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RESUMO – O Açude Boqueirão foi responsável, ininterruptamente, pelo abastecimento d’água de 

Campina Grande – Paraíba, até a ocorrência do grande ciclo seco nos anos de 1997-2000. Naquela 

época, a situação do reservatório trouxe consequências drásticas à sociedade, dentre as quais, um 

rigoroso sistema de racionamento d’água. A partir de 2012, iniciou-se um novo ciclo de escassez 

hídrica na região, retornando assim, as expectativas com relação à segurança hídrica da população 

abastecida pelo Açude Boqueirão. Diante disso, este trabalho busca evidenciar e relatar alguns dos 

principais fatos noticiados pela imprensa regional sobre os recentes acontecimentos na gestão dos 

recursos hídricos do Açude Boqueirão. Conclui-se que a mídia tem contribuído para o entendimento 

do problema pela população, mas não tem sido capaz, ela mesma, de entender o funcionamento do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.   

ABSTRACT– The Boqueirão Reservoir was responsible, uninterruptedly, for the water supply of 

Campina Grande City - Paraíba, until the occurrence of the long dry cycle during the years of 1997-

2000. In this period of time, the water reservoir situation brought drastic consequences to society, as 

a rigorous water rationing system. Since 2012, a new cycle of water shortage began in the region, 

bringing back the expectations around water security for the people supplied by the Boqueirão 

Reservoir. Considering this, this paper seeks to highlight and report some of the main facts noticed 

by the regional media about the recent events related to the water resources management of 

Boqueirão Reservoir. The media has helped the population to understand the problem, but it is not 

able to understand, itself, how the Brazilian Water Resources Management System works.  

Palavras-Chave – Escassez hídrica, abastecimento de água, imprensa. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O Reservatório Epitácio Pessoa – PB, também chamado de Açude Boqueirão, supre os 

sistemas de abastecimento público de um total de 26 sedes municipais e distritais de uma região 

polarizada pela cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba. Tem sido utilizado, também, pela 

irrigação localizada às suas margens. Situado inteiramente na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba 

(Figura 1), segunda maior do estado com uma área de 20.127,17 km², o reservatório entrou em 

operação a partir de 1957, quando foi inaugurado.   

O Açude Boqueirão foi responsável, ininterruptamente, pelo abastecimento d’água de 

Campina Grande, até a ocorrência do grande ciclo seco nos anos de 1997-2000. Naquela época, a 

situação do reservatório, representada pelo baixo nível de água acumulada, trouxe consequências 

drásticas à sociedade, dentre as quais, um rigoroso sistema de racionamento d’água, que teve início 

em novembro de 1998 e prolongou-se com interrupções até os primeiros meses do ano 2000. Com o 

anúncio do fim do racionamento, a população campinense se posicionou contra a decisão, 

considerando que ainda era “arriscado” suspender o racionamento, e assim, passou a se manifestar 

através da imprensa. Rêgo et al. (2001), escreveram à época que “todos estes acontecimentos 

transcorreram com a participação intensa dos meios de comunicação falada, escrita e televisa”, e 

que, “os representantes das instituições, com atuação direta ou indireta no problema são, 

entrevistados com frequência”. 

 
Figura 1. Bacia hidrográfica do rio Paraíba, município de Campina Grande e o Açude Epitácio Pessoa. 

 No decorrer da chamada crise de 1998-2003, foi constatado que os usos praticados no açude 

não tinham nenhum controle técnico e/ou gerencial. Naquela época, o Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia federal construtora e responsável pelo açude, assumiu o 
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papel de órgão gestor de suas águas, em atendimento a constituição brasileira que estabelece como 

bens da União “as águas decorrentes de obras da União” (Rêgo et. al., 2013). A partir de 2000, a 

Agência Nacional de Águas - ANA (criada pela Lei 9.984) passou a exercer as funções de Órgão 

Gestor das Águas da União. Nesta condição, cabe à Agência emitir outorgas de direito de uso em 

corpos hídricos de domínio federal – um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos (Lei 9.433/97).  A ANA outorgou os usos da água do Boqueirão à Companhia de Água e 

Esgotos da Paraíba (CAGEPA). A irrigação, entretanto, se utiliza das águas do açude sem possuir 

autorização legal para isto (ou seja, não possui outorga dos direitos de uso).  

