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RESUMO

No estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil, a convivência histórica com a seca tem intensificado os esforços para fortalecer as medidas 
institucionais de adaptação e adequar as infraestruturas hídricas a essa realidade. Um exemplo recente de tais esforços é a elaboração de Planos 
de Aproveitamento da Infraestrutura Hídrica do Semiárido (PAIH Semiárido), que visam avaliar a situação de onze reservatórios no semiárido 
pernambucano, de modo a potencializar os usos dos recursos hídricos na região. Tais Planos foram contratados sob a forma de cinco produtos 
(relatórios detalhados): Plano de trabalho detalhado; diagnóstico e situação atual das barragens e reservatórios; Cenários tendenciais e 
sustentáveis; Planos de aproveitamento e Resumo executivo e sistematização da base de dados. Nesse contexto, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a efetividade do PAIH Semiárido como mecanismo institucional de enfrentamento à seca, sugerindo ajustes de conteúdo dos 
planos específicos de cinco dos onze reservatórios contemplados pelo documento, a fim de contribuir para a implementação prática deste 
mecanismo. Como um dos objetivos específicos, a pesquisa visou avaliar índices de vulnerabilidade, pertinentes à temática, nos municípios onde 
se encontram os reservatórios escolhidos para análise. Para tanto, foram realizadas consultas com a Gerência de Planos e Sistemas de Informação 
da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) para coleta de dados e preparação de acervo documental. A partir dos dados coletados, 
foram feitas análises e interfaces dos Planos com os Princípios Institucionais para a Governança da Água na adaptação às mudanças climáticas, 
além de confrontamento dos cenários tendenciais previstos no PAIH (horizonte de 2019) com o desempenho real de cinco reservatórios para o 
ano em questão. A escolha dos cinco reservatórios analisados pelo trabalho levou em consideração a lista atual, do ano de 2019, de barragens 
que apresentam alto risco de rompimento no Estado. Entre alguns resultados, observou-se que, apesar da iniciativa documental, ainda há 
necessidade de aprimorar a elaboração dos Planos de Aproveitamento, otimizando-se o uso do documento Cenários Tendenciais e Sustentáveis. 
Mesmo após experiências críticas anteriores com secas, a estrutura institucional de gestão de recursos hídricos ainda não tem sido 
suficientemente capaz de lidar com os recentes eventos nas regiões semiáridas brasileiras. Desta forma, nota-se o potencial desta pesquisa em 
ajudar a melhorar as políticas locais de convívio com a seca no estado de Pernambuco, tendo como questionamento chave a seguinte questão: 
como a governança da água, as instituições, o envelhecimento da infraestrutura hídrica e as finanças têm se unido para alcançar a segurança 
hídrica diante das mudanças globais?
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