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Resumo – Desde a seca de 1998, os recursos hídricos disponibilizados pelo Açude Epitácio Pessoa 
e os seus respectivos usos têm sido alvo de atenção e discussão por especialistas, órgãos públicos 
administrativos e judiciais, imprensa e população em geral. A severa seca de 2012-2013 marcou o 
retorno do ciclo de anos pouco chuvosos e o rápido declínio do nível d’água no reservatório tornou 
visível o estado precário da gestão dos seus recursos hídricos. Este artigo analisa este caso com foco 
nas atribuições e responsabilidades na gestão. Conclui-se que, ainda, não se constata o pleno 
funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (do qual faz parte o 
sistema paraibano) com a respectiva operacionalização de todos os instrumentos de gestão previstos 
na Política Nacional de Recursos Hídricos, o que evitaria crises como a que se anuncia. 
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RESPONSIBILITIES ON WATER RESOURCES MANAGEMENT – THE 
CASE OF EPITÁCIO PESSOA/BOQUEIRÃO RESERVOIR IN THE CARIRI 

PARAIBANO  
 
Abstract – Since the 1998’s drought, the available water resources from Epitácio Pessoa Reservoir 
and their uses have been target of attention and discussion by experts, governmental and justice 
bodies, press and general public. The 2012-2013’s severe drought marked a new cycle of dry years 
and the rapid decline of the water levels of the reservoir showed the deficiencies of its management. 
This paper analyzes this case focusing on the management responsibilities. The conclusions are: the 
National Water Management System (to which the State of Paraíba’s System belongs) is not in 
plenty functioning, with the operation of the Water Policy’s management instruments, which would 
avoid crises such as this one. 
 
Keywords – semi-arid; reservoir management; water permits. 
 
INTRODUÇÃO 

Construído pelo governo federal, no período de 1952 a 1956, o Açude Público Epitácio 
Pessoa, mais conhecido com Açude de Boqueirão, está situado na porção semiárida da bacia 
hidrográfica do rio Paraíba, a maior entre aquelas totalmente inseridas no território paraibano 
(Figura 1). Além de se constituir na segunda reserva hídrica do estado, sua importância cresce por 
ser a única fonte de abastecimento de um conglomerado urbano de 26 sedes municipais e distritos 
espalhados pelas microrregiões do Cariri e do Agreste, de elevada semiaridez. Entre os núcleos 
populacionais abastecidos destaca-se, acentuadamente, a cidade de Campina Grande, a maior do 
interior do estado, polo comercial, industrial e educacional. A água da represa ainda é empregada na 
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irrigação de lavouras permanentes e temporárias praticada às suas margens. Durante décadas foi 
também dela liberada uma vazão para perenização do rio, a jusante.  

 
Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba com subdivisão e Açude Epitácio Pessoa 

Desde a seca de 1998, os recursos hídricos disponibilizados pelo Açude Epitácio Pessoa e os 
seus respectivos usos têm sido alvo de atenção e discussão por especialistas (Rêgo et al, 2000; 
Galvão et al., 2001), órgãos públicos administrativos e judiciais (MP-PB, 1998a), imprensa e 
população em geral (Rêgo et al., 2001). Naquele ano e ao longo da chamada Crise de 1998-2003, a 
depleção do nível d’água do reservatório foi tão elevada que, para evitar o colapso total do 
suprimento, foram tomadas, sucessivamente, as medidas de contenção das retiradas de água: 
suspensão da descarga de perenização, racionamento do abastecimento urbano e proibição da 
irrigação. 

