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Neste ano, a Embasa completou 47 anos de 
operação, levando água tratada para 11,3 milhões 
de baianos e prestando serviço de esgotamento 
sanitário para 4,6 milhões de pessoas. Graças a 
uma atuação guiada por planejamento e gestão 
estratégica, a organização se encontra técnica 
e operacionalmente preparada para os desafios 
atuais, que incluem a melhoria da eficiência 
operacional para fazer mais com menos, a expansão 
das atividades em cenário de crise fiscal do País e 
as mudanças no mercado de atuação.

Uma vez que a Lei Nacional do Saneamento Básico 
(Lei Federal nº 11.445/2007) colocou, entre outros 
princípios, o da sustentabilidade na agenda de 
todos os entes envolvidos neste setor, a Embasa, 
como principal executora das ações do Programa 
Água para Todos (PAT) do Governo do Estado, 
tem priorizado este tema por entender que não se 
pode universalizar o acesso aos serviços de água 
e esgoto sem uma boa gestão empresarial com 
ênfase nos pilares ambiental, social e econômico-
financeiro. 

Com  esse pensamento e, para superar as 
adversidades enfrentadas ao longo de 2018, 
a Embasa intensificou ações para reduzir e 
otimizar seus custos, além de requalificar seus 
investimentos. Um exemplo foi a manutenção de 
práticas como a Gestão Matricial das Despesas 
(GMD), que vem possibilitando uma gestão mais 
eficiente dos custos. Ações continuadas dessa 
natureza contribuíram sobremaneira para os 
resultados alcançados pela Embasa em 2018, onde 
obtivemos um incremento de 84,05% em apenas 
dois ciclos, saindo de R$ 395 milhões de Ebitda 
em 2016 para R$ 727 milhões em 2018 e um lucro 
líquido de R$ 335,1 milhões, superior em 86,27% 
(R$ 155,2 milhões) aos R$ 179,9 milhões do ano 
anterior.

Mensagem da
ADMINISTRAÇÃO

Com vistas a executar a missão que nos foi dada pelo 
Governo do Estado, principal acionista da Embasa, 
através do PAT, de alcançar a universalização ao 
acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário 
no Estado, associada à melhoria na prestação dos 
serviços, a Embasa vem ampliando os índices de 
cobertura nos municípios sob sua concessão. 
Em 2018 o aumento de aproximadamente 27% no 
montante investido em relação ao ano foi alcançado, 
principalmente, em decorrência da maior eficiência 
na execução das ações previstas no planejamento 
de investimentos. Cabe ressaltar, também, a 
capacidade da Embasa de buscar fontes alternativas 
de investimento, frente à queda de disponibilidade 
de recursos advindos do Orçamento Geral da 
União. Os valores investidos nesse ano atingiram 
R$ 478 milhões e foram destinados para obras de 
implantação, ampliação e melhoria de sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
e ações de educação ambiental que acompanharam 
a execução das obras. 

Em 2018, a empresa realizou mais de 104 mil novas 
ligações de água e concluiu obras importantes, com 
destaque para as obras de construção da Barragem 
do Rio Colônia, resultado de um investimento de R$ 
112 milhões, que regulariza a segurança hídrica 
em cidades como Itabuna, Itapé, Uruçuca e toda 
a região, a ampliação do Centro de Reservação 
R23, contribuindo para melhoria do abastecimento 
de água de Salvador e Lauro de Freitas (R$ 76,5 
milhões) e do Sistema de Abastecimento de Água 
de Feira de Santana - Setor Leste (R$ 29,7 milhões). 
No que se refere às obras para a ampliação do 
esgotamento sanitário, a Embasa investiu quase 
40% a mais em relação a 2017, totalizando R$ 198 
milhões, e executou mais de 64 mil novas ligações 
de esgoto. Importantes obras foram concluídas 
como os Sistemas de Esgotamento Sanitário dos 

[GRI 102-14]
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municípios de Vera Cruz (R$ 68,3 milhões), Conde 
(R$ 21,8 milhões), Santa Maria da Vitória (R$ 10,8 
milhões) e Itaberaba (1ª etapa R$ 10,7 milhões), 
além da realização de obras de adensamento nas 
cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da 
Conquista, Teixeira de Freitas, Dias D´Ávila e Mata 
de São João (R$ 40 milhões).

Suportando essa efetividade no emprego dos 
recursos, no âmbito do Planejamento Estratégico 
2016-2019, foram concluídas e continuadas 
iniciativas estratégicas de consolidação do sistema 
de gestão da Embasa com ajustes em processos 
finalísticos e de suporte, priorizando a visão 
ponta a ponta e a otimização de esforços. Ações 
estas alinhadas aos Fundamentos da Excelência 
em Gestão, da Fundação Nacional de Qualidade 
(FNQ) e reforçadas com premiação, em 2018, de 
três unidades regionais no Prêmio Nacional da 
Qualidade em Saneamento (PNQS). 

O ano de 2018 foi marcado, também, por ações 
voltadas ao fortalecimento da governança 
corporativa, transparência e de melhoria dos 
procedimentos e dos canais de denúncias de 
irregularidades, que ganharam celeridade em razão 
da Lei das Estatais (Lei Federal nº 13.303/2016) 
a qual passou a vigorar em julho de 2018. E 
com o objetivo de aprimorar os mecanismos 
e procedimentos internos de integridade já 
existentes, foram aprovadas cinco políticas 
corporativas nas instâncias decisórias da empresa, 
a revisão de documentos institucionais como o 
Código de Conduta e Integridade e a estruturação 
do programa de Compliance da Embasa, aprovado 
em dezembro de 2018.

O contexto regulatório setorial do saneamento 
esteve mais uma vez em evidência em 2018, 
através da Medida Provisória (MP) 844/18 enviada 
ao Congresso Nacional, na qual se buscava alterar 
o marco regulatório do saneamento, o que trouxe 
insegurança jurídica. No entanto, a medida não foi 
votada pelo plenário da Câmara dos Deputados 
e perdeu a sua validade. Ainda assim, o Governo 
reeditou a mesma com a nova numeração MP 

868/18, cuja responsabilidade da sua validação 
em 2019 está para o novo Governo e para os 
parlamentares eleitos e reeleitos.  

A MP trouxe artigos de interesse para o saneamento, 
mas também incorporou pontos que podem 
desorganizar integralmente o setor. Os municípios de 
maior porte e renda serão atrativos ao setor privado, 
enquanto a maioria dos municípios, pequenos e 
pobres, e aqueles onde há escassez hídrica, não 
despertarão interesse, gerando desequilíbrio para a 
política de subsídios cruzados adotada hoje pelas 
empresas regionais de saneamento, públicas ou 
privadas. Assim, ao invés de estimular as parcerias 
privadas junto com os serviços regionalizados, 
atendendo indistintamente municípios maiores e 
mais ricos e aqueles de menor porte e mais pobres, 
a MP incentivaria a participação privada apenas 
nos municípios de maior rentabilidade, ou onde as 
necessidades de investimento per capita sejam 
menores. 

Como parte da estratégia de fortalecimento da 
Política Estadual de Saneamento, e estando em 
consonância com o Estatuto das Metrópoles, Leis 
Federais e Estaduais do Saneamento, a Embasa 
entende como salutar a criação, pelo Estado da Bahia, 
das Microrregiões de Saneamento Básico, ciente 
de que a integração regional é imprescindível para 
a garantia do equilíbrio do saneamento básico nos 
mais diversos municípios do Estado. Em decorrência 
desse entendimento, foi instituída, ainda no final do 
ano de 2018, a Microrregião de Saneamento Básico 
do Extremo Sul e está prevista a criação de outras 
microrregiões para o Estado.

A Embasa tem a plena consciência de que o seu 
desempenho, no contexto da universalização, é 
resultante da disponibilidade de recursos para a área 
de saneamento e de projetos desenvolvidos pela 
empresa para implantação de sistemas de água 
e esgoto e melhorias operacionais voltadas para 
processos mais eficientes, aliada a investimentos 
na qualificação dos empregados e ao compromisso 
com a adoção de boas práticas de governança 
corporativa.

Neste sentido, a empresa tem buscado firmar 
parcerias com instituições internacionais. Assim 
foi celebrado, em 2018, acordo de cooperação 
financeira que prevê a doação de 4 milhões de 
euros (cerca de R$ 17 milhões) entre a Embasa 
e o Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW) 
no Brasil. A doação é uma contribuição do KfW 
para que a Embasa inicie os preparativos de um 
empreendimento de grande porte, o Programa de 
Saneamento Metropolitano, a ser desenvolvido nos 
municípios de Camaçari e Dias D’Ávila. O custo 
total do empreendimento é de 80 milhões de euros, 
sendo 60 milhões a serem financiados pelo KfW e o 
restante com recursos próprios da Embasa. Fazem 
parte da iniciativa o Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura (IICA) e o consórcio 
TPF/Incibra/Inncive.

Ainda com foco na ampliação de seus serviços e 
fruto dos resultados obtidos ao longo do ano de 2018, 
a Embasa projeta uma disponibilidade de recursos 
para investimentos bem superior ao já praticado. 
Somente em recursos próprios, a empresa prevê 
disponibilizar mais de R$ 450 milhões no seu plano 
de investimento para 2019 – montante 220% superior 
ao ano de 2018. Além desses valores, estão previstos 
novos investimentos com recursos oriundos de 
financiamento e benefícios fiscais, possibilitando um 
aumento significativo nos valores disponibilizados. A 
Embasa, ainda ciente da demanda de investimentos 
para ampliar as suas coberturas de serviços, 
principalmente no esgotamento sanitário, mantém a 
análise de alternativas, considerando a implantação 
de novas Parcerias Público-Privadas (PPP’s) para 
acelerar a disponibilização destes serviços à 
população baiana.

Os resultados alcançados pela Embasa devem-se 
ao empenho e profissionalismo dos embasianos, a 
uma política efetiva de valorização e capacitação 
dos colaboradores e à modernização tecnológica 
dos processos. O desafio que se coloca atualmente 
é de estar em constante evolução e reinventando-
se como organização voltada para a melhoria da 
qualidade de vida da população. Neste contexto que, 
em 2019, será realizada a revisão do planejamento 

estratégico do negócio para os próximos cinco 
anos.  

A Embasa também inova na elaboração de um único 
Relatório da Administração e de Sustentabilidade 
Integrado, o qual segue a metodologia da Global 
Reporting Initiative (GRI – Standards 2016). As 
informações contidas neste Relatório estão em 
conformidade com as estratégias organizacionais 
e apresentam uma síntese do caminho que a 
Embasa está trilhando para ser mais sustentável, 
transparente e reconhecida como uma empresa de 
excelência no setor. 

Assim, resta agradecer, em nome de toda Diretoria 
Executiva, pelo excelente trabalho desenvolvido no 
período, agradecimentos extensivos ao Governo 
do Estado da Bahia, aos acionistas, à Secretaria de 
Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), a todos 
os membros dos Conselhos de Administração 
e Fiscal, e a todos os públicos com os quais a 
Embasa se relaciona.

Boa leitura.

Diretoria Executiva e Conselho de Administração 
da Embasa
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• As informações apresentadas neste Relatório se referem às atividades ocorridas entre 

1º de janeiro e 31 de dezembro de 2018. Quando disponíveis, também são apresentados 

os dados dos dois últimos anos, visando permitir ao leitor uma análise da evolução no 

período. [GRI 102-50]

• O relato, assim como as demonstrações financeiras, contempla as realizações da Embasa 

em suas 19 unidades regionais. Apenas os dados de previdência incluem a operação da 

Fundação de Assistência Social e Seguridade (Fabasa), na qual a Embasa é patrocinadora. 

[GRI 102-45]

• Mudanças no relato, em comparação com edições anteriores, são informadas ao longo do 

documento. [GRI 102-48]

• O Relatório está disponível em formato impresso e digital. Conteúdos adicionais, que 

podem ser acessados via links, estão identificados com palavras sublinhadas.

• Esse Relatório não foi submetido à verificação externa. Entretanto, os dados econômico-

financeiros aqui citados provêm das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas 

auditadas pela KPMG. A versão desses documentos, que consta como anexo nesse 

Relatório, corresponde integralmente à versão auditada. [GRI 102-56]

• O símbolo  TM   é utilizado para identificar os temas materiais (entenda na página 12).

• O símbolo IE  identifica indicadores estratégicos acompanhados pela Diretoria da empresa.

• Nesta edição, as atividades da Embasa foram correlacionadas com os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), os quais são apresentados em ícones próximos aos 

títulos. Ao apontar o cursor do mouse é possível visualizar a descrição de cada ODS. Saiba 

mais em www.agenda2030.com.br.

• Unidades usuárias ou economias: imóvel ou subdivisão de imóvel com numeração própria, 

caracterizada como unidade autônoma de consumo. Para conhecer a classificação dos 

usuários, veja a pág. 16 do relatório ano-base 2017. [GRI 102-6]

• Titulares dos serviços de saneamento básico: saiba mais na pág. 32.

• Convênio de cooperação e contrato de programa: veja na pág. 32.

• Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES): veja na 

pág. 16 como eles são compostos.

GUIA DE LEITURA

Este é o 9º Relatório preparado pela Empresa Baiana 
de Águas e Saneamento (Embasa) para apresentar 
aos seus públicos de interesse os principais 
resultados econômicos, ambientais e sociais 
alcançados no ano, assim como informações 
relevantes para 2019. A publicação, ainda, cumpre 
as exigências da Lei das Estatais (Lei Federal nº 
13.303/2016), normativo que estabelece regras de 
divulgação e transparência, entre outros requisitos 
de governança, às organizações públicas.

Este relatório foi preparado de acordo com os 
Standards 2016 da GRI: opção Essencial. Essa 
é a versão mais atual da metodologia da Global 

[GRI 102-51, 102-54]

[GRI 102-43, 102-44, 102-46, 102-49]

Elaboração e aprovação    [GRI 102-32, 102-52, 102-53]

O processo de elaboração do Relatório ocorre anualmente e é coordenado pela Diretoria Técnica e de 

Planejamento (DT), por meio da Gerência de Planejamento Estratégico (TPLE). Um grupo de trabalho, composto 

por representantes de áreas de todas as diretorias, é envolvido diretamente no processo de coleta e validação 

das informações. O documento é analisado e aprovado formalmente pela Diretoria Executiva. Para obter outras 

informações sobre o documento, escreva para ras@embasa.ba.gov.br ou ligue para (71) 3360-2208.

Reporting Initiative (GRI) e a mesma foi utilizada 
como referência na elaboração do documento 
anterior, ano-base 2017, publicado em julho de 
2018. Os princípios do Relato Integrado, propostos 
pelo International Integrated Reporting Council 
(IIRC) também orientam a produção do Relatório.

Em comparação à edição anterior, não houve 
mudanças nos temas materiais e limites nesse 
Relatório. Mas, buscando o aprimoramento da 
gestão, bem como da aplicação da metodologia, 
foram incluídos dois tópicos e três indicadores que 
a Embasa ainda não havia reportado (veja mais na 
página ao lado).

SOBRE O RELATÓRIO

PROCESSO PARA DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DO RELATÓRIO

Ao longo de 2018 não houve mudanças significativas na empresa, no setor de saneamento e no cenário 
nacional que justificassem a realização de uma nova consulta ampla de stakeholders para definição do 
conteúdo do Relatório, processo conhecido como materialidade. 

Por isso, a Embasa optou por manter os seis temas materiais identificados para a elaboração do Relatório 
ano-base 2017, em processo que contou com a participação das principais partes interessadas da 
empresa, incluindo a alta gestão, e considerou os quatro princípios recomendados pela GRI: inclusão de 
stakeholders, contexto de sustentabilidade, materialidade e completude. Para saber mais detalhes sobre 
essa consulta, veja a pág. 10 do Relatório anterior ou clique aqui. 

Mesmo mantendo os temas materiais, para avançar na aplicação da metodologia, ampliar a transparência, 
e aprimorar a gestão, a Embasa decidiu incluir no reporte de 2018 dois tópicos (GRI 301 Materiais e GRI 
306 Efluentes e Resíduos) e três indicadores (205-1, 301-1 e 306-2). Essas inclusões foram propostas e 
validadas com os integrantes do Grupo de Trabalho responsável pela produção do Relatório e posteriormente 
aprovadas pelo Diretor Técnico e de Planejamento. 

http://www.agenda2030.com.br
http://www.embasa.ba.gov.br/images/Institucional/transparencia/gestaoempresarial/20190712_DOC_RAS2017.pdf
http://www.embasa.ba.gov.br/images/Institucional/transparencia/gestaoempresarial/20190712_DOC_RAS2017.pdf
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TEMA MATERIAL 
[GRI 102-47]

DESCRIÇÃO
MOTIVO PARA O TEMA SER MATERIAL

[GRI 103-1]

Desempenho econômico

Equilíbrio econômico-financeiro 

da empresa e capacidade de 

gerar e distribuir recursos entre 

os stakeholders.

Ao apresentar um bom desempenho econômico, 

a empresa mantém a sua capacidade de 

investimento e execução visando a universalização 

do acesso aos serviços de saneamento básico, 

praticando a modicidade tarifária e gerando valor 

para as partes interessadas.

Investimento em 
infraestrutura e acesso 
à água e esgotamento 
sanitário

Impacto e influência da empresa 

no desenvolvimento sustentável, 

por meio de investimentos em 

infraestrutura e dos serviços 

voltados para o acesso à água e 

esgotamento sanitário.

O acesso à água e ao esgotamento é reconhecido 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) como 

um direito humano e tem, entre os impactos 

positivos, a redução de doenças, a preservação 

ambiental e o desenvolvimento socioeconômico.

Integridade e transparência

Atuação de forma justa e 

honrada, que pauta a conduta 

de dirigentes, empregados, 

parceiros e terceiros, envolvendo 

os esforços para controle dos 

riscos de fraudes e corrupção.

A boa gestão da empresa envolve a sua conduta 

ética e transparente com os stakeholders, a 

preservação da sua reputação e o cumprimento 

de requisitos legais. Os impactos negativos do 

descumprimento desses princípios de gestão 

podem incluir a violação ao direito de acesso 

à água, a exploração excessiva dos recursos 

hídricos e a poluição ambiental.

Proteção de mananciais e 
nascentes

Governança das águas das 

bacias hidrográficas, em ação 

conjunta com demais atores 

envolvidos na preservação dos 

recursos hídricos. 

O combate à degradação de corpos hídricos é 

fundamental para preservar a disponibilidade 

hídrica, reduzir custos com captação e tratamento 

da água, proteger a biodiversidade e contribuir 

para mitigar efeitos das mudanças climáticas.

Melhoria do desempenho 

operacional

Melhoria contínua nos 

processos produtivos, buscando 

a otimização dos custos e 

maximizando o retorno no longo 

prazo.

A necessidade de aumentar qualidade da 

prestação dos serviços prezando pela eficiência 

e eficácia dos processos, torna premente a 

qualificação das equipes, a incorporação de novas 

tecnologias e a inovação.

Excelência na gestão

Melhoria constante das práticas 

da empresa, buscando o 

desenvolvimento sustentável, 

o compromisso com as partes 

interessadas na definição 

de estratégias e planos 

implementados por meio da 

orientação por processos, e na 

geração de valor para a empresa 

e seus stakeholders.

A modernização do sistema de gestão da empresa, 

com foco na excelência e melhoria da qualidade 

dos serviços, foi identificada na revisão do 

Planejamento Estratégico 2016-2019, e tornou-se 

tema prioritário e transversal em toda a empresa.

NORMAS GRI 
RELACIONADAS 

LIMITES E PARTES INTERESSADAS
[GRI 103-1] IMPACTOS

[GRI 103-1]DENTRO DA
ORGANIZAÇÃO

FORA DA
ORGANIZAÇÃO

GRI 201 Desempenho 

econômico
- Acionistas

- Usuários/clientes

- Titulares de serviços

- Equilíbrio econômico-financeiro da empresa
- Melhora nos processos e serviços da empresa
- Contribuição para a universalização dos 

serviços e o cumprimento das metas 
contratuais

GRI 203 Impactos 

econômicos indiretos

GRI 303 Água

GRI 416 Saúde e segurança 
do cliente

- Usuários/clientes

- Sociedade

- Comunidade

- Qualidade de vida
- Saúde da população
- Geração emprego e renda

(desenvolvimento local)
- Segurança hídrica
- Valorização dos imóveis

GRI 205 Anticorrupção

- Acionistas

- Empregados

- Sociedade

- Imprensa

- Órgãos reguladores

- Confiabilidade
- Desempenho econômico
- Imagem

GRI 304 Biodiversidade

- Sociedade

- Meio ambiente 

(manancial e corpo 

receptor)

- Órgão ambiental

- Comunidade

- Conservação dos mananciais
- Biodiversidade
- Produção de água em qualidade e quantidade 

suficientes para abastecimento, atividades 

econômicas e de lazer 

GRI 301 Materiais*

GRI 302 Energia

- Acionistas

- Empregados

- Fornecedores

- Meio ambiente

- Órgão ambiental

-Usuários/clientes

- Melhoria do resultado financeiro (gestão de 
estoques/suprimentos, economia de insumos)

- Imagem (preço justo nos serviços)
- Economia de recursos naturais (otimização e 

inovação)
- Eficientização/redução principalmente do consumo 

de energia e perdas de água
- Qualidade de vida

GRI 306 Efluentes e resíduos*
GRI 403 Saúde e segurança 
no trabalho
GRI 404 Treinamento e 
educação 
GRI 307 Conformidade 
ambiental 
GRI 308 Avaliação ambiental 
de fornecedores
GRI 414 Avaliação social de 
fornecedores 
GRI 413 Comunidades locais

- Acionistas

- Empregados

- Sociedade

- Órgãos reguladores

- Órgão ambiental

- Imagem
- Qualidade de vida
- Desempenho econômico
- Saúde da população
- Conservação dos recursos hídricos

* Tópicos incluídos em 2018.
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MISSÃO
Prestar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com excelência e sustentabilidade, 
contribuindo para a universalização e melhorando a qualidade de vida.

VISÃO 2019
Ser reconhecida como empresa de excelência na área de saneamento, harmonizando as necessidades e 
expectativas das partes interessadas.

VALORES
• Ética

• Transparência

• Sinergia

• Valorização das pessoas

• Responsabilidade socioambiental

• Comprometimento [GRI 102-16]

PERFIL DA EMPRESA

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) é uma sociedade de economia mista de capital 
autorizado, pessoa jurídica de direito privado. O Estado da Bahia é o acionista majoritário e possui 99,69% 
do capital total da companhia.

Criada em 11 de maio de 1971, pela Lei Estadual nº 2.929, para desenvolver projetos, construir, ampliar e 
reformar diversos sistemas de saneamento em todo território baiano. Em 1975, a Embasa passou a prestar 
os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. [GRI 102-1, 102-5, 201-4]

Presença

A sede da Embasa fica em Salvador e as ações são descentralizadas por meio de 19 unidades regionais, 
sendo 6 em Salvador e Região Metropolitana e 13 no interior do Estado. Há 227 escritórios locais 
responsáveis pela operação, manutenção, faturamento, cobrança dos serviços e interação direta com os 
usuários, comunidade e titulares.  [GRI 102-3, 102-4]

UNP
Unidade Regional de
Paulo Afonso

UNS
Unidade Regional de
Senhor do Bonfim

UNI
Unidade Regional de
Irecê

UNB
Unidade Regional de
Barreiras

UNE
Unidade Regional de
Itaberaba

USC
Unidade Regional de
Caetité

USJ
Unidade Regional de
Jequié

USV
Unidade Regional de
Vitória da Conquista

UNA
Unidade Regional de

Alagoinhas

UMS
Unidade Regional de

Candeias

UMC
Unidade Regional de

Camaçari

UMB
Unidade Regional da

Bolandeira

UML
Unidade Regional do

Cabula

UMF
Unidade Regional da

Federação

UMJ
Unidade Regional de

Pirajá

UNF
Unidade Regional de

Feira de Santana

USA
Unidade Regional de

Santo Antônio de Jesus

USI
Unidade Regional de
Itabuna

USU
Unidade Regional de
Itamaraju

Cadeia de Valor

Para garantir a entrega de valor aos seus clientes, a Embasa promove a eficiência e disponibilidade ope-
racional através da manutenção em seus sistemas, gestão de perdas, eficiência energética e controle da 
conformidade da água e esgoto. O intuito é garantir a entrega de água tratada aos clientes, a adequada 
disposição do esgoto tratado no meio ambiente e a otimização de seus sistemas.

Infográfico/ilustração: Erick Paz | Conteúdo: EloGroup

1. CONTRATUALIZAR COM TITULARES: Tudo se inicia com a formalização de um contrato de programa entre a 
Embasa e os municípios.

2.  GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS: Prover a infraestrutura operacional pertinente a cada região, tais como as 
Estações de Tratamento de Água (ETA) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETE).

3.  GERIR MANANCIAIS: A gestão ambiental apropriada dos mananciais permite a sua preservação e a captação de água 
com qualidade e de forma contínua.

4.  CAPTAR ÁGUA: A água bruta é captada dos mananciais na quantidade adequada para a população, sendo aduzida 
para a ETA.

5.  TRATAR ÁGUA: A água bruta captada passa por diversas etapas de tratamentos físico-químicos. Ao longo do 
processo, amostras são coletadas para avaliar a conformidade com os parâmetros definidos por lei.

6.  DISTRIBUIR ÁGUA: A água tratada é transportada até os reservatórios para posterior distribuição ao consumo da 
população. Nesta etapa, concentra-se um esforço maior com a gestão de perdas.

7.  CONTRATUALIZAR COM USUÁRIOS: Estando o Sistema de Abastecimento de Água e o Sistema de Esgotamento 
Sanitário em operação, a Embasa realiza a contratualização com os usuários por meio de contratos de adesão.

8.  CONTRATUALIZAR COM CLIENTES ESPECIAIS: Consistem em indústrias que necessitam de água bruta, grandes 
consumidores e órgãos públicos.

9.  COLETAR ESGOTO: Os efluentes gerados pelos clientes da Embasa são coletados e transportados adequadamente 
até as ETEs.

10.  TRATAR ESGOTO: O esgoto passa por etapas de tratamento físico-químico e biológico de acordo com a carga 
poluidora e presença de contaminantes. Amostras são coletadas para avaliar a conformidade com os parâmetros 
legais vigentes.

11.  DISPOR ESGOTO: O esgoto tratado é disposto no corpo receptor (manancial, rios, oceano etc.) garantindo, assim, 
a preservação do meio ambiente.

12.  RELACIONAMENTO COM CLIENTES: Durante todo o ciclo operacional, a Embasa busca otimizar a arrecadação 
e proporcionar a satisfação dos seus clientes. Para isso, executa atividades ligadas à gestão dos contratos de 
programa, atendimento, faturamento, arrecadação e cobrança.

13.  PROCESSOS DE SUPORTE E GOVERNANÇA: A operação é sustentada por processos que envolvem diretrizes 
estratégicas, relacionamento institucional e comunicação, finanças e contabilidade, gestão socioambiental, 
gestão de pessoas, suprimentos e logística, patrimônio, entre outros.

Receita
R$ 2,9 bilhões foi a receita líquida operacional em 
2018. [GRI 102-7]

Empregados

5.039 empregados, sendo 1.440 mulheres e 3.599 
homens. As mulheres representam 28% do quadro 
e ocupam 30% dos cargos de gerência. [GRI 102-7]
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172
sistemas integrados*

278
sistemas locais

366
municípios atendidos

88%
dos municípios baianos são 

atendidos pela Embasa

3,7 milhões
de ligações ativas e faturadas

Cobertura*

78% é o índice de atendimento total de água (IN055).

34% é o índice de atendimento total de esgoto em relação aos municípios atendidos com água (IN056).

94,1% é o índice de atendimento urbano de água (IN023).

46,02% é o índice de atendimento urbano de esgotamento sanitário (IN024).

10.429.662 habitantes são atendidos pela Embasa com abastecimento de água (AG001).

4.582.094 habitantes são atendidos pela Embasa com esgotamento sanitário (ES001).

13.395.989 habitantes é a população total residente dos municípios atendidos pela Embasa com 
abastecimento de água, segundo o IBGE (G12A).

73,3% da população da região nordeste é atendida com rede de abastecimento de água e 26,9% com rede 
de esgoto.

83,5% do população brasileira conta com rede de abastecimento de água e 52,4% com rede de esgoto.

* Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto ano-base 2017 disponível em www.snis.gov.br e www.tratabrasil.com.br.

Atendimento da Embasa em dezembro/2018

Atendido com abastecimento de água

Atendido com abastecimento de água e
esgotamento sanitário

Não atendido pela Embasa

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

COLETA

DESTINAÇÃO FINAL

PRÉ-TRATAMENTO TRATAMENTO FÍSICO E BIOLÓGICO

LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO
EMISSÁRIO

(esgoto tratado)

BOMBEAMENTO

GRADEAMENTO

CAPTAÇÃO

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

DISTRIBUIÇÃO

BOMBEAMENTO
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Sistemas de Abastecimento de
Água em operação:

Sistemas de Esgotamento
Sanitário em operação:

450

133

13
sistemas integrados*

120
sistemas locais

106
municípios atendidos

25%
dos municípios baianos são 

atendidos pela Embasa

9.744
quilômetros de redes de esgoto 

instaladas

[GRI 102-2; 102-6; 102-7]

Abastecimento de água

Esgotamento Sanitário

CAPTAÇÃO

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

DISTRIBUIÇÃO

BOMBEAMENTO
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* Sistemas integrados são aqueles que atendem a diversas 

localidades que pertencem a um ou mais municípios.
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CENÁRIO DO SETOR DE SANEAMENTO 

O contexto regulatório setorial do saneamento 
esteve mais uma vez em evidência em 2018, 
caracterizado desta vez por uma leve retomada 
na economia brasileira e, principalmente, pela 
proposta do Governo Federal de modificação no 
marco regulatório do setor. Diante da restrição 
fiscal do setor público, a destinação de recursos 
do Orçamento da União para investimento no 
saneamento se manteve em patamar reduzido, 
resultando em limitada disponibilidade de 
recursos não onerosos para os empreendimentos 
de água e esgoto.

A demanda por recursos nos principais 
financiadores, como Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
e Caixa Econômica Federal (Caixa), tem sido 
dinamizada pelo Programa Avançar (sucessor do 
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC) e 
pelo ímpeto de competição das concessionárias 
privadas de saneamento. A Medida Provisória (MP) 
844/18 enviada ao Congresso Nacional, na qual se 
buscava alterar o marco regulatório do saneamento, 
trouxe apreensão para as empresas públicas e 
para os pequenos municípios, culminando numa 
exaustiva articulação com a intensificação de 
debates acerca dos efeitos maléficos da medida. 

No entanto, mesmo com a pressão da iniciativa 
privada por mais espaço no setor, cuja bandeira 
era o número de pessoas desprovidas dos serviços 
de água e esgotamento sanitário e necessidade 
de investimentos, a medida não foi votada pelo 
plenário da Câmara dos Deputados e perdeu a 
sua validade. Contudo, a medida foi reeditada 
com a nova numeração MP 868/18, cuja avaliação 
acontecerá em 2019. 

As expectativas em torno do Programa de Parcerias 
de Investimento (PPI) se mostraram cada vez 
mais apáticas, sem movimentos concretos de 
concessão, Parcerias Público-Privadas (PPP) e 

com a saída de vários Estados que inicialmente 
estavam interessados no programa. O ano de 2018 
também foi marcado pela disputa eleitoral, na qual 
o setor de saneamento foi pautado de diferentes 
formas, porém sem clareza nas políticas e ações 
para os próximos anos, dificultando as perspectivas 
e planos das empresas do segmento.

O cenário na Bahia se caracterizou pela manutenção 
de gastos no setor por parte do orçamento 
estadual, em relação a 2017, e pelas melhorias nas 
condições climáticas do Estado, que amenizaram 
a escassez hídrica com a redução do número de 
municípios elencados em situação de estiagem 
e seca, resultado do bom volume de chuvas que 
favoreceram as condições dos reservatórios e da 
segurança hídrica em vários municípios.

No tocante à universalização do acesso à água 
tratada, as empresas de saneamento têm como 
principais desafios a ampliação da cobertura, em 
um cenário econômico com redução de repasses de 
recursos do Orçamento Geral da União; a prestação 
de serviços com qualidade, especialmente 
relacionada à redução de perdas e a continuidade 
de abastecimento em períodos de escassez hídrica; 
e o equilíbrio econômico-financeiro, de modo que as 
tarifas sejam acessíveis aos usuários e permitam a 
viabilidade do negócio.

Dessa forma, a Embasa envida esforços na busca 
de eficiência e eficácia dos processos operacionais, 
na otimização do volume produzido, no aumento do 
volume faturado e na redução das perdas, mantendo 
o padrão de qualidade com o menor custo possível. 
Os compromissos estão presentes no Planejamento 
Estratégico, na Política de Sustentabilidade e a 
atuação é pautada com as diretrizes vigentes, tais 
como a Política Estadual de Saneamento Básico 
e o Programa Água para Todos (PAT), do Governo 
Estadual.

GOVERNANÇA
 E ESTRATÉGIA

Cr
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Os órgãos de deliberação superior da Embasa, 
definidos no Estatuto Social, são a Assembleia 
Geral dos Acionistas, o Conselho de Administração, 
a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. Em 2018, 
para atendimento à Lei das Estatais (Lei Federal 
nº 13.303/2016), o Estatuto Social foi revisado e 
aprovado pela Assembleia Geral.

Entre as mudanças implementadas a partir 
da revisão do documento estão: a criação dos 
Comitês de Elegibilidade e Avaliação e de Auditoria 
Estatutário, ambos vinculados diretamente 
ao Conselho de Administração; a eleição do 
representante dos empregados no Conselho 
de Administração; e a definição mais clara dos 
requisitos para nomeação dos conselheiros e 
diretores (veja também na Política de Indicação).

ESTRUTURA DE TOMADA DE DECISÃO
TM

Comitê de Elegibilidade e Avaliação
Com a função de auxiliar os acionistas na escolha 
dos administradores e dos conselheiros fiscais, 
na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 
29/06, foram definidos os três membros do comitê. 

Todos são profissionais de carreira da Embasa 
e terão como responsabilidade verificar a 
conformidade do processo de indicação e de 
avaliação quanto ao preenchimento de requisitos 
e à ausência de vedações estabelecidos no 
Estatuto Social e na Política de Indicação.