 A partir de 2012, iniciou-se um novo ciclo de escassez hídrica na região Nordeste, o que fez 

retornar as expectativas com relação à segurança hídrica da população abastecida pelo Açude 

Boqueirão. Com a estiagem nos anos de 2013 e em 2014, o volume armazenado do reservatório 

prosseguiu em contínuo declínio – repetindo a crítica situação já vivenciada no período 1998-2003. 

Considerando este contexto, este trabalho relata os diversos fatos (a partir de dezembro de 2012) em 

torno da problemática do Reservatório Boqueirão e a visão midiática dada aos mesmos.   

 

2 – OS FATOS E A IMPRENSA NO CASO BOQUEIRÃO 

 

2.1 – Abertura do Inquérito Civil Público 

  

No dia 17 de dezembro de 2012, o Ministério Público da Paraíba (MP-PB), resolveu instaurar 

o Inquérito Civil Público nº 064/2012, objetivando promover a coleta de informações, e demais 

diligências que se fizerem necessárias para apurar a situação do Reservatório Epitácio Pessoa. No 

entanto, essa informação pouco teve repercussão na imprensa em geral. Em razão disso, decidiu-se 

em reunião realizada pelo próprio MP-PB (07/02/2013) organizar uma sessão especial para discutir 

os fatos em torno do Reservatório Boqueirão.  

 

2.2 – Sessão Especial da Assembleia Legislativa da Paraíba 

   

Em 22 de março de 2013, acontecia na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), 

em Campina Grande e por promoção da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba (AL-PB), 

uma Sessão Especial em comemoração ao “Dia Mundial da Água”. A temática daquela sessão foi, 

portanto, a discussão sobre a situação do Reservatório Epitácio Pessoa (Rêgo et al., 2013; Rêgo et 

al., 2012). Na ocasião, fizeram-se presentes significativos segmentos da sociedade civil (imprensa, 

população, órgãos públicos, comunidade científica, políticos).  Chamou atenção, naquele evento, a 
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ausência de importantes entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos com 

atuação relativa ao Reservatório Boqueirão (a ANA, o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba- 

CBH-PB e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CERH-PB). A Sessão Especial da AL-PB foi 

noticiada pela imprensa com destaque para a possibilidade do sistema de abastecimento d’água de 

Campina Grande entrar em colapso total até o ano de 2014.  A TV PARAÍBA (23/03/2013) noticiou 

que o estudo da Universidade Federal de Campina Grande (Rêgo et. al., 2012) – o qual foi 

apresentado naquela Sessão – esclareceu que “a falta de controle entre a demanda e a oferta de 

água pode provocar o colapso do Açude Boqueirão”. Essa notícia repercutiu durante toda a semana 

nas emissoras de rádio e televisão, sendo alvo de reflexão por diferentes profissionais. A publicação 

do JORNAL DA PARAÍBA (24/03/2013) sob título “Um açude à deriva” (Figura 2) é mais um 

exemplo desta repercussão (Souza, 2013).  

 
Figura 2. Reflexão sobre a situação do Açude Boqueirão. 

 Fonte: Extrato de matéria publicada pelo Jornal da Paraíba (24/03/2013). 

 

2.3 – ANA apresenta, em Campina Grande, suas primeiras decisões sobre Boqueirão 

 

Em audiência no auditório da FIEP (08/05/2013) em Campina Grande, a presidência da ANA 

(em sua primeira aparição pública sobre o problema) fez declarações em torno da situação hídrica 

do Reservatório Epitácio Pessoa. Entre as decisões a serem tomadas, a ANA informou a suspensão 

da perenização a jusante (uso que, de fato, já havia sido suspenso desde a última crise 1998-2003) e 

a proibição do uso das águas para a irrigação. O debate foi promovido pela Agência Executiva de 
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Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), com participação do MP-PB, DNOCS, Companhia 

de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA), poder público municipal, universidades, associações e 

ambientalistas. 

