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RESUMO – O balanço entre a oferta e a demanda hídrica é de fundamental importância para a 

gestão dos recursos hídricos pois permite a definição de áreas críticas do ponto de vista de pressão 

sobre os recursos hídricos. Apesar de situada em uma região de Alagoas que detém um bom 

potencial hidrológico, a bacia hidrográfica do rio Camaragibe vem apresentando uma crescente 

demanda hídrica. Nesse sentido, este trabalho apresenta uma metodologia voltada ao balanço 

hídrico quantitativo simplificado nessa bacia, utilizando os dados dos processos de outorga de 

direito de uso de recursos hídricos e o cadastro de usuários de água, no período de 2001 a 2017. O 

estudo mostrou que a indústria canavieira é responsável por cerca de 90% da demanda hídrica total 

da bacia hidrográfica. De acordo com o balanço hídrico global na bacia hidrográfica do rio 

Camaragibe, existe disponibilidade para atender as captações na bacia, exceto em um caso 

específico que foi indicado déficit hídrico, pois o método da proporcionalidade da vazão pela área 

como ferramenta para estimativa da disponibilidade não foi representativo. Dessa forma, 

recomenda-se a aplicação de uma metodologia mais adequada visando à avaliação da 

disponibilidade hídrica para as seções que apresentaram pequenas áreas de drenagem calculadas. 

 

ABSTRACT – The water balance between supply and demand is very important for the 

management of water resources because it allows the definition of critical areas from the point of 

view of pressure on water resources. Although located in a region of Alagoas that has a good 

hydrological potential, the watershed of the Camaragibe River has been presenting an increasing 

water demand. In this sense, this research presents a methodology focused on the simplified 

quantitative water balance in this watershed, using data from the granting processes of water 

resources and the register of water users for the period from 2001 to 2017. The study showed that 

the sugarcane industry represents 90% of the total water demand in the watershed. According to the 

global water balance in the catchment area of the Camaragibe river, there is availability to attend to 

the intakes in the watershed, except in a specific case that water deficit was indicated, since the 

method of proportionality of the flow by the area as a tool for estimation of availability was not 

representative. Therefore, it is recommended to apply a more adequate methodology to evaluate the 

water availability for the sections that presented small calculated drainage áreas. 

Palavras-Chave – Disponibilidade hídrica; outorga de direito de uso de recursos hídricos; bacia 

hidrográfica do rio Camaragibe-AL. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é uma exigência da Lei Federal nº 9.433/1997 

(BRASIL, 1997) e da Lei Estadual nº 5.965/1997 (ALAGOAS, 1997), que têm como objetivo 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de 

acesso à água, conforme estabelecem os artigos 12 e 16 das referidas legislações, respectivamente. 

Dentre as ações necessárias para a gestão sistemática dos recursos hídricos, o balanço entre a 

oferta e a demanda hídrica é de fundamental importância pois permite a definição de áreas críticas 

do ponto de vista de pressão sobre os recursos hídricos, de forma a orientar as ações de 

planejamento e gestão previstas na política de recursos hídricos (ANA, 2013). 

É nesse contexto que se insere a bacia hidrográfica do rio Camaragibe. Apesar de situada em 

uma região de Alagoas que detém um bom potencial hidrológico, essa bacia vem apresentando uma 

crescente demanda hídrica, principalmente devido ao crescimento no setor sucroalcooleiro. Tal 

situação pode ocasionar um cenário futuro de conflito hídrico na bacia hidrográfica caso não haja 

um acompanhamento na demanda hídrica (CARVALHO, 2003; CARVALHO, 2004). 

Nesse sentido, o presente trabalho visa apresentar uma metodologia simplificada voltada ao 

balanço hídrico quantitativo (oferta x demanda) simplificado na bacia hidrográfica do rio 

Camaragibe, visando dar suporte à gestão dos seus recursos hídricos superficiais. 

 

2 – METODOLOGIA 

2.1 – Estimativa da demanda hídrica  

A estimativa da demanda hídrica na bacia hidrográfica do rio Camaragibe foi realizada com 

base no cadastro de usuários de recursos hídricos (referente ao período de 2001 a 2018), elaborado 

pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH-AL), 

órgão gestor dos recursos hídricos do Estado. Através desse cadastro foi possível obter informações 

referentes aos usuários de água outorgados e isentos. 