Estrutura de Governança [GRI 102-18]

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDÊNCA

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE
E AVALIAÇÃO

Diretoria Técnica e
de Planejamento

Diretoria de 
Empreendimentos

Diretoria de 
Operação da RMS

Diretoria 
de Gestão 

Corporativa

Diretoria 
Financeira e 
Comercial

Diretoria de 
Operação do 

Interior

AG

DP

CA

CEA

CF

CAE

DT DF DG DE DM DI

Composição acionária  [GRI 201-4]

O capital autorizado, conforme Estatuto Social, é de R$ 5,7 bilhões, representado por 800 milhões de ações 
nominativas, sendo 520 milhões de ações ordinárias e 280 milhões de ações preferenciais. As ações preferenciais 
não têm direito a voto, mas oferecem a seus titulares dividendos iniciais, não cumulativos, de 6% ao ano, sobre 
o lucro líquido do exercício. Para mais informações sobre a remuneração dos acionistas, consulte a Política de 
Distribuição de Dividendos, disponível em http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/a-embasa/
governanca/politicas

Os documentos institucionais, bem como a 
relação dos integrantes de cada órgão, estão 
disponíveis em http://www.embasa.ba.gov.br/
index.php/institucional/a-embasa/governanca.

ACIONISTAS
QUANTIDADE DE AÇÕES

Ordinárias % Preferenciais % Total %

Estado da Bahia 400.854.954 99,99 216.646.943 99,14 617.501.897 99,69

Sociedade de Previdência 
Complementar da Dataprev

- - 509.146 0,23 509.146 0,08

Particulares - pessoa jurídica - - 32.596 0,01 32.596 0,01

União 34.489 0,01 351.029 0,16 385.518 0,06

Município - - 286.478 0,13 286.478 0,05

Departamento Nacional de 
Obras Contra a Seca (Dnocs)

- - 121.765 0,06 121.765 0,02

Particulares - pessoa física 117 0,00 203.265 0,09 203.382 0,03

Outros órgãos federais - - 59.417 0,03 59.417 0,01

Em tesouraria - - 313.863 0,14 313.863 0,05

Total 400.889.560 100 218.524.502 100 619.414.062 100

Capital subscrito e integralizado: R$ 4,3 bilhões, conforme Assembleia Geral em 28/09/2018. Valor nominal por ação: R$ 7,08.

Eleição para representante de empregados no Conselho de Administração

A eleição foi realizada em junho, por meio de sistema eletrônico e aberta para todos os empregados 
ativos, com 14 profissionais disputando o cargo. O escolhido, que integra o quadro da Embasa há 39 
anos e já presidiu a companhia, recebeu 34% dos votos válidos e integrará o órgão até abril de 2020. 
Os critérios e exigências para o cargo são estabelecidos na Política de Indicação.

http://www.embasa.ba.gov.br/images/Institucional/aembasa/governanca/politicas/20180427_POL_PoliticaDeIndicacao.pdf
http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/a-embasa/governanca/politicas
http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/a-embasa/governanca/politicas
http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/a-embasa/governanca
http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/institucional/a-embasa/governanca
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ASSEMBLEIA GERAL
CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA

AT
RI

BU
IÇ

ÃO

Órgão máximo, com poderes para 

deliberar sobre todos os negócios 

relativos ao objeto da empresa.

Reúne-se, ordinariamente, uma 

vez no ano e extraordinariamente, 

por convocação do Conselho de 

Administração ou da Diretoria 

Executiva.

É a mais alta instância admi-

nistrativa, responsável pela 

deliberação estratégica e pela 

orientação superior da empresa. 

Reúne-se mensalmente e as 

deliberações ocorrem por 

maioria de votos dos membros 

presentes.

É o órgão que assegura o 

funcionamento regular da 

empresa em conformidade com 

a orientação do Conselho de 

Administração. As decisões 

ocorrem por maioria de votos 

dos membros presentes.

CO
M

PO
SI

ÇÃ
O

Acionistas com direito a voto 

(veja na pág. 20).

Sete membros eleitos pela 

Assembleia Geral (incluindo 

representantes do acionista 

majoritário, dos empregados e 

dos acionistas minoritários).

Sete membros eleitos pelo Con-

selho de Administração.

PR
AZ

O
 D

E 
AT

U
AÇ

ÃO

-
Dois anos, com até três recon-

duções consecutivas.

Dois anos, com até três 

reconduções consecutivas.

RE
M

U
N

ER
AÇ

ÃO
 [G

RI
 1

02
-3

5]

-

Definida pela Assembleia Geral, 

de acordo com o artigo 152 da 

Lei das Sociedades Anônimas 

(Lei Federal nº 6.404/76), a 

remuneração fixa mensal é 

de R$ 4.500,00 (estabelecida 

em 2013) e abrange todos os 

trabalhos realizados, inclusive 

reuniões extraordinárias. 

Para o secretário do órgão, a 

remuneração é de R$ 1.950,00 

(desde 2005).

A remuneração mensal dos 

diretores é fixada pelo Decre-

to Estadual nº 8.433/2003 e 

corresponde a um percentual 

calculado sobre o subsídio do 

Secretário de Estado, sendo 

90% para o dirigente máximo e 

85% para os demais diretores. 

Desde janeiro/2015, o subsídio 

do Secretário de Estado é de R$ 

19.359,50, conforme o Decreto 

Legislativo nº 2.036/2014. *

*  Sendo o dirigente empregado de órgão ou entidade da administração direta, ou indireta da União, Estado ou município, ele poderá optar entre a 

remuneração fixada no decreto ou a do órgão ou entidade a que se achar, juridicamente, vinculado. Dependendo do órgão ou entidade a qual é 

vinculado, o dirigente pode receber remuneração variável. Dos sete diretores da Embasa, seis são empregados de carreira e têm direito ao Programa 

de Participação nos Resultados (PPR).

CONSELHO FISCAL
COMITÊ DE AUDITORIA

ESTATUTÁRIO
COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

E AVALIAÇÃO

Órgão permanente de fiscalização, de 

atuação colegiada e individual, com 

reuniões mensais.

Órgão de suporte ao Conselho de 

Administração no que se refere à 

auditoria, fiscalização sobre a quali-

dade das demonstrações contábeis 

e efetividade dos sistemas de con-

trole interno e de auditorias interna 

e independente.

Órgão que auxilia os acionistas 

na indicação de administradores 

e conselheiros fiscais, avaliando 

o cumprimento dos requisitos e 

vedações, bem como o Programa de 

Aperfeiçoamento Continuado para 

os membros da governança.

Cinco membros, eleitos pela

Assembleia Geral.
Três membros independentes.

Três membros eleitos pela 

Assembleia Geral.

Dois anos, com até duas reconduções 
consecutivas.

Dois anos, com até três 

reconduções consecutivas.

Dois anos, com até três 

reconduções consecutivas.

Segue os mesmos preceitos para 

remuneração do Conselho de 

administração, com valor mensal de 

R$ 2.250,00.

Estabelecida pela Assembleia Geral 

em 29/06/2018, no valor mensal de 

R$ 2.250,00.

Não há remuneração adicional para 

os empregados que compõem o 

Comitê.
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A excelência da gestão é um dos pilares do 
Planejamento Estratégico para o período 2016-
2019. Para tanto, há três anos, a Embasa retomou 
a utilização dos Fundamentos da Excelência em 
Gestão, da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), 
e está implantando o Modelo de Excelência da 
Gestão (MEG) tanto nas áreas finalísticas quanto 
nas áreas de apoio (saiba mais na página ao lado).

A definição das estratégias baseia-se na 
metodologia Balanced Scorecard (BSC) e o 
monitoramento do desempenho ocorre em reuniões 
de análise crítica mensais. As metas são revisadas 
anualmente. Há ainda um portfólio de projetos 
estratégicos, com orçamento anual específico.

É por meio da Política de Sustentabilidade (bit.ly/
Embasa-PolSustentabilidade), vigente desde 2015, 
que a Embasa formaliza a condução do negócio 
com postura social e ambientalmente responsável. 

Ainda que a abordagem de gestão não contemple 
especificamente o princípio da precaução, a 
condução das atividades visa minimizar impactos 
negativos e riscos à saúde dos usuários e ao 
meio ambiente, especialmente nos processos de 
tratamento de água e de esgoto. Além disso, a 
Embasa atua em conformidade com o arcabouço 
legal que regula o setor e está avançando na 
identificação e avaliação de riscos corporativos, 
o que também contribui para a identificação de 
possíveis riscos ligados ao princípio da precaução 
e a implementação de medidas preventivas. 

Em 2018

O cenário desafiador do ano anterior, marcado pela 
estiagem em várias regiões da Bahia e pela crise 
política e econômica nacional, demandou uma 
revisão das estratégias da empresa. Concluída em 
fevereiro de 2018, a atualização teve como principais 

GESTÃO EMPRESARIAL
TM

[GRI 102-11]

resultados alterações nos projetos estratégicos e 
a definição de novas métricas para os indicadores 
corporativos.

Cabe destacar a execução do projeto “P14 – 
Sistemática de Planejamento e Definição de Metas”, 
que teve como objetivo principal a integração entre 
os planejamentos de longo, médio e curto prazo 
com os instrumentos de gestão da organização. Um 
dos resultados foi a antecipação das definições de 
metas para 2019, possibilitando maior alinhamento 
entre os recursos orçamentários e planos de ação 
para o período.

Outro avanço é o início da operação, em novembro, 
do sistema Business Intelligence (BI, na sigla em 
inglês). A plataforma tem o objetivo de capturar, 
processar e fornecer informações para que a 
empresa possa atuar nas mais diversas frentes 
de inteligência (tática, operacional e gerencial). 
Os indicadores estratégicos e setoriais, que 
são medidos a partir dos dados que estão nos 
sistemas corporativos, serão calculados pela 
ferramenta, ampliando a disponibilidade dos dados 
e confiabilidade dos mesmos.

Projetos Estratégicos

• P01 – Modelo Excelência em Gestão (MEG) 
saiba ao lado

• P02 – Projeto Transforma 

• P03 – Plano Institucional de Contratualização 
mais informações na pág. 32

• P04 – Plano de Desenvolvimento Operacional 
(PDO)

• P05 – Reformulação do Modelo de Contratação 
de Serviços

• P06 – Programa de Incorporação de Ativos

• P08 – Estruturação das Informações 
Institucionais e da Comunicação Corporativa 

• P09 – Programa de Otimização do Custeio

• P12 – Programa de Capacitação veja mais na 
pág. 93

• P14 – Sistemática de Planejamento e Definição 
de Metas 

Modelo de Excelência da Gestão (MEG)

O desenvolvimento da metodologia visa prover as 
condições para que a Embasa possa evoluir nos 
fundamentos para a excelência em gestão a partir 
da avaliação e adequação de suas práticas. Os 
trabalhos são realizados em três eixos estruturantes:

1º: Desenvolvimento da excelência nas áreas 
corporativas da empresa: a partir do diagnóstico do 
nível de maturidade da gestão, realizado em 2016, 
foram elaborados planos de melhoria e iniciada a 
implementação de novas práticas de gestão que 
atendem aos oito fundamentos de excelência. Em 
2018 havia 17 práticas em implementação.

2º: Avaliação externa: retomada do processo de 
avaliação externa da gestão, com a participação 
de quatro unidades regionais no Prêmio Nacional 

da Qualidade em Saneamento (PNQS), sendo que 
três foram contempladas com o Troféu Quíron 
Bronze na categoria “As Melhores em Gestão no 
Saneamento Ambiental” – Camaçari, Itaberaba e 
Jequié. A avaliação do PNQS contempla aspectos 
relacionados à liderança, estratégia, clientes, 
sociedade, informações, pessoas, processos e 
resultados e inclui visita da banca examinadora à 
unidade.

3º: Avaliação interna: As 15 unidades regionais que 
não participaram do PNQS também elaboraram 
seus relatórios de avaliação, os quais foram 
submetidos à consultoria contratada para análise 
nos mesmos moldes do prêmio (incluindo visita in 
loco). Todas receberam devolutiva sobre os pontos 
fortes e oportunidades de melhoria, que subsidiou 
a elaboração de planos de ação para 2019. 
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• R$ 3,5 milhões, aproximadamente, foram 
investidos em projetos de P&D+I, nos 
últimos três anos. Esse valor é estimado 
e não inclui projetos de tecnologia de 
informação desenvolvidos no período.

• 56 agentes de inovação formados para 
o Programa i9, sendo que 47 foram 
capacitados em 2018. Os agentes são 
empregados que atuam voluntariamente 
para multiplicar o Programa.

• 80 trabalhos foram submetidos à seleção 
para a Jornada Técnica, dos quais 40 
trabalhos técnicos e 16 boas práticas 
inovadoras foram apresentados no evento. 
Desses, 18 foram reconhecidos no “Prêmio 
Inovação”.

• 6 empregados integram o Comitê de 
Inovação, responsável por identificar 
e priorizar as demandas, promover a 
captação de recursos, estruturar e propor 
ações para disseminação da cultura da 
inovação. 

Jornada Técnica
Com o tema “Tecnologia e Saberes – Compartilhando 
Experiências”, a segunda edição da Jornada Técnica 
reuniu cerca de 700 empregados da capital e do interior, 
instituições de ensino e diversos atores do setor de 
saneamento. Os dois dias de evento contaram com 
palestras, workshops, oficinas e feira de tecnologias com 
15 fornecedores, em que foram abordados assuntos como 
eficiência operacional (redução de perdas e eficiência 
energética), reuso de água e tecnologias sustentáveis.

Também foram anunciados os vencedores do “Prêmio 
Inovação”, em duas categorias: Gestão em Saneamento 
e Tecnologias e Soluções Operacionais. Os empregados 
foram premiados com visitas de benchmarking interno 
e externo e participação no 30º Congresso Brasileiro de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, em junho de 2019 na 

cidade de Natal-RN. 

9

Em parceria com fornecedores, nos últimos 
três anos, a Embasa implementou soluções e 
tecnologias inovadoras nos processos finalísticos, 
com foco em melhoria do desempenho operacional, 
otimização de custos, bem como visando a 
mitigação de impactos ambientais negativos e de 
riscos à saúde e segurança do trabalhador e da 
área de influência. 

A identificação dessas soluções ocorre por meio 
da “Rodada Tecnológica”, encontros periódicos que 
reúnem empregados e representantes de empresas 
de “novas tecnologias” em equipamentos, produtos 
e serviços. Em 2018 aconteceram sete Rodadas, 
tendo como principais resultados a substituição 
de cilindros de cloro por geradores e hipoclorito 
de sódio, bem como a adoção de materiais mais 
eficientes no processo de tratamento de água (veja 
mais na pág. 49). 

Outra frente de trabalho é o estímulo da inovação 
entre os empregados, um dos oito fundamentos 
preconizados pelo Modelo de Excelência da Gestão 
(MEG), por meio do Programa i9, criado no final de 
2017 e que está vigente em 13 unidades regionais 
como também nas áreas meio (ou corporativa). 
Ao longo de 2018 foram desenvolvidos 20 eventos 
para implementação do Programa nas unidades 
e realizada a 2ª edição da Jornada Técnica, que 
ocorre a cada dois anos e inclui a premiação dos 
melhores projetos elaborados por empregados.

A Embasa também possui, em fase de elaboração 
e de captação de recursos, projetos de Pesquisa & 
Desenvolvimento + Inovação (P&D+I) em parcerias 
com instituições de ensino e startups, objetivando 
identificar soluções que contribuam para o uso 
racional dos recursos hídricos, tecnologias que 
previnam ou reduzam a poluição.

INOVAÇÃO
TM
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O ano de 2018 foi marcado por ações voltadas ao fortalecimento da governança corporativa, transparência e de 
melhoria nos procedimentos e nos canais disponíveis para denúncias de irregularidades, sob a orientação da 
Unidade de Controladoria, que ganharam celeridade em razão da Lei das Estatais (Lei Federal nº 13.303/2016) 
a qual passou a vigorar em julho. 

O trabalho utilizou como referência a metodologia de Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura 
Integrada do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Coso, na sigla em inglês); 
ISO 31.000, norma que estabelece os princípios e diretrizes sobre Gestão de Riscos; e o Guia de Orientação 
para Gerenciamento de Riscos Corporativos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

Com o objetivo de aprimorar os mecanismos e procedimentos internos de integridade já existentes (veja na pág. 
28), foram aprovadas cinco políticas pelos órgãos superiores, além da revisão de documentos institucionais, 
entre eles o Estatuto Social e Código de Conduta e Integridade. Também foi concluído o mapeamento de 
riscos de integridade (leia mais abaixo), que subsidiou a criação do Programa de Compliance, aprovado em 
dezembro pelo Conselho de Administração. 

Além das iniciativas internas, a Embasa é permanentemente fiscalizada por órgãos externos nas esferas 
federal e estadual (veja quais são na pág. 29). 

Nos últimos três anos, a empresa não identificou, em seus sistemas de controles, casos de corrupção 
envolvendo seus empregados ou fornecedores, assim como processos judiciais dessa natureza movidos 
contra a empresa ou seus empregados. 

ÉTICA E INTEGRIDADE
[GRI 103-2, 103-3, 205-3] 

Mapeamento de riscos de compliance  [GRI 103-3; 205-1]

O mapeamento partiu da descrição das atividades no Regimento Interno e foi realizado em seis etapas, 
envolvendo gestores de diversas áreas na avaliação dos riscos. O trabalho considerou todas as diretorias 
e 100% das unidades regionais. 

Como o termo compliance ultrapassa o cumprimento de requisitos legais – engloba ética, sustentabilidade 
e outros riscos emergentes – foram identificados 30 fatores de riscos nas 113 gerências avaliadas. 
Para aqueles que já possuem controles internos, o tratamento dos riscos será realizado pelas áreas e o 
monitoramento será executado pela Auditoria Interna. Os demais serão alvo do Programa de Compliance 
a partir de 2019.

Alguns dos fatores de riscos relacionados à corrupção que foram identificados no mapeamento e suas 
respectivas ações mitigatórias, em 2018, são: gestão de contratos, a qual foi centralizada na Unidade 
de Gestão de Fornecedores criada em dezembro; contratação por meio de licitação, que passou a ser 
realizada com base no Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC); e comunicação com partes 
interessadas e informações privilegiadas, as quais passaram a ser norteadas por políticas específicas.
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Comunicações e treinamentos  [GRI 205-2]

Como prática da ampla divulgação dos instrumentos das regras de governança, a Embasa promoveu treinamento para 

seis membros do Conselho de Administração, o que corresponde a 86% do colegiado. Na ocasião foram abordados 

os seguintes temas: governança corporativa, legislação societária, regras de mercado de capitais, divulgação de 

informações, atividades relativas ao controle interno e gestão de risco, Código de Conduta e Integridade e a Lei 

Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/13). 

A divulgação do novo Código de Conduta e Integridade foi realizada na intranet, por meio de videoconferências dirigidas 

a gestores. Também foram entregues cerca de 5 mil exemplares impressos do documento aos empregados, que 

assinaram um termo de compromisso.

A realização de treinamentos está no escopo do Programa de Compliance. Para 2019 estão previstas capacitações 

para empregados e alta administração sobre o programa e treinamento sobre gestão de riscos para os gestores, 

incluindo diretores.

Mecanismos de integridade e transparência [GRI 103-2; 103-3]

• Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e representante dos empregados no Conselho de 
Administração (saiba mais na pág. 22), que apoiam a alta administração.

• Comitê de Elegibilidade e de Avaliação dos indicados aos Conselhos e à Diretoria Executiva (veja 
na pág. 20).

• Política de Conformidade e Integridade (disponível em bit.ly/Pol-Integridade).

• Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos e Controles Internos (consulte em bit.ly/
PolRiscos).

• Código de Conduta e Integridade, Regulamento Disciplinar Interno e Regulamento Interno de Pes-
soal, que estabelecem as condutas esperadas de todas as pessoas que exercem atividades em 
nome da Embasa (veja nas próximas páginas).

• Programa de Compliance, aprovado em dezembro de 2018.

• Portal da Transparência, Ouvidoria (mais informações na pág. 31) e Fale Conosco.

• Auditoria Interna, que revisa procedimentos internos e fiscaliza contratos, serviços e obras de 
engenharia. Também auxilia na preparação da prestação de contas da empresa ao TCE.

• Auditoria externa, contratada para revisar semestralmente os controles internos mais relevantes 
e, anualmente, emitir parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis.

• Regulamento Interno de Licitações e Contratações (saiba mais na pág. 98) e sistemas informati-
zados para realização de pagamentos a fornecedores, com diversos níveis de autorização.

• Manual que estabelece requisitos para a concessão de patrocínios financeiros (veja na pág. 31).

• Sistemas de gestão informatizados, por meio dos quais são realizados pagamentos a fornece-
dores com diversos níveis de autorização. Quando aplicável, são estabelecidos contratos com 
remuneração vinculada ao desempenho.

Órgãos de controle e fiscalização [GRI 103-3]

• Tribunal de Contas do Estado (TCE): realiza o controle externo na administração pública, por meio de 
inspeções em licitações, contratos, obras, dados financeiros e contabilidade. Também recepciona e 
audita a prestação de contas anual da empresa e emite parecer.

• Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE): realiza o controle interno na área pública, mediante a 
verificação em contratos, orçamentos, licitações, obras de engenharia, dentre outros. Os relatórios da 
AGE são, obrigatoriamente, comunicados ao TCE para análise conjunta no momento de emitir o parecer 
final sobre a prestação de contas da empresa.

• Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU): realizam auditorias nas obras 
que recebem recursos federais do Orçamento Geral da União.

• Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa): fiscaliza os sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além de analisar e aprovar a tarifa praticada pela 
empresa. Em 2018, as fiscalizações ampliaram o número de municípios com suas operações auditadas. 
Na modalidade de fiscalização direta (in loco), a verificação ocorreu em 51 municípios. Na fiscalização 
indireta, nomeada de “Sistema de Inspeção de Boas Práticas Operacionais – Barreiras de Proteção”, a 
Embasa encaminhou 47 relatórios de sistemas de abastecimento de água e 14 relatórios de sistemas 
de esgotamento sanitário. Os planos de ação estão sendo progressivamente implantados e foram 
fiscalizados in loco pela Agência em 27 municípios.
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No ano de 2018 foram revisados o Código de Conduta e Integridade e o Regulamento Disciplinar Interno. As 
atualizações buscaram o alinhamento dos documentos com os requisitos da Lei das Estatais e da Política de 
Conformidade, Integridade e Ética (criada e aprovada no ano anterior).

A revisão do Código de Conduta foi feita com a participação de diversas áreas da empresa. Entre as mudanças 
estão a inclusão de princípios definidos no Planejamento Estratégico 2016-2019 e na Lei Anticorrupção (Lei 
Federal nº 12.846/2013), a proteção das partes envolvidas contra retaliação em casos de denúncias, bem 
como sanções previstas para a violação das regras.

O Código serve como instrumento norteador dos atos de todas as pessoas que exercem atividades em nome 
da Embasa: empregados (independentemente da função ou posição hierárquica), administradores (membros 
do Conselho de Administração e Diretoria Executiva), integrantes do Conselho Fiscal, estagiários, prestadores 
de serviço e contratados. 

Também foi aprovado o Comitê de Conduta e Integridade da Embasa, que tem o papel de implementar 
atualizações e estimular, juntamente com os gestores, o comprometimento de todos com o documento. 
O órgão é composto por representantes das áreas de Controladoria, Auditoria Interna, Gestão de Pessoas, 
Planejamento e Ouvidoria. A apuração de casos de conduta irregular continua sendo realizada pelas 
Comissões de Sindicância e pela Comissão Permanente de Apuração da Falta Disciplinar (saiba mais na 
próxima página).

CONDUTA
[GRI 102-16, 102-17, 103-2, 103-3]  
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Conflito de Interesse  [GRI 103-2]

O tema é tratado na Política de Indicação de Membros da Diretoria e Conselhos e no Código de Conduta e Integridade. 

Além disso, a Embasa observa a legislação trabalhista vigente, a Súmula Vinculante do Superior Tribunal Federal nº 

13 que trata de nepotismo, além do disposto no artigo 17 da Lei das Estatais. No que diz respeito às contratações, 

orientações e vedações estão previstas na Política de Transações com Partes Interessadas e no capítulo 2 do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratações. 

Regulamento Disciplinar Interno (RDI)  [GRI 102-16, 102-17]

No documento estão definidos os processos para apuração e aplicação de sanção por falta disciplinar praticada 

por empregados, jovens aprendizes e estagiários, no que couber, prevalecendo as disposições específicas dos 

respectivos contratos. A atualização do RDI contemplou adequações de linguagem, ordenamento de conteúdo, 

gradação da aplicação de penalidades e competências, bem como alteração de prazos dos processos de apuração 

de falta disciplinar, de sindicância preliminar e na fase de recurso, em conformidade com o Código de Processo Civil 

(Lei Federal nº 13.105/2015).

[GRI 102-17]

APURAÇÃO DE CONDUTA IRREGULAR 

Situações podem ser comunicadas pessoalmente 
ou por carta dirigida à gerência, superintendência 
e diretoria imediata, bem como pelos canais de 
denúncia disponibilizados pelo Estado e pela 
Ouvidoria da Embasa. A apuração é feita via 
sindicância preliminar, realizada no setor do 
denunciado.

Se identificado como caso de infração grave, 
é destinado para a Comissão Permanente de 
Apuração de Falta Disciplinar, que propõe a 
penalidade a ser aplicada ou arquivamento do 
caso. Cabe ao Diretor ao qual o empregado é 
vinculado informar se está de acordo com a 
proposta da Comissão e, na sequência, o Diretor-
Presidente aplica a decisão.

Os trabalhos realizados na sindicância e pela 
Comissão Permanente, composta por cinco 
empregados de diferentes áreas da empresa, são 
verificados anualmente pelo Tribunal de Contas 

do Estado (TCE), que analisa o atendimento dos 
procedimentos legais. 

A Ouvidoria registrou 43 denúncias envolvendo 
empregados, 10 a menos que o registrado no ano 
anterior. Essas e outras denúncias, recebidas em 
diferentes canais, resultaram em 24 processos de 
apuração via Comissão Permanente, sendo que 
14 foram concluídos no mesmo ano, resultando 
em: 4 processos arquivados, 6 com aplicação de 
suspensão, 1 com aplicação de advertência e 3 
com demissão por justa causa. 

Denúncias relacionadas a trabalhadores de 
empresas terceirizadas são recebidas pela 
Ouvidoria ou identificadas pela Auditoria Interna, 
em fiscalização de contrato. A apuração se dá 
mediante constituição de comissão específica 
para o caso e as sanções aplicáveis são as 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual 
nº 9.433/2005 e Decreto Estadual nº 13.967/2012. 

Prestar informações corporativas objetivas, 
confiáveis e tempestivas, com qualidade, 
veracidade, completude, consistência e equidade, 
no relacionamento com acionistas, investidores, 
formadores de opinião e outras partes interessadas 
é uma das diretrizes da Política de Divulgação 
de Informações Relevantes. O documento, 
aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho 
de Administração, reforça o compromisso da 
empresa com a transparência e com os requisitos 
estabelecidos na legislação vigente.

TRANSPARÊNCIA
TM

[GRI 103-2]

A Embasa, por meio de recursos orçamentários, 
fomenta projetos que contribuem para a valorização 
e a promoção da cidadania. Além de não possuir 
finalidades lucrativas, as iniciativas devem se 
enquadrar em cinco vertentes (vide tabela na 
próxima página).

O procedimento é regido pelo Manual de Patrocínios, 
que estabelece os critérios para elegibilidade, seleção 
e concessão, bem como as regras para a prestação 
de contas. O Manual é revisado periodicamente, 
no máximo a cada dois anos, sendo que a última 
atualização ocorreu em 2017. Novas alterações 
devem ser realizadas em 2019, em atendimento aos 
dispositivos da Lei das Estatais.

Em outubro, três atletas patrocinados pela Embasa 
participaram da Reunião de Apresentação de 
Resultados (RAR) da empresa e ressaltaram a 
importância do apoio para a carreira. Sete diretores 
e cerca de cem gestores acompanharam os 
depoimentos de Filipe Góes, integrante da seleção 
brasileira de judô sub-15 e primeiro lugar no ranking 

PATROCÍNIO
[GRI 103-2]

estadual; Nayara Dória, atleta de karatê que em 2018 
conquistou três medalhas de ouro na Copa Brasil e 
no Campeonato Pan-americano; e Breno Gama, que 
há um ano participa de competições de natação e já 
obteve 70 medalhas, sendo 30 de ouro.

Como funciona

Anualmente são abertas as inscrições, cuja 

divulgação é feita no site. As propostas são 

recepcionadas pela assessoria da presidência 

que, após verificar o atendimento aos critérios, 

encaminha para a deliberação da Diretoria 

Executiva (Direx). Os projetos selecionados passam 

por avaliação de aderência dos seus escopos 

às estratégias da organização, assim como 

transparência e segurança na correta alocação dos 

recursos concedidos.

Além da aprovação do projeto, cabe à diretoria 

decidir o valor que será concedido, que pode ser 

inferior ao valor solicitado. Entre os requisitos 

previstos no Manual está a proibição de concessão 

de patrocínios a empregados, estagiários, acionistas 

ou pessoas vinculadas a estes por parentesco direto 

até terceiro grau.

A partir de julho, em atendimento à Lei de Acesso 
à Informação (Lei Federal nº 12.527), o site 
institucional da Embasa passou a contar com um 
espaço específico para divulgação de informações 
institucionais, tarifas, licitações, contratos, 
pagamentos, despesas, receitas, convênios 
captados e de repasse. Tais dados estão disponíveis 
no link “Transparência”. Dados que não estejam 
disponibilizados no portal, podem ser solicitados 
via Ouvidoria ou Fale Conosco.
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A Política Estadual de Saneamento Básico, por 
meio da Lei Estadual nº 11.172/2008, determina 
que, na vigência da gestão associada, a prestação 
de serviços públicos de saneamento básico pela 
Embasa deve ser realizada mediante Contrato 
de Programa. O estabelecimento de convênios 
de cooperação entre os municípios e o Estado da 
Bahia mostra o compromisso dos entes municipais 
em delegar a prestação dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 
para a Embasa, uma vez cumpridas as exigências 
da Lei Federal nº 11.445/2007, e possibilita que a 
empresa continue administrando estes serviços 
até que sejam firmados os contratos. Para acelerar 
as contratualizações e estruturar a gestão desse 
processo, a Embasa instituiu o projeto estratégico 
Plano Institucional de Contratualização.

Com relação aos convênios de cooperação, a 
organização encerrou o ano com 277 municípios 
conveniados — que representam 76% da área de 
atuação. Entre os 39 formalizados no período, há 
municípios estratégicos para a empresa, tais como 
Ilhéus e São Sebastião do Passé. 

Apesar de o resultado de 2018 não ter atingido 
a meta estipulada para o período (veja próxima 
página), a Embasa vem envidando esforços para 
ampliar a carteira de municípios conveniados: no 
último trimestre de 2018, uma nova estratégia foi 
definida, que consiste no maior engajamento das 
diretorias operacionais, assim como das suas 
unidades regionais, e na ampliação do apoio 

CONTRATUALIZAÇÃO técnico prestado pela Embasa e pelo Governo do 
Estado para a construção do planejamento setorial 
nos municípios. 

Desta forma, dezenas de negociações de novos 
contratos foram iniciadas. Vale destacar que, 
em apenas três anos, foram formalizados 205 
convênios. Para 2019, o objetivo é firmar 82. 

Em atendimento às exigências regulatórias, 
a Embasa apresentou os resultados dos 
investimentos realizados nos municípios com 
contratos de programas vigentes, bem como 
difundiu as propostas dos Planos Quadrienais de 
Metas e Investimentos (PQMI’s), referenciando as 
condições e realidade da empresa na busca de 
atender as expectativas dos municípios.

• Titulares dos serviços de saneamento 
básico: municípios ou conjunto de 
municípios e Estado, responsáveis por 
prestar, diretamente ou sob regime de 
delegação, os serviços públicos que têm 
caráter essencial.

• Convênio de Cooperação: instrumento 
celebrado entre o Estado e o município que 
autoriza a gestão associada de serviços 
públicos permitindo que o município 
contrate a Embasa, por meio de Contrato 
de Programa.

• Contrato de Programa: instrumento 
utilizado para que os municípios contratem 
a Embasa para a prestação de serviços 
públicos de saneamento básico (água e 
esgoto) na vigência da gestão associada.

Projetos patrocinados em 2018

VERTENTES
Nº DE PROJETOS
SELECIONADOS

Nº DE PROJETOS
APROVADOS

VALOR SOLICITADO 
(em R$)

VALOR CONCEDIDO
(em R$)

Técnico-científica 16 8 1.823.537,75 275.000,00
Educacional 3 1 422.008,00 50.000,00
Esportiva 31 13 1.344.209,00 222.000,00
Cultural 26 3 3.461.034,48 120.000,00
Socioambiental 9 0 748.060,08 0,00
Total 85 25 7.798.849,31 667.000,00

Plano Municipal de Saneamento Básico

Uma das etapas de contratualização é a elaboração, por parte dos municípios, do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB), obrigatório para a obtenção de recursos financeiros federais. Dada a complexidade 
do instrumento, o tempo médio para a sua conclusão é de um ano. Outro fato que impacta negativamente a 
celeridade do processo é a ampliação do prazo, pelo Governo Federal, que condiciona a obtenção de recursos à 
existência de PMSB.

Apesar de a Embasa contribuir ativamente na elaboração dos planos, mediante participação em comitês 
municipais e fornecimento de dados e informações sobre os sistemas operados, no final de 2018, apenas 
57 municípios haviam produzido seus PMSBs, incluindo aqueles com contrato de programa já assinado. 

A perspectiva para 2019 é que a implementação dos planos ganhe agilidade: dos municípios operados 
pela Embasa, 25 encerraram o ano com o plano finalizado, porém sem aprovação legal; 114 estavam em 
processo de elaboração, sendo 45 inseridos no Programa Saneando a Bahia (PISA), desenvolvido pelo 
Instituto Federal da Bahia (IFBA) com recursos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). E dos 119 que 
tinham recursos garantidos para iniciar o plano, vários serão beneficiados com capacitações e apoio técnico 
que serão oferecidos pelo projeto CapacitaSan, da Agência Reguladora de Saneamento Básico (Agersa).

Outra solução é a elaboração de Planos Regionais, instrumento que consolida os planos de diversas localidades em 
um só plano, facilitando assim a captação de recursos para obras de infraestrutura e compatibilização de tarifas e 
taxas. O primeiro convênio nessa característica foi firmado pela Embasa em novembro, com o Consórcio Portal do 
Sertão, formado por 16 municípios da região de Feira de Santana. 

Etapas do processo da contratualização
• 1º Assinatura de convênio de cooperação entre município e Estado da Bahia para a gestão asso-

ciada referente à delegação da regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário, disciplinado por lei.

• 2º Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

• 3º Elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira (EVTE).

• 4º Elaboração da minuta do contrato de programa.