 Como repercussão, a imprensa relatou a presença da ANA e as decisões anunciadas. O 

JORNAL DA PARAÍBA (15/05/2013) noticiou que a ANA iria suspender, por completo, a 

irrigação de lavouras com água do açude e que os produtores agrícolas da região somente poderiam 

voltar a utilizar as águas do açude se outorgados pela ANA, uma vez que nenhuma irrigação 

praticada às margens do açude possui autorização legal para usar a água. 

 

2.4 – ANA modifica as decisões sobre Boqueirão 

 

Em reunião na Promotoria do Meio Ambiente em Campina Grande, realizada em 18 de junho 

de 2013, representantes do MP-PB, ANA, DNOCS e AESA se reuniram para discutir a suspensão 

da irrigação às margens do Açude Boqueirão. A decisão da ANA de suspender a irrigação (quando 

da sua apresentação anterior na FIEP) foi, então, alterada. A suspensão da irrigação passou a ter 

como data o mês de fevereiro de 2014 e entre as medidas estabelecidas, decidiu-se pela limitação 

das áreas irrigadas em até cinco hectares. 

Em reportagem à TV PARAÍBA (18/06/2013), o presidente da AESA explicou a importância 

daquela reunião, afirmando que o volume do Reservatório Boqueirão permitiria a garantia de água 

até fevereiro de 2015, desde que, as pessoas passassem a ter consciência em não desperdiçar a água. 

Ainda, segundo ele, “aqui em Campina Grande, eu tranquilizaria a população, porque nós tivemos 

uma reunião hoje, e vamos repeti-la a cada dois meses para aferir melhor a condução do 

processo”.  De acordo com a matéria, seria feito o cadastramento dos irrigantes e as atividades de 

fiscalização seriam intensificadas. Em destaque, vale salientar o posicionamento da AESA, em dizer 

que, “os produtores que não cumprirem a determinação poderão ser multados e terem seus 

equipamentos apreendidos por decisão judicial”, e ainda, “os pequenos irrigantes [...] vão ser 

nossos aliados nesta fiscalização”. 

 

2.5 – Sessões na Câmara Municipal de Campina Grande 

 

Em razão da situação hídrica do Reservatório Boqueirão, por diversas vezes no ano de 2013, a 

Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) se reuniu em sessões especiais convocadas para 

discutir e cobrar dos órgãos responsáveis melhorias na gestão do açude. Em audiência pública 

realizada na CMCG (12/09/2013), representantes de vários órgãos se reuniram para discutir ações 
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voltadas para o uso racional da água do Açude Boqueirão. De acordo com a TV PARAÍBA 

(12/09/2013), um vereador declarou, referindo-se ao uso abusivo da água pelas indústrias em 

Campina Grande, “enquanto que, se pede para pequenos agricultores deixar de irrigar, existe esse 

absurdo sem nenhuma fiscalização”.  

Em sessão de 01/10/2013, a CMCG se reuniu para discutir a questão da segurança hídrica e o 

abastecimento d’água de Campina Grande. Em entrevista à emissora de Rádio Campina FM 

(02/10/2013), o presidente da CMCG comentou sobre a má qualidade dos serviços prestados pela 

CAGEPA, e exigiu explicações na demora em resolver os problemas, sobretudo, dos vazamentos. Já 

o presidente da Comissão de Recursos Hídricos da CMCG, disse que “não existe tranquilidade” 

sobre o atual momento do Reservatório Boqueirão, segundo ele, os debates são fundamentais, “o 

problema está no diagnóstico das entidades responsáveis, quando dizem que está tudo bem, nós 

vimos que não está”, completou.  

 

2.6 – CAGEPA lança campanha contra desperdício  

 

Em dezembro de 2013, foi lançada a Campanha “Água não se joga fora” na Praça da Bandeira 

em Campina Grande, onde o principal objetivo era alertar a população sobre a importância do uso 

racional da água e promover, por meio de panfletagens e atividades educativas, a participação das 

pessoas no combate ao desperdício.  