Além do cadastro de usuários de recursos hídricos, recorreu-se ainda ao cadastro da 

SEMARH-AL referente aos pleitos de outorga, visando à obtenção das mesmas informações 

supracitadas sendo que referentes às demandas hídricas ainda em processo de avaliação. 

A partir desses cadastros, foi possível realizar um filtro das demandas hídricas superficiais 

consuntivas (outorgadas, isentas e em avaliação) na bacia hidrográfica do rio Camaragibe. 

 

2.2 – Estimativa da disponibilidade hídrica  

A bacia hidrográfica do rio Camaragibe possui uma estação fluviométrica que monitora o rio 
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principal da bacia, o rio Camaragibe, em uma seção situada próxima à ponte principal de acesso ao 

município de Matriz de Camaragibe (09°09’34,49”S e 35°32’21,29”O). Essa estação fluviométrica, 

denominada Matriz de Camaragibe II (código 39650000), faz parte da da Rede Hidrometeorológica 

Nacional (RHN) e realiza o monitoramento do rio Camaragibe em uma seção com área de 

drenagem de 809 km² (85% da área total da bacia). A estação está operando desde nov/2001, 

apresentando uma série de dados de vazão consistida no período de nov/2001 a dez/2014. 

Assim, a estimativa da disponibilidade hídrica em diferentes seções dos mananciais da bacia 

hidrográfica do rio Camaragibe foi realizada considerando os dados de vazão diária da estação 

Matriz de Camaragibe II (39650000) e o método da proporcionalidade da vazão pela área, 

considerando o método descrito no Manual de minicentrais hidrelétricas (ELETROBRÁS, 1985). 

Segundo o manual, em uma seção com ausência de dados fluviométricos, é possível 

considerar que, para uma região homogênea, há uma relação de proporcionalidade entre a vazão em 

uma determinada seção (Q) e a área de drenagem dessa seção (A), conforme descrito na equação 1. 

xaa

a

x
x AqQ

A

A
Q =










=  (1) 

Onde: Qx é a vazão na seção de interesse (m³/s); Qa é a vazão na seção de monitoramento 

(m³/s); Ax é a área de drenagem para seção de interesse (km²); Aa é a área de drenagem para a seção 

de monitoramento (km²); e qa é a vazão específica para o rio na seção de monitoramento (m³/s/km²). 

Salienta-se que a disponibilidade hídrica estimada foi avaliada em termos de 9/10 da vazão 

com frequência de 90% na curva de permanência a nível diário (Q90) do rio Camaragibe, na seção 

da estação fluviométrica Matriz de Camaragibe II, tendo em vista que essa é a fração outorgável 

definida no Decreto Estadual nº 6 e adotada para mananciais superficiais do Estado de Alagoas 

(ALAGOAS, 2001). 

 

2.3 – Estimativa do balanço hídrico 

Após finalizada a estimativa da demanda e disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica do 

rio Camaragibe, o balanço hídrico foi realizado organizando os usuários de água identificados na 

bacia, de montante para jusante, partindo desde a nascente do rio principal até sua foz, passando por 

seus afluentes. Nessa etapa, foi elaborado um mapa básico apresentando a localização das 

demandas e a hidrografia da bacia (no formato de um diagrama unifilar), visando auxiliar na 

organização, visto que os usuários precisam estar arranjados conforme realmente ocorre na bacia. 

Após a organização dos usuários, as informações referentes aos usos foram compiladas em 

uma planilha de maneira que cada linha correspondesse a um usuário e cada coluna apresentasse as 
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informações referentes ao uso (Figura 1). 

3 4

1

2

5

Rio principal

Rio afluente

qa – vazão específica estimada para a bacia hidrográfica 

ID 

usuário
Lat Long

Qdem. 

(m³/h)

Adren. 

(km²)

Q90est. 

(m³/h)

Qdisp. 