• 5º Realização de consulta pública sobre a minuta do contrato de programa.

• 6º Realização de audiência pública sobre a minuta do contrato de programa.

• 7º Assinatura do contrato de programa entre o município e a Embasa.

• 8º Gerenciamento do contrato de programa.

2018 2017 2016 2015 – 2007
Meta 60 35 15 -

Resultado 2 0 0 6

2018 2017 2016 2015 – 2007
Meta 108 211 148 -

Resultado 39 136 30 72

Número de contratos de programa firmados Número de convênios de cooperação firmados 

IEIE
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INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

Com a missão de prestar serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, a Embasa vem 
ampliando os índices de cobertura nos municípios sob 
sua concessão, mediante aumento da capacidade 
dos sistemas existentes e da implantação de novos 
sistemas em localidades ainda não atendidas. Além 
de investir na melhoria dos sistemas já existentes e 
aprimoramentos nos processos operacionais.

Os desafios do saneamento básico na Bahia 
são grandes dada sua extensão territorial e as 
condições climáticas adversas, em função da maior 
parte do estado estar localizada em regiões de 
semiárido, com longos períodos de estiagem, fato 
que influencia diretamente o nível dos mananciais. 
Todavia, os investimentos feitos pela Embasa têm 
permitido desenvolver estratégias e ações para 
garantir a continuidade do abastecimento de água 
para a população do Estado.

O instrumento corporativo utilizado para compilar 
as decisões de destinações de recursos é o Plano 

de Investimentos da Embasa (PIE), que conta com 
um sistema de gestão integrado e informatizado 
para garantir a integridade dos dados e otimizar o 
gerenciamento da execução dos investimentos. A 
carteira está em aderência ao Plano Plurianual do 
Governo do Estado da Bahia (PPA) e aos Contratos 
de Programas já celebrados com os municípios 
(veja na pág. 32). Esse modelo de gestão foi 
implementado há três anos e, nesse período, já é 
possível notar melhoria na eficiência da execução 
dos investimentos. 

Além de avaliar o cumprimento do orçamento, 
a Embasa acompanha outros dois indicadores 
relacionados à expansão da infraestrutura: 
Cumprimento dos Prazos dos Empreendimentos 
e Índice de Qualidade das Obras. Para saber 
mais detalhes sobre as obras e os investimentos 
no serviço de abastecimento de água, consulte a 
pág. 48. E para os investimentos em esgotamento 
sanitário, veja a pág. 62.

93 6

[GRI 103-2, 103-3, 203-1]
TM

Fontes de recursos

Os empreendimentos são executados com recursos próprios da Embasa ou obtidas de diversas 
fontes*:

• Orçamento Geral da União (OGU) – Ministério das Cidades e Fundação Nacional de Saúde            
(Funasa)

• Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)

• Benefício fiscal de reinvestimento administrado pela Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene)

• Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) – Caixa Econômica Federal

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – Debêntures

• Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do BNDES

• Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (Funcep) – Estado da Bahia

* Os recursos de fontes externas podem ser onerosos (obtidos por meio de financiamentos com pagamento de juros) e não 

onerosos (resultante de transferências do OGU, obtidas por meio de programas do Governo Federal, ou seja, não são passíveis 

de devolução ou pagamento de juros).

Cumprimento do Orçamento de Investimentos – COI  [GRI 103-2, 103-3]

Criado para avaliar o desempenho dos investimentos, o indicador COI mostra o avanço entre os investimentos 
realizados e os previstos a cada período. Embora a execução dos investimentos no ano de 2018 tenha ocorrido 
abaixo do planejado, a Embasa atingiu o melhor resultado desde a implementação do PIE e conseguiu se 

manter mais próximo da meta que nos anos anteriores (incremento de 28% em relação a 2017).

O desempenho foi impactado negativamente devido a problemas como atraso em licenciamentos ambientais, 

problemas de repasses de recursos, além de adaptação às novas exigências nos processos licitatórios, 
decorrente da Lei das Estatais. Entre as medidas tomadas para controlar a situação está a implantação 
de sistemática de replanejamento dos investimentos para adequação às mudanças de cenário, bem como 
a implementação de melhorias do processo licitatório, propiciando ganhos de escala e previsibilidade na 
aquisição de bens.

Cumprimento dos prazos dos empreendimento [GRI 103-2, 103-3] S

Em 2018, o indicador que mede a eficiência na implantação dos empreendimentos na Embasa ficou 
acima da meta prevista para o ano. O resultado significa que os empreendimentos foram concluídos em 
um prazo 2,27 vezes superior ao programado.

Ainda que o indicador sofra influência de fatores externos, como prazos para liberação de recursos, 
concessão de licenças e desapropriações de áreas, em 2018 foi elaborado um módulo no sistema 
informatizado para controlar as informações desde a celebração do contrato de repasse/financiamento 
ou aprovação do investimento com recursos próprios da Embasa até a emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo. Dessa forma, foi possível sistematizar informações de três diretorias responsáveis pela execução 
de obras (Diretoria de Empreendimentos e as duas Diretorias de Operação - RMS e Interior). 

A médio/longo prazo, o desafio é consolidar a metodologia de gestão, contribuindo para reduzir o tempo de 
execução dos empreendimentos, considerando o índice de 1,38 como meta até 2023.

2018 2017 2016

Desempenho 76,66% 59,47% 66,68%

A meta para 2019 é cumprir 100% do orçamento, assim como nos anos anteriores.

O cumprimento do prazo total do empreendimento, considerando o prazo realizado (para empreendimentos concluídos), ou o prazo previsto repro-

gramado (para empreendimentos em andamento) e o prazo inicial. 

2019 2018 2017 2016

Meta  2,04 2,16 2,24 2,20
Desempenho -  2,27 2,09 2,29

IE



3736 Relatório da Administração e de Sustentabilidade | Embasa 2018Relatório da Administração e de Sustentabilidade | Embasa 2018

Índice de Qualidade das Obras – IQO  [GRI 103-2, 103-3]

O objetivo do IQO é avaliar o atendimento dos 
requisitos de desempenho das obras contratadas 
pela Embasa, referentes a sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
no decorrer do prazo de sua execução. O cálculo 
leva em consideração critérios de avaliação pré-
definidos e padrão para todas as obras, em cinco 
módulos: gestão, saúde e segurança do trabalho, 

ações ambientais, ações sociais e qualidade (com 
foco na operação).

Em 2018, foram realizadas 4 avaliações externas 
e 157 autoavaliações. Nos processos de melhoria 
contínua, avaliação das práticas e implementação 
do PDCA são elaborados planos de ação 
objetivando tratar as inconformidades levantadas 
e oportunidades de melhoria evidenciadas em 
cada etapa das avaliações externas. 

O resultado do ano superou a meta estabelecida, 
além de superar em 0,96% o desempenho 
registrado em 2017. Para 2019 a meta é 85%.

2018 2017 2016
Meta 80% 75% 75%

Desempenho 87,33% 86,37% 81,09%

IE

Parcerias com organizações internacionais   [GRI 103-2]

Atuando de forma estratégica, a Embasa tem diversificado as formas de captação de recursos por meio de parcerias 

com instituições internacionais, com o objetivo de manter o patamar dos seus investimentos.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA / AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO (IICA / ABC)

Objetivo: Universalização e aperfeiçoamento da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário em áreas prioritárias no Estado da Bahia.
Investimento: R$ 19,3 milhões. 
Status: contrato assinado em 2016.
Vigência: 19/12/2022. 
Projetos em andamento:
- Elaboração de projeto básico de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Camaçari e Dias D´Ávila e 
implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Norte, com uso e aproveitamento energético do biogás.
- Elaboração de modelagens para a borda leste da bacia sedimentar do Recôncavo Norte, na Bahia, e execução de estudo 
e avaliação de técnicas e tecnologias de melhoria da qualidade da água da Represa Joanes I (em procedimento de 
contratação).

GOVERNO DA REPÚBLICA DA ALEMANHA

Objetivo: firmar parceria com o Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW Entwicklungsbank), visando a execução do 
Programa de Cooperação Financeira para ampliar o SES de Camaçari e Dias D’Ávila e a implantação da ETE Norte, 
com o aproveitamento energético do biogás. 
Investimento: recursos da ordem de 80 milhões de euros.
Status: tratativas entre a Embasa e o KfW estão avançadas, inclusive com a aprovação do pleito junto à Comissão de 
Financiamentos Externos (COFIEX) do Governo Federal.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) E AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO JAPÃO (JICA)

Objetivo: Contratação do Programa de Saneamento Ambiental de Bacias Hidrográficas do Estado da Bahia e de Melhoria 
da Eficiência Operacional da Embasa, com dois componentes distintos, cujas implementações deverão ocorrer de 
forma integrada, sendo:
- Componente I: Saneamento ambiental dos mananciais da Região Metropolitana de Salvador.
- Componente II: Melhoria da eficiência operacional da Embasa

Valor de investimento total Valor de investimento realizado com recursos externos

Valores nominais Valores atualizados*

Valor de investimento realizado com recursos internos

2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014

47
8

47
8

39
1

37
7 42

3

39
6

60
5

50
1 51

0 69
5

25
6

27
328

6

34
529

8

40
6

26
8

26
8

21
0

21
0

20
8

20
1

17
6

18
3

14
0 15

021
5 26

0

21
2 28

9

Investimentos (em R$ milhões)

Em 2018  [GRI 203-1]

Os investimentos atingiram R$ 478 milhões. O aumento de aproximadamente 27% no montante, em relação 
ao ano anterior, foi em decorrência da melhora no nível de execução das ações previstas no planejamento de 
investimentos.

Os valores investidos no ano foram destinados especificamente para obras de ampliação e melhoria de sistemas 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e ações de educação ambiental que acompanharam a 
execução das obras. Em 2018 foram concluídos 69 empreendimentos e 16 termos de compromissos. Para 2019, 
cujo orçamento de investimento alcança R$ 939 milhões para ações de expansão, modernização, reposição da 
base de ativos e desenvolvimento institucional, a previsão é concluir 74 empreendimentos e encerrar 14 termos. 

Para o horizonte de planejamento “2019 – 2023”, a Embasa reorientou sua estratégia de investimentos, de modo 
a equilibrar as finalidades das intervenções, a partir de iniciativas pautadas na reposição e modernização da base 
de ativos, visando melhorar a qualidade dos serviços prestados. Como resultado, o Plano de Investimentos 2019 
já apresenta o valor de R$ 153 milhões destinados para reposição, ante R$ 35 milhões verificados em 2018, o que 
evidencia uma mudança significativa na composição da finalidade da carteira de investimentos. Outro desafio 
para 2019 será a implementação da matriz multicritérios de priorização de projetos/empreendimentos que, além 
de tornar mais claro o processo de decisão de investimento, permitirá maior integração com os Contratos de 
Programa firmados com os municípios.

2018 2017 2016

Valor % em relação ao 
total Valor Valor 

atualizado

% em 
relação ao 

total
Valor Valor 

atualizado
% em relação 

ao total

Abastecimento 
de água 246 52% 201 209 53% 200 214 51%

2018 2017 2016

Valor % em relação ao 
total Valor Valor 

atualizado

% em 
relação ao 

total
Valor Valor 

atualizado
% em relação 

ao total

Esgotamento 
sanitário 198 41% 142 147 38% 166 177 42%

2018 2017 2016

Valor % em relação ao 
total Valor Valor 

atualizado

% em 
relação ao 

total
Valor Valor 

atualizado
% em relação 

ao total

Ações de 
desenvolvimento 

institucional
34 7% 34 35 9% 30 32 7%

*Valores atualizados conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em dez/2018
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Em consonância com a Política de Sustentabilidade, a Embasa exerce suas atividades promovendo ações de 
preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, incluindo a participação em comitês e conselhos 
gestores. No final de 2018 foi concluído o processo licitatório e contratação de empresa para elaboração e 
implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), baseado nos requisitos da Norma ISO 14.001. 

A partir da análise crítica dos resultados obtidos na implantação do SGA em sete sistemas de abastecimento 
de água e seis de esgotamento sanitário, será elaborada uma metodologia ampla de gestão ambiental, 
apropriada às particularidades da Embasa, assim como um sistema de gestão ambiental específico.

CUIDADO AMBIENTAL
[GRI 103-2; 103-3]

15

16

A Embasa tem envidado esforços na regularização 
ambiental plena de todos os seus sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
em operação. Visando a melhoria contínua, além 
de monitorar os processos de licenciamento (veja 
na próxima página o indicador IAC), em 2018 a 
empresa adequou os seus procedimentos de 
monitoramento de captações outorgadas e de 
lançamento de efluentes outorgados.

Apesar do monitoramento constante, situações 
adversas podem gerar autuações por parte dos 
órgãos fiscalizadores. Todas as ocorrências 
de multas são avaliadas e respondidas 
administrativamente e, quando pertinente, são 
adotadas providências para resolução dos 
problemas apontados.

CONFORMIDADE AMBIENTAL
[GRI 103-2; 103-3; 307-1]

Em 2018, na esfera estadual, nenhuma multa foi 
aplicada pela Agência Reguladora de Saneamento 
Básico do Estado da Bahia (Agersa) em suas 
fiscalizações ordinárias ou extraordinárias. O 
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(Inema) emitiu 23 multas. 

Na esfera municipal, foram aplicadas 16 multas, 
referentes a eventos ocorridos em 7 dos 366 
municípios atendidas pela Embasa. As 9 sanções 
não monetárias recebidas foram respondidas 
administrativamente, sendo 4 advertências emitidas 
pelo Inema, 3 por prefeituras e 2 pela Agência 
Nacional de Águas (ANA). 

TM

2018
20171

Por órgãos federais Por órgãos estaduais Por órgãos municipais

Valor de todas as
multas aplicadas

Não houve R$ 858 mil R$ 3,8  milhões R$ 901 mil

Número total de sanções 
não monetárias

2 4 3 ND

Não houve processos movidos por meio de mecanismos de arbitragem em 2017 e 2018.

1 Nenhuma multa foi aplicada pelo Ibama. As multas de 2017 se referem a 14 multas aplicadas pelo Inema. Não foi possível informar os valores das 6 

multas aplicadas por prefeituras no período. 

ND: Dado não disponível. 

O IAC é utilizado para acompanhar o atendimento 
de condicionantes no prazo estabelecido pelo 
órgão fiscalizador. Demandas que requerem 
um tempo maior de planejamento e execução 
são definidas com prazos mais restritivos do 
que os indicados pelos órgãos, possibilitando o 
atendimento no tempo determinado.

Indicador de Atendimento a Condicionantes – IAC  [GRI 103-3]  

Com a publicação de novas licenças em 2018, 
houve um aumento do número de condicionantes 
em relação ao ano anterior. Mesmo assim, a 
Embasa registrou melhora no cumprimento dos 
prazos.

A Embasa opera 132 barragens que compõem 
seus sistemas de abastecimento de água. As 
ações voltadas à segurança dessas estruturas 
visam atender à Política Nacional de Segurança de 
Barragens – PNSB (Lei Federal nº 12.334/2010), 
às Resoluções 143 e 144 do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (CNRH), bem como às 
resoluções e portarias da Agência Nacional das 
Águas (ANA) e do Instituto de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), que 
estabelecem critérios, responsabilidades, estudos 
e ações a serem desempenhadas, visando o 
bom estado de conservação e a segurança das 
populações do entorno.

Do total de reservatórios, 27 se enquadram na 
PNSB e apresentam baixo ou médio risco, conforme 
o mais recente Relatório Nacional de Segurança 
de Barragens publicado pela ANA. Foi validado, 
junto ao Inema, órgão fiscalizador da PNSB na 
Bahia, um cronograma para implementação dos 
Planos de Segurança de Barragens (PSB), os quais 
envolvem a Revisão Periódica de Segurança de 
Barragens (RPSB) e o Plano de Ação Emergencial 
(PAE). Os planos para seis reservatórios já foram 
elaborados e o prazo para os demais estarem 
concluídos é 2020. 

SEGURANÇA DE BARRAGENS 

[GRI 103-2; 103-3; 307-1]

16

Com relação às inspeções regulares, estas 
são realizadas semestralmente nas estruturas 
enquadradas na PNSB e, em 2018, os resultados 
passaram a ser acompanhados pelo indicador de 
anomalias em barragens, com metas anuais de 
melhorias. Anualmente, é enviado ao Inema um 
relatório sobre as inspeções e a declaração do 
estado de conservação das barragens.

Não há uma sistemática estabelecida de avaliação 
para os reservatórios de pequeno porte. Nos 
dois últimos anos, 14 barragens que integram 
os sistemas da Unidade de Vitória da Conquista 
foram inspecionadas e nenhum risco estrutural 
foi identificado. Para 2019 a previsão é vistoriar 
os reservatórios de menor porte da Unidade de 
Senhor do Bonfim. 

Ações de melhoria estão programadas para as 
barragens localizadas em Aracatu e Brumado, com 
previsão de conclusão das obras de recuperação 
em julho de 2019. Também estão previstas 
licitações para intervenções nas barragens de Piau, 
instalada no município de Salinas da Margarida; 
de Serra Preta, que fica em Barra do Choça; e 
nos reservatórios Santa Helena, Pituaçu, Ipitanga 
II, Joanes II e Joanes I, localizados na região 
metropolitana de Salvador.

2018 2017 2016

Número de condicionantes 6.632 6.188 6.641

Percentual de condicionantes atendidas no prazo 71,44% 69,44% 61,92%
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A Embasa investiu R$ 5,5 milhões em estudos, inspeção, 
manutenção e recuperação estrutural das barragens sob sua 
responsabilidade, nos últimos três anos. Até 2021, mais R$ 
25 milhões estão previstos para a continuidade das obras de 
recuperação, implantação de sistemas de alerta e elaboração 
dos demais planos de segurança das barragens.

SISTEMA DE ALERTA NA BARRAGEM DE PITUAÇU

A barragem de Pituaçu, localizada na área urbana do município de Salvador, foi construída entre 1906 
e 1912 e atualmente não é utilizada para o abastecimento humano, apenas para recreação e lazer da 
comunidade. O enquadramento dessa barragem na PNSB deve-se ao fato de que a sua área a jusante – no 
sentido em que fluem as águas – é densamente ocupada. 

Obras de reforço estrutural do vertedor e implantação de sistema de drenagem interno foram realizadas 
em 2016. Na elaboração do PAE foi identificada a necessidade de implantação de sistema de alerta e 
comunicação em massa em situações em que anomalias que indiquem risco de ruptura na barragem 
sejam identificadas. A implantação será concluída em 2019 e servirá de referência para as demais 
barragens da região metropolitana.

Em 2018 foram realizadas ações para divulgar o PAE e o sistema de alerta que será implantado, 
envolvendo professores, lideranças comunitárias da comunidade do Bate Facho e órgãos da Defesa Civil 
no planejamento das atividades. No próximo ano devem ocorrer ações complementares de sensibilização, 
treinamento, apresentação das rotas de fuga e simulados de evacuação.

SERVIÇO DE 
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No tocante à universalização do acesso à água 
tratada, as empresas de saneamento têm como 
principais desafios a ampliação da cobertura, em 
um cenário econômico com redução de repasses de 
recursos do Orçamento Geral da União; a prestação de 
serviços com qualidade e eficiência, especialmente 
relacionada à redução de perdas e continuidade de 
abastecimento em períodos de escassez hídrica; e 
o equilíbrio econômico-financeiro, de modo que as 
tarifas sejam acessíveis aos usuários e permitam a 
viabilidade do negócio.

Dessa forma, a Embasa envida esforços na busca 
de eficiência e eficácia dos processos operacionais, 
a otimização do volume produzido, o aumento do 
volume faturado e a redução das perdas, mantendo 
o padrão de qualidade com o menor custo possível. 
Os compromissos estão presentes no Planejamento 
Empresarial, na Política de Sustentabilidade e a 
atuação é pautada com as diretrizes vigentes, tais 
como a Política Estadual de Saneamento Básico e 
o Programa Água para Todos, do governo estadual.

ABORDAGEM DE GESTÃO
[GRI 103-2, 103-3] 

Em 2018, apesar de não ter havido ampliação no 
número de municípios atendidos com o serviço de 
abastecimento de água - no total são 366 - foram 
realizadas mais de 104 mil novas ligações, houve uma 
sensível melhora nas intermitências (interrupção da 
distribuição de água) e a estabilização das perdas. O 
desempenho foi melhor do que o registrado em 2017,  
quando o serviço foi impactado pela estiagem que 
afetou diversas regiões do Estado, com destaque 
para Salvador e região metropolitana. 

O volume captado em 2018 foi maior do que o 
registrado em 2017, mas ainda é menor que em 2016. 
Também houve crescimento no volume distribuído, 
o que reflete uma melhora no desempenho 
operacional do processo de produção mas, quando 
esse valor é relativizado ao número de ligações, 
percebe-se uma redução nesta relação, reflexo do 
ganho de eficiência na distribuição e, também pode 
ser atribuído à mudança nos hábitos de consumo 
da população. Veja os resultados dos principais 
indicadores na pág. 45. 

3 6 14 15

Estudo hidrogeológico e hidrogeoquímico do Aquífero de São Sebastião
A partir da cooperação técnica entre a Embasa, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações 

Exteriores (ABC/MRE) e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), começou a ser 

elaborado, em 2018, o mais completo estudo sobre o Aquífero São Sebastião. Localizado na região metropolitana 

de Salvador, o reservatório subterrâneo abastece grande parcela do nordeste do Estado, incluindo zonas rurais 

e o polo industrial de Camaçari.

A partir da modelagem computacional, será possível conhecer com precisão os contornos e a dinâmica 

hidrogeológica do manancial e, assim, planejar seu uso para o abastecimento da capital e região metropolitana. 

O estudo, que deve ser concluído em agosto de 2019, também vai permitir aos órgãos gestores estabelecer 

critérios para o controle sobre a exploração atual e futura do reservatório.

[GRI 103-2]

Um dos principais desafios para as empresas de 
saneamento, as perdas de água na Embasa são 
monitoradas principalmente por dois indicadores: Índice 
de Perdas na Distribuição (IPD) e Índice de Perdas por 
Ligação (IPL) que, em 2018, tiveram a métrica de um de 
seus componentes revisada - a estimativa dos volumes 
consumidos não medidos –  mudança que passa a 
vigorar em 2019 e gera um aparente crescimento dos 
indicadores se comparados com o desempenho nos 
anteriores (veja os resultados na pág. 46). 

Embora a área de atuação da Embasa seja extensa, 
cerca de 70% do volume perdido está concentrado 
em 30 sistemas. A situação se agrava nos sistemas 
localizados em Salvador e região metropolitana, onde 
há uma incidência maior de áreas de vulnerabilidade 
social, com aumento do número de ligações com 
irregularidades e dificuldade de acesso da empresa 
para realizar serviços comerciais e de manutenção.

Para analisar com mais profundidade a situação e propor 
estratégias, em 2018 foi formado um Grupo de Trabalho 
que visitou as seis unidades da Região Metropolitana e 
elaborou diversas propostas de melhorias. O trabalho 
culminou com a criação da Unidade de Redução e 
Controle de Perdas, em dezembro. 

O foco em 2019 será em ações de combate às ligações 
inativas e de substituição e instalação de hidrômetros 
em toda a área de atuação da empresa, sendo que mais 
recursos financeiros serão destinados para Salvador 
e Feira de Santana, que são os maiores sistemas da 
Embasa. Ações integradas de redução de perdas, 
com implantação de distritos de medição e controle, 
controle de pressão, pesquisa de vazamentos não 
visíveis, substituição de redes e ramais, e combate 
a fraudes, terão como foco Salvador e Feira de 
Santana. Também será aprimorada a aplicação de 
conceitos e práticas propostas pela International 
Water Association (IWA), como o Balanço Hídrico, 
ferramenta utilizada para analisar o comportamento 
dos componentes do consumo de água.  

Centro de Controle de Operadores (CCO)   [GRI 103-2]

Foi concluída, em março, a implantação do Centro de Controle de Operadores (CCO) do sistema adutor 

do São Francisco, o maior operado pela Unidade Regional de Irecê e que atende oito municípios. O CCO 

permite o acionamento remoto dos conjuntos motor bomba distribuídos em 12 estações elevatórias do 

sistema, além da visualização, em tempo real, das informações mais relevantes para a sua operação. 

Como resultado, a perda de água bruta, que era de 11,5%, diminuiu para 7% e não houve mais interrupção 

de abastecimento em virtude da falta de sincronia entre as estações elevatórias.

Monitoramento dos volumes de reservatórios   [GRI 103-2]

Desde 2013 a Gerência de Mananciais e Segurança de Barragens (TSAB) realiza simulações hidrológicas nos 

principais reservatórios utilizados para abastecimento dos sistemas operados pela Embasa. Informações sobre 

o volume acumulado e a autonomia para abastecimento humano são repassadas semanalmente para as áreas 

operacionais da empresa e para órgãos como o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), 

a Casa Civil e a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia (SIHS). 

São monitoradas 25 barragens, das quais 15 são operadas pela Embasa e alimentam os sistemas da Região 

Metropolitana de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Zona Fumageira, 

Adutora do Sisal e Senhor do Bonfim. Em abril de 2018, o sistema utilizado para o monitoramento ganhou um 

novo módulo, criado pela Gerência de Geoprocessamento (FTIG), em que cada barragem é mapeada com uma cor 

específica, a depender do seu nível de volume de água.

GESTÃO DE PERDAS DE ÁGUA
[GRI 103-2]
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Projeto “Com + Água”

Em 2018, oito municípios integraram o projeto do governo federal, que visa combater perdas de 
água e o uso eficiente de energia. A mobilização social é uma das premissas do projeto, por isso, 
além de diversas atividades educativas, são formados agentes de combate às perdas. Em Ilhéus, o 
projeto é realizado há dez anos e, nesse período, foram regularizadas 3,5 mil ligações, cerca de 60 
mil moradores mobilizados, 14 mil hidrômetros instalados e outros 32.841 substituídos. 

Combate às ligações com irregularidades

Ideias inovadoras

Soluções de empregados para combater as perdas, enviadas para o evento anual de inovação da 
empresa – a Jornada Técnica –, estão sendo aprimoradas em conjunto com as áreas relacionadas 
ao tema, visando a viabilização de implementação das mesmas. Para permitir as discussões e a 
participação de outros colaboradores, está sendo criada uma comunidade no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da Universidade Corporativa Embasa (UCE). 

Projeto “De Olho nas Perdas”
A Unidade Regional de Barreiras vem investindo 

na formação de agentes mirins de combate 

às perdas, iniciativa direcionada a alunos de 

escolas municipais. Crianças e jovens são 

sensibilizados sobre a importância do uso 

racional da água e recebem orientações para 

identificar e reduzir vazamentos dentro dos 

imóveis ou na rede distribuidora de água. Em 

2018, esse projeto, e outras ações com foco em 

perdas, envolveram cerca de 10 mil pessoas 

em 23 municípios.

Em 2018, as operações de combate a ações fraudulentas envolvendo a utilização da água canalizada 
e tratada pela Embasa ocorreram em diversos municípios. Apenas na região de Salvador, estima-se 
que as fraudes cheguem a 2 bilhões de litros/mês, por isso são realizadas verificações semanais, 
com a participação das Polícia Civil e Polícia Militar. 

Nessas verificações realizadas na área da capital, foram identificados 48 mil imóveis (residenciais e 
comerciais) com indícios de fraudes, sendo que em 38% foram confirmadas irregularidades – volume 
suficiente para abastecer regularmente 460 famílias durante um ano.

A prática de furto de água é qualificada como crime contra o patrimônio, de acordo com o artigo nº 
155 do Código Penal Brasileiro. A pena prevista na lei é reclusão de um a quatro anos, além de multa. 
Denúncias podem ser realizadas pelo telefone 0800 055 5195.
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Acréscimo de ligações de água Ligações faturadas*

Economias faturadas*

Volume disponibilizado (m³)

Volume total de água retirada, por fonte (em m³)  [GRI 303-1]

2019 2018 2017 2016

Meta 81.324 108.4821 125.000 100.000

Desempenho - 104.281 116.734 122.473

FONTE 2018 2017 2016

Águas superficiais 654.619.476 647.565.767 658.587.733 

Águas subterrâneas (poços) 94.389.253 92.932.537 95.431.087

Total 749.008.729 740.498.304 754.018.820

2018 2017 2016

Desempenho 707.523.158 701.411.045 706.958.410

1  A meta de 2018 foi adequada à revisão do orçamento 
2018, ocorrida entre os meses de julho e agosto, devido aos 
impactos das mudanças na tarifa da empresa. Por esse motivo, 
a meta informada neste Relatório é diferente da informada no 
documento ano-base 2017.

*  As ligações se referem à conexão à rede de abastecimento e as 
economias são as unidades consumidoras. Para exemplificar, a 
conexão de um edifício à rede é uma ligação, já os apartamentos 
do prédio são as economias.

Do volume captado, 60% é medido e o restante é estimado. As estimativas são realizadas a partir de medições instantâneas dos 
dados das bombas ou incrementadas com base no volume produzido (que é 97,1% medido).

O volume disponibilizado é a diferença entre a quantidade captada e distribuída. É calculado com as estimativas de perdas nos 
processos de adução e tratamento. O aumento registrado em 2018 foi em decorrência de ampliação e melhora do serviço, além da 
redução da estiagem.

Apesar de apresentar um menor número de novas 
ligações de água, o percentual de atendimento 
à meta em 2018 foi superior em relação ao ano 
anterior (96% ante 93%). É importante ressaltar 
que na medida em que a Embasa avança para 
a universalização do abastecimento de água, a 
complexidade para realizar novas ligações também 
aumenta devido a fatores sociais, econômicos 
e geográficos. Além disso, esse indicador sofre 
grande influência da dinâmica do mercado 
imobiliário, o qual vem reduzindo anualmente o 
número de empreendimentos, tanto em zonas 
urbanas quanto rurais.

IE

PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO
[GRI 103-2]

2018 2017 2016

2018 2017 2016

3.027.969

3.658.918

2.978.377

3.609.478

2.905.691

3.535.204
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Volume de águas não contabilizadas (ANC) (m³)

Volume disponibilizado por economia residencial faturada (m³/economia por mês)

2018 2017 2016

Desempenho 301.359.810 297.854.989 290.908.137

2018 2017 2016

Desempenho 16,20 16,32 16,77

Refere-se às perdas de água na distribuição. O aumento em 2018 é em função da ampliação do atendimento e do incremento do 
tempo de abastecimento, que implicam em maiores volumes disponibilizados. 

O resultado menor em 2018 é resultado do crescimento do número de economias ser superior ao volume disponibilizado, o qual é 
limitado pela disponibilidade hídrica e capacidade dos sistemas. 

2019 2018 2017 2016

Meta 45,9% 43,7% 42,4% 42,6%

Desempenho - 44,3% 44,2% 44,9%

2019 2018

Meta 277,23 263,90

Desempenho - 274,90

2019 2018 2017

Meta 19,64 23,26 26,92

Desempenho - 19,75 22,15

Índice de Perdas na Distribuição (IPD)

Índice de Perdas por Ligação (IPL) Abrangência das intermitências (%) 

Mede as perdas de água no sistema de distribuição, correspondendo à razão entre as perdas de água e o volume disponibilizado, 
excluindo os volumes de serviço. Consideram-se volumes de serviços aqueles relativos ao uso operacional (descargas de rede e lavagem 
de reservatórios) e ao uso especial (carros pipas ou combate à incêndios). Cerca de 18% do percentual das perdas se dá principalmente 
por fraudes nas ligações, fato que pode causar desabastecimento e contaminação da água. O cálculo de um dos componentes do 
indicador foi reformulado em 2018, por isso a meta para 2019 apresenta variação maior em relação aos anos anteriores. 

O parâmetro foi reformulado em 2018, por isso a meta para 2019 
apresenta variação maior em relação ao ano anterior.

Demonstra o percentual de economias que sofrem interrupção 
sistemática no fornecimento de água durante o ano. O resultado 
obtido em 2018 é em razão do aumento do volume disponibilizado. 

IE IE

Volume micro medido (m³)

2018 2017 2016

Desempenho 355.636.178 350.416.801 362.007.314

Volume anual obtido na leitura dos hidrômetros. O resultado em 2018 foi maior, em comparação ao ano anterior, pela ampliação do 
abastecimento, renovação do parque de hidrômetros, retirada de fraudes e incremento do número de economias. 

Sistemas operados  [GRI 102-6] Extensão de rede (em quilômetros)

Capacidade nominal do sistema produtor (m³/dia)

2018 2017

Locais 278 309

Integrados* 172 124

Total 450 433

Ações e metas da Embasa para o PAT para o período 2016-2019

* Sistemas integrados são aqueles que atendem a mais de um 
município. A quantidade de sistemas locais ou integrados pode 
variar porque ocorrem integrações e/ou desmembramentos ao 
longo dos anos, de modo que sistemas locais podem passar a 
ser integrados e vice-versa, conforme avança o atendimento 
nos municípios.

A capacidade aumenta conforme a ampliação e/ou implantação 
de novos sistemas.

As ações do programa do Governo Estadual, 
executadas por meio da Embasa desde janeiro de 2007, 
contemplaram 651 obras de abastecimento de água, 
perfuração de 575 poços, além da elaboração de projetos 
e ações de desenvolvimento institucional. De dezembro 
de 2006 até dezembro de 2018, o PAT beneficiou 1,8 

milhões de pessoas. O aumento de pessoas com acesso 
à água tratada foi de 20%, passando de 9,5 milhões em 
dez/2006 para 11,3 milhões em dez/2018.  O programa 
também envolve ações referentes ao serviço de 
esgotamento sanitário (veja a pág. 63).

[GRI 203-1]

OBJETIVO
META PAT 3

(DEZ.2019)

QUANTITATIVO

REALIZADO (DEZ.2018)
% DO EXECUTADO

Localidades beneficiadas com a construção e 

ampliação de sistemas de abastecimento de água
410 309 75

Poços 151 121 80

Ligações de Água 400.000 347.457 87

Barragens 5 2 40

2018 2017 2016

31.978.146
31.492.589

30.044.692

2018 2017 2016

3.324.010 3.268.424 3.268.424

PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS (PAT)

2019 2018 2017

Meta 21,76 21,76 21,76

Desempenho - 21,32 21,06

Tempo médio de abastecimento (horas)

Demonstra, em horas, o tempo médio de abastecimento de água nas áreas de atendimento. A melhora registrada em 2018 foi em função 
do incremento de volume disponibilizado.

IE
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INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
(EM R$ MILHÕES)

Resultados das ações realizadas em parceria com o Funcep:

• 25 mil ligações domiciliares executadas desde a implantação do programa, sendo 5.934 em 2018.

• 1.893,84 quilômetros de rede/adução implantados, dos quais 648,93 foram construídos em 2018.

