

efetivas na bacia, por exemplo impondo regras de racionamento ou limitando a entrada de usuários 

na bacia. 

Algumas características da bacia do rio Paraíba tornam o balanço hídrico realizado 

conservador: 

• Os valores de vazão da estação utilizada vêm sendo influenciado há décadas pelas próprias 

demandas, principalmente do setor sucroalcooleiro da região, o que está influenciando de forma 

significativa as vazões com alta permanência, como a Q95. 

• Alguns pedidos de outorga estaduais não poderão ser atendidos caso não se construam 

pequenas estruturas hídricas, como barramentos, que viabilizem a captação. Portanto, a oferta 

hídrica na bacia é maior devido a essas estruturas, que não foram todas explicitamente consideradas 

no balanço hídrico.  

• Em contato com os técnicos do órgão gestor estadual de Alagoas (SEMARH) é relatado que 

não são conhecidas queixas dos usuários com relação à carência de água nos corpos d’água de 

domínio federal da bacia. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
Os resultados evidenciam uma situação latente de conflitos de uso na bacia, devido à grande 

demanda associada principalmente ás irrigações da usinas de cana de açúcar. 

Como o balanço hídrico realizado é de certa forma conservador, sugere-se que a gestão na 

bacia, mesmo para os usuários em rios de domínio federal, seja realizada a partir do uso da Q90 

como vazão de referência, em contraste com o valor comumente utilizado pela Agência Nacional de 

Águas em análises de cotejos de outorga, que é a Q95.  

Desta forma, todas as demandas federais instaladas conhecidas poderiam ser atendidas sem 

indisponibilizar os outros usos, com um comprometimento hídrico próximo a 90% em seu trecho 

mais crítico. 

Além disso, é interessante observar que o uso dessa vazão de referência compatibilizaria as 

análises realizadas entre os órgãos gestores de recursos hídricos dos Estados de Alagoas e 

Pernambuco, que também utilizam a Q90, e o órgão responsável pela outorga a nível federal, a 

Agência Nacional de Águas. 

Há diversas recomendações, porém, a serem seguidas para que o balanço hídrico da bacia do 

rio Paraíba tenha seu grau de confiança incrementado. 

• Todas as demandas existentes devem ser cadastradas no CNARH, permitindo um maior 

controle por parte dos órgãos gestores de recursos hídricos. 

• Campanhas de campo devem ser realizadas, envolvendo a ANA e os órgãos gestores 

estaduais, para dirimir as dúvidas relacionadas às demandas, principalmente no que diz respeito ao 

setor sucroalcooleiro. Além disso, conforme já foi explicitado, os dados referentes à própria 

localização das demandas possuem inconsistências. 

• Devem ser instaladas, a partir da escolha de locais apropriados, réguas fluviométricas em 

pontos estratégicos de monitoramento da bacia.  

Para incrementar as informações relacionadas às vazões de referência, sugerem-se ainda que 

sejam testados na bacia modelos chuva-vazão que permitam que as informações pontuais existentes 

possam ser aplicadas em toda a bacia. 

Para tal, é necessário, porém, que seja realizado um trabalho para reconstituir as vazões na 

estação Atalaia, visto que é a única com dados consistentes na bacia. Essa reconstituição é 

extremamente importante para que as informações de disponibilidade hídrica na bacia realmente 

sejam representativas do seu potencial de produção de água, o que não acontece atualmente. 

Como um último aspecto, não há informação que as demandas apresentadas, sejam de 

irrigantes particulares ou das usinas de cana-de-açúcar, tenham sido influenciadas a ponto de 
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poderem ser retiradas das análises aqui apresentadas, pelos recentes eventos chuvosos que 

provocaram uma grande modificação na paisagem natural e vitimaram diversos moradores da bacia 

no ano de 2010. 
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