(m³/h)

1 Y1 X1 Q1 A1 qa*A1 0,9*(qa*A1)

2 Y2 X2 Q2 A2 qa*A2 0,9*(qa*A2)

3 Y3 X3 Q3 A3 qa*A3 0,9*(qa*A3)

4 Y4 X4 Q4 A4 qa*A4 0,9*(qa*A4)

5 Y5 X5 Q5 A5 qa*A5 0,9*(qa*A5)

 

Figura 1 – Ilustração da organização dos usuários de água 

Salienta-se que, como os usuários foram listados na planilha de montante para jusante, a 

organização considerou o sentido da nascente do rio principal à foz, passando por seus afluentes. 

Dessa forma, ao atingir uma seção do rio principal que recebe a contribuição de um afluente, a 

listagem foi continuada considerando a nascente desse afluente até atingir sua foz, no rio principal, 

de onde foi dada continuidade ao longo do rio principal rumo à foz (Figura 1). 

Além disso, visto que o método adotado para a estimativa da disponibilidade hídrica, nas 

seções dos rios onde há demanda, tem como fator determinante a área de drenagem para seção de 

interesse (vide equação 1), foram adicionadas colunas à planilha, informando a área de drenagem 

(Adren.) e a vazão de referência estimada para cada ponto de demanda (Q90est.) (Figura 1). 

Por fim, considerando que, em Alagoas, a vazão máxima outorgável em uma determinada 

seção de rio corresponde a 9/10 da vazão de referência, foi adicionada uma coluna com a vazão 

máxima disponível para uso em cada ponto de demanda (Qdisp.) (Figura 1). 

 

2.3.1 – Demanda hídrica acumulada 

Para a estimativa da demanda hídrica acumulada até uma seção de análise, foi adicionada à 

planilha uma matriz binária que representa a interferência na disponibilidade hídrica de uma seção 

causada pela demanda de usuários situados a montante. 

Essa matriz binária foi montada dispondo os usuários de água identificados na bacia ao longo 

de linhas e colunas de uma planilha (tabela da Figura 2, colunas 1 a 6). Em seguida, uma sentença 

positiva (1) foi adicionada às células da matriz que correspondem à interseção entre dois usuários 

que sofrem interposição. Caso contrário, foi adicionada uma sentença negativa (0). 

No exemplo ilustrativo da Figura 2, o usuário 1 não sofre interferência de nenhum usuário a 

montante. Logo, na matriz de interferência, ao longo da linha do usuário 1, só foram inseridas 

sentenças negativas (0). Por outro lado, o usuário 2 sofre interferência do usuário 1 (a montante). 

Logo, na matriz de interferência, ao longo da linha do usuário 2, foi inserida uma sentença positiva 

(1) na coluna referente ao usuário 1 e sentenças negativas (0) nas demais colunas. 
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3 4

1

2

5

Rio principal

Rio afluente

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 0 0 0 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 0*Q1+0*Q2+0*Q3+0*Q4+0*Q5

2 1 0 0 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 1*Q1+0*Q2+0*Q3+0*Q4+0*Q6

3 0 0 0 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 0*Q1+0*Q2+0*Q3+0*Q4+0*Q7

4 0 0 1 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 0*Q1+0*Q2+1*Q3+0*Q4+0*Q8

5 1 1 1 1 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 1*Q1+1*Q2+1*Q3+1*Q4+1*Q9

Qdem. (m³/h)
Qdem. mont. (m³/h)

ID 

usuário

ID usuário

 

Figura 2 – Ilustração da matriz de interferência para o cálculo da demanda acumulada a montante dos pontos analisados 

Por fim, foi possível estimar a demanda acumulada a montante de uma seção a partir do 

somatório do produto da matriz de interferência com a matriz de demanda (Figura 2). 

