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DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

NOTA TÉCNICA Nº 3/2021/DI/DOB/ES

PROCESSO Nº 59400.001023/2021-12

INTERESSADO: DEPUTADO ESTADUAL MOACIR RODRIGUES

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS – DNOCS

 

 

 

Assunto: PAC Recursos Hídricos – Inclusão da 2ª Fase da 2ª Etapa do Sistema Adutor do Pajeú na
Carteira do PAC -MI.

 

Ementa: Elaboração de Nota Técnica, para subsídio de Aviso Ministerial, pleiteando a inclusão da 2ª Fase da
2ª Etapa do Sistema Adutor Pajeú/PE-PB no Programa de Aceleração do Crescimento, sem ampliar o valor
global da carteira de projetos do Ministério do Desenvolvimento Regional.

 

Introdução

 

A presente Nota Técnica tem por finalidade incluir a 2ª Fase da 2ª Etapa do Sistema Adutor do Pajeú,
sem, contudo, ampliar o valor global da carteira de projetos do Ministério da Integração Nacional.
Essa nova fase, com 255,7 km de extensão, tem previsão de investimentos da ordem de R$
210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais).

Histórico

A 1ª Etapa do Sistema Adutor do Pajeú foi concluída em 2014 na qual trouxe a garantia de
abastecimento para mais de 200 mil habitantes e que também abastece, de forma emergencial, algumas
cidades contempladas na 1ª Fase da 2ª Etapa por meio de rodízios entre as cidades sob operação da
concessionária de saneamento estadual (COMPESA). Esse primeiro momento da implantação de todo
sistema adutor melhorou os índices socioeconômicos da região diante da salvaguarda dada pelo
empreendimento na qual houve a permanência da população em seu habitat natural do mesmo modo



18/03/2021 SEI/DNOCS - 0731992 - Nota Técnica

https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=813377&infra_siste… 2/4

que as atividades econômicas existentes na região continuaram e tendo até expansão em alguns casos.
Foram implantados 196 km de adutora na 1ª etapa do sistema adutor.

Da mesma forma, mesmo que sem a garantia permanente, após a construção da captação no eixo leste
do canal do PISF em Sertânia, a garantia de abastecimento de algumas cidades da 1ª Fase da 2ª Etapa
alivia o tormento de uma das maiores estiagens da história do sertão nordestino onde já perdura 7
(sete) anos consecutivos. O comportamento pró-ativo do Governo Federal nestes momentos difíceis
em dar continuidade a construção do sistema adutor do pajeú, neste caso, a continuidade da 2ª Etapa,
concluirá os 449 km (1ª e 2ª Fases), beneficiando mais de 300 mil habitantes na região do semiárido
nordestino (bacia do alto pajeú) que contempla cidades do Estado de Pernambuco e Paraíba.

Já foram implantados 199 km de adutora com a construção de 6 (seis) estações elevatórias onde esta
fase beneficiará quase 100 mil habitantes (1ª Fase). A seguir mostramos as cidades beneficiadas com a
1ª Fase da 2ª Etapa do Sistema Adutor do Pajeú:

A 1ª fase da 2ª etapa já foi concluída e há somente um pequeno sistema adutor a ser construído que já
encontra-se em execução com previsão de conclusão para junho/2021, para atender uma resolução da
ANA com relação à captação do sistema (originalmente, foi projetado a captação no Eixo Leste do
PISF, em 2018, a ANA modificou esse entendimento e determinou que seja utilizado o Reservatório
Campos).

A Adutora do Pajeú - 2ª Etapa - 2ª Fase/PE-PB é um empreendimento voltado para o abastecimento
humano, abarcando a construção de sistema adutor, composto por captações no Eixo Leste do PISF,
estações de bombeamento, reservatórios e tubulações, atingindo 255,7 km de adução entre os Estados
de Pernambuco e Paraíba. Essa ação será executada diretamente pelo DNOCS. Como a 2ª Fase é a
continuidade da 1ª Fase, os contratos de fornecimento e de construção do empreendimento já foram
assinados. A seguir mostramos as cidades beneficiadas por todo o Sistema Adutor do Pajeú e os custos
de investimento por ramal/cidade beneficiada:
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Hernani de Carvalho Júnior, Chefe do Serviço de
Execução e Segurança de Obras, em 17/03/2021, às 08:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0731992 e
o código CRC DB200AD2.

Referência: Processo nº 59400.001023/2021-12 SEI nº 0731992