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), administrador das instalações 
físicas do açude e seu entorno, concordou com o fechamento das comporta de descarga para 
perenização, porém apresentou resistência para intervir na disseminada prática da irrigação dos 
terrenos marginais. Depois de fracassada tentativa de suspensão da irrigação através de acordo 
administrativo entre órgãos estaduais e federais (MP-PB, 1998b), o conflito criado entre os usos 
irrigação e abastecimento urbano culminou com uma ação judicial movida pelo ministério público 
contra o DNOCS, assumido como gestor do manancial e promovedor da irrigação através da 
concessão, para essa prática, dos terrenos públicos das margens do açude, sob sua responsabilidade. 
Por medida liminar concedida pela justiça federal, em fevereiro de 1999 foi suspensa a irrigação e 
mantido o impedimento da perenização. A Ação Cautelar contra o DNOCS, todavia, só veio a ser 
julgada em seu mérito em 2007, com sentença favorável à “racional destinação das águas para os 
diversos usos, inclusive para irrigação, a depender de adequado planejamento e gestão” (Justiça 
Federal da Paraíba/6ª Vara, Sentença 10/09/2007, grifo nosso). 

A partir do ano de 2004 inicia-se um novo ciclo de anos chuvosos na região semiárida do 
Nordeste brasileiro e o Açude Epitácio Pessoa recupera rapidamente os seus volumes de 
armazenamento, chegando ao nível de extravasamento (cerca de 411 hm³) neste e nos anos 
consecutivos até 2011, a exceção dos de 2007 e 2010 (Figura 2). Nesse período, a possibilidade do 
manancial apresentar novamente risco de colapso não foi considerada pelos órgãos responsáveis, 
visto que não houve progresso na adoção de medidas de controle e fiscalização dos usos praticados. 

A severa seca de 2012 marcou o retorno do ciclo de anos pouco chuvosos, e o rápido declínio 
do nível d’água no reservatório (Figura 2) tornou visível o estado precário da gestão dos seus 
recursos hídricos (Rego et al., 2012). A continuação e o agravamento da seca no presente ano de 
2013 provocou a reação de técnicos e autoridades judiciais, políticas e administrativas da região no 
sentido de evitar a repetição do problema, tanto através do diagnóstico de suas causas e soluções, 
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como pela clara identificação e convocação dos órgãos com atribuições e responsabilidades 
concernentes à questão. 

 
Figura 2 – Evolução Temporal dos Volumes Armazenados no Açude Epitácio Pessoa  

(Fonte: AESA; www.aesa.pb.gov.br, acesso em maio de 2013) 

Um dos momentos decisivos desta reação coletiva foi a realização, pela Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba, no dia 22 de março de 2013, de uma Sessão Especial pelo Dia 
Mundial da Água em Campina Grande, tendo como foco a situação do Açude Epitácio Pessoa 
(Rêgo, 2013). Chama a atenção, naquela sessão especial, a ausência de importantes entes do sistema 
de gerenciamento de recursos hídricos para a bacia e o açude em questão: o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do rio Paraíba (CBH-PB) e a Agência Nacional de Águas (ANA). 
 
A GESTÃO HÍDRICA (OU A FALTA DELA) NO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA 

Premissa básica para o manejo adequado de um reservatório é o conhecimento da quantidade 
de água por ele disponibilizada com a garantia necessária ao uso demandante, ou seja, sua vazão de 
regularização. Como não é um valor de fácil determinação, pois depende de inúmeros fatores 
específicos regionais e sofre variações temporais, é natural que as diversas avaliações apresentem 
algumas diferenças entre si, principalmente quando não existem séries históricas nem medições 
sistemáticas suficientes das variáveis hidrológicas envolvidas. 

Diversas são as estimativas da vazão regularizada pelo Açude Epitácio Pessoa (Rêgo et al., 
2012).  Limitando-se às mais recentes e com níveis de garantia de 100%, encontram-se os seguintes 
resultados: 1,85 m³/s (ANA, 2009); 1,3 m³/s (valor calculado pelo perito judicial na citada Ação 
Cautelar: Galvão, 2002); 1,23 m³/s (valor do Plano Estadual de Recursos Hídricos, em 2006). 

Ao contrário da oferta hídrica, as demandas atendidas por um reservatório são relativamente 
mais fáceis de avaliar, através da medição sistemática e contínua das retiradas para os diversos usos. 
Contudo, no caso do Açude Epitácio Pessoa, nenhuma medição direta é efetuada, nem das retiradas 
para abastecimento, tampouco daquelas para irrigação, revelando-se assim uma falta grave para se 
atingir uma gestão confiável. 