 

2.3.2 – Estimativa do saldo hídrico remanescente 

Após realizada a análise das demandas hídricas pontuais (Qdem.) e acumuladas a montante 

(Qmont.), assim como estimadas as disponibilidades hídricas pontuais (Qdisp.), a estimativa do saldo 

hídrico remanescente (Qsaldo) nos pontos de demanda foi realizada através da equação 2: 

.. montdemdispsaldo QQQQ −−=  (2) 

 

3 – RESULTADOS 

3.1 – Análise da demanda hídrica 

A partir da análise das outorgas e isenções para uso de recursos hídricos emitidas pelo Estado 

de Alagoas, foi possível verificar que a demanda hídrica regularmente cadastrada e autorizada para 

uso na bacia hidrográfica do rio Camaragibe vêm sofrendo um aumento desde 2001 (Figura 3). 
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Demanda hídrica (2001-2018) Demanda hídrica em avaliação

Avaliada Avaliação

2001 251,9 0,0

2002 251,9 0,0

2003 251,9 0,0

2004 251,9 0,0

2005 251,9 0,0

2006 286,6 0,0

2007 286,6 0,0

2008 286,6 0,0

2009 627,5 0,0

2010 1669,6 0,0

2011 1419,0 0,0

2012 1437,0 0,0

2013 1806,3 0,0

2014 1449,6 0,0

2015 1201,9 0,0

2016 1178,4 0,0

2017 4165,2 0,0

2018 3028,4 1689,7

ANO
Demanda (m³/h)

Avaliada Avaliação

2001 251,9 0,0

2002 251,9 0,0

2003 251,9 0,0

2004 251,9 0,0

2005 251,9 0,0

2006 286,6 0,0

2007 286,6 0,0

2008 286,6 0,0

2009 627,5 0,0

2010 1.669,6 0,0

2011 1.419,0 0,0

2012 1.437,0 0,0

2013 1.806,3 0,0

2014 1.449,6 0,0

2015 1.201,9 0,0

2016 1.178,3 0,0

2017 4.165,0 0,0

2018 3.028,3 1.689,7

ANO
Demanda (m³/h)

 

Figura 3 – Demanda hídrica avaliada na bacia hidrográfica do rio Camaragibe (2001-2018) 

Esse aumento é característico ao final da primeira década de implantação da outorga como 

ferramenta de gestão no Estado (2001-2010), quando a demanda hídrica cadastrada sextuplicou, 

indo de 250 m³/h em 2001 para 1.670 m³/h em 2010. A partir de então, a demanda hídrica 

cadastrada manteve-se estabilizada, variando em torno de uma média de 1.500 m³/h até 2016, 

quando sofreu um aumento abrupto para 4.165,0 m³/h em 2017. 
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Tal fato não indica necessariamente um aumento na demanda hídrica da região da bacia 

hidrográfica, visto que, historicamente, a região apresenta uma atividade canavieira com a presença 

de unidade industrial desde meados do século XX. No entanto, evidencia um fortalecimento da 

Política Estadual de Recursos Hídricos visto que, desde 2001, a outorga vêm sendo empregada 

como uma importante ferramenta destinada à gestão dos recursos hídricos, principalmente através 

do cadastramento dos usuários e controle da demanda. 

Assim, considerando o cadastro de outorgas, foi possível avaliar que a demanda hídrica atual 

na bacia hidrográfica do rio Camaragibe (global) é de, aproximadamente, 4.700 m³/h, onde: 64% 

(3.028 m³/h) está autorizada para uso, enquanto que 36% (1.690 m³/h) ainda está em avaliação. 

Essa demanda global destina-se predominantemente ao abastecimento industrial (com uma 

demanda de 3.012 m³/h) e à irrigação (com uma demanda de 1.634 m³/h) que, somadas, 

correspondem a mais de 98% da demanda hídrica total da bacia (Figura 4). 

Salienta-se que 99,6% da atual demanda hídrica correspondente ao abastecimento industrial 

(3.000 m³/h) destina-se ao processamento e beneficiamento da cana-de-açúcar, enquanto que 74,5% 

da demanda referente à irrigação (1.218 m³/h) destina-se ao cultivo da cana-de-açúcar. Isso mostra 

que o maior usuário de água cadastrado na bacia hidrográfica do rio Camaragibe é a indústria 

canavieira, somando 4.218 m³/h, cerca de 90% da demanda total da região da bacia. 

m³/h %

Abastecimento industrial 3.012,0 63,8

Irrigação 1.634,0 34,6

Abastecimento humano 52,2 1,1

Outros usos 19,7 0,4

Uso
Demanda

 