Em destaque, a matéria do JORNAL CORREIO (17/12/2013) trouxe a manchete “CAGEPA 

descarta racionamento de água em Campina Grande” fazendo luz ao discurso do presidente da 

Companhia, que segundo o mesmo, “a água disponível hoje é suficiente para garantir o 

abastecimento de Campina e região até julho de 2014, o que nos faz descartar, neste momento, o 

sistema de racionamento”. A Campanha repercutiu nos principais veículos de comunicação do 

Estado, com destaque para as emissoras de televisão. Na TV BORBOREMA (17/12/2013), o 

presidente afirmou ainda que, “caso o Açude de Boqueirão não armazene água nos próximos sete 

meses, uma das alternativas da CAGEPA será adotar um sistema de racionamento, intercalando a 

distribuição de água a cada 24 horas”. 

 

2.7 – Adiamentos da suspensão da irrigação no Açude Boqueirão 

 

Nas reuniões do MP-PB, a ANA permaneceu com o discurso de que ainda não seria o 

momento para suspender a irrigação no Açude Boqueirão, alegando que todas as medidas 

estabelecidas para reduzir o consumo de água estavam apresentando resultados satisfatórios. Com 
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isso, a ANA anunciou que a irrigação seria prorrogada até 28 de fevereiro de 2014, antes prevista 

para ser suspensa em 01 de fevereiro de 2014. No caso da irrigação, a mídia destacou os prejuízos 

aos agricultores no caso da suspensão da irrigação. Em matéria do JORNAL DA PARAÍBA 

(04/02/2014), o superintendente da ANA justificou a prorrogação, afirmando que, “os irrigantes 

vêm fazendo o dever de casa, cumprindo as regras que estabelecemos, então decidimos prorrogar 

por mais um mês”.  Na Rádio Caturité AM, no mesmo mês de fevereiro (em 14/02/2014), o 

responsável do DNOCS em Boqueirão, afirmou que “se não chover na bacia hidrográfica de 

contribuição do reservatório, há risco de colapso em todas as cidades abastecidas pelo 

manancial”.  

Em reuniões com os irrigantes de Boqueirão, a ANA passou a estabelecer novas regras para o 

uso da irrigação e uma provável suspensão da mesma em caso de não haver afluências nos meses 

seguintes. Assim, por diversas vezes, adiou a suspensão da atividade. Em nova publicação do 

JORNAL DA PARAÍBA (06/03/2014), a manchete faz referência à atitude da ANA de prorrogar 

mais uma vez o prazo para suspender a irrigação às margens do manancial (Figura 3). A decisão foi 

amplamente divulgada pela imprensa, evidenciando claramente a posição contrária do MP-PB. 

 
Figura 3. Publicação de matéria sobre a prorrogação da irrigação pela ANA no Açude Boqueirão. 

Fonte: Adaptado de Jornal da Paraíba (06/03/2014).  

Em reportagem realizada pela TV PARAÍBA (06/03/2014), os irrigantes de Boqueirão 

afirmaram ter reduzido em 60% o consumo de água, e que, portanto, defendiam o uso da irrigação 

controlada. A notícia relatou que seriam cerca de 3 mil pessoas afetadas direta ou indiretamente nas 
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plantações. No caso de uma suspensão definitiva da irrigação, os irrigantes afirmaram que iriam 

buscar subsídios junto ao poder público.  

No contexto dessas notícias, em entrevista à imprensa campinense (15/03/2014), o Secretário 

de Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia da Paraíba afirmou que a 

situação do Reservatório Boqueirão era tranquila e que até 2015 existiria a garantia do 

abastecimento. Ainda, segundo ele, “o monitoramento é realizado diariamente e se for necessário 

realizar racionamento será comunicado”. 

 

2.8 – CAGEPA anuncia racionamento de água em cidades da Paraíba 

 

Devido ao baixo volume dos açudes na Paraíba, a CAGEPA anunciou em 27 de maio de 2014 

que adotaria um cronograma de racionamento para algumas cidades do Curimataú e Agreste do 

Estado, com rodízios no fornecimento em dias alternados (24 horas com água e 24 horas sem).  

A notícia do racionamento se difundiu rapidamente. Segundo a equipe da Rádio Caturité AM 

(28/05/2014) as cidades de Remígio e Esperança, além dos distritos de Lagoa do Mato, São Miguel 

e Cepilho, passariam a ter três dias consecutivos de água nas torneiras e quatro dias sem, com início 

das interrupções já no mês junho. 