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA), única usuária de água para 
abastecimento urbano, estima de forma indireta e, portanto, insegura, sua retirada total de água 
bruta do Epitácio Pessoa em 1,5 m³/s. Cerca de 500 irrigantes (Jornal da Paraíba, 15/5/2013), 
dispersos ao longo do perímetro da bacia hidráulica do Açude, consomem um total aproximado de 
0,95 m³/s, estimados também de forma indireta, através do balanço hídrico do reservatório (Rêgo et 
al., 2012). 

Um quadro-resumo da situação acima descrita é apresentado na Tabela 1, de onde se pode 
concluir que as retiradas do reservatório superam a sua capacidade de oferta, qualquer que seja o 
valor admitido para a vazão por ele regularizada. Mantida essa condição de operação, o manancial 
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sofrerá colapso, mais cedo ou mais tarde. Por segurança e também por se tratar de documento 
público oficial realizado por competente equipe técnica multidisciplinar, é razoável tomar como 
referência o valor do Plano Estadual de Recursos Hídricos: 1,23 m³/s. Neste caso, os usos chegam a 
consumir o dobro da disponibilidade. 
Tabela 1 – Resumo das disponibilidades e retiradas do Açude Epitácio Pessoa. 

 
OS GESTORES DAS ÁGUAS DO AÇUDE EPITÁCIO PESSOA 

A crise 1998-2003 e os seus desdobramentos iniciais ocorreram, por assim dizer, na fase da 
infância da chamada Lei das Águas (lei Federal 9.433, de 1997), quando, até por falta de tempo, 
nem a Política nem o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos poderiam estar 
consolidadamente implantados. Ainda não se falava muito em Órgão Gestor de Recursos Hídricos 
nem Outorga de Direitos de Uso ou Comitês de Bacias Hidrográficas. Assim, em consonância com 
a constituição brasileira que estabelece como bens da União as águas “decorrentes de obras da 
União”, o DNOCS, autarquia federal construtora e responsável pelo Açude Epitácio Pessoa, foi 
identificado e assumiu o papel de gestor das suas águas e, consequentemente o de réu na 
mencionada Ação Cautelar Inominada que pedia a prioridade absoluta do uso das águas do Epitácio 
Pessoa para abastecimento humano. 

A ANA, mesmo sem ter sua existência prevista originalmente no sistema de gerenciamento 
instituído pela Lei das Águas de 1997, foi criada no ano de 2000 (Lei 9.984) para a função, entre 
outras, de Órgão Gestor dos Recursos Hídricos de domínio da União. Consequentemente, quando a 
Ação aqui em pauta foi julgada, em 2007, já não seria o DNOCS o alvo da sentença que lhe foi 
endereçada de direito, mas, de fato, a ANA, pois conforme a lei da sua criação:  

“Art. 4o A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos 
da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e 
entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, cabendo-lhe: 
... 
IV – outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em 
corpos de água de domínio da União ... 
V - fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União; 
XII – definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e 
privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos 
planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas;” 
Mesmo com endereço antigo, a sentença promulgada pelo Juiz F.E.G. Farias na citada ação 

contra o DNOCS se revelou muito sábia, ao se fundamentar nos autênticos princípios da gestão 
racional dos recursos hídricos, conforme se depreende dos excertos abaixo, com grifos nossos (onde 
se lê DNOCS deve-se entender ANA): 

“..Não cabe ao juiz decidir, a todo momento, se e quando devem ser abertas ou fechadas as 
comportas de uma barragem. Cabe ao administrador monitorar essas ações, com base em 
instrumentos técnicos e pessoal especializado.” (página 16 da sentença). 