• 17 sistemas concluídos em 2018, com valor de investimento de R$ 11,2 milhões, beneficiando 15,8 
mil habitantes de 17 municípios.

• 27 sistemas estão com previsão de conclusão até 2019 e deverão beneficiar 42,7 mil habitantes em 
27 municípios baianos, totalizando o investimento de R$ 45,9 milhões.

Destaques dos Investimentos em serviços de abastecimento de água realizados em 2018

1   Os valores informados para os investimentos representam a totalidade dos recursos envolvidos em cada empreendimento 
durante toda a vigência do contrato. Ou seja, incluem valores repassados pelos órgãos financiadores, as parcelas de 
contrapartida e recursos próprios da Embasa. 

2   Barragem do Rio Colônia: recursos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento II (PAC II) Orçamento Geral da 
União (OGU)/Tesouro do Estado.

Os empreendimentos citados estão em execução, excetuando a Barragem do Rio Colônia que foi concluída em 2018.

Investimento 1 População beneficiada

Transposição da barragem de Ponto Novo/Pedras Altas R$ 31 milhões 194 mil

Ampliações e melhorias operacionais no sistema integrado 
de abastecimento de água de Salvador

R$ 148 milhões 1 milhão

Implantação da Barragem do Rio Colônia, em Itapé 2 R$ 112 milhões 353 mil

Ampliação do sistema integrado de abastecimento de água 
de Machadinho Norte, em Camaçari

R$ 41 milhões 43 mil

Ampliação do sistema de abastecimento de água de Feira 
de Santana - Setor Leste

R$ 30 milhões 69 mil

    

Valor nominal
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Valor atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao 
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% em relação ao total investidos no ano

2018      2017 2016       

A água, captada no manancial, passa por várias 
etapas de remoção de impurezas, até se transformar 
em água potável. Em cada estação é analisada e 
os parâmetros para o tratamento são ajustados 
conforme as características apresentadas.

Os materiais usados, bem como as quantidades, 
variam de um local para outro, assim como de 
acordo com eventos climáticos e estações do ano – 
geralmente no verão a qualidade e a quantidade de 
água reduzem, portanto, ocorre uso maior de agentes 
químicos. Ou no período intenso de chuvas, quando 
aumenta a presença de sedimentos nos mananciais.

Os tratamentos realizados seguem parâmetros legais 
e são submetidos à avaliação periódica da auditoria 
interna e fiscalizações da Agência Reguladora 
(Agersa). Os produtos adquiridos também passam 
por avaliação da qualidade, realizada pela Gerência 
de Suprimentos e nas estações de tratamento.

Por meio das Rodadas Tecnológicas (saiba mais 
na pág. 26), ao longo de 2018 as equipes técnicas 
conheceram novos produtos para melhorar o 
desempenho do processo de tratamento, bem 
como alternativas que contribuam para a redução  

TRATAMENTO DE ÁGUA
[GRI 103-2; 103-3]

3 1514

[GRI 203-1]

da formação de subprodutos organoclorados 
(que podem prejudicar a reprodução de diversas 
espécies aquáticas e terrestres e causar efeitos 
adversos à saúde dos seres humanos).

Para reduzir e/ou eliminar o consumo de produtos 
químicos e a geração de resíduos (incluindo lodo), 
em 2018 foram testados novos coagulantes: o 
Tanino Catiônico e o Policloreto de Alumínio (PAC). 
Além de ser orgânico, o Tanino Catiônico, substitui 
o sulfato de alumínio e agrega valor ao lodo (com 
possibilidade de aplicação como fertilizante). 
O uso, de modo piloto, ocorreu em 15 estações. 
Já o PAC, que reduz o uso de alcalinizantes, 
por exemplo a cal, após testes realizados, será 
utilizada na Estação de Tratamento de Água de 
Teodoro Sampaio em 2019.

Visando a melhoria das condições de segurança 
e salubridade das estações, os cilindros de 
cloro, utilizados em 60 estações de médio e 
pequeno porte para desinfecção da água, foram 
substituídos por geradores de hipoclorito de sódio, 
produzido a partir da eletrólise do cloreto de sódio 
(sal de cozinha). O projeto é resultado da primeira 
Rodada Tecnológica realizada no final de 2017.

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA (FUNCEP)
[GRI 203-1]

A parceria da Embasa com o Funcep para levar água 
tratada à zona rural da Bahia atualmente contempla 
dois termos, formalizados em 2014 e em 2017. 
Desde o início da parceria, 211 localidades foram 

contempladas com acesso à água tratada. Outras 
96 estão com obras em implantação. Atualmente a 
população beneficiada diretamente pelo projeto é 
de 121 mil pessoas.
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Metabissufito 0,24 0,13

Orto-polifosfato 4,64 4,54

Policloreto de alumínio (PAC) 102,94 76,86

Permanganato de potássio 125,72 105,45

Peroxido de hidrogênio 60,20 60,90

Polímero 47,62 27,76

Polisal 25,02 0,00

Sulf. alum. (liq/sol/gran) 33.024,21 33.909,62

Sulf. Cobre 14,93 14,83

Sulfato férrico 9.931,07 8.928,42

Tricloroisocianurato de sódio 17,99 0,00

TOTAL DE MATERIAIS NÃO RENOVÁVEIS 59.973,19 58.024,87

MATERIAIS RENOVÁVEIS 2018 2017

Coagulante orgânico à base do extrato acácia negra 14,75 0

Tanino catiônico 4,75 0

TOTAL DE MATERIAIS RENOVÁVEIS 19,5 0

TOTAL DE MATERIAIS UTILIZADOS: 59.992,69 58.024,87

Dados obtidos a partir de medição direta.

MATERIAIS NÃO RENOVÁVEIS 2018 2017

ÁC. Fluossilicico 2.044,02 2.093,60

ANT. Incrustante 0,29 1,04

Barrilha 55,25 64,06

Cal hidratada 8.475,97 7.345,19

Carvão ativado 620,64 58,25

Cloreto de sódio 51,05 25,33

Cloro (gasoso + líquido) 4.538,15 4.325,20

Dicloroisoc. (sódio/+ortopolif/gran/past) 810,35 878,15

Fluossilicato 0,12 9,80

Hid. de sódio 0,04 75,41

Hipoc. Pastilha 22,71 20,32

Materiais usados no tratamento de água (em toneladas) [GRI 301-1]

Tecnologia avançada
Entre os equipamentos adquiridos em 2018 está o cromatógrafo líquido e de íons, que representou um 

investimento de R$ 2,8 milhões. Os novos equipamentos, além de ampliar a cobertura de atendimento a 

portaria de potabilidade, possibilitam a detecção de substâncias nocivas à saúde, em proporções menores 

do que um milionésimo de grama por litro, ampliando a capacidade de identificação, na água tratada, de 

compostos derivados de petróleo e de agrotóxicos. Assim, é possível verificar a existência desses compostos 

em concentrações mais baixas do que os valores máximos permitidos pela legislação, possibilitando à 

Embasa a antecipação das ações necessárias para garantir a manutenção do padrão de qualidade da água.

A Embasa mantém estrutura para monitorar 
a qualidade da água (desde a captação até a 
distribuição) em consonância com as exigências 
legais. A Gerência de Controle de Qualidade da Água 
e dos Efluentes (TDOQ) realiza o acompanhamento 
na capital e região metropolitana e estabelece 
diretrizes técnicas para os municípios no interior, 
por meio da Política de Controle da Qualidade. 

Ao todo são 14 laboratórios, dos quais 3 são 
certificados pela Norma ABNT NBR ISO 9001:2015 e, 
portanto, passam por auditorias internas e externas. 
Além disto, a Gerência tem uma equipe destinada a 
prestar apoio técnico aos laboratórios das unidades 
regionais e realizar avaliações de conformidade 
dos processos com a Norma ISO 17025, voltada a 
laboratórios de ensaios. 

A avaliação de impactos na segurança do cliente, 
em relação ao serviço de abastecimento de água, foi 
de 100% em 2018, assim como nos anos anteriores. 
Para checar a eficácia do processo de tratamento 

da água bruta, dois indicadores são acompanhados: 
o Índice de Cobertura de Atendimento à Portaria 
da Potabilidade e o Índice de Conformidade da 
Água (ICA), sendo que este foi reformulado em 
2018, ficando ainda mais aderente à Portaria de 
Potabilidade do Ministério da Saúde.

Para suportar o aumento da aderência do ICA, 
foram destinados recursos para: aquisição de 
equipamentos; contratação de consultoria para 
desenvolvimento de metodologias para análise 
de 15 compostos; implantação do Laboratório de 
Hidrobiologia na Unidade de Feira de Santana (UNF); 
descentralização de análises, incluindo contratação 
de fornecedores a fim de garantir o cumprimento 
legal no que diz respeito aos parâmetros e 
frequência de análises; implantação de sistema de 
envio automático das informações para o Ministério 
da Saúde. Em 2018 também foi desenvolvida 
ferramenta para acesso aos dados de qualidade da 
água, desde uma visão macro (unidades regionais) 
até detalhes por localidade.

‘
QUALIDADE DA ÁGUA

[GRI 103-2, 103-3, 416-1] 

3 6

Feira de Santana ganha primeiro laboratório de hidrobiologia do interior do Estado
Após a conclusão da reforma e ampliação do laboratório regional, com investimentos na ordem de R$ 

160 mil, a Unidade Regional de Feira de Santana (UNF) começou a realizar, no segundo semestre, análises 

limnológicas e hidrobiológicas que permitem, por exemplo, a identificação e quantificação de cianobactérias 

e determinação das concentrações de cianotoxinas em amostras de água bruta e tratada retiradas dos 

mananciais e estações de tratamento.

A ação faz parte do projeto de descentralização e padronização do processo de controle da qualidade, 

contribuindo para elevar a qualidade da prestação do serviço, em alinhamento com a estratégia corporativa. 

O novo laboratório, que conta com equipamentos de última geração, passou a receber amostras para análise 

de outras regionais do interior do estado a partir de janeiro.
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O Padrão de Potabilidade, conforme definição do Anexo XX da Portaria PRC n° 05/2017 do Ministério da 
Saúde, representa o conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade da água para consumo 
humano. Os parâmetros que formam o padrão de potabilidade encontram-se agrupados em: microbiológicos, 
substâncias químicas, cianotoxinas, radioatividade e organoléptico, e são destinados a verificar se a água 
fornecida à população é potável.

O Indicador avalia, de forma global, o quanto a empresa consegue cumprir do número de análises exigidas 
pela Portaria PRC n° 05/2017 do Ministério da Saúde para atestar a conformidade da água fornecida aos 
usuários. Considerando o atendimento de cada um dos grupos de parâmetros analisados, bem como os 
critérios da avaliação quantitativa de risco microbiológico e de risco químico, os resultados inferiores à meta 
estabelecida não comprometem o atendimento ao padrão de potabilidade e permitem atestar de forma 
representativa a conformidade da água. Destaca-se que a evolução na cobertura observada nos últimos 
três anos é fruto de investimentos direcionados ao processo de controle da qualidade, reformulação das 
estratégias de planejamento e análises, expansão da capacidade analítica, criação de um sistema de gestão 
em rede de colaboração técnica, desenvolvimento de novos métodos de ensaios, modernização da planta 
analítica e aumento da produtividade das salas de ensaios (laboratórios).

Índice de cobertura de atendimento à Portaria da Potabilidade

2019 2018 2017 2016

Meta 100% 100% 90% 80%

Desempenho - 82,43% 81,82% 61,81%

Índice de Conformidade da Água – ICA

É utilizado para avaliar a conformidade dos parâmetros da água fornecida à população em relação aos 
parâmetros estabelecidos pela Portaria PRC n° 05/2017 do Ministério da Saúde. Uma nova métrica para 
cálculo do índice foi implantada em 2018 e, por essa razão, a redução observada no resultado de 2018 em 
relação a 2017 não representa uma queda na conformidade da água e sim maior aderência do resultado 
aos parâmetros legais.

Anomalias identificadas tratam-se de alterações pontuais, reflexos de processos sazonais que 
comprometem a qualidade da água nos mananciais utilizados para abastecimento, que são corrigidas nos 
processos de tratamento, pelas áreas operacionais. Nesse contexto, observa-se que a conformidade da 
água tratada e distribuída está aderente aos requisitos de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde 
e os desvios identificados dentro de um ciclo anual não comprometem a sua conformidade.

O indicador abrange parâmetros que retratam padrões microbiológicos (coliformes e organismos 
heterotróficos), organolépticos (relacionados à aceitação do produto, tais como cor, gosto e odor, turbidez), 
substâncias químicas que ofertam risco à saúde (presença de metais e compostos orgânicos voláteis e 
semivoláteis, tais como agrotóxicos e subprodutos da desinfecção) e a presença de cianotoxinas.

2019 2018 2017

Meta 96% 96% 98%

Desempenho - 97,96% 98,71%

Quantidade de análises realizadas (água e esgotamento)

A frequência das análises varia de acordo com o parâmetro, podendo ser de duas em duas horas, 
diárias, mensais, trimestrais e semestrais. O aumento no quantitativo de análises nos últimos anos 
demonstra o entendimento de que as mesmas contribuem para elevar a qualidade dos serviços 
prestados pela empresa, assim como são relevantes para a reformulação nos processos de controle 
da qualidade. A empresa está investindo significativamente no processo de gestão da informação, 
especialmente em sistemas, o que possibilitará ao final do ano de 2019 a apuração mais precisa e ágil 
do número de análises realizadas.

 

2019 2018 2017

Meta 7.450.000 7.175.829 7.157.727

Desempenho - 7.153.369 7.134.960

[GRI 416-1]

Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável 
da água é um dos compromissos assumidos pela 
Embasa em sua Política de Sustentabilidade. Para 
isso, a empresa investe na melhoria das condições 
das matas ciliares que protegem os mananciais em 
biomas da Caatinga e da Mata Atlântica. 

As ações, no geral, visam ao cumprimento legal 
e à mitigação dos impactos gerados durante a 
implantação e operação dos sistemas de água e de 
esgotamento. Outro eixo de atuação é a obtenção 
de recursos, mediante participação em editais, 
que está viabilizando o projeto de reabilitação 
florestal das áreas de preservação permanente 

dos rios Joanes e Jacuípe, principais fontes de 
abastecimento de Salvador e região metropolitana.

Embora não tenha competência jurídica para criar 
e gerenciar unidades de conservação, nem para 
fiscalizar a ocupação do solo da área de influência 
direta de seus mananciais, o fortalecimento de 
políticas públicas relacionadas à biodiversidade 
também integra as estratégias da Embasa. Isso 
ocorre mediante participação efetiva nos 27 
Conselhos Gestores de Unidades de Conservação 
do Estado, nos 13 Comitês de Bacias Hidrográficas 
das áreas em que atua e no Comitê da Bacia 
Hidrográfica do São Francisco, de âmbito federal.

‘
PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E NASCENTES

[GRI 103-2; 103-3]  

6 1514

TM

Os investimentos proporcionaram a implantação 
de novos métodos de ensaios para a ampliação do 
escopo analítico, permitindo a realização de 95% 
dos ensaios exigidos pela portaria de potabilidade 
em laboratório interno. É importante evidenciar a 

evolução da cobertura de atendimento às exigências 
da portaria de potabilidade entre os anos de 2016 até 
2018, fato que demonstra um alinhamento com o 
planejamento estratégico visando elevar a qualidade 
dos serviços prestados.
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Ações realizadas em 2018:
• No município de Poções, foi realizado o plantio de mudas na Barragem de Morrinhos.

• Na Barra do Choça, o plantio ocorreu em três nascentes na bacia hidrográfica do rio Gaviãozinho 
e na Barragem de Água Fria II.

• Em Porto Seguro, uma área de 0,68 hectares no rio dos Mangues foi restaurada com plantio 
de mudas e implantação de sistema de drenagem. Pescadores que vivem no local foram 
sensibilizados para que não realizem queimadas ou desmatamentos em áreas de proteção. 

• Inspeções, solicitadas pela Promotoria de Justiça Regional do Ministério Público de Santo Antônio 
de Jesus, visando prestar assessoria técnica para viabilizar o replantio de 107.600 mudas por um 
dos proprietários das áreas do entorno, que realizou a queima de parte da vegetação da Área de 
Preservação Permanente do rio da Dona. A área, que possuía alto grau de desmatamento, foi 
reabilitada anteriormente pela Embasa e em 2018 também recebeu ações de manutenção.

• Iniciada elaboração do Plano de Conservação e Uso do Reservatório da Barragem de Santa Helena, 
localizada na cidade de Dias D’Ávila, com conclusão prevista no primeiro semestre de 2019.

• Plantio de 10 mil mudas, numa área de cerca de 8 hectares, no entorno do reservatório de Santa 
Helena, com a finalidade de fazer o adensamento da vegetação plantada anteriormente.

• Plantio de cerca de 2 mil mudas, em 3 hectares na área de preservação permanente da Barragem 
do Rio Colônia, em Itapé. A ação faz parte do Plano de Conservação do Entorno do Reservatório. 
As atividades do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, que visam mitigar os impactos 
decorrentes da implantação do empreendimento, estão previstas para ocorrer no primeiro 
trimestre de 2019.

[GRI 304-3]

Projeto Guardiões das Águas
Com o objetivo de aumentar a disponibilidade e melhorar a qualidade da água captada para o abastecimento 

humano de Salvador e região metropolitana, a Embasa está desenvolvendo o projeto de recomposição da 

mata ciliar numa área de 100 hectares. A área inclui 100 nascentes das bacias dos rios Joanes e Jacuípe, os 

quais respondem por 63% de todo abastecimento da região da capital. 

O diferencial da iniciativa é o envolvimento da comunidade nas decisões, coordenação e fiscalização das 

ações, especialmente agricultores familiares, bem como a implantação de um sistema de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA) no Estado, visando à conservação das florestas. O valor total a ser investido no 

projeto é de R$ 3,2 milhões, obtidos via edital do Fundo Nacional de Meio Ambiente do Ministério de Meio 

Ambiente e Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, incluindo a contrapartida da Embasa. 

Em 2018 foi concluída a primeira etapa: a inscrição de 300 imóveis no Cadastro Estadual Florestal de 

Imóveis Rurais (CEFIR), os quais terão áreas recuperadas; a criação da Unidade Gestora do Projeto, visando o 

engajamento das comunidades e instituições parceiras; e iniciada a elaboração de 10 projetos de recuperação, 

cuja implementação ocorrerá em 2019 e consiste na segunda fase, aliada a ações de educação ambiental. A 

terceira etapa, prevista para 2020, contempla a elaboração de um plano regional de PSA.

[GRI 304-3]

Áreas protegidas ou de alto valor para a biodiversidade  [GRI 304-1]

A Embasa opera 27 reservatórios submetidos à Lei de Segurança de Barragens (saiba mais na pág. 
39). Desses, 17 estão localizados em áreas de alto valor de biodiversidade, conforme a classificação 
de Áreas Prioritárias para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade no Estado da Bahia. 
O planejamento e implementação de ações de recuperação e de proteção nesses locais ocorre via 
comitês e conselhos gestores, nos quais a Embasa participa. 

O escopo do reporte das unidades operacionais foi ampliado em relação ao que consta no Relatório 
ano-base 2017: além das 7 barragens localizadas em unidades de conservação anteriormente 
informadas, foram incluídas outras 10 situadas em espaços territoriais de grande importância para 
seus biomas. Em 2018, nenhuma unidade operacional foi instalada em área protegida.

Em 2018, a Unidade Regional de Caetité, 
localizada na Região Sul do Estado, realizou 
quatro diagnósticos ambientais simplificados no 
entorno dos sistemas de captação de água. Como 
resultado, foram selecionados três mananciais 
para receber campanhas educacionais com 
ações agroecológicas de plantio de mudas pela 
comunidade, a partir das sementes coletadas e das 
mudas produzidas no Viveiro Educador da Unidade. 

Uma das ações ocorreu em Guanambi, na qual 
ciclistas plantaram mudas nativas na Barragem do 
Poço do Magro. Os atletas também realizaram a 
coleta de lixo no local, doando o resíduo reciclável 
para uma cooperativa de catadores do município. 

O Viveiro também recebeu cerca de 300 estudantes de 
escolas municipais que participaram de oficinas com 
práticas em permacultura, saneamento ecológico, 
agroecologia, bioconstrução e bioarquitetura.

PROTEÇÃO DE MANANCIAIS GANHA REFORÇO EM CAETITÉ
[GRI 304-3]
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A energia elétrica na Embasa é usada em larga 
escala na operação dos equipamentos dos sistemas 
de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, como motores e bombas. Como se 
trata de um dos principais insumos da operação, 
as ações realizadas têm como objetivo principal 
promover o uso racional e reduzir despesas com 
energia elétrica, buscando minimizar os impactos 
dos reajustes, bandeiras tarifárias e mudanças 
regulatórias, bem como definir as melhores 
estratégias de contratação de energia.

A gestão do tema é responsabilidade da Gerência 
de Energia Elétrica (TDOE) e o desempenho é 
acompanhado por dois indicadores: Custo Unitário 
de Energia (CUE) e Consumo Específico de Energia 
Elétrica (CEEE). Em 2018 não foi possível atingir 
a meta referente ao CUE principalmente em 
decorrência da escassez de água que demandou 
a operação integral do Sistema do São Francisco, 

‘
USO DE ENERGIA

[GRI 103-2, 103-3] 

9 12 137

Custo Unitário de Energia – CUE Consumo Específico de Energia Elétrica – CEEE

Indica o custo, em reais, de cada megawatt-hora utilizado pela 
Embasa em suas operações. 

Mede quantos megawatts-hora são consumidos para produzir 
1 mil metros cúbicos de água.

Destaques em 2018:
• 30% da demanda de energia é suprida via mercado livre. A economia, no segundo ano de operação 

no sistema, foi de R$ 16 milhões. Em 2018 foram iniciados estudos de viabilidade técnica e 
econômica para a migração ao mercado livre atingir da 50% demanda, após o Ministério de Minas 
e Energia decretar a redução, gradativamente, dos descontos tarifários concedidos às empresas 
de saneamento.

• Iniciado processo de contratação de empresa para implantação de mini usinas de energia elétrica 
a partir da exploração de potencial energético em adutoras localizadas na capital. A previsão é 
que sejam implantados dois projetos dessa natureza em 2019.

• Aprovada a implantação de mini usina de geração de energia fotovoltaica (energia solar), nas 
proximidades da Estação de Tratamento de Água de Itaguaçu da Bahia. A estimativa é economizar 
R$ 5 milhões por ano.

• 10 projetos de eficiência energética implementados em 2018, com investimentos de R$ 1,2 
milhão. As ações resultaram das visitas da equipe responsável pela eficientização realizadas 
em 23 sistemas de abastecimento de água de 9 unidades regionais. A estimativa é que sejam 
economizados R$ 642 mil por ano.

[GRI 103-2]

2018 2017 2018 2017

281 917

957297

275 920

288 927
Meta Meta
Desempenho Desempenho

elevando as despesas com energia não previstas 
na época da definição das metas. 

O consumo total de energia elétrica, em 2018, foi 
de 2.707.341 gigajoules (GJ), sendo 2.421.008 
GJ referente ao abastecimento de água (cerca 
de 89% do consumo total), 267.714 GJ referente 
ao esgotamento sanitário (aproximadamente 
10% do consumo) e 18.619 GJ para as unidades 
administrativas, resultando em um custo anual 
em torno de R$ 244 milhões. Embora o consumo 
de energia total da companhia tenha apresentado 
um aumento de 0,4% em relação a 2017, a energia 
consumida para o abastecimento de água sofreu 
redução de 0,4%, o consumo de energia nos 
sistemas de esgotamento sanitário apresentou 
uma elevação de 8,3% devido a expansão na 
prestação desse serviço, e a parte administrativa 
da companhia reduziu o consumo em 0,2%.
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• Dentre os projetos de eficientização implantados, destaca-se a mudança na R-25 (Estação 
Elevatória de bombeamento de água, em Salvador), que possibilitou o aproveitamento da carga 
hidráulica disponível na sucção das bombas, gerando uma redução de R$ 40 mil na conta de 
energia no primeiro mês após a substituição de motores e a instalação de inversores de frequência. 

• A Embasa obteve anuência prévia para aquisição, em 2019, de uma subestação de energia 
elétrica de 6,25 MVA, atualmente sob concessão da Companhia de Eletricidade do Estado da 
Bahia (Coelba). A operação deve proporcionar uma economia anual de R$ 4 milhões nas despesas 
com energia elétrica Estação de Tratamento de Água de Feira de Santana.

Em suas operações, a Embasa utiliza combustíveis 
na frota veicular e em alguns equipamentos 
dos sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário. O acompanhamento do 
consumo é realizado pela Gerência de Transporte 
(GLGT), sendo que a gestão é feita por cada 
unidade regional. 

Em 2018, o consumo de combustíveis foi de 4,4 
milhões de litros. A quantidade foi inferior ao 
registrado no ano anterior, com utilização de 
5,2 milhões de litros. A redução é decorrente 
principalmente da meta, estipulada via projeto 
estratégico Gestão Matricial de Despesas (GMD), 
de diminuir os custos em 10% com esse recurso.

A maior parte dos equipamentos utilizam óleo diesel 
comum ou gasolina comum, especialmente geradores 
acionados para o bombeamento de água em locais 
no interior do Estado, por conta da instabilidade da 
energia elétrica. Já a frota, é composta por cerca de 1,4 
mil veículos, sendo um terço de caminhões utilizados 
principalmente para serviços de manutenção.

Apesar de não haver diretrizes corporativas que 
estimulem o uso de combustíveis de fontes 
renováveis, houve aumento do consumo do etanol 
em 2018 por ser mais vantajoso financeiramente em 
algumas localidades. Novos contratos de aluguel 
de veículos exigem o provimento de automóveis 
com classificação “A” de eficiência energética 
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro).

Consumo de combustíveis [GRI 103-2, 103-3]

[GRI 302-1; 302-4]
Consumo de energia dentro da organização (em gigajoules – GJ)

Tipo de energia 2018 2017 2016

Eletricidade1 2.707.341,88 2.689.068,00 2.726.233,20

Diesel comum 1.362.620,30 1.625.786,70 1.120.571,00

Diesel S-10 795.673,80 1.066.059,30 687.768,60

Etanol comum 18.870,40 6.299,10 158,90

Gasolina comum 2.321.900,30 2.587.492,10 1.770.742,00

Gasolina aditivada 1.003,70 0 0

Gasolina premium 31,70 0 0

Total 7.207.442,08 7.974.705,20 6.305.473,70

Os valores se referem ao consumo de energia elétrica nas instalações e equipamentos e ao uso de combustíveis na frota 
própria e em equipamentos. 
1 Inclui energia elétrica produzida a partir de biogás e energia solar em sistemas implantados em estações de água e de esgotamento.
Fonte: Dados de energia elétrica: Sistema de Gestão de Energia – Apolo. Dados de combustíveis: Sistema SIAG – Valecard.
Para os dados de consumo de combustíveis em 2018 foi adotado o fator de conversão do Balanço Energético Nacional (BEN) 2018 
publicado pelo Ministério de Minas e Energia, disponível em http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/
balanco-energetico-nacional-ben. Como o BEN não apresenta fatores específicos para gasolina aditivada e premium, foi aplicado o 
mesmo fator de conversão para gasolina comum nesses casos. Para permitir a comparabilidade com os anos anteriores, os dados de 
consumo em 2017 e 2016 foram recalculados usando os fatores de conversão apresentados nos BEN dos respectivos anos.

SERVIÇO DE 
ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO
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ABORDAGEM DE GESTÃO

Ações em 2018 [GRI 103-2, 103-3]

A Embasa coleta, trata e dá destinação final ao 
esgoto doméstico em 106 municípios baianos. A 
gestão e a operação do processo são divididas 
entre Salvador e Região Metropolitana (RMS) 
e as regiões do interior da Bahia (Norte e Sul). 
O objetivo é ampliar a cobertura e tornar a 
prestação do serviço de esgotamento sanitário 
cada vez mais eficiente, satisfazendo os clientes 
e levando saúde aos baianos. Alguns dos 
principais indicadores acompanhados são: índice 
de serviços realizados no prazo, acréscimo de 
ligações e o índice de qualidade de esgoto. 

Os maiores desafios operacionais são os 
mesmos em todo o Estado: instabilidades na rede 
elétrica; urbanização não planejada, que dificulta 
ou impede a instalação de redes coletoras e a 
realização de manutenção; e mau uso das redes, 
especialmente com descarte de gordura, resíduos 

Os investimentos da Embasa em serviços de 
esgotamento sanitário aumentaram quase 
40% em relação a 2017, totalizando R$ 198 
milhões destinados à ampliação de ligações 
e para ações de melhoria na confiabilidade e 
segurança operacional dos sistemas. O volume 
correspondeu a 41% de todo o investimento 
realizado pela empresa em 2018. 

Em Salvador, Lauro de Freitas e Simões 
Filho, o foco foi em ações para o aumento da 
confiabilidade e segurança operacional dos 
sistemas de esgotamento sanitário. Destaque 
para obras de reabilitação de interceptores 
em Salvador, nas quais começaram a ser 
substituídas tubulações antigas por outras 
com diâmetro maior, que aumentarão a vida 
útil dessas estruturas em 50 anos. Além da 

sólidos e escoamento de águas pluviais, o que 
danifica equipamentos e prejudica o tratamento 
dos efluentes. 

Além dos investimentos em obras estruturantes e 
de manutenção dos sistemas (saiba mais na pág. 
62), a Embasa tem buscado implantar soluções 
de reuso do efluente tratado, realizar estudos 
técnicos para destinação final de lodo e promover 
o relacionamento com comunidades, por meio 
de projetos e ações de educação ambiental e de 
mobilização social. Também está sendo iniciada a 
implementação do Sistema de Gestão Ambiental, 
que vai contribuir para adequação às diretrizes 
de três Normas ISO (45.001; 9.001 e 14.001), 
gerando melhores controles operacionais para 
requisitos de segurança e saúde do trabalho, 
qualidade e meio ambiente, respectivamente.

TM
153 6 14

[GRI 103-2, 103-3]

conclusão da atualização do sistema de automação da Estação de Condicionamento Prévio (ECP) 
do Lucaia, visando o menor desgaste nos equipamentos e a redução de falhas humanas. A previsão 
é de que o sistema de automação seja instalado em 79 estações elevatórias até 2020. 

No interior, os maiores investimentos foram destinados para a expansão do atendimento, 
beneficiando principalmente, a população dos municípios de Ipirá, Itaberaba, Vitória da Conquista, 
Ilhéus, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Ipiaú e Vera Cruz. Dos 
empreendimentos listados, os Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) de Vera Cruz e de Itaberaba 
- 1ª etapa (no valor de R$ 10 milhões) foram entregues à população em 2018. 

Visando a eficiência, destacam-se a aquisição  de equipamentos e veículos usados para serviços de 
desobstrução, e a realização de obras nas unidades operacionais ampliando a segurança dos locais 
e melhorando a qualidade do tratamento. Para 2019, estão previstas aquisições de equipamentos e 
veículos na ordem de R$ 5 milhões na Região Sul e de R$ 6 milhões na Região Norte.

Uma das soluções encontradas para melhorar o desempenho das elevatórias foi um sistema de 
bypass (desvio) desenvolvido pela Embasa, que possibilita a realização de manutenções corretivas 
e preventivas sem interrupção do bombeamento de esgoto. A manutenção é fundamental para 
eliminar areia e outros detritos acumulados na estrutura, prevenindo ocorrências como sobrecargas 
e obstruções. 

Solução para elevatórias 

Atualização de tecnologias no 
Sistema de Esgotamento Sanitário 
(SES) de Salvador
Buscando a contínua otimização da operação, a 

Embasa tem implementado ações de modernização 

que visam ampliar a confiabilidade do SES da 

capital, implantado no início da década de 1970. A 

Estação de Condicionamento Prévio (ECP) Lucaia, 

onde acontece o bombeamento de mais de 60% do 

esgoto produzido na cidade para o emissário do Rio 

Vermelho, recebeu investimento de R$ 3,9 milhões. 

Foram substituídos os conversores de frequência, 

equipamentos que controlam o funcionamento das 

bombas da estação, por modelos mais compactos 

e potentes cuja manutenção é mais fácil e menos 

onerosa. E instalado o sistema digital de controle 

distribuído (SDCD), que permite controle operacional 

da planta em tempo real, inclusive remotamente, com 

detalhamento de variáveis críticas para a operação, 

facilitando a tomada de decisões.

Iniciada cooperação técnica para ampliação do esgotamento no Litoral Norte
Foi firmado, em julho, um programa de cooperação técnica para a elaboração de projeto básico de ampliação do sistema 

de esgotamento sanitário de Camaçari e Dias D´Ávila e a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Norte, a 

partir de tecnologias para aproveitamento de biogás, reuso de efluente tratado e manejo eficiente do lodo (com a instalação 

de unidade de tratamento do material). 

Toda a estrutura será projetada para atender a região nos próximos 30 anos e vai permitir redução na captação de água 

nos mananciais da região, com o uso de efluente tratado, deixando mais água disponível para consumo humano. Além 

disso, o empreendimento ampliará a cobertura de esgotamento sanitário onde estão localizadas as bacias de importantes 

mananciais da capital e sua região metropolitana, o que contribuirá para a preservação dos recursos hídricos já que os 

requisitos para o lançamento exigirão um processo de tratamento bastante eficiente com nitrificação e desnitrificação e a 

combinação de tratamentos anaeróbios e aeróbios (DAFA com lodos ativados) com a digestão de lodo. A perspectiva é que 

até 2031, cerca de 28 mil novas ligações de esgoto sejam implantadas.

Fazem parte da iniciativa o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e consórcio TPF/Incibra/

Inncive, responsável pela elaboração do projeto e que já atuou com projetos similares nos Estados Unidos, São Paulo e 

outras cidades com mais de 1 milhão de habitantes. O custo total do empreendimento é de 80 milhões de euros, sendo 60 

milhões a serem financiados pelo Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW) Entwicklungsbank e o restante com recursos 

próprios da Embasa.
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Acréscimo de ligações de esgoto 

Sistemas Operados  [GRI 102-6]

2018 2017

Locais 120 109

Integrados* 13 6

Total 133 115

* Sistemas integrados são aqueles que atendem a mais 
de um município. A quantidade de sistemas locais ou 
integrados pode variar porque ocorrem integrações e/
ou desmembramentos ao longo dos anos, de modo que 
sistemas locais podem passar a ser integrados e vice-versa, 
conforme avança o atendimento nos municípios.