No que se refere ao racionamento de água em Campina Grande, este não foi anunciado. 

Entretanto, através de uma pesquisa junto à Rádio Campina FM (de abril até início de junho de 

2014) verificou-se que são muitas as reclamações da população no que se refere a constante falta 

d’água nas residências assim como aos inúmeros vazamentos na rede de distribuição.  

A Tabela 1 apresenta fatos relativos ao problema do Açude Boqueirão que foram noticiados 

pela imprensa, alguns dos quais discutidos anteriormente neste artigo.  
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Tabela 1. Principais fatos noticiados (em ordem cronológica) pela imprensa sobre a problemática do Açude 

Boqueirão. 

DATA FATOS/ACONTECIMENTOS 
FONTE DE 

DIVULGAÇÃO 

17.12.2012 Abertura do Inquérito Civil Público - 

22.03.2013 Sessão Especial na Assembleia Legislativa da Paraíba 
Televisão, jornal e 

internet 

08.05.2013 
ANA apresenta, em Campina Grande, suas primeiras 

decisões sobre Boqueirão 

Televisão, rádio e 

internet 

18.06.2013 ANA modifica decisões sobre Boqueirão 
Televisão, jornal e 

internet 

12.09.2013 
Uso racional da água é tema de audiência pública na Câmara 

de Vereadores de Campina Grande 
Televisão 

12.11.2013 
Açude Boqueirão recebe nova ação de arborização em suas 

margens 
Televisão e internet 

27.11.2013 
Audiência pública no Senado discute situação do Açude 

Boqueirão 
Internet 

17.12.2013 
CAGEPA lança campanha contra desperdício de água em 

Campina Grande 

Televisão, rádio e 

internet 

04.02.2014 
ANA anuncia que a irrigação será prorrogada até 28 de 

fevereiro de 2014 
Jornal 

06.03.2014 
ANA decide prorrogar mais uma vez a suspensão da 

irrigação às margens do Açude Boqueirão 

Televisão, jornal e 

internet 

26.03.2014 
Representante da FUNASA e ambientalistas falam sobre a 

qualidade da água do Açude Boqueirão 
Rádio 

27.05.2014 
CAGEPA anuncia racionamento em cidades do Curimataú e 

Agreste da Paraíba 

Televisão, rádio e 

internet 

10.06.2014 
ANA relata que a seca deve piorar o abastecimento d’água 

no Nordeste até 2015 
Jornal e internet 

 

 

3 – CONCLUSÕES 

 

Os fatos em torno da problemática do Reservatório Boqueirão, assim como havia acontecido 

quando da última crise 1998-2003, têm sido noticiados pela imprensa regional. Algumas notícias 

repercutiram mais do que outras, como a Sessão Especial da Assembleia Legislativa do Estado (AL-

PB) em comemoração ao “Dia Mundial da Água” em 2013 e as repetidas prorrogações da suspensão 

da irrigação praticada às margens do reservatório.  

Os acontecimentos relatados neste artigo mostram que são muitos os segmentos da sociedade 

envolvidos na problemática. Entretanto, é fácil perceber a ausência de algumas importantes 

entidades como o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba e o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos – não noticiados, pois não atuantes. A imprensa parece desconhecer o funcionamento do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, assim como desconhecer a própria Lei 
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das Águas do Brasil, raramente mencionada. Apesar de começar a entender que a Agência Nacional 

de Águas é o órgão responsável pelas águas do Boqueirão, às vezes ainda tem no DNOCS, o 

responsável pelas águas do manancial.  

Identifica-se no poder público envolvido na questão, a postura costumeira de querer repassar à 

população a condição de uma situação sob controle. “A situação é de tranquilidade” é uma frase 

recorrente nas notícias.  Quanto à população, as notícias indicam que parte dela tem a Companhia 

de Água e Esgotos da Paraíba como uma grande responsável pelos problemas de água. A pequena 

amostra que se tem sobre as reclamações feitas em programas de rádios, já permite concluir isto.  
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