Figura 4 – Demanda hídrica atual avaliada por tipo de uso para a bacia hidrográfica do rio Camaragibe 

 

3.2 – Análise da disponibilidade hídrica 

A análise da série histórica de vazões diárias registrada pela estação fluviométrica Matriz de 

Camaragibe II (39650000) retornou a curva de permanência apresentada na Figura 5, onde é 

avaliada uma vazão de referência (Q90) de 6,46 m³/s para uma seção de monitoramento do rio 

Camaragibe que possui área de drenagem de, aproximadamente, 806 km². 
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Perma. (%) Vazão (m³/s)

100 0,00

90 6,46
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39650000 - Matriz de Camaragibe II (2001-2014)

 

Figura 5 – Curva de permanência das vazões diárias do rio Camaragibe na seção de monitoramento da estação 

fluviométrica Matriz de Camaragibe II (39650000) 

Assim, considerando o método da proporcionalidade da vazão pela área, estima-se uma vazão 

específica de 8,01 l/s/km² para a bacia hidrográfica do rio Camaragibe, a maior vazão específica 

estimada em mananciais superficiais com monitoramento no Estado de Alagoas. 

A partir da vazão específica, é possível estabelecer uma relação estimada da vazão de 

referência em uma seção do rio Camaragibe (Q90x, em l/s) com base em sua área de drenagem (Ax, 

em km²) (equação 3). 

xx AQ = 01,890  (3) 

Com base nisso, estima-se uma Q90 de 7,67 m³/s (cerca de 27.625 m³/h) para a bacia 

hidrográfica do rio Camaragibe, visto que a bacia possui uma área de drenagem total de 958 km². 

Isso corresponde a uma disponibilidade hídrica global para uso de, aproximadamente, 24.860 m³/h. 

 

3.3 – Análise do balanço hídrico 

Considerando o balanço hídrico global na bacia hidrográfica do rio Camaragibe no cenário 

atual, estima-se que a demanda hídrica total na bacia corresponde a cerca de 17% da vazão de 

referência (Q90) global, percentual inferior ao definido pelo Decreto Estadual nº 6 (90%). 

Por outro lado, avaliando o balanço hídrico local, conforme mostra o mapa da Figura 6 e a 

Tabela 1, nota-se que a disponibilidade hídrica ao longo da bacia hidrográfica do rio 

Camaragibe é capaz de suprir quantitativamente praticamente todas as demandas hídricas 

identificadas (cerca de 97% dos usuários), com exceção do usuário nº 21 que demanda uma vazão 

20% superior à disponibilidade estimada para a seção solicitada. 

No caso do usuário nº 21, o ponto de demanda ocorre em um pequeno curso d’água afluente 

do rio Camaragibe situado próximo a uma vertente com pequena área de drenagem 

(aproximadamente, 1,5 km²). Como a metodologia aplicada à estimativa da disponibilidade hídrica 

considera a área de drenagem como principal variável preditora, é possível que a estimativa 

realizada através do método da proporcionalidade da vazão pela área não forneça um resultado 
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satisfatório, visto que há grande diferença entre a área de drenagem da estação fluviométrica de 

referência e a área de drenagem do ponto onde está situada a demanda (cerca de 540 vezes maior). 

 

Figura 6 – Espacialização das demandas hídricas identificadas na bacia hidrográfica do rio Camaragibe 

Dessa forma, é possível que as características locais da bacia hidrográfica que drena para o 

ponto de uso nº 21 resulte em uma disponibilidade hídrica que não seja satisfatoriamente estimada 

pelo método da proporcionalidade da vazão pela área, utilizando como referência a seção do rio 

Camaragibe monitorada pela estação fluviométrica Matriz de Camaragibe II. Por extensão, essa 

falha pode ter ocorrido em outros pontos de uso que apresentam pequenas áreas de drenagem como, 

por exemplo, o caso dos pontos de uso nº 1 a 13, 15 e 16, apesar do método de estimativa resultar 

em disponibilidade hídrica para os usos pleiteados nestes pontos. 