Apesar do bom desempenho em 2018, problemas em  
contratos de execução de serviços influenciaram 
diretamente no alcance da meta, assim como a 
redução de recursos públicos destinados para 
estes empreendimentos. Adicionalmente a esse 
fato, ao ponto que a Embasa amplia a cobertura 
de esgotamento sanitário também aumenta a 
dificuldade do incremento de novas ligações 
devido à infraestrutura das áreas remanescentes, 
exigindo intervenções de alta complexidade e 
custos maiores que os planejados. Para 2019 as 
metas foram equilibradas frente a essa realidade 
e definidas sem prejuízo à continuidade do 
crescimento do número de ligações de esgoto.

1 A meta de 2018 foi adequada à revisão do orçamento 
2018, ocorrida entre os meses de julho e agosto, devido 
aos impactos das mudanças na tarifa da empresa. Por esse 
motivo, a meta informada neste Relatório é diferente da 
informada no documento ano-base 2017.

DESEMPENHO EM 2018

2019 2018 2017 2016

Meta 39.913 66.4791 95.000 90.000

Desempenho - 64.189 95.748 96.802

IE

Valor nominal

14
2 14
7

17
7

16
6

42
%

41
%

19
8

38
%

Valor atualizado pelo IPCA: Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo. (dez/18)
% em relação ao total

2018      2017 2016       

Investimentos em serviços de esgotamento 
sanitário (em R$ milhões) [GRI 203-1]

Destaques dos investimentos em serviços de esgotamento sanitário realizados em 2018

Investimento 1
População
beneficiada

Implantação do sistema esgotamento sanitário de Lauro de Freitas R$ 208 milhões 471 mil

Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Itaberaba (1ª e 2ª etapas) R$ 72 milhões 77 mil

Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Ilhéus / Pontal R$ 57 milhões 66 mil

Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Ipirá R$ 37 milhões 28 mil

Ampliação do sistema esgotamento sanitário de Vera Cruz e localidades R$ 69 milhões 39 mil

Os empreendimentos citados estão em execução, com exceção dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Vera Cruz e de Itaberaba 
(1ª etapa), os quais foram concluídos em 2018.                                                                                                                                                                                            
1 Os valores informados para os investimentos representam a totalidade dos recursos envolvidos em cada empreendimento, 
durante toda a vigência do contrato. Ou seja, incluem valores repassados pelos órgãos financiadores, as parcelas de contrapartida 
e recursos extras da Embasa.

A Embasa executa ações do PAT, programa do Governo Estadual, para ampliar o acesso a serviços de 
água (veja na pág. 47) e de esgotamento sanitário em todo o Estado. 

Desde janeiro de 2007 foram realizadas 199 obras de esgotamento e a população beneficiada aumentou de 
2,7 milhões em dezembro de 2006 para 5,1 milhões até dezembro de 2018 - crescimento de 87% no período.

PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS (PAT)
[GRI 203-1]

OBJETIVO
META PAT 3

(DEZ.2019)

QUANTITATIVO

REALIZADO (DEZ.2018)
% DO EXECUTADO

Localidades beneficiadas com a construção de 

Sistemas de Esgotamento Sanitário
145 70 48

Ligações de Esgoto 360.000 256.977 71

Ações e metas da Embasa para o PAT para o período 2016-2019:

TRATAMENTO E QUALIDADE DOS EFLUENTES

Os sistemas de esgotamento sanitário operados 
pela Embasa são compostos por dois tipos: 
sistema principal e sistemas descentralizados. 
O primeiro tem como solução técnica a coleta, 
transporte, tratamento e disposição em corpos 
hídricos. No caso de Salvador, dois emissários 
submarinos dispersam os efluentes no oceano, 
em distância e profundidades seguras. 

O segundo sistema é composto por estações de 
tratamento que atendem conjuntos habitacionais 
em locais que ainda não foram contemplados com 
o sistema principal. Visando minimizar possíveis 
problemas na operação, oriundos da construção 
e instalação realizadas pelas construtoras dos 
condomínios, a Embasa tem trabalhado para a 
normatização desses sistemas. Em 2018, eram 
operadas 136 ETEs compactas e a tendência é 
aumentar, já que, com o crescimento populacional os 
novos condomínios vão sendo construídos em regiões 
mais afastadas das cidades. 

Depois de retiradas as partículas sólidas, o esgoto 
coletado é tratado por processo biológico em que 

[GRI 103-2, 103-3, 416-1]

bactérias são o principal agente de tratamento para a 
digestão da matéria orgânica. A desinfecção é feita por 
bactérias, radiação ou cloro, resultando em um efluente 
que segue os parâmetros determinados por legislação. 

Para monitorar a qualidade dos efluentes, a Embasa 
conta com 14 laboratórios de grande porte, além 
das Unidades de Controle de Qualidade instaladas 
nas estações de tratamento e em escritórios locais. 
Em 2018, foi iniciada a reformulação do IQE, com o 
objetivo de utilizar esse indicador não apenas para 
avaliação operacional da eficiência do tratamento 
aplicado mas também para o cumprimento legal.



6564 Relatório da Administração e de Sustentabilidade | Embasa 2018Relatório da Administração e de Sustentabilidade | Embasa 2018

O IQE apura a eficiência das estações de tratamento 
esgoto para a remoção de carga orgânica (DBO) 
em relação à capacidade projetada da estação, 
incluindo estações compactas. A empresa vem 
implementando ações que visam tornar as estações 
não apenas eficientes na remoção de carga orgânica, 
mas que possibilitem o atendimento integral do 
padrão de lançamento previsto na legislação vigente. 
A partir da reformulação, iniciada em 2018, o IQE 

Até o momento não há meta estipulada para 2019 pois o 
índice encontra-se em reformulação.

Emissário passa por limpeza periódica  
Submerso a 27 metros de profundidade e com mais de 2,3 quilômetros de extensão, o emissário submarino 

do Rio Vermelho, em Salvador, passou por manutenção periódica em 2018, garantindo plenas condições de 

operação do equipamento. O serviço é realizado a cada dois anos por mergulhadores especializados que 

registraram belas imagens da fauna e flora marinha em torno da tubulação, o que sinaliza a destinação segura 

dos efluentes tratados, sem trazer prejuízos ao meio ambiente, como determina a Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 430/2011. 

Construído em 1975, o Sistema de 

Disposição Oceânica do Lucaia 

tem capacidade para condicionar e 

dispersar 8,3 mil litros de efluente por 

segundo. Seu emissário submarino, 

no Rio Vermelho, atende as áreas do 

entorno da Baía de Todos os Santos 

e localidades que vão dos bairros da 

Barra até Armação. 

2018 2017

Meta 98% 98%

Desempenho 97,84% 97,57%

Índice de Qualidade de Esgoto – IQE

Diante do cenário de desenvolvimento urbano desordenado em Salvador e região, a Embasa vem se deparando 
com problemas socioambientais crônicos que comprometem o andamento de suas atividades, especialmente 
a utilização inadequada dos equipamentos pela comunidade e dificuldade de acesso às Estações Elevatórias e 
Estações de Tratamento de Efluentes para manutenção, em decorrência da violência local.

Para fortalecer o vínculo com a comunidade, desde 2017 a empresa vem implementando o Projeto Elevar. Como 
resultado, graças ao apoio das lideranças comunitárias e moradores da região, foram retomados o acesso e a 
manutenção em 100% das estações elevatórias contempladas pelo projeto. 

Programa Se Ligue no Óleo
Lançada em 2018, a iniciativa visa sistematizar a coleta e destinação adequada do óleo de fritura, reduzindo 

os riscos de obstrução da rede. Para isso, foram disponibilizados postos de coleta nas unidades da região 

metropolitana de Salvador e também em Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da Conquista. O objetivo é expandir 

gradativamente os postos de coleta para as unidades do interior e abranger o público externo, com a implantação 

dos coletores nas lojas de atendimento. 

O programa possui três eixos fundamentais: contribuir de forma direta para a redução da degradação ambiental 

e melhoria da saúde pública; reduzir os custos envolvidos na manutenção do sistema de esgotamento; e gerar 

renda para os atores em vulnerabilidade, no caso, membros de cooperativas de reciclagem, que vão utilizar o 

material coletado na fabricação de 

produtos de limpeza.

Nos municípios em que a Embasa realizou 

obras ao longo do ano, foram promovidas 

oficinas de fabricação de sabão artesanal. 

O objetivo foi estimular o conhecimento 

dos impactos ambientais do descarte 

inadequado de óleo de cozinha usado, 

propondo a sua reciclagem por meio da 

produção de sabão.

Dados do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama) indicam que cada 

litro de óleo jogado diretamente no 

ralo ou no vaso sanitário contamina 

até 20 mil litros de água. O óleo de fritura leva 14 anos para ser totalmente absorvido pela natureza. Além da 

contaminação dos corpos d’água e danos à fauna marinha, o descarte indevido traz prejuízos imediatos, como 

entupimento de ralos e pias, atração de ratos e baratas e obstrução da rede de esgoto, por exemplo. 

PROJETO ELEVAR
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passará a avaliar a conformidade do esgoto tratado 
incorporando a amplitude dos demais parâmetros 
legais, garantindo a qualidade do efluente tratado.

No bairro de Mata Escura, foi retomada a manutenção de duas estações elevatórias, em função do apoio das 
lideranças e moradores locais e das parcerias com escolas, associações de moradores, unidade de saúde e 
grupo de teatro local, com a realização de reuniões para planejamento/ alinhamento das ações, visitas técnicas, 
diálogos socioambientais, formação de multiplicadores em Educação Ambiental, oficina de teatro e visita ao 
aterro sanitário. 
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1 Resíduos informados se referem aos materiais gerados nos sistemas de esgotamento sanitário de 106 municípios em que a Embasa 
presta os serviços de operação, manutenção e conservação.
2 Os resíduos classificados como “lodo (ETE)” se referem aos excessos de biomassa e escuma gerados durante o tratamento dos 
efluentes domésticos nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE).
3 Os resíduos classificados como “sólidos finos até 02 mm” se referem aos materiais removidos na etapa de gradeamento, por 
meio de peneiras das Estações de Condicionamento Prévio (ECP) Camarajipe e Jaguaribe que compõem o Sistema Centralizado de 
Esgotamento Sanitário de Salvador.

[GRI 306-2]Resíduos1 por tipo e método de disposição em 2018

Tipo de resíduos não 
perigosos

Peso total                     
(em toneladas)

Método de medição Método de disposição

Areia 18.984

Levantamento a partir da 

capacidade volumétrica dos 

caminhões de sucção e/ou 

do tipo caçamba.

Aterro sanitário e depósito 

municipal.

Sólidos grosseiros (“lixo”) 496.825

Levantamento a partir da 

capacidade volumétrica 

de acondicionadores e/ou 

caminhão tipo caçamba.

Aterro sanitário e depósito 

municipal.

Lodo (ETE)2 50.004,00

Estimativas a partir da capa-

cidade de armazenamento 

dos caminhões de sucção e/

ou dos leitos de secagem de 

lodo das ETEs.

Sistema de esgotamento 

sanitário centralizado e 

depósito municipal.

Sólidos finos (até 02 mm)3 206.614

Levantamento a partir da 

capacidade volumétrica de 

caçambas estacionárias.

Aterro sanitário.

Total 772.427

DESEMPENHO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRO

O processo de tratamento dos efluentes coletados inclui a retirada de resíduos sólidos, os quais são 
destinados conforme o Plano de Gestão de Resíduos da empresa e em conformidade com o Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/10). Entretanto, a falta de aterros sanitários 
controlados em alguns municípios em que a Embasa opera interfere na destinação de materiais, 
fazendo com que a empresa armazene alguns materiais em suas instalações. 

A principal dificuldade é relacionada ao biossólido (lodo proveniente do processo de digestão da matéria 
orgânica pelas bactérias, sem resíduos perigosos). Muitos municípios não aceitam receber esse 
material em seus aterros, alegando que o mesmo é contaminante ou não tem o teor de umidade adequado. 
A Embasa tem buscado ações para minimizar o impacto deste material no meio ambiente, como a utilização 
de sacos de drenagem (conhecidos como bags) para redução da umidade.

RESÍDUOS
[GRI 103-2, 103-3]
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8

O modelo de gestão da Embasa tem como um 
dos seus pilares garantir o equilíbrio econômico-
financeiro do negócio, aliado à máxima satisfação 
dos usuários, titulares e acionistas, conforme 
as estratégias do Plano Empresarial. Para isso, 
a empresa conta com planos setoriais que 
estabelecem as diretrizes para a condução 
das atividades, com destaque para o Plano de 
Investimento de Embasa (veja mais na pág. 34).

Durante o processo de definição da estratégia 
plurianual de negócios para o horizonte 2018-
2022, identificou-se a necessidade de melhoria 
dos indicadores monitorados, de modo que estes 
pudessem capturar a dinâmica de aspectos 
relacionados à eficiência da alocação dos recursos, 
ao gerenciamento e à avaliação de desempenho da 
gestão. Nesse contexto, os indicadores “Índice de 
Eficiência Operacional (IEO)” e “Margem do Fluxo 
de Caixa Operacional” foram substituídos, no nível 
estratégico, pelo indicador “Margem Ebitda”, assim 
como o “Fluxo de Caixa dos Ativos (FCA)” deu lugar 
à “Rentabilidade dos Ativos”. Saiba mais na pág. 74.

Em 2018, a receita operacional bruta de serviços 
aumentou 9,4%, atingindo R$ 3,198 bilhões. Os 
destaques foram o incremento do resultado líquido, 
que passou de R$ 179,9 milhões em 2017 para R$ 
335,1 milhões, e da margem Ebitda (relação entre 
o resultado operacional e a receita líquida), a qual 
evoluiu de 19,71% para 25,05% em 2018. 

Tais resultados demonstram a recuperação da 
eficiência operacional. Contribuíram para isso 
a restruturação e o reajuste da tarifa de água; o 
aumento da eficiência de arrecadação; o avanço do 
número de ligações de água e esgoto; e a otimização 
dos gastos, proporcionada pela metodologia de 
Gestão Matricial de Despesas (GMD).

GESTÃO E DESEMPENHO EM 2018
[GRI 103-2, 103-3]

Os valores investidos nesse ano atingiram R$ 
478 milhões, sendo direcionados para obras de 
implantação, ampliação e melhoria de sistemas 
de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário e ações de educação ambiental que 
acompanharam a execução das obras. Para 2019, 
a Embasa projeta uma disponibilidade de recursos 
para investimentos bem superior ao praticado, 
especialmente de recursos próprios. 

No campo da regulação, a atenção esteve no ato 
da não concessão da segunda parcela do ajuste 
tarifário real à Embasa, homologado pela Agência 
de Regulação do Estado da Bahia (Agersa) em 
2017, impactando na potencialidade de geração de 
recursos e planejamento da empresa. A Embasa 
solicitou um reajuste de 7,38%, composto de 4,09% 
do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) mais 3,29% da 
parcela da revisão tarifária extraordinária de 2017, 
entretanto, a Agência Reguladora só autorizou o 
valor correspondente ao IRT.

Não obstante, o fato de a Embasa ter apresentado 
evolução dos resultados econômico-financeiros 
no ano de 2018, é importante ressaltar que tal 
quadro ainda não é o bastante para garantia da 
sustentabilidade econômico-financeira de longo 
prazo, uma vez que a empresa, para melhorar a 
qualidade dos serviços, precisará gerar excedente 
econômico suficiente para garantir os grandes 
investimentos na modernização e na reposição 
da base de ativos já existentes, além de criar as 
condições que assegurem o financiamento da 
expansão dos serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário. 

TM

A receita de construção em concessões públicas de saneamento 
corresponde ao custo dos investimentos realizados pelo 
concessionário, acrescido de uma pequena margem de lucro. 
Considerando o inexpressivo valor das margens reconhecidas, 
ponderou-se o custo/benefício envolvido nesse reconhecimento, 
ou seja, a necessidade de controles sistêmicos por obras e por 
município (custo) e a margem adicional (benefícios), optando-se 
por considerar margem zero.

As análises apresentadas neste capítulo, 
excetuando aquelas relativas ao resultado do 
exercício, desconsideram os efeitos da receita 
e dos custos de construção, concentrando-se 
exclusivamente nas receitas e nos gastos oriundos 
da prestação dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário.

RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO

2018 2017 2016 2015 2014

R$ 499 
milhões

R$ 425 
milhões

R$ 395 
milhões

R$ 398 
milhões

R$ 528 
milhões

A receita e os custos de construção, introduzidos 
nas demonstrações financeiras da Embasa desde 
2009, por força de orientações do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), têm um impacto 
líquido de pequena monta no resultado final.

Receita Operacional Bruta de Serviços

Em 2018, a receita operacional bruta relativa à 
prestação de serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário atingiu R$ 3,198 bilhões, 
superando em 9,4% o alcançado no ano anterior 
(R$ 2,924 bilhões). A receita operacional líquida 
de serviços foi de R$ 2,902 bilhões, ante R$ 2,657 
bilhões registrados em 2017. 

O resultado obtido foi reflexo do aumento de 
novas ligações de água e esgoto; da readequação 
da estrutura tarifária em 2017 bem como do 
reajuste tarifário de 4,09% concedido pela Agência 
Reguladora de Saneamento Básico do Estado da 
Bahia (Agersa) a partir de junho de 2018.

RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS
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Receita Operacional Líquida de Serviços

2014 2015 2016 2017 2018

Evolução da Receita Operacional de Serviços
(R$ milhões)

O resultado líquido, que demonstra o excedente econômico gerado pela empresa, deduzidos os custos e 
despesas das receitas, registrou incremento significativo, passando de R$ 179,9 milhões, em 2017, para R$ 
335,1 milhões em 2018.

RESULTADO LÍQUIDO
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Evolução das Taxas de Crescimento das Receitas

7,9%

8,0%

7,6%

7,2%

9,5%
10,5%

10,6%
9,3%

9,4%

9,2%

Receita Operacional Bruta de Serviços
Receita Operacional Líquida de Serviços

2014 2015 2016 2017 2018

Evolução da Margem Bruta Ajustada

A margem bruta ajustada (relação entre o lucro 
bruto e a receita operacional líquida, sem considerar 
a receita e o custo de construção) mensura a 
capacidade da atividade operacional da empresa 
gerar excedente econômico, afastando da base de 
cálculo as receitas e despesas que não são geradas 
pelos ativos operacionais. Pode-se observar a 
manutenção da tendência de recuperação do 
desempenho operacional revertida a partir de 2016, 
alcançando 35,7% em 2018.

Em 2018 foi registrada a aceleração do comportamento das despesas comerciais de 22,4%, apesar da 
desaceleração ocorrida no ano anterior. A dinâmica dessa natureza de gasto é fortemente influenciada pelas 
perdas por inadimplência, incluídas as provisões para devedores duvidosos e as perdas no recebimento de 
crédito.

Os gráficos a seguir apresentam a evolução e as taxas das despesas comerciais, bem como a evolução do 
percentual de perdas por inadimplência.

MARGEM BRUTA AJUSTADA

DESPESAS COMERCIAIS

2014 2015 2016 2017 2018

35,6%

31,6%

33,5%
33,8%

35,7%

Evolução das Despesas Comerciais (R$ milhões) Evolução das Taxas de Crescimento das Despesas
Comerciais
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Despesas Comerciais exceto Perdas por Inadimplência Despesas Comerciais exceto Perdas por Inadimplência 
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15,1%

4,2%

35,3%

-19,9%0,1%

22,4%

6,7%

4,5%
-1,9%

-24,8%

Evolução do Resultado Líquido (R$ milhões)

63,3
37,1

99,4

179,9

335,1

2014 2015 2016 2017 2018

As despesas de natureza administrativa, que são gastos de áreas de suporte ao negócio, apresentaram 
desaceleração de 19,6%, passando de R$ 483,2 milhões, em 2017, para R$ 388,4 milhões em 2018. Porém, 
excluindo da base de cálculo as despesas com depreciação e provisões, observa-se o crescimento de 3,5% em 
relação a 2017.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Evolução das Despesas Administrativas   (R$ milhões)
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Evolução das Taxas de Crescimento das Despesas
Administrativas
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Em 2018, os custos dos serviços tiveram um incremento de 6,20%, variação inferior ao crescimento registrado 
de 2016 para 2017, que foi de 9,97%. Contribuição relevante para os resultados foi a implementação, no 
exercício anterior, da metodologia de Gestão Matricial de Despesa (GMD), que visa otimizar a execução 
orçamentária do custeio, conforme demonstram os gráficos abaixo:

CUSTOS DOS SERVIÇOS 

Evolução dos Custos dos Serviços (R$ milhões )
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Demonstra o comportamento das perdas por 
inadimplência em relação à Receita Operacional 
Líquida (ROL). Em 2018, as perdas por inadimplência 
prejudicaram o resultado da empresa em R$ 243,48 
milhões, quantia 25% superior em relação ao ano 
anterior, enquanto que a ROL evoluiu 9,2%. Esse 
descompasso causou um aumento da fatia da ROL 
consumida pelas perdas por inadimplência, as quais 
evoluíram 8,4% contra 7,3% registrados em 2017.

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDAS POR INADIMPLÊNCIA 
EM RELAÇÃO À RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)

Evolução do % de Perdas por Inadimplência / ROL

2014 2015 2016 2017 2018

8,4% 8,4% 8,4%

10,9%

7,3%

Os indicadores de endividamento demonstram que vem reduzindo o comprometimento da capacidade de 
geração de caixa da empresa (Ebitda) para cobrir os pagamentos do serviço da dívida. Ao mesmo tempo, o 
nível de endividamento ou estoque da dívida, verificado pela razão entre a dívida líquida e o Ebitda, teve uma 
melhora significativa, decorrente da aceleração acentuada do Ebitda e da redução da dívida líquida.

A estrutura de capital da Embasa demonstra que o ativo da empresa é financiado em maioria por recursos 
próprios. Em 2018, os recursos oriundos do capital de terceiros (passivo total) representaram 27,43% do ativo 
e o patrimônio líquido registrado foi de R$ 5,83 bilhões, frente a R$ 5,54 bilhões em 2017.

O indicador “Dívida líquida/Ebitda” sofreu alteração de conceito após a revisão das covenants (condicionantes) 
do contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A 
partir de 2018, a dívida oriunda da Parceria Público-Privada (PPP), representada pela conta passivo financeiro 
– PPP de curto e longo prazo, não compõe mais a dívida líquida. Este fato provocou alteração nos valores da 
dívida onerosa e da dívida líquida e no indicador “Dívida líquida/Ebitda”. 

A Embasa optou por apurar o indicador “Dívida de curto prazo/Dívida total” incluindo no numerador todas 
as dívidas de curto prazo dispostas no passivo circulante, diferentemente do entendimento anterior, que 
restringia a apenas as dívidas onerosas de curto prazo. Por essas razões, os valores publicados neste 
Relatório para os anos de 2017 e 2016 são diferentes dos apresentados na edição anterior do documento.

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO

  2018 2017 2016

Dívida onerosa/Ebitda (x 100)  1,03 1,54 2,33

Dívida líquida R$ 467 milhões R$ 611 milhões R$ 806 milhões

Dívida onerosa/Ebitda (x 100) 0,64 1,17 2,04

Passivo/Ativo total 27,43% 28,52% 28,97%

Conforme premissa de mercado e covenants (condicionantes) de contratos com BNDES, há expectativa de que a Dívida Líquida /Ebitda seja inferior a 3,0. 

Assim sendo, observa-se que ao longo dos últimos anos a Embasa tem demonstrado índices cada vez menores, evidenciando que a dívida líquida está 

comprometendo parcela cada vez menor do Ebitda gerado. Em que pese não ter meta, os demais indicadores são úteis para a alta direção acompanhar a 

estrutura de capital da empresa, a fim de controlar o nível de endividamento.

[GRI 201-4]

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO GOVERNO EM 2018

Orçamento Geral da União (OGU)

Valores recebidos do Governo Federal (OGU), por meio de termos de compromisso, para investimento na ampliação e 
implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 1 e 2).

Caixa Econômica Federal/Ministério das Cidades R$ 45.786.339,83

Fundação Nacional de Saúde (Funasa)/Ministério da Saúde R$ 21.387.215,79

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf)/
Ministério da Integração Nacional

R$ 1.416.332,65

Total OGU R$ 68.589.888,27

Benefícios Fiscais do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)

Referem-se aos benefícios obtidos pela Embasa por meio de laudo constitutivo emitido pela Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) / Ministério de Integração Nacional, em março de 2015. Válidos até dezembro 
de 2024, os benefícios ampliam a cobertura dos serviços prestados (água e esgotamento sanitário), alavancam os 
investimentos da companhia e geram empregos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos baianos, 
reforçando a importância dos incentivos fiscais sob a gestão da Sudene para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Os 
valores apurados foram calculados com base no lucro de exploração dos serviços prestados pela empresa. 

Redução de 75% do IRPJ
Consiste em manter na companhia o valor correspondente a 75% do IRPJ devido sobre o lucro 
de exploração, para aplicação em investimentos que ampliem sua capacidade produtiva.

R$ 100.444.275,53

Redução por Reinvestimento de 30% do IRPJ
Dos 25% do IRPJ devido sobre o lucro de exploração, e sobressalentes após a realização 
do Benefício fiscal de Redução de 75% do IRPJ, 30% é depositado em uma conta de fundo 
no Banco do Nordeste do Brasil (BNB), acrescentando-se 50% do valor depositado a 
título de contrapartida, com recursos próprios, resultando num total depositado em que 
2/3 corresponde ao valor retido do IRPJ devido e 1/3 à contrapartida. Findado o exercício 
financeiro/contábil, a Embasa apresenta um projeto à Sudene para que esta aprove a 
utilização dos valores depositados em aquisições de máquinas e equipamentos.

R$ 6.027.603,65

Total IRPJ R$ 106.471.879,18

Tesouro do Estado da Bahia

Valores recebidos do Governo Estadual (Tesouro do Estado) para investimento na ampliação e implantação de sistemas 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Contrapartida PAC R$ 275.549,93

Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza (Funcep) R$ 17.601.518,62

Outros Convênios R$ 7.981.546,94

Total Tesouro do Estado da Bahia R$ 25.858.615,49

TOTAL GERAL R$ 200.920.382,94
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Em 2018, a “Margem Ebitda” passou a integrar o 
portfólio de indicadores estratégicos da Embasa. 
A análise dos seus resultados proporciona a 
visão econômica do desempenho e reflete a 
capacidade de geração de caixa da empresa.  Ao 
mesmo tempo, a “Margem Ebitda” permite realizar 
análises comparativas entre os níveis de eficiência 
operacional da Embasa e outras empresas 
correlatas. Adicionalmente, esse indicador 
sintetiza o comportamento do “Índice de Eficiência 
Operacional (IEO)” e “Margem do Fluxo de Caixa 
Operacional”, que passaram a ser monitorados 
setorialmente na estrutura de análise crítica do 
desempenho.

Conforme pode ser verificado no gráfico ao lado, 
a empresa obteve um incremento de 84,05% em 
apenas dois anos, saindo de R$ 395 milhões de 
Ebitda, em 2016, para R$ 727 milhões em 2018. 
Essa aceleração do desempenho operacional 
decorre, em especial, pela reestruturação tarifária, 
pela busca de eficiência na medição dos volumes 
de água disponibilizados e pela mudança do 
modelo de gestão do custeio, cuja adoção da 
Gestão Matricial de Despesas (GMD) otimizou 

EBITDA (R$ mil)

Margem EBITDA 

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

438.786

21,40%

433.128

19,71%

395.567

16,46%

523.752

19,71%

727.021

25,05%

o controle dos gastos. Cabe mencionar que as 
despesas trabalhadas no GMD saíram de uma base 
de dados analisada de R$ 1,31 bilhão em 2017 para 
R$1,23 bilhão em 2018 evitando gastos na ordem 
de R$ 107,7 milhões, a partir do acompanhamento 
e controle cruzado das despesas e ações voltadas 
para o alcance das metas envolvendo todo corpo 
estratégico, tático e operacional da empresa.

A Margem Ebitda, relação entre o resultado operacional 
e a receita líquida, evoluiu de 19,71% para 25,05% 
em 2018, demonstrando que a empresa reverteu a 
tendência de queda apresentada até o ano de 2016.

IE

EBITDA E MARGEM EBITDA

O indicador “Rentabilidade dos Ativos” utiliza o 
Ebitda como parcela relativa da base de ativos, 
demonstra o retorno econômico gerado pelos ativos 
operacionais, e proporciona análises comparativas 
de rentabilidade com outras empresas.

No ano de 2018 houve uma significativa melhora do 
retorno econômico gerado pelos ativos da empresa, 
saindo de uma rentabilidade dos ativos de 3,29% 
para 4,56%. 

RENTABILIDADE DOS ATIVOS, GIRO DOS ATIVOS E DESPESA
DE EXPLORAÇÃO SOBRE ATIVOS

Rentabilidade dos Ativos 2018 2017 2016

Meta 3,42% - -

Desempenho 4,56% 3,29% 2,60%

O resultado representa uma aceleração de 39% em 
relação ao exercício anterior e de 75% em relação a 
2016.

O indicador rentabilidade da base de ativos é 
influenciado diretamente pelos comportamentos 
de dois outros indicadores: Giro dos Ativos e 
Despesa de Exploração sobre Ativos. O Giro dos 
Ativos indica a capacidade que a base de ativos 
da empresa tem de gerar receita operacional, ou 
seja, o nível de eficiência da empresa em gerar 
receita como participação relativa da sua base 
de ativos. 

Como pode ser verificado no quadro a seguir, 
houve uma aceleração do giro, no exercício de 

2018, de 16% em relação ao exercício anterior.

 Giro dos Ativos 2018 2017 2016

Meta 17,14% 17,76% -

Desempenho 18,21% 15,75% 19,94%

A Despesa de Exploração dos Ativos indica a 
eficiência dos custos utilizados para movimentar 
a base de ativos, como participação relativa desta 
mesma base de ativos. O ano de 2018 encerrou 
com um resultado de custos como participação 
da base de ativos de 4% negativo em relação a 
2017. Em comparação com o exercício de 2016, o 
ganho de eficiência chega a 21%.

Despesa de
exploração dos ativos 2018 2017 2016

Meta 13,59% 13,76% -

Desempenho 13,92% 13,38% 16,87%

Desta forma, se no exercício houve ganho de 
eficiência nos indicadores Giro do Ativo e Despesa 
de Exploração sobre o Ativo, consequentemente 
esse comportamento irá se refletir na melhoria 
da rentabilidade da base dos ativos.

Indicador de suma importância para a Embasa, a 
eficiência da cobrança mede a eficácia do processo 
de arrecadação total, composta pela arrecadação 
do faturamento do ano e de anos anteriores, 
resultante da prestação dos serviços da empresa 
aos seus clientes. Com o resultado final do ano 
de 2018 muito próximo ao desafio estabelecido, o 
não alcance da meta de eficiência da cobrança se 
deu em virtude, principalmente, do desempenho 
do índice de recuperação de faturamento de anos 
anteriores, o qual ficou abaixo do previsto. Este 
desempenho resultou em ações e projetos para 
a melhoria do resultado deste indicador em 2019, 
cuja meta é 93,5% de eficiência

Para a categoria particular, destaca-se o projeto 
de centralização da cobrança, que incluiu a 
contratação de empresas especializadas em 
cobrança administrativa e encaminhamento dos 
usuários com débito para protesto em cartório – 
ações menos onerosas do que a suspensão do 

EFICIÊNCIA DA COBRANÇA GLOBAL 

fornecimento de água e da cobrança judicial. A 
etapa principal do projeto, referente à implantação 
de solução para segmentar os usuários por risco 
de inadimplência, está em fase de contratação e 
possibilitará ações de cobrança específicas para 
o perfil de cada usuário. A empresa também vem 
utilizando a ferramenta da restrição ao crédito 
(negativação) desde 2008, e até dezembro de 2018 
já foram negativados mais de 1,457 milhão de 
usuários.

Quanto às ações de campo, a empresa vem utilizando 
contratos específicos de combate à fraude, contratos 
de cobrança por risco e performance, e estudando 
uma nova metodologia para recuperação de inativas 
a ser implantada em 2019. 

Para os usuários da categoria pública, além das 
cobranças por e-mail, telefone e visitas, a empresa 
vem adotando notificações extrajudiciais para 
órgãos públicos das esferas municipais e 
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estadual, totalizando quase R$ 364 milhões de débito 
cobrados em 2018, além de protesto de municípios 
inadimplentes. Ademais, foi aprovada junto à Diretoria 
Executiva, uma régua de cobrança específica para 
hospitais e clínicas, particulares e públicas. 

Eficiência da cobrança global 2018 2017 2016

Meta 93,06% 92,30% 91,64%

Desempenho 92,20% 92,23% 92,11%

Nota-se uma evolução na saúde financeira da 
Embasa nos últimos três anos, sendo que o 
crescimento registrado em 2018 foi no mesmo 
patamar do apresentado em 2017. Os principais 
motivos que impulsionaram positivamente os 
resultados foram o crescimento da receita, em 
função da reestruturação tarifária e do reajuste 
ocorridos no exercício anterior, bem como a 
realização de gastos com pessoal e com serviços, 
que ficaram abaixo do previsto. 

O Valor Econômico Adicionado representa o 
excedente econômico gerado pela empresa, 
que corresponde à diferença entre os valores 
agregados por meio de bens vendidos e serviços 
prestados e os bens e serviços consumidos para 
produzi-los em determinado período, e detalha de 
que forma este valor foi distribuído para sociedade. 
Nota-se uma evolução de 20,5% na geração deste 
excedente econômico em 2018 quando comparado 
com o ano anterior. 

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE CAIXA

Índice de 
eficiência de caixa 2018 2017 2016

Meta 1,141 1,086 1,098

Desempenho 1,200 1,181 1,110

IE

Simula o resultado de caixa no período, considerando além das 

entradas e saídas realizadas, as contas vencidas e não pagas. Não 

são considerados os gastos de investimentos neste indicador. Valores 

superiores a um indicam que as entradas são suficientes para honrar 

todos os compromissos do período (pagos ou não pagos).

Em dezembro de 2018, a Diretoria Executiva e 
o Conselho de Administração aprovaram uma 
campanha de negociação dos débitos de órgãos 
municipais, prevista para o primeiro trimestre de 
2019. 

[GRI 201-1]

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA

Deste, a maior parcela (R$ 599,6 milhões; 39%) 
foi distribuída aos colaboradores em forma 
de remuneração direta, benefícios e Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Em 
seguida, tem-se o governo por meio dos impostos, 
taxas e contribuições (R$ 426,4 milhões; 28%), 
a remuneração do capital próprio representado 
pelo lucro líquido (R$ 335,1 milhões; 22%) e a 
remuneração do capital de terceiros com as 
despesas incorridas a título de juros e aluguéis (R$ 
173, 2 milhões; 11%).