Disponibilidade ou vazão garantida pelo Açude (m³/s) 
Usuários Vazão Retirada 

(m³/s) PERH (2006) Galvão (2002) ANA (2009) 
CAGEPA 1,50 
Irrigantes 0,95 

Totais 2,45 
1,23 1,30 1,85 
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“...não se pode perder de vista que, em função da sazonalidade do movimento de águas no 
Nordeste brasileiro, mais cedo ou mais tarde, virão anos de poucas chuvas, nos quais se 
poderão reproduzir as condições existentes em 1999. O risco não está definitivamente 
afastado, cabendo cogitar-se da necessidade de ser prevenido.” (página 18 da sentença). 
“...Apesar de não recomendável, na avaliação do Perito, o cultivo e a irrigação podem ser 
realizados no entorno do açude, mediante uso de técnicas conservacionistas e controle 
rigoroso.” (página 20 da sentença). 
“Entendo, pois, que é possível a racional destinação das águas para os diversos usos, 
inclusive para irrigação, a depender de adequado planejamento e gestão.” (página 20 da 
sentença). 
“...importa, ..., na necessidade de as autoridades implicadas com a questão, ..., não se 
omitirem quanto às providências que devam adotar no tocante ao planejamento e à boa 
gestão das águas da represa do Boqueirão, sob pena de incidirem em violação aos direitos 
dos cidadãos paraibanos que dependem daquele manancial.” (página 23 da sentença). 
“Advirto o DNOCS, por seus servidores, de que não podem omitir as providências para o 
planejamento e a gestão racional das águas da represa do Boqueirão, em conjunto com o 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba e demais órgãos e entes públicos implicados, 
...” (página 24 da sentença). 

 
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS ÓRGÃOS GESTORES 

Sendo o rio Paraíba de domínio estadual, o controle e a fiscalização do emprego de 
importantes instrumentos de gestão dos seus recursos hídricos, como a Outorga de Direito e a 
Cobrança pelo Uso é de competência da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da 
Paraíba (AESA), órgão gestor estadual. O Açude Público Epitácio Pessoa, por força da lei maior, 
conforme já explicitado, foge a esse controle, o que cria uma complicação a mais para a gestão da 
bacia hidrográfica como um todo, que não pode ignorar o maior e mais importante reservatório nela 
contido. 

O CBH-PB, instalado desde 2007 e que já foi capaz de discutir e deliberar sobre o polêmico 
tema da cobrança pelo uso da água, sequer inseriu na pauta de suas reuniões em 2012, e nem na sua 
primeira reunião ordinária de 2013 (ocorrida em 15/05/2013), a problemática do Açude Epitácio 
Pessoa. Alertado pelas discussões ao seu redor, o CBH-PB marcou reunião extraordinária para 
discutir aquela problemática para junho de 2013. 

A AESA acompanha atentamente as medições diárias do nível do Açude, chegando a instalar 
moderna estação linimétrica, com armazenamento e transmissão automática de dados, o que veio 
complementar a leitura visual de réguas, efetuada pelo DNOCS, únicas medições sistemáticas 
realizadas naquele manancial. Com o propósito de atualizar a relação cota-área-volume, este órgão 
gestor estadual realizou, em 2004, uma nova batimetria no reservatório, que, por sinal, mostrou 
redução significativa do volume armazenável, de 536 hm³ na época da construção para 411 hm³. 

Premida, talvez, pela evidente e ingente necessidade de controlar e regularizar legalmente as 
retiradas do reservatório, mas, certamente confundida pela esdrúxula situação relativa à 
dominialidade, a AESA chegou a emitir duas outorgas a irrigantes e uma à CAGEPA 
(www.aesa.pb.gov.br; acesso em maio 2013). Nesta última, indicada com vencimento em 2010, a 
vazão autorizada atinge, estranhamente, apenas pouco mais de 400 L/s. O equívoco foi 
provavelmente percebido e nenhuma outorga a mais foi concedida, pois essa atribuição é restrita, 
conforme já demonstrado, à ANA. 
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Em exposição realizada a 8/5/2013, em Campina Grande, a ANA apresentou um “Histórico 
das Outorgas da União no Açude Boqueirão” que vem a seguir reproduzido com nossos 
comentários e esclarecimentos: 

• “14/12/98 – Portaria SRH/MMA n.º 48/1998 - Outorga Adutora do Cariri Vazão: 71 L/s; 
Vigência: 15 anos; Titular: SEMARH/PB”. Esta portaria caracteriza a Secretaria de 
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente (SRH/MMA), e não o DNOCS, como o 
órgão gestor das águas do açude, antes da criação da ANA. Esta outorga  foi concedida em 
plena crise 1998-2003, quando a cidade de Campina Grande passava pelo seu primeiro 
episódio de racionamento, que teve início em 13/10/1998 e término em 15/03/1999. A 
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), titular da outorga, era então 
responsável pela construção da adutora. 