Sendo assim, recomenda-se o monitoramento das vazões dos cursos d’água em alguns desses 

pontos de demanda pois além de fornecer uma estimativa mais confiável da disponibilidade hídrica, 

permitirá a avaliação do método da proporcionalidade da vazão pela área como ferramenta para 

estimativa da disponibilidade hídrica em seções de cursos d’água da bacia hidrográfica do rio 

Camaragibe com pequenas áreas de drenagem. Ou ainda, apontar para a aplicação de uma 

metodologia mais adequada visando à avaliação da disponibilidade hídrica nesses casos. 

No que se refere aos maiores usuários de água da bacia (nº 18, 19, 22 a 29, 31 e 32), esses 

fazem uso da água do rio Camaragibem em pontos situados próximos à seção de monitoramento da 

estação fluviométrica Matriz de Camaragibe II, apresentando áreas de drenagem que variam entre 

91% e 105% da área de drenagem da estação fluviométrica. Nesses casos, é provável que o método 

da proporcionalidade da vazão pela área forneça uma estimativa razoável da disponibilidade 

hídrica. 
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Tabela 1 – Balanço hídrico simplificado na bacia hidrográfica do rio Camaragibe 

ID LAT LONG
Qdem. 

(m
3
/h)

A 

(km²)

Qref. 

(m
3
/h)

Qdisp. 

(m
3
/h)

Qmont 

(m³/h)

Qsaldo 

(m³/h)

1 -8,96109 -35,73324 4,1 0,4 11,0 9,9 0,0 5,8
2 -9,10604 -35,84980 0,9 0,5 13,0 11,7 0,0 10,8
3 -9,04074 -35,69560 1,0 11,0 316,9 285,2 0,0 284,2
4 -9,04072 -35,69581 1,0 11,0 316,9 285,2 1,0 283,2
5 -9,04974 -35,69580 1,0 0,4 10,5 9,4 0,0 8,4
6 -9,04284 -35,69978 1,0 13,2 380,7 342,6 3,0 338,6
7 -9,05195 -35,70670 1,0 14,9 429,8 386,8 4,0 381,8
8 -9,05465 -35,69118 1,0 0,8 21,7 19,5 0,0 18,5
9 -9,10322 -35,89132 0,7 1,3 37,7 34,0 0,0 33,2

10 -9,10582 -35,86021 0,9 0,3 9,2 8,3 0,0 7,4
11 -9,13024 -35,87406 0,7 22,9 659,9 593,9 1,6 591,6
12 -9,11500 -35,84366 0,1 1,7 47,9 43,1 0,0 43,0
13 -9,17324 -35,79499 18,0 88,7 2.556,9 2.301,2 0,0 2.283,2
14 -9,10886 -35,70206 1,2 228,4 6.586,8 5.928,1 20,4 5.906,5
15 -9,11564 -35,70285 0,7 11,0 316,2 284,5 0,0 283,8
16 -9,09398 -35,73628 0,9 5,8 167,9 151,1 0,0 150,2
17 -9,06813 -35,61392 0,0 678,3 19.558,5 17.602,7 34,3 17.568,4
18 -9,06014 -35,58684 406,0 737,2 21.259,3 19.133,4 34,3 18.693,1
19 -9,12838 -35,54786 3.000,0 788,1 22.724,5 20.452,0 440,3 17.011,8
20 -9,13804 -35,53897 0,0 799,7 23.061,5 20.755,3 3.440,3 17.315,1
21 -9,13990 -35,52305 46,1 1,5 42,4 38,2 0,0 -7,9
22 -9,18835 -35,52131 120,0 828,9 23.903,4 21.513,0 3.486,3 17.906,7
23 -9,18702 -35,51771 120,0 829,1 23.908,9 21.518,0 3.606,3 17.791,7
24 -9,18882 -35,51416 120,0 829,3 23.912,4 21.521,2 3.726,3 17.674,8
25 -9,19025 -35,51107 120,0 829,3 23.913,6 21.522,2 3.846,3 17.555,9
26 -9,19189 -35,50951 120,0 830,9 23.960,9 21.564,8 3.966,3 17.478,5
27 -9,20498 -35,50767 120,0 834,7 24.068,1 21.661,3 4.086,3 17.455,0
28 -9,20812 -35,50443 120,0 834,7 24.070,1 21.663,1 4.206,3 17.336,8
29 -9,21661 -35,49412 120,0 848,6 24.469,2 22.022,2 4.326,3 17.576,0
30 -9,22184 -35,49360 19,7 856,4 24.696,4 22.226,7 4.446,2 17.760,8
31 -9,22358 -35,49095 120,0 849,0 24.481,6 22.033,4 4.466,0 17.447,5
32 -9,22295 -35,48925 120,0 849,0 24.481,6 22.033,4 4.585,9 17.327,5
33 -9,22151 -35,48488 12,0 861,8 24.851,5 22.366,4 0,0 22.354,4
34 -9,24354 -35,48922 0,0 864,2 24.918,9 22.427,0 4.717,9 17.709,1   