 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA (EM R$ MIL) 2018 2017 2016

G
ER

AÇ
ÃO

 D
O

 V
AL

O
R 

AD
IC

IO
N

AD
O

Receitas 3.655.885 3.333.661 2.972.065

Água, esgoto e serviços 3.197.858 2.924.042 2.645.485

Provisão para redução ao valor recuperável de contas a
receber de clientes (41.930) (15.151) (68.734)

Outras receitas (construção) 499.957 424.770 395.314

Insumos adquiridos de terceiros (1.890.589) (1.841.260) (1.690.210)

Materiais consumidos (179.230) (140.004) (123.803)

Material, energia, serviços de terceiros e outros (1.400.934) (1.428.495) (1.236.464)

Perda/recuperação de valores ativos (310.425) (272.761) (329.943)

Valor adicionado bruto 1.765.296 1.492.401 1.281.855

Depreciação e amortização (366.529) (354.686) (312.854)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 1.398.767 1.137.715 969.001

Valor adicionado recebido em transferência 135.574 135.425 211.130

Receitas financeiras 134.920 134.795 210.537

Aluguéis 654 630 593

Valor adicionado total a distribuir 1.534.341 1.273.140 1.180.131

D
IS

TR
IB

U
IÇ

ÃO
 D

O
 V

AL
O

R 
AD

IC
IO

N
AD

O

Pessoal 599.585 550.507 517.522

Remuneração direta 363.252 342.165 326.406

Benefícios 200.630 174.542 156.128

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 35.703 33.800 34.988

Impostos, taxas e contribuições 426.443 403.677 413.538

Federais 425.213 403.290 415.542

Estaduais 77 95 (2.054)

Municipais 1.153 292 50

Remuneração de capitais de terceiros 173.206 139.049 149.625

Juros 143.536 107.975 125.212

Aluguéis 29.670 31.074 24.413

Remuneração de capitais próprios 335.107 179.907 99.446

Lucro líquido do exercício 335.107 179.907 99.446

[GRI 201-1]
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[GRI 201-1]

BALANÇO SOCIAL – MODELO IBASE (EM R$ MIL)

1 - Base de Cálculo 2018 2017

Receita líquida (RL) 3.402.140 3.082.077

Resultado operacional (RO) 335.107 179.907

Folha de pagamento bruta (FPB) 520.379 494.437

2 - Indicadores Sociais Internos  Valor % sobre FPB % sobre RL Valor % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 44.795 8,61% 1,32% 38.527 7,79% 1,25%

Encargos sociais compulsórios 142.213 27,33% 4,18% 137.939 27,90% 4,48%

Previdência privada 21.774 4,18% 0,64% 21.210 4,29% 0,69%

Saúde 60.434 11,61% 1,78% 54.660 11,05% 1,77%

Segurança e saúde no trabalho 3.216 0,62% 0,09% 2.853 0,58% 0,09%

Educação 1.323 0,25% 0,04% 525 0,11% 0,02%

Cultura 9 0,00% 0,00% 17 0,00% 0,00%

Capacitação e desenvolvimento profissional 1.035 0,20% 0,03% 612 0,12% 0,02%

Assistência social 19.737 3,79% 0,58% 16.763 3,39% 0,54%

Participação nos lucros ou resultados 32.986 6,34% 0,97% 25.787 5,22% 0,84%

Outros 2.646 0,51% 0,08% 2.941 0,59% 0,10%

Eventos técnicos e sociais internos 1.704 0,33% 0,05% 1.318 0,27% 0,04%

Total - Indicadores sociais internos 331.873 63,78% 9,75% 303.152 61,31% 9,84%

3 - Indicadores Sociais Externos Valor % sobre RO % sobre RL Valor % sobre RO % sobre RL

Educação 339 0,10% 0,01% 345 0,19% 0,01%

Cultura 110 0,03% 0,00% 5 0,00% 0,00%

Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Esporte 222 0,07% 0,01% 79 0,04% 0,00%

Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Outros 3.545 1,06% 0,10% 3.988 2,22% 0,13%

Eventos técnicos sociais externos 34 0,01% 0,00% 9 0,01% 0,00%

Total das contribuições para a sociedade 4.250 1,27% 0,12% 4.426 2,46% 0,14%

Tributos (excluídos encargos sociais) 404.866 120,82% 11,90% 368.562 204,86% 11,96%

Total - Indicadores sociais externos 409.116 122,09% 12,03% 372.988 207,32% 12,10%

4 - Indicadores Ambientais Valor % sobre RO % sobre RL Valor % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados com a produção/ operação
da empresa

2.000 0,60% 0,06% 284 0,16% 0,01%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 5.162 1,54% 0,15% 5.546 3,08% 0,18%

Total dos investimentos em meio ambiente 7.162 2,14% 0,21% 5.830 3,24% 0,19%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar 
resíduos, o consumo em geral na produção/operação e aumentar a 
eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa

(  ) não possui metas
(  ) cumpre de 51 a 75%
(  ) cumpre de 0 a 50%

(X) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas
(  ) cumpre de 51 a 75%
(  ) cumpre de 0 a 50%

(X) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2018 2017

Número de empregados (as) ao final do período 5.039 4.577

Número de admissões durante o período 635 28

Número de estagiários (as) 73 133

Número de empregados (as) acima de 45 anos 2.187 2.170

Número de mulheres que trabalham na empresa 1.440 1.261

Percentual de cargos de chefia ocupados por mulheres 29,59% 28,57%

Número de negros (as) que trabalham na empresa1 3.526 847

Percentual de cargos de chefia ocupados por negros (as)1 63,25% 12,72%

Número de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 78 55

6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania                                                                                 
empresarial

2018 2017

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 17,42 15,00

Número total de acidentes de trabalho 42 402

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa 
foram definidos por:

(  ) direção
(X) direção e 

gerências

(  ) todos 
(as) empre-
gados (as)

(  ) direção
(X) direção e 

gerências

(  ) todos 
(as) empre-
gados (as)

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho 
foram definidos por:

(  ) direção e 
gerências

(X) todos 
(as) empre-
gados (as)

(  ) todos 
(as) + Cipa

( ) direção 
e gerências

(X) todos (as) 
empregados 

(as)

( ) todos (as) 
+ Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e 
à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se 
envolve

(X) segue as 
normas da 

OIT

(  ) incentiva 
e segue a 

OIT

(  ) não se
 envolve

(X) segue as 
normas da 

OIT

( ) incentiva  
e segue a 

OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção
(  ) direção e 

gerências

(X) todos 
(as) empre-
gados (as)

(  ) direção
(  ) direção e 

gerências

(X) todos 
(as) empre-
gados (as)

A participação dos lucros ou resultados contempla: (  ) direção
(  ) direção e 

gerências

(X) todos 
(as) empre-
gados (as)

(  ) direção
(  ) direção e 

gerências

(X) todos 
(as) empre-
gados (as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:

(  ) não são 
considera-

dos

( ) são 
sugeridos

(X) são 
exigidos

(  ) não são 
considera-

dos

( ) são
sugeridos

(X) são 
exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de 
trabalho voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve

(X) apoia
(  ) organiza 
e incentiva

(  ) não se 
envolve

(X) apoia
( ) organiza 
e incentiva

Valor adicionado total a distribuir (em R$ mil): Em 2018: 1.534.341 Em 2017: 1.273.140

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

27,79% governo
39,08% colaboradores (as)
___% acionistas3

11,29% terceiros
21,84% retido

31,71% governo
43,24% colaboradores (as)
___% acionistas3

10,92% terceiros
14,13% retido

7 - Outras Informações

Os dados apresentados incluem as receitas de construção.
1 Para 2018 foram incluídos os pardos nos quantitativos de empregados negros e de gestores negros, por essa razão houve aumento em relação ao ano anterior.
2 O número de acidentes em 2017 foi corrigido, por isso o valor informado neste Relatório é diferente do que consta no documento ano-base 2017. 
3 O valor distribuído a acionistas é destinado apenas aos acionistas minoritários e corresponde a 0,01%.
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RELACIONAMENTO 
COM PARTES    
INTERESSADAS

IDENTIFICAÇÃO E ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

A partir do diagnóstico para implementação do 
Modelo de Excelência na Gestão (MEG) da Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ), realizado em 2016, a 
Embasa iniciou a revisão das ações de engajamento 
e o seu alinhamento com a estratégia organizacional. 

A estruturação do processo de relacionamento 
com as partes interessadas, realizada sob a 
coordenação da Gerência de Planejamento 
Estratégico (TPLE), contempla a identificação e 
priorização das partes interessadas relevantes 
para o negócio e a estratégia da empresa. Também 
envolve a compreensão de suas necessidades 
e expectativas e a definição da estratégia de 
comunicação da liderança com elas, visando 
práticas mais éticas e transparentes.

A identificação e priorização das partes interessadas 
ocorreu durante oficinas realizadas nos meses de abril 

[GRI 102-42]

e maio, em que participaram 36 gestores e técnicos, 
representando todas as diretorias. O trabalho utilizou 
como referência a Norma AA1000 e a metodologia 
do MEG/FNQ, entre outras. Como resultado, foram 
elencados nove grupos prioritários para engajamento, 
conforme quadro na próxima página O trabalho vai 
subsidiar a elaboração dos planos de relacionamento 
pelas áreas corporativas, os quais serão submetidos 
à aprovação da Diretoria Executiva. 

Além de manter canais de comunicação para 
recebimento de demandas de diversos públicos 
(Ouvidoria, Call Center e Fale Conosco), a Embasa 
desenvolve ações com o envolvimento das 
comunidades nas áreas de influência (mais 
detalhes na pág. 95), bem como participa de 
iniciativas externas e de organizações que são 
estratégicas para o setor de saneamento básico.

Iniciativas externas que a Embasa apoia e/ou participa  [GRI 102-12, 102-13]

• Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (Aesbe), com participação em nove 
câmaras técnicas.

• Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes).
• Conselho das Cidades da Bahia (ConCidades).
• Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH), com participação em câmaras técnicas.
• Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH).
• Comitês de Bacias Hidrográficas, totalizando 13: Corrente, Contas, Grande, Verde/Jacaré, Leste, 

Salitre, Recôncavo Norte/Inhambupe, Paraguaçu, Itapicuru, Recôncavo Sul, Itanhém e Jucuruçu, 
Frades/Buranhém e Santo Antônio, e Paramirim/ Santo Onofre.

• Conselhos Gestores de Unidades de Conservação.
• Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social.
• Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas.
• Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM).
• Programa Água para Todos, do Governo Estadual.
• Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
• Programa Pró-Saneamento.
• Programa Com + Água, do Governo Federal, realizado em oito municípios em 2018, que visa com-

bater as perdas de água.
• Programas Partiu Estágio, Mais Futuro e Primeiro Emprego, do Governo da Bahia.
• Programa Recicla CAB, instituído pela Superintendência de Construções Administrativas da 

Bahia (SUCAB), visa reaproveitar resíduos de papel e papelão gerados no Centro Administrativo 
da Bahia (CAB), onde está localizada a sede da Embasa.
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STAKEHOLDERS 
[GRI 102-40]

ENGAJAMENTO [GRI 102-43]

FORMA OBJETIVO FREQUÊNCIA

Governo e 
acionistas

Assembleia Geral Fórum de instância deliberativa superior. Anual

Reuniões do Conselho
de Administração (CA)

Deliberar assuntos referentes à empresa. Mensal

Reuniões do
Conselho Fiscal

Avaliar assuntos referentes à empresa. Mensal

Reuniões de Diretoria Acompanhar a execução da estratégia aprovada pelo CA. Semanal

Reuniões com a alta 
gestão

Cumprimento de acordos e políticas públicas com base 
na legislação e regulamento setorial.

Conforme demanda

Clientes

Palestras Promover o consumo consciente e sustentável. Conforme demanda

Informações na conta
Informar sobre a empresa, os serviços, e promover o 

consumo consciente e sustentável.
Mensal

Guia do Usuário Informar sobre a empresa e os serviços por ela prestados. Conforme demanda

Pesquisa de Satisfação
Conhecer a opinião sobre os diversos aspectos dos 

serviços oferecidos.
Anual

Poder concedente

Encontros regionais
Por meio de diálogos e reuniões, avaliar demandas dos 

titulares e negociar contratação.
Trimestral

Pesquisa de satisfação
Conhecer a opinião sobre os diversos aspectos dos 

serviços oferecidos.
Bianual

Força de trabalho

Reuniões gerenciais
programadas

Proporcionar o nivelamento das ações da empresa e o 
acompanhamento do planejamento. Organizado pela 

alta direção.
Quadrimestral

Reuniões setoriais
Proporcionar alinhamento das demandas e cumprimento 

do planejamento estratégico.
Mensal

Comissões, comitês e 
grupos de trabalho

Discutir e subsidiar tomada de decisão em temas 
específicos.

Conforme demanda

Fornecedores
Reunião com fornecedores 

estratégicos
Tratar questões contratuais e de fornecimento de serviços/

materiais via reuniões de relacionamento e diálogos.
Anual

Sociedade

Reuniões de consulta 
pública

Promover a participação e o controle social das 
comunidades beneficiadas pelas obras.

Conforme demanda

Reuniões comunitárias
Fomentar a integração da empresa com

a sociedade.
Conforme demandaRelacionamentos diretos 

com os representantes 
locais

Projetos e eventos 
socioambientais

Disseminar a cultura de conservação socioambiental e 
valorização da água.

Conforme demanda

Press releases, reuniões, 
entrevistas e diálogos

Garantir a divulgação correta sobre as 
responsabilidades da Embasa em notícias.

Diária

Meio ambiente

Diálogo e reuniões Controle e regularização. Conforme demanda

Consulta (Pesquisa) Fiscalização / Controle e Regularização (licenciamento). Bianual

Órgão regulador

Diálogo e resolução de 
conflito

Atender ao regulamento da prestação dos serviços, bem 
como ao prazo de retorno das informações e relatórios.

Conforme demanda e 
reuniões

programadasParceria Contabilidade regulatória.

Agências de 
fomento

Reuniões gerenciais
Discutir reuniões e pactuar prazos para resolução de 

entraves dos empreendimentos.
Conforme demanda

Vinculado diretamente à Ouvidoria Geral do 
Estado, o canal recebe demandas do público 
interno e externo para qualquer assunto pertinente 
à empresa, incluindo registro sobre conduta 
irregular de empregados. A Ouvidoria já está em 
conformidade com a Lei Federal nº 13.460/2017, 
que entrou em vigor em junho, e que dispõe sobre 
a participação, proteção e defesa dos direitos dos 
usuários de serviços públicos.

O número de manifestações foi 26% maior do 
que o registrado no ano anterior. A intensificação 
de reclamações via Agência Reguladora de 
Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa), 
que ganhou visibilidade ao ter o número de telefone 
0800 inserido nas faturas de água, contribuiu 

para o incremento. A padronização do sistema, 
e consequentemente das categorizações das 
manifestações, a partir do funcionamento do 
0800 da Agersa, contribuíram para variações 
nos quantitativos das rubricas “reclamação” e 
“denúncias” de 2017 para 2018.

De todas as demandas recebidas no ano, 82% 
foram respondidas em até 20 dias, que é o prazo 
estipulado pela Embasa. A meta para 2019 é 
responder 84% das manifestações antes desse 
prazo, que é 10 dias a menos que o previsto na lei. 

As principais informações das manifestações 
são encaminhadas mensalmente para o Diretor 
Presidente. O Ouvidor também participa nas 
reuniões semanais de diretoria, nas quais são 
tratados os assuntos mais relevantes da empresa 
e da Ouvidoria. 

OUVIDORIA
TM

[GRI 102-44]

2018 2017

Reclamação 9.126 90,00% 6.211 77,56%

Solicitação 490 4,83% 542 6,77%

Denúncia 433 4,27% 1.188 14,84%

Informação 62 0,61% 46 0,57%

Elogio 14 0,14% 10 0,12%

Recurso 8 0,08% 5 0,06%

Sugestão 7 0,07% 6 0,07%

Total 10.140 100% 8.008 100%

Número % do total

Falta de água 2.103 20,7%

Obstrução de rede esgoto 1.566 15,4%

Cobrança indevida de
valores na conta de água

908 8,9%

Vazamentos de água 690 6,8%

Abastecimento
ineficiente de água

651 6,4%

Denúncias recebidas em 2018

Reclamações recebidas em 2018

Total de manifestações recebidas pela Ouvidoria

Cinco principais assuntos recebidos pela
Ouvidoria em 2018

Vazamento de esgoto 178

Ligação clandestina de água 129

Conduta duvidosa de
servidor / funcionário

47

Denúncia de desperdício de água 17

Irregularidade na ligação
da rede de água

13

Outros 49

Total 433

Falta de água / abastecimento
ineficiente / carro pipa

2.865

Obstrução de rede de esgoto 1.566

Relações de consumo 1.201

Vazamentos de água 690

Abastecimento ineficiente de água 651

Outros 2.162

Total 9.135
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A Embasa envida esforços para alcançar a 
universalização do acesso à água tratada e ao 
esgotamento sanitário nos municípios em que 
opera, sempre associada à melhoria na prestação 
dos serviços, por isso vem aprimorando os canais 
de comunicação e as ferramentas de avaliação 
da satisfação dos clientes. Dois indicadores que 
auxiliam na avaliação desse processo são o “Índice 
de reclamações e comunicação de problemas” e o 
“Índice de serviços realizados no prazo”.

Para ampliar o acesso a serviços e informações, 
em 2018 foram lançados o aplicativo da Embasa 
para celular e a Agência Virtual, disponível no 
site. Neles, é possível solicitar serviços como 
segunda via e religação, comunicar vazamentos e 
falta de água e denunciar irregularidades. O site 
também passou a contar com a seção “Avisos”, 
exclusiva para divulgação de interrupções 
no fornecimento de água para realização de 
serviços de manutenção em redes distribuidoras 
e equipamentos de sistemas de abastecimento 
operados pela empresa. 

Outra forma de levar serviços para a comunidade é 
por meio de ações itinerantes. Em uma dessas ações, 
o escritório local de Senhor do Bonfim atendeu, 
ao longo de três dias, cerca de 200 moradores da 
comunidade de Tijuaçu com serviços de solicitação 
de nova ligação e religação de água, cadastramento 
na tarifa social e negociação de débitos. Os 
moradores locais e de distritos vizinhos também 
obtiveram informações sobre consumo consciente 
da água, limpeza dos reservatórios domiciliares e 
funcionamento dos sistemas de abastecimento.

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
TM

[GRI 102-43, 102-44]

Pesquisa de satisfação dos clientes que 
usam o 0800

Em julho de 2017, a central de relacionamento 
0800 da Embasa, que registra cerca de 165 mil 
atendimentos por mês, iniciou a pesquisa de 
satisfação dos usuários do canal, por meio da 
ferramenta “Unidade de Resposta Automática 
(URA)”. Os resultados obtidos em 2018 superaram 
a meta de 80% de satisfação em todos os meses, 
chegando a 82,17% em dezembro.

 

Índice de Reclamações e Comunicação de 
Problemas

2018 2017 2016

Meta 257,23 313,87 315,07

Desempenho 270,5 270,77 330,39

IE

Mede a relação do total de ocorrências / insatis-
fações registradas pelo cliente para 1 mil ligações 
ativas de água e/ou esgoto. O índice é apurado por 
tipo de operação: Água, Esgoto e Comercial. 

Embora o resultado obtido em 2018 tenha sido 5% 
superior ao estipulado para o ano, nota-se a esta-
bilização no desempenho em relação ao ano an-
terior mesmo com o crescimento das operações. 
A meta foi mantida em 257,23 para o ano de 2019.

2018 2017 2016

Número de insatisfações detectadas 1.174.001 1.144.028 1.340.269

Número de solicitações de serviços – categoria “Reclamação” 319.867 313.499 294.190

Número de ligações de água ativas e de ligações de esgoto 4.338.946 4.225.152 4.056.599

Índice de serviços realizados no prazo 

Contribuição social  [GRI 203-2]

A Embasa implantou algumas iniciativas que têm contribuído para o acesso da população mais carente 
aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, possibilitando melhorias do ponto de 
vista social e de saúde pública. 

Apesar do melhor desempenho, o resultado de 
2018 foi abaixo da meta, por dois motivos: não 
cumprimento de prazos referentes a 52 serviços, 
os quais corresponderam a 61,3% das solicitações, 
e aumento significativo de solicitações – cerca de 
100 mil a mais em relação ao ano anterior.

2018 2017 2016

Meta 92,02% 82% 80%

Desempenho 89,96% 91,02% 90,07%

IE

Um dos serviços que mais impactou o resultado foi o de ligações de água, por isso o fluxo de atendimento 
dever ser revisto. A meta estipulada para 2019 é atender 92,02% das solicitações dentro do prazo, assim 
como foi em 2018.

3 6

ECONOMIAS BENEFICIADAS

2018 2017 2016

227.534 221.005 263.454

ECONOMIAS BENEFICIADAS

2018 2017 2016

899
(537 instituições)

942
(545 instituições)

841
(541 instituições)

Tarifa Residencial Social

Beneficia os usuários atendidos pelo programa federal 

Bolsa Família, com tarifa de água mínima mais barata 

e subsidiada, em consonância com a Lei Estadual n° 

9.840/2005. Em 2018, o valor de 6 m³ de água na Tarifa 

Residencial Normal era de R$ 25,20. Na Tarifa Social, o 

valor cobrado para 6 m3 foi de R$ 12,80.

Tarifa Filantrópica

Imóveis que abrigam entidades que desenvolvem ati-

vidades filantrópicas na área social são beneficiados 

com custo reduzido, no valor de R$ 12,80 para a tarifa 

mínima. Sem o benefício, que é uma iniciativa volun-

tária da Embasa, a tarifa aplicada seria a comercial cujo 

valor em 2018 era de R$ 82,90.

Mede o percentual dos serviços realizados no pra-
zo, em relação ao total dos serviços realizados. Os 
serviços incluem todos aqueles que possam ser 
solicitados nos canais de atendimento, presenciais 

ou não, tais como alteração cadastral, solicitação 
de ligação de água, entre outros, sendo que al-
guns dos prazos são definidos e aprovados junto 
à Agência Reguladora de Saneamento Básico do 
Estado da Bahia (Agersa).
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Doação para entidades filantrópicas

Três instituições da área de saúde, localizadas em Salvador, são beneficiadas com a doação dos serviços de abaste-

cimento de água e/ou esgotamento sanitário, de modo voluntário pela Embasa. Os valores, que seriam destinados 

ao pagamento das contas dos serviços, são utilizados para custeio de medicamentos, aquisição de equipamentos 

e melhorias nas instalações.  

VALORES EM R$ CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DOADOS

2018 2017 2016

R$ 2,2 milhões R$ 2 milhões R$ 1,9 milhão

2018 2017 2016

Número de negociações 6.964 5.580 5.697

Valor do débito  R$ 21,8 milhões R$ 18,9 milhões R$ 22,2 milhões

Valor negociado  R$ 2,9 milhões R$ 3,1 milhões R$ 4,3 milhões

Valor do desconto concedido  R$ 18,6 milhões R$ 17,9 milhões R$ 17,9 milhões

Negociação flexível

Direcionada para famílias com renda de até dois salários 

mínimos, a iniciativa visa negociar os débitos conforme 

a capacidade de pagamento. Em 2018, o número de 

matrículas negociadas aumentou em torno de 25%, 

devido a ações pontuais das unidades regionais.

Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil (Hospital Martagão Gesteira): referência para 
tratamentos de alta e média complexidade, realiza anualmente cerca de 300 mil atendimentos 
gratuitos para crianças e adolescentes. Dos 80 mil pacientes, 70% são do interior do estado. 

Liga Bahiana contra o Câncer (Hospital Aristides Maltez): principal unidade de atendimento onco-
lógico à população carente no estado, realizou em 2018 quase 2 milhões de atendimentos gratui-
tos, entre consultas, internações e cirurgias. 

Associação Obras Sociais de Irmã Dulce: direcionada ao Hospital Santo Antônio, realizou cerca de 
2 milhões de atendimentos incluindo consultas, exames e cirurgias.

EMPREGADOS
TM

[GRI 102-7, 102-8, 102-41]
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Os dois principais compromissos da Embasa com 
seus colaboradores, expressos na Política de Sus-
tentabilidade, visam fomentar um clima organiza-
cional favorável à qualidade de vida e o desenvol-
vimento das pessoas em um ambiente pautado na 
ética e transparência. 

Para entender como esses princípios se traduzem 
em práticas, veja na pág. 89 as iniciativas de cuida-
do com a saúde, na pág. 93 as ações para desen-
volvimento profissional e na pág. 29 está descrito 
como a organização tem envidado esforços para 
ampliar a transparência e combater condutas irre-
gulares. A pesquisa de clima, prevista para ser re-
alizada em 2018, será executada em 2019, visando 
subsidiar a elaboração de um programa de gestão 
de clima organizacional.

Em 2018 o quadro de empregados aumentou cer-
ca de 10%. Foram contratados 626 empregados 
aprovados no último concurso realizado, com des-
taque para admissões nas funções de agente ad-
ministrativo (266 contratados) e para operador de 
processo de água e de esgoto (238 contratados). 

A maior parte das vagas foi para atuar na região 
de Salvador. Dos recém-admitidos, 41 solicitaram 
desligamento no mesmo ano.

A Embasa participa do programa “Primeiro Empre-
go”, em que estudantes da educação profissiona-
lizante atuam como jovens aprendizes. Eles são 
contratados como empregados com jornada par-
cial e por período determinado (dois anos). Todos 
eles, assim como 100% dos empregados por perío-
do indeterminado (incluindo diretores), são cober-
tos pelo Acordo Coletivo de Trabalho que garante, 
entre outros benefícios, plano de saúde e odontoló-
gico e auxílio-educação. 

Também compõem o quadro de colaboradores, os 
estagiários participantes dos programas “Partiu 
Estágio” e “Mais Futuro”, ambas iniciativas do Go-
verno Estadual, que totalizaram 62 estudantes do 
ensino superior e 11 de nível técnico em 2018. 

Há ainda os trabalhadores de empresas prestado-
ras de serviços, que realizam diversas atividades 
nas dependências empresa. A Embasa realiza a 
gestão e fiscalização dos contratos de prestação 
de serviços seguindo a legislação pertinente, mas 
não dispõe de controle dos dados sobre o quanti-
tativo e o perfil desses trabalhadores terceirizados. 

Número total de empregados com contrato de trabalho permanente  [GRI 102-7; 102-8]

2018 2017 2016

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Salvador e Região Metropolitana 1.834 916 1.705 847 1.759 846

Região Norte 889 277 845 231 888 233

Região Sul 876 247 766 183 794 186

Total por gênero 3.599 1.440 3.316 1.261 3.441 1.265

Total geral 5.039 4.577 4.706

O quantitativo apresentado para 2018 inclui 376 empregados que se encontravam afastados por motivos previdenciários, 36 com contrato de trabalho 

suspenso, 49 à disposição de outros órgãos e 20 em gozo de licença-maternidade/paternidade. Também estão inclusos os 7 diretores, embora 1 deles não seja 

empregado de carreira. Não foram considerados 6 colaboradores que exercem função comissionada e, portanto, não possuem vínculo permanente. 

Em 2018, do total de empregados com contrato de trabalho permanente, 63 realizam atividades em período parcial. Entre esses profissionais estão 

médicos, odontólogos e psicólogos que realizam jornada diária que varia de 4 a 6 horas, dependendo da profissão. 
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Número total de empregados com contrato de trabalho temporário e jornada parcial – 
Programa Primeiro Emprego  [GRI 102-7; 102-8]

2018 2017 2016

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Salvador e Região Metropolitana 32 91 41 110 7 6

Região Norte 21 37 24 37 19 21

Região Sul 19 21 18 18 12 24

Total por gênero 72 149 83 165 38 51

Total geral 221 248 89

Salário Base + Anuênio (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir (R$)

0 a 5.645,80 Isento 0

5.645,81 a 8.468,70 9,82 554,42

8.468,71 a 11.291,60 16,17 1.092,18

11.291,61 a 14.114,50 19,64 1.484,00

14.114,51 a 16.937,40 23,10 1.972,36

PLANOS DE APOSENTADORIA
[GRI 201-3]

A Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa (Fabasa), instituída em 1995, oferece dois planos de 
benefícios: o Plano de Benefícios Previdenciários nº 001 (BD) e o Plano de Benefícios Previdenciários Misto nº 
001. Os recursos para honrar os compromissos são oriundos das contribuições de suas patrocinadoras (Embasa 
e Fabasa), de participantes e dos rendimentos resultantes das aplicações desses recursos.

Plano de Benefício Previdenciário nº 001 (BD)

O Plano BD está fechado para novas adesões desde fevereiro de 2000. O plano de equacionamento de déficit, im-
plantado em fevereiro de 2017, tem horizonte de 12 anos e atingiu o previsto para 2018. No final do ano, contava 
com 175 participantes sendo 12 ativos, 121 aposentados e 42 pensionistas. 

A contribuição da patrocinadora Embasa corresponde a 1,05% do salário de participação dos participantes não 
assistidos e da folha de remuneração dos empregados não inscritos no Plano Misto Nº 001. A contribuição do 
participante ativo, corresponde aos parâmetros a seguir:

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
TM

[GRI 103-2; 103-3] 

3

A Política de Saúde e Segurança no Trabalho, em 
vigor desde 2011, estabelece oito diretrizes para 
fortalecer a cultura de saúde e segurança com 
medidas focadas em prevenção e redução de aci-
dentes de trabalho, doenças ocupacionais, afasta-
mentos médicos e previdenciários. As ações são 
realizadas via Programa de Prevenção a Riscos 
Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Mé-
dico de Saúde Ocupacional (PCMSO), atualizados 
anualmente mediante propostas da alta gestão, 
mudanças conjunturais e para alinhamento com 
normas regulamentadoras.

Para avaliar a eficácia das ações, a Embasa ado-
tou novos indicadores para a área de saúde e se-
gurança do trabalho, sem prejuízo dos indicado-
res tradicionalmente adotados (taxa de frequência 
e taxa de gravidade de acidentes) e de outros já 
acompanhados pela Diretoria Executiva. Estes in-
dicadores possuem  periodicidade de análise crí-
tica mensal e trimestral. São realizadas auditorias 
internas nas unidades operacionais em que ocor-
re maior exposição a riscos, conforme exigências 
dos principais órgãos reguladores externos.

Alíquota (%) Aplicação

2 Sobre o salário de participação, 
inferior a 10 URF

9 Sobre o salário de participação, 
superior a 10 URF

Contribuição do participante no Plano de 
Benefício Previdenciário Misto nº 001

Para o Plano Misto nº 001, que tem adesão de 
93,20% dos empregados, a contribuição das patro-
cinadoras corresponde à contribuição mensal efe-
tuada pelo participante ativo. O valor é o resultado 
do percentual (pode ser de 50%, 70% ou 100%) de-
finido pelo participante sobre a parcela do salário 
mensal,  incluindo anuênio e  excluídas as diárias 
de viagem, auxílio habitação e verbas indenizatória, 
e as alíquotas aplicadas conforme tabela ao lado:

De acordo com o Regulamento do Plano, a URF é 
atualizada quando houver reajuste coletivo da ca-
tegoria profissional dos empregados do respectivo 
patrocinador. O reajuste coletivo da Fabasa ocorre 
em janeiro e o da Embasa em maio. Em 2018, a URF 
para a Fabasa era de R$ 173,00 e para a patrocina-
dora embasa era de R$ 165,98.

Em 2018 teve início a avaliação trimestral de 21 
Estações de Tratamento de Água (ETAs) que visa 
identificar e atender necessidades de adequação 
às normas regulamentadoras e ao acordo 
celebrado com o Ministério Público do Trabalho. 
Para 2019, o escopo foi ampliado para 51 ETAs e 
serão investidos R$ 18 milhões na execução dos 
planos para tratar as necessidades de melhorias 
identificadas.
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“Faça da prevenção um hábito” [GRI 102-43, 102-44]

Esse foi o tema escolhido pelos empregados, em votação na intranet, para o tema da Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat). Realizado em setembro, em todas as unidades, o evento teve 

ampla programação, que contou com palestras sobre hipertensão, doenças do coração, doenças sexualmente 

transmissíveis, saúde mental (abuso de drogas, depressão, ansiedade, compulsão alimentar), assédio moral, 

previdência social e reforma trabalhista, por exemplo e, em algumas unidades, foram realizados testes rápidos 

de HIV, sífilis e hepatite.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa)  [GRI 403-1]

Cada uma das unidades regionais da Embasa possui uma comissão, garantindo que 100% dos empregados e 
categorias funcionais estejam representados. O Acordo Coletivo de Trabalho prevê que os mandatos sejam de 
dois anos (ao invés de um, como define a Norma Regulamentadora 5) e que apenas um dos representantes seja 
indicado pela Embasa, sendo os demais eleitos pelos empregados.

REGIÃO 2018/2020 2016/2018 2014/2016

Número de
componentes da Cipa

Salvador e região metropolitana 164 166 182

Norte 88 94 88

Sul 88 88 85

Embasa 340 348 355

Percentual de 
representantes em relação 

ao total de empregados

Salvador e região metropolitana 6% 6% 6%

Norte 8% 8% 7%

Sul 8% 9% 8%

Embasa 7% 7% 7%

INDICADORES DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS EMPREGADOS
[GRI 403-2] 

Em 2018, houve aumento no número de acidentes 
típicos de 40 para 42 em comparação com o ano 
anterior, dentre os quais 67% relacionados a causas 
de ato inseguro ou não gerenciável. No entanto, as 
taxas de frequência e de gravidade e, consequente-
mente, o número de horas perdidas, foram menores, 
indicando uma melhora no resultado geral. Não foi 
registrado óbito de empregados, assim como nos 
dois anos anteriores. 

Destaca-se a redução no número de horas perdidas 
com afastamento previdenciário  (passando de 1,89 
para  1,76) e de comparecimento médico (redução 
de 0,95 para 0,86), mesmo com o aumento de 9% no 
número de empregados. Tais reduções impactaram 
no índice de absenteísmo de natureza médica, que 
foi de 2,06 em 2018 ante 2,12 para 2017).

Os cálculos apresentados abaixo seguem a Norma ABNT NBR 14.280, metodologia adotada pela Embasa.