• “19/07/2005 - Resolução ANA nº 295/2005 – Outorga Campina Grande e outros 
municípios; Vazão: 1.469 L/s; Vigência: 3 anos; Titular: CAGEPA/PB” e “09/07/2012 - 
Resolução ANA nº 303/2012 – Renovação da Outorga de Campina Grande e outros 
municípios; Vazão: 1.230 L/s; Vigência: 3 anos; Titular: CAGEPA/PB”. Nota-se que a 
primeira outorga concedida à CAGEPA para o abastecimento de Campina Grande, datada 
de 2005, perdeu sua vigência em 2008, ficando aquela usuária retirando água sem outorga 
durante 4 anos, até 2012, quando lhe foi concedida a renovação desse direito. É interessante 
observar que, na renovação, o valor da vazão outorgada foi reduzido e corresponde 
exatamente à vazão de regularização indicada pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(2006), esgotando, assim, completamente a oferta do reservatório, não restando mais 
qualquer vazão outorgável. 

• “09/07/2012 - Resolução ANA nº 302/2012 – Renovação da Outorga da Adutora do 
Cariri; Vazão: 71 L/s; Vigência: 3 anos; Titular: CAGEPA/PB”. Com esta resolução, 
emitida no mesmo dia da anterior, a vazão total outorgada, de 1.301 L/s ultrapassa a 
disponibilizada pelo açude, caracterizando uma operação do manancial sujeita a riscos de 
falhas. Contudo, a ANA argumentou, por ocasião da referida palestra, que considera para a 
vazão regularizada o valor de 1,85 m³/s (ANA, 2009). 

O Histórico apresentado pelo órgão gestor contém ainda um “Pedido de Outorga para o 
Sistema Adutor do Boqueirão (6 municípios ); Vazão: 50 L/s; Titular: CAGEPA”, que se encontra 
em tramitação desde 2010. 

Quanto ao outro destino das águas do Açude, nunca foi concedida qualquer outorga de direito 
de uso a irrigantes isolados ou associados. A prática da irrigação sempre foi e continua irregular, 
embora ocorra extensivamente e retire, em média, 950 L/s.  

Como não existe medição nem tampouco fiscalização, não há garantia de que as retiradas para 
abastecimento humano se mantenham no limite do outorgado. A própria CAGEPA, como já 
mencionado, avalia suas retiradas de água bruta em 1.500 L/s. Somado este valor ao estimado para 
as retiradas para irrigação, o resultado ainda ultrapassa, em mais de 30%, mesmo a vazão 
regularizada admitida pela ANA. 
 
SUGESTÕES DE MEDIDAS PARA A GESTÃO 

Já foi aqui mencionada a mobilização sociopolítica e midiática ocorrida em decorrência da 
ameaça de racionamento de água, principalmente na populosa cidade de Campina Grande, advinda 
da precária gestão do Açude Epitácio Pessoa, acima exposta. Naquela ocasião foi sugerida e 
discutida uma série de providências a serem tomadas, principalmente pelo órgão gestor do 
manancial. São ações consideradas necessárias a curtíssimo prazo: 
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• Controlar e fiscalizar, efetivamente, toda e qualquer retirada de água do reservatório, 
instalando ou exigindo dos usuários a instalação de medidores permanentes e de precisão;  

• Regularizar as outorgas emitidas ou por emitir, sem desconsiderar que as retiradas totais de 
água não podem ser superiores à oferta garantida pelo reservatório; 

• Exigir do usuário outorgado CAGEPA providências imediatas para redução ao mínimo das 
perdas de água nos diversos sistemas de abastecimento sob sua responsabilidade; 

• Impedir as retiradas sem outorga para irrigação até que se tenham meios para o controle 
quanti-qualitativo deste uso, respeitando o limite de retirada do açude (vazão garantida) e 
assegurando o suprimento do uso prioritário (abastecimento humano e animal).  