Nota-se assim que as demandas hídricas dos grandes usuários da bacia hidrográfica 

correspondem a parcelas variando entre 0,5% e 13,2% das vazões de referência (Q90) do rio 

Camaragibe nesses pontos – percentuais inferiores ao definido no Decreto Estadual nº 6 (90%).  

Dessa forma, observa-se que, de maneira geral, a demanda hídrica regularmente cadastrada na 

bacia hidrográfica do rio Camaragibe no cenário atual ainda é compatível com a disponibilidade 

hídrica estimada para a região, considerando o que estabelece o Decreto Estadual nº 6. 

 

4 – CONCLUSÕES 

Com a realização do estudo, foi possível verificar que a demanda hídrica regularmente 

cadastrada na bacia hidrográfica do rio Camaragibe vêm sofrendo um aumento desde 2001. Tal fato 

evidencia um fortalecimento da Política Estadual de Recursos Hídricos, sendo a outorga uma 

importante ferramenta destinada ao cadastramento dos usuários e controle da demanda na bacia. 

Considerando esse cadastro de usuários, foi avaliada uma demanda hídrica atual na bacia do 

rio Camaragibe (global) de 4.700 m³/h, destinada predominantemente ao abastecimento industrial e 

à irrigação que, somados, correspondem a mais de 98% da demanda hídrica total. Salienta-se, no 

entanto, que 99,6% da atual demanda hídrica correspondente ao abastecimento industrial destina-se 

ao processamento e beneficiamento da cana-de-açúcar, enquanto que 74,5% da demanda referente à 

irrigação destina-se ao cultivo da cana-de-açúcar. Isso faz da indústria canavieira o maior usuário de 

água cadastrado na bacia do rio Camaragibe, sendo responsável por cerca de 90% da demanda total. 

Através da análise da série histórica de vazões diárias registrada pela estação fluviométrica 
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Matriz de Camaragibe II (39650000) foi possível estimar uma vazão específica de 8,01 l/s/km² para 

a bacia hidrográfica do rio Camaragibe, a maior vazão específica estimada em mananciais 

superficiais com monitoramento em Alagoas. A partir disso, foi estimada uma Q90 de 7,67 m³/s 

(cerca de 27.625 m³/h) para a bacia hidrográfica do rio Camaragibe, o que corresponde a uma 

disponibilidade hídrica global para uso de, aproximadamente, 24.860 m³/h. 

Desta forma, considerando o balanço hídrico global na bacia hidrográfica do rio Camaragibe 

no cenário atual, estima-se que a demanda hídrica total na bacia corresponde a cerca de 17% da 

vazão de referência (Q90) global, percentual inferior ao definido pelo Decreto Estadual nº 6 (90%). 

Avaliando o balanço hídrico local foi observado que a disponibilidade hídrica ao longo da 

bacia do rio Camaragibe é capaz de suprir quantitativamente praticamente todas as demandas 

hídricas identificadas. Assim, de maneira geral, a demanda hídrica regularmente cadastrada na bacia 

hidrográfica do rio Camaragibe no cenário atual ainda é compatível com a disponibilidade hídrica 

estimada para a região, considerando o que estabelece o Decreto Estadual nº 6. 
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