ACIDENTES TÍPICOS SEM 
AFASTAMENTO

2018 2017 2016

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 0 3 3 6 1 7 0 2 2

Região Norte 5 1 6 3 0 3 2 0 2

Região Sul 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Embasa 5 4 9 9 1 10 3 2 5

ACIDENTES TÍPICOS COM 
AFASTAMENTO

2018 2017 2016

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 8 5 13 9 5 14 10 5 15

Região Norte 12 2 14 8 3 11 12 2 14

Região Sul 6 0 6 5 0 5 5 1 6

Embasa 26 7 33 22 8 30 27 8 35

TAXA DE FREQUÊNCIA DE 
ACIDENTES

2018 2017 2016

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 2,63 5,32 3,48 5,61 4,61 4,93 3,16 4,27 3,52

Região Norte 11,03 6,40 9,66 7,86 7,71 7,31 8,53 3,88 7,53

Região Sul 4,15 0,00 3,10 4,06 0,00 2,91 3,8 2,52 3,54

Embasa 5,14 4,66 4,88 5,85 4,50 5,06 4,76 3,92 4,49

TAXA DE DOENÇA 
OCUPACIONAIS

2018 2017 2016

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Região Norte 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0,06

Região Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Embasa 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0,06

DIAS PERDIDOS
2018 2017 2016

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 43 40 83 63 16 79 75 183 258

Região Norte 53 4 57 41 15 56 78 5 83

Região Sul 25 0 25 0 99 99 37 1 38

Embasa 121 44 165 104 130 234 190 189 379

TAXA DE GRAVIDADE
2018 2017 2016

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 14 27 18 24 12 19 22 112 50

Região Norte 34 9 28 29 39 29 42 10 35

Região Sul 17 0 13 80 0 58 23 3 19

Embasa 20 19 19 38 15 30 27 74 40

Dados em números absolutos, incluem lesões leves (primeiros socorros).

Cálculo: número de acidentes multiplicado por um milhão e dividido por homens horas trabalhadas (HHT). Inclui lesões leves.

Cálculo: número de doenças ocupacionais dividido pela média de total de trabalhadores da empresa multiplicado por 100. A média de empregados considerada 
para 2016 foi de 4.706 empregados.

Número de dias perdidos ocasionados por acidentes típicos e doenças ocupacionais. Foram contabilizados dias corridos a partir do dia posterior ao dia do 
acidente. O dia de retorno ao trabalho não é computado.

Cálculo: número de dias perdidos multiplicado por um milhão e dividido por homens hora trabalhadas (HHT).



9392 Relatório da Administração e de Sustentabilidade | Embasa 2018Relatório da Administração e de Sustentabilidade | Embasa 2018

TAXA DE ABSENTEÍSMO
2018 2017

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 1,91 3,75 2,66 1,90 3,80 2,68

Região Norte 1,27 3,14 1,72 1,34 3,28 1,77

Região Sul 0,99 2,20 1,13 0,99 1,99 1,20

Embasa 1,51 3,48 2,06 1,58 3,50 2,12

Cálculo: número de horas perdidas multiplicado por 100 e dividido pelo número de horas normais trabalhadas. Indicador passou a ser acompanhado em 2017 
por isso não há dados disponíveis para 2016.
As taxas apresentadas neste Relatório para o ano de 2017 foram corrigidas e, por isso, são diferentes em relação ao que foi publicado no Relatório anterior. 

INDICADORES DE SAÚDE E SEGURANÇA PARA  
 TRABALHADORES DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS

[GRI 403-2]

Em 2018 foi registrado óbito de um trabalhador terceirizado na Região Sul, na execução de obra para ex-
tensão de rede de esgotamento sanitário em Ilhéus, o que mobilizou a empresa no sentido de reforçar a 
capacitação para gestores de contrato na fiscalização dos itens inerentes às especificações técnicas para 
empresas contratadas. O processo administrativo, que tem o propósito de apurar responsabilidades, encon-
tra-se na fase de contraditório, que é quando as partes envolvidas tomam conhecimento das evidências para 
elaborar a defesa.

Os cálculos apresentados seguem a Norma ABNT NBR 14.280, metodologia adotada pela Embasa.

ACIDENTES TÍPICOS SEM AFASTAMENTO
2018 2017

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 2 0 2 4 0 4

Região Norte 0 0 0 2 1 3

Região Sul 3 0 3 0 0 0

Total 5 0 5 6 1 7

ACIDENTES TÍPICOS COM AFASTAMENTO
2018 2017

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 29 1 30 32 1 33

Região Norte 8 1 9 10 2 12

Região Sul 10 0 10 1 0 1

Total 47 2 49 43 3 46

DIAS PERDIDOS
2018 2017

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 341 15 356 333 8 341

Região Norte 47 1 48 58 4 62

Região Sul 6.057* 0 6.057 5 0 5

Total 6.445 16 6.461 396 12 408

Dados em números absolutos e não disponíveis para 2016.
* Devido ao óbito ocorrido em Jequié, foram acrescidos 6 mil dias, conforme preconiza a Norma ABNT NBR 14.280.

CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
[GRI 103-2; 103-3]  

A educação corporativa da Embasa é desenvolvida e 
gerenciada por meio do Plano de Capacitação, ten-
do a Norma de Educação Corporativa como principal 
diretriz e a Universidade Corporativa Embasa (UCE) 
como promotora dos treinamentos, em conjunto 
com a área de Gestão de Pessoas. A Norma está 
sendo revisada e o processo deve ser concluído no 
próximo ano. 

O Plano de Capacitação é elaborado anualmente, a 
partir das  demandas estratégicas, dos resultados 
da avaliação de desempenho, bem como questões 
para cumprimento legal e decorrentes de mudanças 
no cenário em que a empresa está inserida. Deman-
das de capacitações que não estão previstas no Pla-
no, ou quando não atingem o público mínimo de 20 
pessoas, são atendidas por outras modalidades de 
treinamento. Também são concedidas bolsas para 
pós-graduação e cursos de idiomas. 

Em 2018, foram ofertadas aproximadamente 7 mil 
oportunidades de treinamento e 350 turmas volta-
das aos programas do Plano de Capacitação (mais 
detalhes no quadro abaixo), ante 5,9 mil oportuni-
dades e 243 turmas em 2017. Os destaques foram 
para o Programa de Formação de Novos Contrata-
dos, que totalizou 87.476 horas de treinamento e 
correspondeu a quase 70% da capacitação ofertada 
no Plano, e para a realização do primeiro curso de 
ensino a distância (EAD) com conteúdo integral-
mente desenvolvido pela UCE, com o tema “Atendi-
mento ao público”, ofertado para 5 turmas.

Entre os desafios para 2019 estão a ampliação da 
oferta de treinamentos para os empregados que 
atuam no interior, a redução do absenteísmo e a 
oferta de novos programas alinhados à estratégia 
da empresa, entre eles, o Programa de Capacitação 
para Lideranças.

4 5

2018 2017 2016

Meta 95% 94% 90%

Desempenho 124% 111% 96%

IE

Demonstra o percentual do número de capacitações realizadas em relação ao número de capacitações programadas. A meta para 2019 é cumprir 100% 
do Plano.

Avaliação de desempenho   [GRI 404-3] 

Prevista no Plano de Cargos, Salários e Carreiras vigente, a avaliação de desempenho é realizada anualmente 

para todos os empregados contratados há, pelo menos, 90 dias, exceto aqueles com contrato suspenso, ou 

em gozo de benefício previdenciário. Os gestores são avaliados pelas atribuições da função gratificada e os 

diretores participam apenas como avaliadores.

A Diretoria definiu que, em 2018, somente seriam avaliados os empregados que se encontravam em benefício 

previdenciário no período de aplicação da avaliação do ano anterior, cujo encerramento ocorreu em setembro de 

2018 e avaliou 99% do quadro ativo no período. A etapa complementar contemplou 35 empregados, dos quais 

8 são analistas e 27 assistentes, totalizando 11 homens e 24 mulheres. 

Para mais detalhamentos do ciclo de avaliação implementado em 2017-2018, veja a página 75 do Relatório 

ano-base 2017.  

Cumprimento do Plano de Capacitação 
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Plano de Capacitação em 2018  [GRI 103-2, 404-2]

Programa MEG

Realização de treinamentos em ferramentas de qualidade e elaboração de relatórios de gestão, essenciais 
para a preparação de equipes das unidades regionais que foram avaliadas para concorrerem ao Prêmio Na-
cional da Qualidade em Saneamento (PNQS).

Programa de Segurança no Trabalho

Oferta de 152 turmas para capacitações em normas regulamentadoras de segurança, como NR10, NR33 e 
NR35. Dessas, 40 turmas foram específicas para treinamento de combate a incêndio, com aulas práticas em 
estruturas especialmente adaptadas pelo Senai.

Programa de Capacitação em Gestão Comercial

Capacitação de 40 turmas sobre os principais processos comerciais: cadastro, faturamento, relacionamento, 
leitura e entrega de contas, medição individualizada e cobrança. Foram formados 13 multiplicadores para 
disseminar os treinamentos nas unidades do interior.

Programa Nova Lei das Estatais - Eixo Licitações e Contratos

Destinado a 625 colaboradores para alinhar conceitos e ferramentas referentes à Lei das Estatais (Lei Federal 
nº 13.303/2016), Regulamento de Licitações e Contratos e Matriz de Riscos e Gestão e Fiscalização de Con-
tratos. Os treinamentos foram filmados e editados para divulgação na intranet.

Programa de Desenvolvimento Individual (PDI)

Realização de 54 turmas em cursos nas áreas técnicas e operacionais, para desenvolver competências téc-
nicas e comportamentais cujas demandas foram identificadas no ciclo de avaliação de desempenho 2017. 
Foram ofertadas 520 oportunidades na área de relacionamento interpessoal, liderança, ISO 9001, ISO 14001 
e OHSAS 18000, entre outros. 

Programa de Formação de Novos Contratados

Os empregados contratados em 2018 participaram de diversas ações de integração e capacitação para as-
sumir suas novas funções. A programação incluiu: o evento de integração e ambientação; o “Conheça Nossa 
Empresa”, que viabilizou visitas a estações de tratamento de água e de esgoto e outros locais estratégicos; 
além de treinamentos sobre processos de água e esgoto, segurança do trabalho, rotinas administrativas, 
num total de 81 turmas executadas.

O destaque foi para a modelagem inovadora, que incluiu conhecimentos gerais sobre saneamento e mentoria 
para profissionais das áreas de contabilidade e tecnologia da informação. O Programa recebeu o prêmio de 
melhores “Projetos Implantados” em 2018, no encontro de final de ano da Embasa. 

Média de horas de treinamento por empregado, por gênero [GRI 404-1]

Média de horas de treinamento por gênero e categoria funcional  [GRI 404-1] 

2018 2017 2016

Homens

Número de empregados 3.599 3.316 3.441

Total de horas de treinamento 87.667 56.369 52.895

Média 24,3 16,9 15,3

Mulheres

Número de empregadas 1.440 1.261 1.265

Total de horas de treinamento 38.798 21.353 21.065

Média 26,9 16,9 16,5

Geral

Número de empregados 5.039 4.577 4.706

Total de horas de treinamento 126.465 77.722 73.960

Média 25,0 16,9 15,7

2018 2017 2016

Homens Mulheres Homens e 
mulheres

Homens e 
mulheres

Assistente

Número de empregados 3.031 1.117 3.684 3.856

Total de horas de treinamento 68.605 29.686 53.082 51.456

Média 22,6 26,5 14,4 13,3

Analista

Número de empregados 568 323 893 850

Total de horas de treinamento 19.062 9.113 24.639 22.504

Média 33,5 28,2 27,5 26,4

Os diretores são contabilizados nos treinamentos. Para o cálculo, foram computados todos os treinamentos mediados pela UCE, que vão além dos 
treinamentos previstos no Plano de Capacitação.

Todas as funções na Embasa estão agrupadas nos cargos discriminados, incluindo gestores, definidos no Plano de Cargos e Salários vigente desde 2016. 

COMUNIDADE
TM

[GRI 103-2; 103-3] 

A atuação da Embasa junto às comunidades é pautada na Política de Sustentabilidade e acontece antes, 
durante e depois da implantação ou ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário. As ações incluem diferentes formas de engajamento e contemplam atendimento a condicionantes 
ambientais ou iniciativas voluntárias (veja mais detalhes na pág. 97). 

Na fase que antecede a implantação, são realizados estudos e consultas visando conhecer melhor e escolher 
a alternativa técnica, econômica e socioambiental mais viável, contemplando a escuta das partes afetadas. Na 
etapa de implantação/ampliação são executados projetos com foco nos eixos: planejamento/fortalecimen-
to social, educação ambiental, mobilização social, monitoramento e avaliação. Após a implantação, as ações 
e projetos visam ao estreitamento da relação com as partes interessadas, prevenção e solução de conflitos 
oriundos da operação dos sistemas, bem como conservação e uso adequado dos sistemas implantados.
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Geração de emprego e renda   [GRI 203-2]

Ao longo de 2018, foram gerados 2.046 empregos 
com carteira assinada nos 32 municípios onde foram 
realizadas obras de ampliação/implantação de sis-
temas de esgotamento sanitário, abastecimento de 
água e barragens sob a responsabilidade da Diretoria 
de Empreendimentos. Nos contratos referentes a es-
sas obras e serviços de projetos sociais, ambientais e 
de arqueologia, movimentou-se, em salários, um va-
lor anual de R$ 36 milhões, sendo que a remuneração 
média dos trabalhadores foi de R$ 1,6 mil.    

Índice de Conformidade dos Projetos 
Sociais (ICPS)   [GRI 103-3] 

Como forma de avaliar o nível de atendimento aos re-
quisitos legais relacionados à participação social das 
comunidades locais, a Embasa adota o ICPS. Foram 
avaliados 20 projetos em 2018 e o resultado foi de 
75,5%, em relação à meta de 80%, considerado satis-
fatório em termos de aprendizagem, haja vista a me-
lhoria em relação ao primeiro ciclo de avaliação, em 
2017, que registrou conformidade de 64,56%.

As principais não conformidades encontradas foram 
relacionadas ao envolvimento da comunidade na 
etapa de diagnóstico social e a influência da parti-
cipação da comunidade no processo decisório. Para 
superar essas lacunas, foram elaborados e dissemi-
nados os procedimentos de engajamento e diagnós-
ticos dos projetos sociais (na etapa de avaliação de 
impactos), além da realização de treinamentos sobre 
engajamento e educomunicação*.

Avanços em 2018 
• Iniciada a elaboração do Programa de Edu-

cação Ambiental Corporativo e o processo 
de priorização de projetos e recursos, com 
o objetivo de estabelecer as diretrizes para 
execução dos projetos e demandas da área 
socioambiental na fase de operação dos sis-
temas.

• Desenvolvimento do “GISocial”, módulo de 
informações sociais georreferenciadas usa-
do para integrar os dados, dar mais trans-
parência e auxiliar a tomada de decisão nos 
diversos níveis hierárquicos contemplando 
os resultados sociais.

• Firmado convênio com a Fundação de Apoio 
à Pesquisa e à Extensão da Universidade Fe-
deral da Bahia (Fapex-Ufba) para construção 
do Índice de Qualidade Urbano-ambiental da 
cidade de Salvador. A partir da realização 
da Pesquisa QualiSalvador, em 163 bairros, 
será possível ter acesso a um conjunto de 
dados primários sobre diversas variáveis 
para subsidiar a tomada de decisão sobre 
intervenção qualificada na cidade, tanto em 
ações sociais quanto por meio de políticas 
públicas, especialmente aquelas relaciona-
das com saneamento. 

• Publicação de Edital para contratação de con-
sultoria para elaboração do Sistema de Gestão 
do Processo Social e respectivos indicadores, 
cujo processo será retomado em 2019.

*  Educomunicação corresponde a processos formativos que visam a 
gestão participativa dos meios de comunicação, a democratização  
dos produtos de comunicação, a construção de ecossistemas 
comunicativos e, através de práticas educativas e comunicativas, 
promover o despertar da autonomia para os cidadãos serem agentes 
participantes.

Atuação junto à comunidade  [GRI 413-1] 

2018 2017

Percentual de operações que implementaram programas de engajamento da 
comunidade 1 100% 100%

Percentual de operações que implementaram programas de avaliação de 
impactos da comunidade 2 21,05% 31,57%

Percentual de operações que implementaram programas de desenvolvimento 
local da comunidade 3 100% 89,47%

Considera como operações as 19 unidades regionais. 
1 Programas de engajamento consistem em reuniões, visitas às estações de tratamento de água e/ou esgoto e constituição de Comissão de   

Acompanhamento de Obra, entre outras.
2 Inclui a realização de Estudos de Concepção e Viabilidade (ECV) e mapeamento/diagnóstico socioambiental, instrumentos usados para identificar as 

ações que visam minimizar os impactos sociais dos empreendimentos, contemplando a participação da comunidade em reuniões de consulta pública 
conforme exigências de condicionantes. As iniciativas ocorreram em 4 das 19 unidades regionais em 2018. 

3 Consistem em ações de melhoria da qualidade de vida das pessoas a partir de ações que previnam, mitiguem e minimizem os impactos sociais, 
ambientais e econômicos adversos resultantes das operações da empresa relativas ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, tais como 
cursos, oficinas, seminários e palestras. 

Prêmio Amigos da Embasa  [GRI 102-43, 102-44]

Em dezembro, a empresa realizou a primeira edição do “Amigos da Embasa” para homenagear 30 pessoas que, 

com seu comprometimento e visão, estão contribuindo para o saneamento básico em áreas de vulnerabilidade 

social e periculosidade na região de Salvador. 

A ação ressaltou a atuação de diretores de 

escolas, agentes comunitários de saúde, 

lideranças comunitárias, educadores e 

outros atores que facilitam o acesso das 

equipes sociais e de operação da Embasa, 

disponibilizam tempo, espaço físico e 

equipamentos para realização de reuniões e 

de formação de multiplicadores. A intenção é 

que a iniciativa seja ampliada para todas as 

regiões em que a empresa atua. 

Projetos e ações desenvolvidos   [GRI 103-2]

INICIATIVA DESCRITIVO Nº DE MUNICÍPIOS 
ATENDIDOS

POPULAÇÃO
BENEFICIADA

EMBASA NA ESCOLA
Fomento do exercício da cidadania e da construção de uma 
visão crítica acerca do tema saneamento, em ações realiza-

das em escolas públicas.
31 6.087

ADENSAMENTO
Sensibilização da população sobre a importância do sa-

neamento básico e adesão ao serviço de esgotamento, da 
preservação do meio ambiente e do uso racional da água.

5 797

AMPLIAÇÃO DE SIS-
TEMAS

Realização de atividades em comunidades que receberão 
obras de esgotamento, com o objetivo de prestar informa-

ções, ouvir demandas e buscar soluções conjuntas.
11 542

COMBATE E REDUÇÃO 
DE PERDAS

Sensibilização da comunidade para o combate às perdas 
aparentes. 23 10.058

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NA OPERAÇÃO DOS 

SISTEMAS

Realização de diálogos, reuniões e visitas técnicas visando 
contribuir para que o indivíduo relacione os sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento à minimização 
dos impactos no meio ambiente e na saúde.

74 31.159

FUNDO DE COMBATE 
E ERRADICAÇÃO DA 
POBREZA (FUNCEP)

Realização de atividades para informar a comunidade sobre 
as obras de ampliação de sistemas de abastecimento de 

água, sensibilizar para adesão ao sistema e orientar sobre uso 
consciente de água.

21 2.928

NOVOS SISTEMAS

Ação desenvolvida em áreas onde são implantados novos 
sistemas de abastecimento de água e/ou de esgotamento, 

visando informar a população sobre uso adequado dos equi-
pamentos, consumo e tarifa.

21 1.350

SISTEMAS CRÍTICOS
Ação direcionada a áreas cujos sistemas de abastecimento 
de água apresentam alguma situação crítica que dificulta o 

abastecimento.
5 754

PROJETO COM
MAIS ÁGUA

Projeto baseado nas diretrizes do programa homônimo do 
Governo Federal, que orienta a gestão integrada para o com-
bate a perdas de água, contemplando cinco áreas temáticas, 
as quais são interdependentes e têm o trabalho social como 

componente transversal: mobilização social, perdas aparentes, 
perdas reais, gestão de energia e gestão organizacional.

8 1.763

ÓLEOS E GORDURAS 
RESIDUAIS

Contribuição para a preservação do meio ambiente, promo-
vendo mudança de hábitos e procedimentos na coleta, desti-

nação e reaproveitamento do óleo de fritura residual.
3 46
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INICIATIVA DESCRITIVO Nº DE MUNICÍPIOS 
ATENDIDOS

POPULAÇÃO
BENEFICIADA

AÇÕES DE COMBATE 
AOS FOCOS DO AEDES 

AEGYPTI

Ações e projetos de combate à proliferação do mosquito dire-
cionadas para o público interno e externo. Um exemplo é o pro-
jeto “Agentes Mirins”, desenvolvido em Salvador e que envolve 
a capacitação de estudantes para tornarem-se multiplicadores 

das ações de combate ao vetor em suas comunidades.

3 76

PROJETO ELEVAR

Estreitamento da parceria com a comunidade impactada pela 
operação de estações elevatórias de esgoto em Salvador, 

fomentando a conservação e utilização adequada dos equipa-
mentos de saneamento básico existentes.

1 1.594

PROJETO DE 
TRABALHO SOCIAL

Projeto voltado para o desenvolvimento de ações durante as 
obras de implantação de sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário.
11 48.031 

OUTRAS AÇÕES 
DESENVOLVIDAS PELA 

ÁREA SOCIAL

Atividades com diversos objetivos, desde realização de 
apresentação sobre a empresa para variados públicos até 

representação da Embasa em conselhos e comitês.
48 11.313

FORNECEDORES
TM

[GRI 102-10, 103-2, 103-3, 308-1, 414-1] 

Cumprindo o disposto na Lei das Estatais (Lei Fe-
deral n.º 13.303/2016), a Embasa elaborou o Re-
gulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) 
que passou a reger, em julho, todas as licitações e 
contratos firmados no âmbito da empresa. O pro-
cesso de desenvolvimento do normativo permitiu o 
debate sobre os processos internos, oportunizando 
a otimização das etapas do processo de compras e 
não somente o atendimento à exigência legal.

Entre as principais mudanças, destacam-se a sim-
plificação de processos de aquisição; exigência de 
maior responsabilidade dos envolvidos nesses pro-
cessos; adoção do sigilo dos orçamentos como regra 
em licitações; e aumento dos limites para contrata-
ção direta. Assim como os procedimentos anteriores, 
o novo regramento aplica critérios socioambientais* 
e de qualidade para a seleção dos fornecedores. 

Para auxiliar os empregados envolvidos nos pro-
cessos de compras, foram realizados treinamentos 
para colaboradores, em abril, bem como disponi-
bilizadas instruções em formato de vídeos e check 
lists na intranet. Mas, para implementar o RILC com 
maior celeridade e efetividade, novos treinamentos 

8

foram incluídos no plano de capacitação de 2019 
e serão realizados via Universidade Corporativa da 
Embasa (UCE).

No final de 2018, a Embasa criou a Unidade de 
Gestão de Fornecedores com objetivo de otimizar 
a governança do processo de aquisição de bens 
e serviços, abrangendo desde o planejamento e a 
gestão das contratações até a criação de um pro-
grama corporativo de avaliação e desenvolvimen-
to de fornecedores. Também está no seu escopo 
a instituição de Plano de Logística Sustentável 
(PLS), previsto no RILC, que entre outras ações, vai 
gerar a atualização do inventário de bens e mate-
riais e identificação de similares de menor impac-
to ambiental para substituição.

O RILC está disponível em: http://bit.ly/RILC2018

* Entre os critérios observados nos processos de compras, estão: ciclo 
de vida de produtos; disposição final adequada dos resíduos sólidos ge-
rados pelas obras contratadas; utilização de produtos, equipamentos e 
serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de re-
cursos naturais. Para contratação de obras, há requisitos sociais relacio-
nados a impactos de vizinhança, acessibilidade e proteção do patrimônio 
cultural, histórico, arqueológico e imaterial.

Todas as iniciativas visam ao engajamento e ao desenvolvimento local das comunidades.

Evento reúne fornecedores em busca de soluções

[GRI 102-43, 102-44]

Com o objetivo de fortalecer e aprimorar o relacionamento comercial e técnico, a Unidade de Logística (GLG) 

realizou em agosto o segundo encontro com fornecedores de materiais hidráulicos e produtos químicos.

Além de trazer a devolutiva dos assuntos tratados no ano passado, o encontro expôs os principais problemas 

encontrados nos processos comerciais e logísticos, tanto por parte da Embasa quanto por parte dos 

fornecedores, abrindo espaço para sugestões e busca de soluções para maior eficiência no processo de 

compras. 

O evento teve a presença de representantes 

de 40 empresas, que também puderam 

conhecer detalhes sobre o novo Código 

de Conduta e Integridade da Embasa e o 

novo Regulamento Interno de Licitações 

e Contratos (RILC), que em julho passou a 

reger os processos para novas aquisições 

de bens e serviços.

Fornecedores  [GRI 102-9]

• 11.185 organizações (sendo 2 estrangeiras) e 7.034 pessoas físicas, integraram a carteira de 
fornecedores em 2018. 

• 685 organizações inseridas no cadastro em 2018, sendo que 457 efetivaram negociação (contra-
tos ou pedidos).

• 208 pessoas físicas (prestadoras de serviço) cadastradas em 2018, das quais 127 negociaram 
com a Embasa (contratos ou pedidos).

• R$ 1,5 bilhão foi pago a fornecedores em 2018.

• 8 grupos de mercadorias são considerados os mais relevantes, considerando aspectos finan-
ceiros (volume de pagamentos) e impacto na atividade-fim da empresa: energia elétrica, obras 
e serviços de engenharia, expansão de redes e novas ligações, manutenção de redes e ramais, 
produtos químicos, manutenção de sistema de água e esgotamento sanitário, materiais hidráuli-
cos (tubos e conexões, válvulas, hidrômetros) e elaboração de projetos de engenharia. Esses for-
necedores estão localizados na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais.
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[GRI 102-55]

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016

ITEM DE DIVULGAÇÃO PÁGINA OMISSÃO

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016 - PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

102-1 Nome da organização 14

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 14, 16

102-3 Localização da sede 14

102-4 Localização das operações 14

102-5 Propriedade e forma jurídica 14

102-6 Mercados atendidos 11, 16-17, 47, 62

102-7 Porte da organização 14, 16, 87-88

102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores 87-88

Item reportado parcialmente. 
Não é possível informar dados 
de trabalhadores de empresas 

terceirizadas, pois a gestão 
desses trabalhadores é des-

centralizada e os sistemas de 
controle utilizados pela Embasa 

não atendem aos requisitos 
solicitados pela GRI.

102-9 Cadeia de fornecedores 99

102-10 Mudanças significativas na organização e em sua cadeia        
de fornecedores

98
Não houve mudança 
significativa no porte, 

estrutura, participação 
acionária ou cadeia de 
fornecedores em 2018.

102-11 Princípio ou abordagem da precaução1 24

102-12 Iniciativas externas 81

102-13 Participação em associações 81

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016 - ESTRATÉGIA

102-14 Declaração do decisor mais graduado da organização 5-7

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016 - ÉTICA E INTEGRIDADE

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 14, 29-30

102-17 Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas 29-30

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016 - GOVERNANÇA

102-18 Estrutura de governança 20

102-32 Papel do mais alto órgão de governança no relatório de   
 sustentabilidade 10

102-35 Políticas de remuneração 22-23

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016 - ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

102-40 Lista de partes interessadas 82

102-41 Acordos de negociação coletiva 87

102-42 Base para a identificação e seleção de partes interessa-
das  para engajamento 81

102-43 Abordagem para o engajamento das partes interessadas 11, 81, 84, 90, 97, 99

102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas 11, 83, 84, 90, 97, 99

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016 - PRÁTICAS DE RELATO

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
               consolidadas 10

102-46 Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos 11

102-47 Lista de tópicos materiais 12-13

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI  

102-52 Ciclo de emissão de relatórios 11

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório 11

102-54 Declaração de elaboração do relatório de conformidade 
com  Normas GRI 10

102-55 Sumário de conteúdo GRI 100-103

102-56 Verificação externa 10

TÓPICOS MATERIAIS

GRI 201: DESEMPENHO ECONÔMICO 2016 

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 68

103-3 Avaliação da forma de gestão 68

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído 76-77

201-3 Obrigações do plano de benefício definido e outros planos 
de  aposentadoria 88-89

201-4 Assistência financeira recebida do governo 73

GRI 203: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 34-36

103-3 Avaliação da forma de gestão 34-36

203-1 Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos 34, 37, 47, 48, 62, 63 

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos 85-86, 96

GRI 205: ANTICORRUPÇÃO 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 27-29, 31

103-3 Avaliação da forma de gestão 27-31

205-1 Operações submetidas a avaliações de riscos relacionados 
à corrupção 27

205-2 Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimen-
tos anticorrupção 28

205-3 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 27

GRI 301: MATERIAIS 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 49

103-3 Avaliação da forma de gestão 49

301-1 Materiais usados por peso ou volume 50

GRI 302: ENERGIA 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 57-58

103-3 Avaliação da forma de gestão 57-58

302-1 Consumo de energia dentro da organização 58

302-4 Redução do consumo de energia 58

GRI 303: ÁGUA 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 42-47

103-3 Avaliação da forma de gestão 42

303-1 Consumo de água por fonte 45

102-48 Reformulação de informações 10

102-49 Alterações em escopo e limites 11

102-50 Período coberto pelo relatório 10

102-51 Data do último relatório 10

ITEM DE DIVULGAÇÃO PÁGINA OMISSÃO
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ITEM DE DIVULGAÇÃO PÁGINA OMISSÃO

GRI 304: BIODIVERSIDADE 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 53

103-3 Avaliação da forma de gestão 53

304-1 Unidades operacionais próprias, arrendadas, gerenciadas   
dentro ou nas adjacências de áreas protegidas e áreas de alto  
valor de biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

55-56

304-3 Habitats protegidos ou restaurados 54, 55

GRI 306: EFLUENTES E RESÍDUOS 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 60-61, 63-66

103-3 Avaliação da forma de gestão 60-61, 63-66

306-2 Resíduos por tipo e método de disposição 66

GRI 307: CONFORMIDADE AMBIENTAL 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 38-40

103-3 Avaliação da forma de gestão 38-40

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais 38

GRI 308: AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 98

103-3 Avaliação da forma de gestão 98

308-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios 
ambientais 98

GRI 403: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 89

103-3 Avaliação da forma de gestão 89

403-1 Representação dos trabalhadores em comitês formais de 
saúde e segurança, compostos por empregados de diferentes  
níveis hierárquicos

90

403-2 Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdi-
dos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho 90-92

Indicador reportado parcialmente. 
Não foi possível levantar a taxa de 
frequência de acidentes referente aos 
trabalhadores terceirizados, pois os 
dados não estão disponíveis nos atu-
ais sistemas de controle da Embasa.

GRI 404: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 93

103-3 Avaliação da forma de gestão 93

404-1 Média de horas de treinamento por ano, por empregado 95

404-2 Programas para o desenvolvimento de competências dos  
empregados e de assistência para a transição de carreira

94  
Em 2018 a Embasa não 

realizou ação voltada para 
preparação dos profissionais 
que estão em final de carreira 

para aposentadoria.