Entre as providências sugeridas para execução em médio prazo, vale destacar aquela que 
aponta para a transferência ou delegação, da ANA para a AESA, da condição de órgão gestor das 
águas do açude Epitácio Pessoa, de forma a incluir o reservatório na gestão integrada da bacia. 
 
AÇÕES RECENTES E CONJUNTAS DA ANA, DA AESA E DO DNOCS 

A reação a essa mobilização se fez sentir concretamente a partir da visita à Paraíba de uma 
equipe da ANA, liderada pelo seu diretor-presidente, que dirigiu a mencionada exposição de 
8/5/2013, em Campina Grande. Além do que acima foi exibido e comentado, a ANA assegurou a 
tomada de duas medidas ditas preventivas: suspensão da descarga para perenização (de fato, já 
suspensa desde 1998) e proibição da irrigação até que sejam concedidas as respectivas outorgas. 
Prometeu, ainda, nova avaliação do reservatório, inclusive levantamentos batimétricos, para depois 
do período chuvoso. 

É preciso destacar, neste mesmo evento, a tentativa equivocada da ANA, apoiada pela AESA, 
de transmitir tranquilidade à população campinense através da afirmação, reiterada para a imprensa, 
de que não havia necessidade de racionamento imediato. Como prova, exibiu simulações do 
deplecionamento dos volumes do Açude para vários cenários de operação, nas quais nem mesmo 
sob as piores condições seria atingido, no presente ano de 2013, qualquer dos níveis a partir dos 
quais houve racionamento no passado. Não foi enfatizado, todavia, que, em todos os cenários, o 
nível que deflagrou o racionamento de 2001 seria sempre atingido no início de 2014, no pior caso 
em janeiro, no melhor em março. Portanto, tudo está a depender da chegada das chuvas em 2014 e 
de sua quantidade. A divulgação ampla e explícita dessa realidade, por parte das autoridades, teria 
efeito benéfico sobre a população, pois a consciência da ameaça a levaria certamente a ações 
concretas e cooperativas de combate aos desperdícios e perdas de água, a fim de adiar ao máximo 
ou evitar o temido racionamento. Teria sido uma boa oportunidade para se iniciar uma efetiva ação 
de gestão das demandas de recursos hídricos. Aliás, a história de Campina Grande já mostra 
exemplos desse comportamento (Rêgo et al., 2001; Oliveira e Ribeiro, 2004).  

Quanto às outras sugestões, a ANA descartou a delegação da gestão do reservatório à AESA, 
mas iniciou imediatamente, junto com esta última e com o DNOCS, a fiscalização dos usuários 
irrigantes, notificando-os da proibição e da necessidade de outorga. Além disso, anunciou a 
realização de estudos, conjuntamente com a AESA, para o estabelecimento de um marco 
regulatório do uso das águas do Epitácio Pessoa. 
 
CONCLUSÕES 

O que se depreende de toda essa problemática é que está a se repetir uma situação já 
vivenciada há 15 anos, quando da Crise de 1998-2003, enfrentada com medidas emergenciais e 
esquecida, tão logo as condições hidroclimáticas se tornaram favoráveis. O contexto atual é, 
entretanto, distinto e não poderia admitir uma “nova versão da Crise de 1998-2003”, já que o 
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arcabouço legal, assim como o institucional, para a gestão hídrica no Brasil encontra-se 
conceitualmente muito bem definido pela Política Nacional de Recursos Hídricos desde 1997. 

Como verificado neste artigo, para o caso da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba e o seu 
Reservatório Epitácio Pessoa, ainda não se constata o pleno funcionamento do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (do qual faz parte o sistema paraibano) com a respectiva 
operacionalização de todos os instrumentos de gestão previstos na Política, o que evitaria crises 
como a que se anuncia.  

Por fim, espera-se que as ações iniciadas no exato momento em que se escreve esse artigo 
(maio 2013), mesmo que ocorram muito tardiamente, possam ter continuidade com medidas 
permanentes de gestão na Bacia e no Reservatório Epitácio Pessoa.  
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