404-3 Percentual de empregados que recebem regularmente 
avaliações de desempenho e de desenvolvimento de carreira 93

GRI 413: COMUNIDADES LOCAIS 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 95, 97-98

103-3 Avaliação da forma de gestão 96

413-1 Operações com engajamento da comunidade local, avalia-
ções  de impacto e programas de desenvolvimento 96

ITEM DE DIVULGAÇÃO PÁGINA OMISSÃO

GRI 414: AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 98

103-3 Avaliação da forma de gestão 98

414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios 
sociais 98

GRI 416: SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 12-13

103-2 Forma de gestão e seus componentes 49, 51-53, 63-64

103-3 Avaliação da forma de gestão 49, 51-53, 63-64

416-1 Avaliação dos impactos de saúde e segurança de catego-
rias  de produtos e serviços 51-53, 63-64
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações dos resultados - 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(em milhares de Reais)

Nota 2018 2017

Receita operacional  2.902.183  2.657.307 

Receita de construção 13  499.957  424.770 

Receita operacional líquida 24  3.402.140  3.082.077 

Serviços prestados 25  (1.866.861)  (1.757.919)

Custo de construção 13 / 25  (499.957)  (424.770)

Custo dos serviços prestados 25  (2.366.818)  (2.182.689)

Lucro bruto  1.035.322  899.388 

Despesas gerais e administrativas 25  (388.414)  (483.154)

Perdas estimadas para créditos de 
liquidação duvidosa 25  (41.930)  (15.151)

Despesas comerciais 25  (231.657)  (208.448)

Outras despesas operacionais, líquidas 26  (12.827)  (23.568)

Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos  360.494  169.067 

Receitas financeiras 27  134.920  134.795 

Despesas financeiras 27  (143.536)  (107.975)

Receitas financeiras, líquidas  (8.616)  26.820 

Resultado antes dos impostos  351.878  195.887 

Imposto de renda e contribuição social 28  (16.771)  (15.980)

Lucro líquido do exercício  335.107  179.907 

Resultado por ação  

Resultado por ação -
básico e diluído (em R$)  0,00052  0,00030 

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(em milhares de Reais)

Nota 2018 2017

Lucro líquido do exercício  335.107  179.907 

Itens que não serão subsequentemente 
reclassificados para o resultado

Perdas atuariais com plano de pensão  23.e  (5.802)  (3.454)

Outros resultados abrangentes, líquidos de 
imposto de renda e  contribuição social  329.305  176.453 

Resultado abrangente total  329.305 176.453

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(em milhares de Reais)

2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício  335.107  179.907 
Ajustes para:

Amortização  358.520  347.321 

Depreciação  8.009  7.365 
Variações monetárias e cambiais e juros de ativos 
e passivos  12.973  437 

Rendimento de aplicações financeiras  (7.074)  (3.012)

Resultado da baixa de ativo imobilizado  38  138 

Provisão para perdas em processos judiciais, líquido  (10.902)  98.609 

Provisão para redução ao valor recuperável de 
contas a receber de clientes, líquido  41.929  15.151 

Provisão para participação de empregados - PPR  41.994  29.907 

Perdas em processos judiciais  (2.270)  37.285 

Imposto de renda e contribuição social diferidos  (81.416)  (86.727)

Incentivo fiscal IRPJ  (106.472)  (69.269)
 590.436  557.112 

Variações em:
Aplicações financeiras  (7.287)  (632)

Contas a receber de clientes  15.165  4.382 

Estoques  475  (2.150)

Impostos a recuperar  10.033  1.169 

Outras contas a receber  (9.937)  (2.963)

Depósitos judiciais/Despesas Antecipadas  (174.889)  (182.529)

Fornecedores  (22.775)  (10.226)

Impostos, taxas e contribuições a recolher  237.279  211.977 

Salários e férias a pagar  5.480  1.191 

Passivo financeiro a pagar - PPP  (37.543)  (37.847)

Participação de empregados  (33.272)  (26.782)

Convênios a comprovar  5.018  778 

Outras contas a pagar  (4.011)  7.093 

Caixa gerado nas atividades operacionais  574.172  520.573 

Juros pagos  (52.929)  (61.624)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  521.243  458.949 

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Recursos vinculados  (43.057)  (11.685)

Adições ao ativo imobilizado  (13.723)  (2.575)

Venda de ativo imobilizado  - 

Adições ao ativo intangível  (454.238)  (389.717)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento  (511.018)  (403.977)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Captação de empréstimos e financiamentos  58.957  17.449 

Pagamentos de empréstimos e financiamentos  (94.814)  (92.270)

Recursos/subvenções para investimento  96.680  90.458 

Acionistas - Auxílio para obras recebido  5.927  12.150 

Dividendos pagos aos minoritários  (44)  (7)

Caixa líquido proveniente das atividades                                
de financiamento  66.706  27.780 

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa  76.931  82.752 

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro  189.439  106.687 

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  266.370  189.439 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

A tabela das Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) está disponível para 
consulta na página 77.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de Reais)

Ativo Nota 2018 2017 01/01/2017 Passivo Nota 2018 2017 01/01/2017
Reapresentado Reapresentado Reapresen-

tado

Reapresentado

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 8  266.370  189.439  106.687 Fornecedores 15  61.871  59.943  48.603 

Aplicações financeiras 11  15.659  8.372  7.740 Empréstimos e financiamentos 16  128.626  129.753  128.228 

Recursos vinculados 9  186.930  136.799  122.102 Debêntures 16.1  14.193  14.296  14.414 

Contas a receber de clientes 10  371.395  491.293  442.642 Impostos, taxas e contribuições a recolher 17.a  57.151  61.929  69.878 

Estoques  22.420  22.895  20.745 Imposto de renda e contribuição social a pagar 17.b  -    4.593  -   

Impostos a recuperar  10.625  19.832  19.521 Salários e férias a pagar  57.395  51.915  50.724 

Outras contas a receber  60.745  50.808  47.845 Provisão para perdas em processos judiciais 18  129.502  181.328  148.965 

Provisão para participação de empregados  36.097  27.375  24.250 

Total do ativo circulante 934.144 919.438 767.282 Convênios a comprovar 19  17.130  16.985  17.471 

  Passivo financeiro a pagar PPP 20  15.655  17.485  19.517 

Não circulante Outras contas a pagar  60.703  41.069  29.745 
Contas a receber de clientes 10  110.777  99.676  100.424 

Depósitos judiciais 18  864.469  672.709  543.070 Total do passivo circulante 578.323 606.671 551.795
Despesas antecipadas  1.676  1.238  669 

Investimentos  108  108  108 Não circulante

Ativo de contrato 14  1.922.845  -    -   Empréstimos e financiamentos 16  597.604  643.868  744.496 

Imobilizado 12  168.542  158.160  163.534 Debêntures 16.1  8.277  21.240  33.860 

Intangível 13  4.035.280  5.894.297  5.890.791 Impostos, taxas e contribuições a recolher 17.a  359.362  248.721  137.254 

Imposto de renda e contribuição social a pagar 17.b  252.799  216.968  167.542 

Total do ativo não circulante  7.103.697  6.826.188  6.698.596 Passivo fiscal diferido 28.b  82.312  203.851  290.578 

      Provisão para perdas em processos judiciais 18  112.901  71.977  37.616 

Passivo financeiro a pagar PPP 20  49.406  65.061  82.545 

Convênios a comprovar 19  163.863  131.105  116.970 

Total do passivo não circulante 1.626.524 1.602.791 1.610.861

Patrimônio líquido

Capital social 23.a 4.385.452  4.249.555  4.101.416 

Reservas de capital 23.b  94.288  90.404  93.994 

Reservas de lucros 23.c  986.271  754.936  594.598 

Ações em tesouraria  (1.111)  (1.111)  (1.111)

Reserva de reavaliação 23.d  382.353  450.837  519.328 

Ajustes de avaliação patrimonial 23.e  (14.259)  (8.457)  (5.003)
Total do ativo 8.037.841 7.745.626 7.465.878

Total do patrimônio líquido 5.832.994 5.536.164 5.303.222
 

Total do passivo e patrimônio líquido 8.037.841 7.745.626 7.465.878

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(em milhares de Reais)

Reservas de capital                              Reservas de lucro
  

Nota Capital 
social

Adiantamento para 
futuro aumento de 

capital

Auxílio para
obras

Incentivos 
fiscais

Reserva 
legal

Reserva para 
investimentos

Reserva especial 
para dividendos 

obrigatórios

Ações em 
tesouraria

Reserva de 
reavaliação

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 1° de janeiro de 2017  4.101.416  74.497  19.497  379.080  10.775  192.490  12.253  (1.111)  519.328  (5.003)  -  5.303.222 

Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  179.907  179.907 

Outros resultados abrangentes:

  Perdas atuariais com plano de pensão 23.e  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (3.454)  -  (3.454)

Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (3.454)  179.907  176.453 

Contribuição e distribuições para os acionistas

  Aumento de capital com:

  Adiantamento para futuro aumento de capital 23.a  58.532  (58.532)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  Reserva de capital 23.a  1.574  -  (1.574)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  Reserva de incentivos fiscais 23.a  75.780  -  -  (75.780)  -  -  -  -  -  -  -  - 

  Capitalização com reserva de dividendos 23.a  12.253  -  -  -  -  -  (12.253)  -  -  -  -  - 

  Auxílio para obras recebidos  -  -  12.150  -  -  -  -  -  -  -  -  12.150 

  Auxílio para obras recebidos (transferência para convênios)  -  -  (6.198)  -  -  -  -  -  -  -  -  (6.198)

  Adiantamento para futuro aumento de capital 23.b  -  50.564  -  -  -  -  -  -  -  -  -  50.564 

  Constituição de reserva de incentivos fiscais 23.c  -  -  -  69.269  -  -  -  -  -  -  (69.269)  - 

  Realização da reserva de reavaliação, líquido de tributos  -  -  -  -  -  -  -  -  (68.491)  -  68.491  - 

  Constituição de reserva legal  -  -  -  -  8.957  -  -  -  -  -  (8.957)  - 

  Constituição de reserva para investimentos  -  -  -  -  -  159.961  -  -  -  -  (159.961)  - 

  Dividendo proposto aos acionistas minoritários  -  -  -  -  -  -  (27)  -  -  -  -  (27)

  Constituição de reserva especial para dividendos obrigatórios 23.c  -  -  -  -  -  -  10.211  -  -  -  (10.211)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2017  4.249.555  66.529  23.875  372.569  19.732  352.451  10.184  (1.111)  450.837  (8.457)  -  5.536.164 

Ajuste na aplicação inicial do CPC 48/IFRS 9, líquido de impostos  -  -  -  -  -  (77.887)  -  -  -  -  -  (77.887)

Saldo ajustado em 1° de Janeiro de 2018  4.249.555  66.529  23.875  372.569  19.732  274.564  10.184  (1.111)  450.837  (8.457)  -  5.458.277 

  Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  335.107  335.107 

Outros resultados abrangentes:

  Perdas atuariais com plano de pensão 23.e  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (5.802)  -  (5.802)

Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (5.802)  335.107  329.305 

Contribuição e distribuições para os acionistas

  Aumento de capital com:

  Adiantamento para futuro aumento de capital 23.a  50.564  (50.564)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  Reserva de capital 23.a  7.900  -  (7.900)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  Reserva de incentivos fiscais 23.a  67.249  -  -  (67.249)  -  -  -  -  -  -  - 

  Capitalização com reserva de dividendos 23.a  10.184  -  -  -  -  -  (10.184)  -  -  -  -  - 

  Auxílio para obras recebidos  -  -  5.927  -  -  -  -  -  -  -  -  5.927 

  Auxílio para obras recebidos (transferência para convênios)  -  -  (338)  -  -  -  -  -  -  -  -  (338)

  Adiantamento para futuro aumento de capital 23.b  -  56.759  -  -  -  -  -  -  -  -  -  56.759 

  Constituição de reserva de incentivos fiscais 23.c  -  -  -  106.472  -  -  -  -  -  -  (106.472)  - 

  Realização da reserva de reavaliação, líquido de tributos  -  -  -  -  -  -  -  -  (68.484)  -  68.484  - 

  Constituição de reserva legal  -  -  -  -  14.856  -  -  -  -  -  (14.856)  - 

  Constituição de reserva para investimentos  -  -  -  -  -  265.327  -  -  -  -  (265.327)  - 

  Dividendos propostos aos acionistas 23.c  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (16.936)  (16.936)

Saldos em 31 de dezembro de 2018  4.385.452  72.724  21.564  411.792  34.588  539.891  -  (1.111)  382.353  (14.259)  -  5.832.994 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (EM MILHARES DE REAIS)

1. Contexto operacional 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - 
EMBASA (ou “Companhia”), sociedade de econo-
mia mista com sede localizada à 4ª Avenida, n° 420, 
Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, 
Bahia, constituída pela Lei Estadual nº 2.929/71, 
vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e 
Saneamento-SIHS, tem como objeto social, por 
outorga do Estado e delegação dos seus municí-
pios, a exploração de serviços de saneamento bá-
sico, principalmente a distribuição de água, coleta 
e tratamento de esgoto sanitário, além da realiza-
ção de estudos, projetos e execução de obras re-
lativas a novas instalações, ampliação de redes de 
distribuição de água e redes de coleta e tratamento 
de esgoto sanitário no Estado da Bahia. A Compa-
nhia opera os serviços de abastecimento de água 
em 366 municípios, sendo 363 sedes municipais, 
e opera os serviços de esgotamento sanitário em 
106 municípios, sendo 97 sedes municipais. 

1.1 Contratos de concessão

Contratos de concessão foram firmados entre a 
EMBASA e os municípios onde foram pactuados 
os termos que regem a relação comercial entre as 
partes durante o prazo estabelecido da concessão, 
na sua maioria de 20 anos. Do total de municípios 
atendidos, em 31 de dezembro de 2018, ainda es-
tão em vigor os contratos de concessão em 30 
deles (60 em 31 de dezembro de 2017). Oito mu-
nicípios já possuem contratos de programa (6 em 
31 de dezembro de 2017), 320 encontram-se com 
seus respectivos contratos de concessão vencidos 
(292 em 31 de dezembro de 2017), incluindo Sal-
vador e 8 são operados pela EMBASA sem delega-
ção de concessão (8 em 31 de dezembro de 2017), 
sendo que todos contratos vencidos ou sem dele-
gação de concessão estão em fase de negociação 
com os Municípios.

Já foram assinados, até 31 de dezembro de 2018, 
277 convênios (238 até 31 de dezembro de 2017) 
de cooperação entre o Estado da Bahia e Municí-
pios operados pela Embasa, autorizando a ges-
tão associada para a delegação da prestação, 
regulação e fiscalização dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
Destes municípios, 248 estão com os contratos de 
concessão vencidos ou não possuem delegação 
de concessão (213 em 31 de dezembro de 2017).

Em 2018, 30 contratos de concessão tiveram seus 
prazos expirados. A Administração prevê que todos 
os contratos de concessão vencidos, e ainda não 
renovados, resultarão em novos contratos, des-
cartando o risco de descontinuidade na prestação 
dos serviços de água e esgoto nesses municípios. 
Ciente desse desafio, a Companhia tem buscado 
regularizar suas delegações com os municípios. A 
fim de buscar vencer esse grande desafio, o Pla-
no Institucional de Contratualização, projeto esse 
inserido no Planejamento Estratégico da Embasa 
2016-2019, definiu metas para número de municí-
pios com convênio de cooperação firmados e para 
números de contratos de programa assinados. O 
Plano de Contratualização adotou uma estratégia 
arrojada que tem contado com o envolvimento de 
toda a Companhia, desde os Escritórios Locais 
(EL), passando pelas Unidades Regionais (UR) até 
as Diretorias Operacionais, áreas financeira e de 
planejamento, e Presidência, tendo também arti-
culação com outras áreas da Companhia. 

Em 31 de dezembro de 2018, o valor contábil do 
intangível utilizado nos municípios com contrato 
vencido ou sem contrato totalizava R$ 3.166.191, 
que representam 89,73% do total, e a receita bru-
ta decorrente da prestação de serviço para esses 
municípios totalizava R$ 3.006.959 em 31 de de-
zembro de 2018, que representam 94,03% do total.

A Lei nº 11.445/07, em seu art. 58, define que as 
concessões em caráter precário, as que estiverem 
com prazo vencido e as que estiverem em vigor por 
prazo indeterminado, inclusive as que não possu-
am instrumento que as formalize, serão válidos até 
31 de dezembro de 2010. Porém a Lei nº 12.693 de 
24 de julho de 2012, que alterou o art. 7°-A da Lei 
nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, em seu art. 
2º permitiu a celebração dos contratos de presta-
ção de serviços públicos de saneamento básico 
até 31 de dezembro de 2016. A Administração da 
Companhia entende que nos municípios onde os 
contratos de concessão ainda não foram renova-
dos a operação é regida pela Lei 8.987/95 com-
binada com a Lei nº 11.445/07, assim como nos 
municípios atendidos sem contrato.

Em caso de retomada, pelos municípios, dos servi-
ços de abastecimento e esgotamento sanitário, a 
Companhia deverá ser indenizada, em moeda cor-
rente, por força contratual e legal, no valor corres-
pondente aos investimentos realizados e não amor-
tizados. Em caso de incapacidade financeira do 
município, o contrato será extendido até que ocorra 
a amortização por completo dos investimentos efe-
tuados pela Companhia, através da prestação de 
serviços, de modo a não ocorrerem perdas.

Município de Salvador

Em 2018, a concessão referente ao município de 
Salvador foi responsável por 38,68% (2017: 38,68%) 
da receita operacional bruta da Companhia.

O contrato de concessão do município de Salva-
dor, em consonância com o art. 42 da Lei de Con-
cessões, nº 8.987, de 13/02/1995, é considerado 
precário. A Companhia já havia negociado com a 
gestão municipal anterior os termos do contrato 
de programa, conforme Plano Municipal de Sane-
amento Básico - Serviços de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário aprovado através 
da Lei nº 7.981 de 31 de maio de 2011 que auto-
rizou o município de Salvador a celebrar contrato 
de programa com a Embasa. Após longo processo 
de discussões, em 14 de maio de 2012, foi encami-
nhada à Prefeitura de Salvador minuta do contra-

to de programa com prazo de vigência de 30 anos 
e contemplando as alterações sugeridas. Com a 
eleição do novo prefeito em 2013, mais questiona-
mentos foram feitos acerca da minuta de contrato 
e o documento aguarda aprovação para que seja 
submetido à consulta e audiência públicas e pos-
terior assinatura. Tendo em vista os contratos do 
PAC assinados com recursos do Orçamento Geral 
da União (OGU), para execução de obras no mu-
nicípio de Salvador, totalizando R$ 434 milhões e 
os projetos que estão em análise pleiteando novos 
recursos do OGU e, considerando que a Lei Nacio-
nal de Saneamento Básico - LNSB e os manuais do 
Ministério das Cidades, que tratam do acesso aos 
recursos não onerosos da União, vedam o acesso 
a esses recursos caso a concessão seja realiza-
da de forma onerosa, a Companhia entende que o 
contrato de programa a ser assinado com o mu-
nicípio deverá ser não oneroso, de modo a evitar 
a suspensão dos desembolsos dos recursos dos 
contratos em andamento, não cabendo, portanto, 
qualquer provisionamento para sua assinatura. 

Em 2014, as questões relacionadas ao contrato de 
concessão de Salvador, passou a ser discutida em 
conjunto com outros municípios, quando houve 
naquele ano, a criação da Entidade Metropolitana 
da Região Metropolitana de Salvador (EMRMS), por 
meio da Lei Complementar nº 41. Esta autarquia 
intergovernamental, com caráter deliberativo e nor-
mativo, tem por finalidade exercer competências 
relativas à integração do planejamento e da execu-
ção de funções públicas de interesse comum aos 
municípios da RMS, onde se inclui o saneamento 
básico. Dentre estas competências está a de apro-
var objetivos, metas e prioridades de interesse re-
gional, bem como a de apreciar planos, programas 
e projetos que tenham impacto regional. Integrante 
da estrutura de governança da referida Entidade, o 
Colegiado Metropolitano - composto pelo gover-
nador e prefeitos da região metropolitana - tem por 
atribuição aprovar o Plano de Desenvolvimento 
Metropolitano e planos setoriais metropolitanos, 
inclusive o de saneamento básico, além de definir a 
entidade reguladora responsável pelas atividades 
de regulação e de fiscalização dos serviços públi-
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cos de interesse comum, bem como estabelecer as 
formas de prestação destes serviços. Foi ajuizada 
no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 5155, com pe-
dido de medida cautelar, alegando ser inconstitu-
cional a Lei Complementar nº 41/2014 que cria a 
EMRMS, pois a referida ADIN argumenta que essa 
norma viola o modelo federativo constitucional e 
que prevê indevida intromissão do Estado da Bahia 
na administração das municipalidades que com-
põem a RMS. A Advocacia-Geral da União (AGU) 
se manifestou contrariamente à ADIN nº 5155, en-
tendendo que a citada lei não implica em qualquer 
ofensa à autonomia constitucional dos municípios 
envolvidos. Após ter indeferida liminar que pedia 
urgência no julgamento da ADIN, a ação continua 
tramitando no STF.

Outro aspecto que merece ser citado foi a decisão, 
no ano de 2013, do Supremo Tribunal Federal (STF) 
referente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIN) nº 1.842 (178) que trata da Região Metro-
politana do Rio de Janeiro, pela qual a titularidade 
dos serviços públicos de saneamento básico pode 
ser compartilhada pelo Estado e pelos municípios 
que a integram. O acórdão reconhece o poder con-
cedente e a titularidade do serviço ao colegiado 
formado pelos municípios e pelo estado federado, 
que estabelecerá as regras para o planejamento 
integrado, a regulação conjunta e a prestação dos 
serviços. 

Por outro lado, a EMRMS, no ano de 2015, ganhou 
força em função da promulgação da Lei Federal nº 
13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o Es-
tatuto da Metrópole. O Art. 1º define que esta Lei 
estabelece diretrizes gerais para o planejamento, 
gestão e execução das funções públicas de in-
teresse comum em regiões metropolitanas e em 
aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, 
normas gerais sobre o plano de desenvolvimento 
urbano integrado e outros instrumentos de gover-
nança interfederativa a exemplo de planos seto-
riais interfederativos, além de critérios para o apoio 
da União a ações que envolvam governança inter-
federativa no campo do desenvolvimento urbano.

Desse modo, a Entidade Metropolitana da RMS 
mantém sua condição legal, fato reconhecido por 
onze dos treze municípios da Região Metropolitana 
de Salvador, pelo Governo do Estado e pela Assem-
bleia Legislativa da Bahia. É importante ressaltar 
que a Entidade Metropolitana abre a perspectiva 
do atendimento à população com mais eficiência 
por meio da instituição de ente com administra-
ção centralizada, que planeje as políticas públicas 
sobre um território definido e que coordene a exe-
cução de obras e serviços de interesse comum de 
toda a área.

2. Base de preparação

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram preparadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil (BR GAAP). 

A emissão das demonstrações financeiras foi au-
torizada pela Diretoria Executiva da Companhia em 
15 de abril de 2019. Após a sua emissão, somente 
os acionistas têm o poder de alterar as demonstra-
ções financeiras.

Esse é o primeiro conjunto de demonstrações finan-
ceiras anuais da Companhia no qual o CPC 47/IFRS 
15 - Receita de Contrato com Clientes e o CPC 48/
IFRS 9 - Instrumentos Financeiros foram aplicados.

Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas uti-
lizadas pela Administração na sua gestão.

3. Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas 
em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. To-
dos os saldos foram arredondados para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma.

4. Uso de estimativas e julgamentos

Na preparação destas demonstrações financeiras, 
a Administração utilizou julgamentos, estimativas 
e premissas que afetam a aplicação de políticas 

contábeis da Companhia e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os re-
sultados reais podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas de uma 
forma contínua. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente.

a) Julgamentos

A Administração da Companhia não identificou si-
tuações que tenham gerado julgamentos críticos 
sobre as políticas contábeis adotadas no exercí-
cio corrente que apresentem efeitos significativos 
sobre os valores reconhecidos nestas demonstra-
ções financeiras.

b) Incertezas sobre premissas e estimativas

As informações sobre incertezas relacionadas, 
premissas e estimativas que possuem um risco 
significativo de resultar em um ajuste material nos 
saldos contábeis de ativos e passivos no exercício 
a findar-se em 31 de dezembro de 2018 estão in-
cluídas nas seguintes notas explicativas:

•      Nota explicativa 10 - Reconhecimento e men-
suração de perda de crédito esperada para 
contas a receber;

•       Nota explicativa 13 - Intangível (expectativa de 
vida útil remanescente e valor recuperável dos 
ativos atrelados à concessão); 

•     Nota explicativa 18 - Reconhecimento e men-
suração de provisões e contingências: Princi-
pais premissas sobre a probabilidade e mag-
nitude das saídas de recursos; e

c) Mensuração do valor justo

Uma série de políticas e divulgações contábeis da 
Companhia requer a mensuração de valor justo para 
ativos e passivos financeiros e não financeiros. 

A Companhia estabeleceu uma estrutura de con-
trole relacionada à mensuração de valor justo. 

Quando aplicável, as informações adicionais sobre 
as premissas utilizadas na apuração dos valores 

justos são divulgadas nas notas específicas àque-
le ativo ou passivo.

Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um pas-
sivo, a Companhia usa dados observáveis de mer-
cado, tanto quanto possível. Os valores justos são 
classificados em diferentes níveis em uma hierar-
quia baseada nas informações (inputs) utilizadas 
nas técnicas de avaliação da seguinte forma.

•  Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mer-
cados ativos para ativos e passivos idênticos.

•  Nível 2: inputs, exceto os preços cotados in-
cluídos no Nível 1, que são observáveis para o 
ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indi-
retamente (derivado de preços).

•  Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não 
são baseados em dados observáveis de mer-
cado (inputs não observáveis).

A administração não incluiu informações sobre o 
valor justo dos ativos e passivos financeiros não 
mensurados ao valor justo, pois o valor contábil é 
uma aproximação razoável do valor justo.

5. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas 
com base no custo histório, exceto por aplicações 
financeiras que são reconhecidas pelo valor justo 
através do resultado.

6. Retificação de saldos anteriores

Durante o exercício de 2018, a Companhia iden-
tificou que em exercícios anteriores, ativos finan-
ceiros relacionados aos contratos de concessão 
foram reconhecidos indevidamente, uma vez que 
a Companhia não tem um direito contratual incon-
dicional de receber caixa, pois os contratos podem 
ser renovados pelo poder concedente, restando 
assim o direito de cobrar os usuários dos serviços 
públicos. Dessa forma, tais valores deveriam ter 
sido reconhecidos como ativo intangível à medida 
em que a Companhia recebe o direito de cobrar os 
usuários dos serviços públicos.
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Consequentemente, os valores classificados como ativo financeiro em 1º de janeiro e 31 de dezembro de 
2017 foram reclassificados para o ativo intangível. Os erros foram corrigidos pela reapresentação dos va-
lores correspondentes nos exercícios anteriores afetados, conforme quadro abaixo:

Em 1/01/2017 - Em milhares de Reais  Anteriormente apresentado  Ajustes  Reapresentado 
    
Total do ativo circulante 767.282 - 767.282
Outros ativos não circulantes 807.805 - 807.805
Ativo financeiro 1.985.957 (1.985.957) -
Intangível 3.904.834 1.985.957 5.890.791
Total do ativo não circulante 6.698.596 - 6.698.596
Total do ativo 7.465.878 - 7.465.878

Em 31/12/2017 - Em milhares de Reais Anteriormente apresentado Ajustes Reapresentado
    
Total do ativo circulante 919.438 - 919.438
Outros ativos não circulantes 931.641 - 931.641
Ativo financeiro 2.246.041 (2.246.041) -
Intangível 3.648.256 2.246.041 5.894.297
Total do ativo não circulante 6.825.938 - 6.825.938
Total do ativo 7.745.376 - 7.745.376

Não houve impacto sobre os valores dos passivos, do patrimônio líquido, das demonstrações do resulta-
do, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017.

7. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas a seguir foram 
aplicadas de maneira consistente com aquelas 
apresentadas no exercício anterior, exceto quando 
indicado de outra forma.

a) Receita operacional

A Companhia adotou inicialmente o CPC 47/IFRS 
15 a partir de 1º de janeiro de 2018. O efeito da 
aplicação inicial do CPC 47/IFRS 15 está descrito 
na nota explicativa 7.1.

(i) Prestação de serviços de saneamento e esgota-
mento sanitário

A receita do faturamento de água e esgoto para 
todos os usuários é efetuada mensalmente de 
acordo com o calendário de leitura de medição, 
que representa o seu consumo ou prestação do 
serviço. A receita é reconhecida ao valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber pela pres-
tação dos serviços, e são apresentadas líquidas de 
imposto, taxas, abatimentos e descontos. A receita 
não faturada, que representa receita incorrida, cujo 
serviço foi prestado, porém ainda não faturado até 
o final de cada período, corresponde ao valor esti-
mado de consumo entre a data da leitura e o térmi-
no do mês em que o serviço foi prestado. 

(ii) Receita de Construção

A receita de construção é reconhecida de acordo 
com o ICPC 01 (Contratos de Concessão) e CPC 47 
(Receita de Contrato com cliente, ou seja, a medi-
da que todas as obrigações de desempenho sejam 
satisfeitas ao longo do tempo).

Durante a fase de construção do contrato, o ativo é 
classificado como ativo de contrato, onde a Com-
panhia estima que o valor justo de sua contrapres-
tação seja equivalente aos custos de construção 
previstos mais margem (os efeitos da adoção ini-
cial do CPC 47 / IFRS 15, estão apresentados con-
forme Nota 7.1). Esta margem adicional é relativa 
ao trabalho executado pela Companhia sobre os 
contratos de construção, a qual é adicionada, ao 
referido custo de construção, resultando na receita 
de construção.

b) Receitas e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem rendimentos, ju-
ros, variações cambiais, atualizações monetárias, 
resultande de aplicações financeiras, depósitos ju-
diciais, acordos e parcelamentos com clientes. A re-
ceita de juros é reconhecida no resultado, através 
do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem despesas com 
juros sobre empréstimos, ajustes de desconto a va-

lor presente das provisões, perdas em alienação de 
ativos disponíveis para venda, variações cambiais, 
e perdas por redução ao valor recuperável (impair-
ment) reconhecidas nos ativos financeiros (exce-
to recebíveis). Custos de empréstimo que não são 
diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de um ativo qualificável são mensurados 
no resultado através do método de juros efetivos. 

c) Transações em moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira são converti-
das para a respectiva moeda funcional da Compa-
nhia pela taxa de câmbio nas datas de cada tran-
sação. Ativos e passivos monetários em moeda 
estrangeira são convertidos para a moeda funcio-
nal pela taxa de câmbio da data do fechamento. 
Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de 
câmbio sobre os ativos e os passivos monetários 
são reconhecidos na demonstração de resultado. 
Ativos e passivos não monetários adquiridos ou 
contratados em moeda estrangeira são converti-
dos com base nas taxas de câmbio das datas das 
transações ou nas datas de avaliação ao valor jus-
to quando este é utilizado. 

d) Benefícios a empregados

(i) Benefícios de curto prazo

Obrigações de curto prazo a empregados são reco-
nhecidas como despesa de pessoal, conforme o ser-
viço correspondente prestado. O passivo é reconhe-
cido pelo montante do pagamento esperado caso a 
Companhia tenha uma obrigação presente legal ou 
construtiva de pagar esse montante em função de 
serviço passado prestado pelo empregado e a obri-
gação possa ser estimada de maneira confiável.

(ii) Obrigações de aposentadoria

Os custos associados a benefícios concedidos a em-
pregados, incluindo o plano de complementação de 
aposentadoria e pensão com a FABASA - Fundação 
de Assistência Social e Seguridade da Embasa, são 
reconhecidos à medida que as contribuições são in-
corridas. Os passivos atuariais e os custos e des-
pesas deles decorrentes, são registrados de acordo 
com o CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

•  Plano de Benefício Definido: Plano que com-
plementa 80% do salário real médio dos últi-
mos anos de atividade em relação ao benefício 
atribuído à previdência oficial.

O cálculo da obrigação de plano de benefício 
definido é realizado anualmente por um atuário 
qualificado utilizando o método de crédito uni-
tário projetado. Esse valor é descontado ao seu 
valor presente e é apresentado líquido do valor 
justo de quaisquer ativos do plano.

Com relação aos ganhos e perdas atuariais, de-
correntes de ajustes com base na experiência 
e nas mudanças das premissas atuariais, são 
registrados diretamente no patrimônio líquido, 
como ajuste de avaliação patrimonial, de forma 
que o ativo ou passivo líquido do plano seja re-
conhecido no balanço patrimonial para refletir 
o valor integral do déficit ou superávit do plano. 

As despesas com plano de pensão são classi-
ficadas no resultado como custo operacional, 
despesas de vendas ou despesas administra-
tivas, de acordo com o centro de custo do res-
pectivo funcionário.

•  Plano de Contribuição Definida: Tem como ca-
racterística a paridade nas contribuições entre 
patrocinadora e empregados. Teve parte de 
sua cobertura lastreada em contrato firmado 
entre a Companhia e a FABASA estando o mes-
mo integralmente quitado, essas contribuições 
são reconhecidas no resultado como despesas 
com pessoal quando os serviços relacionados 
são prestados pelos empregados.

(iii) Participação de empregados no resultado

A apuração do Programa de Participação nos Resul-
tados (PPR) é realizada com base em um conjunto 
de indicadores, sendo três empresariais (Margem 
Ebtida; Acréscimo de Ligações de Água - ALA; e 
Acréscimo de Ligações de Esgoto - ALE) e cinco 
operacionais (Arrecadação de Particulares - ARR; 
Despesas de Exploração - DEX; Águas Não Fatura-
das - ANF; Índice de Conformidade da Água - ICA e 
Nota da Avaliação Externa - NAE).
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O valor destinado ao PPR, será o equivalente a 
um percentual do Resultado Operacional de Caixa 
Ajustado - ROCA, do ano-base de 2017, definido 
como o caixa líquido oriundo das atividades ope-
racionais, conforme demonstrativo do Fluxo de 
Caixa - Método Indireto, da Companhia, auditado e 
publicado, com os seguintes ajustes:

a) Acréscimo do valor da PPR pago em 2018; e

b) Subtração do valor dos pagamentos dos em-
préstimos e financiamentos, no ano-base de 2018, 
exceto aqueles vinculados ao pagamento das 
amortizações de empréstimos para capital de giro.

O percentual do “ROCA” irá variar em função do 
resultado geral de alcance das metas dos indi-
cadores, da seguinte forma:

Resultado geral dos indicadores ROCA

120% 8,20%

100% 7,20%

80% 6,2%

Os valores intermediários serão obtidos por in-
terpolação linear.

e) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social do exer-
cício corrente e diferido são calculados com base 
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 
10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributá-
vel para contribuição social sobre o lucro líquido, 
e consideram a compensação de prejuízos fiscais 
e base negativa de contribuição social, limitada a 
30% do lucro real do exercício.

A despesa com imposto de renda e contribuição 
social compreende os impostos de renda e con-
tribuição social correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos 
no resultado a menos que estejam relacionados 
à combinação de negócios ou a itens diretamente 
reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros 
resultados abrangentes.

(i) Despesas de imposto de renda e contribuição 
social corrente

A despesa de imposto corrente é o imposto a pa-
gar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo 
tributável do exercício e qualquer ajuste aos im-
postos a pagar com relação aos exercícios ante-
riores. O montante dos impostos correntes a pagar 
ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial 
como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimati-
va do valor esperado dos impostos a serem pagos 
ou recebidos que reflete as incertezas relaciona-
das a sua apuração, se houver. Ele é mensurado 
com base nas taxas de impostos decretadas na 
data do balanço.

Os ativos e passivos fiscais correntes são compen-
sados somente se certos critérios forem atendidos.

(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição 
social diferido

Ativos e passivos fiscais diferidos são reconheci-
dos com relação às diferenças temporárias entre 
os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
de demonstrações financeiras e os usados para 
fins de tributação. As mudanças dos ativos e pas-
sivos fiscais diferidos no exercício são reconheci-
das como despesa de imposto de renda e contri-
buição social diferida.

Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados 
com base nas alíquotas que se espera aplicar às 
diferenças temporárias quando elas forem reverti-
das, baseando-se nas alíquotas que foram decre-
tadas até a data do balanço.

Ativos e passivos fiscais diferidos são compensa-
dos somente se certos critérios forem atendidos.

f) Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o valor 
líquido de realização e o custo médio ponderado de 
aquisição classificados no ativo circulante e aque-
les destinados a investimentos estão classificados 
no ativo imobilizado pelo custo histórico, que não 
excedem os seus custos de reposição ou valores 
de realização, deduzidas de provisões para perdas, 
quando aplicável.

O custo de aquisição dos estoques compreen-
de o preço de compra, bem como os custos de 
transporte, seguro, manuseio e outros diretamen-
te atribuíveis à aquisição de materiais e serviços. 
Descontos comerciais, abatimentos e outros itens 
semelhantes são deduzidos na determinação do 
custo de aquisição.

g) Imobilizado

(i) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo 
histórico de aquisição ou construção, que inclui 
os custos de empréstimos capitalizados, dedu-
zido de depreciação acumulada e quaisquer per-
das acumuladas por redução ao valor recuperável 
(impairment). 

O custo inclui gastos que são diretamente atri-
buíveis à aquisição de um ativo. O custo de ati-
vos construídos pela própria Companhia inclui: 
(i) Custo de materiais e mão de obra direta; (ii) 
quaisquer outros custos para colocar o ativo no 
local e condição necessários para que esses se-
jam capazes de operar da forma pretendida pela 
Administração; (iii) Custos de desmontagem e 
de restauração do local onde estes ativos estão 
localizados; e (iv) custos de empréstimos sobre 
ativos qualificáveis. 

O software comprado, que seja parte integrante da 
funcionalidade de um equipamento é capitalizado 
como parte daquele equipamento.

Quando partes significativas de um item do imo-
bilizado têm diferentes vidas úteis, elas são regis-
tradas como itens separados (componentes prin-
cipais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imo-
bilizado (apurados pela diferença entre os recursos 
advindos da alienação e o valor contábil do imobi-
lizado), são reconhecidos em outras receitas/des-
pesas operacionais no resultado.

(ii) Custos Subsequentes

Custos subsequentes são capitalizados apenas 
quando é provável que benefícios econômicos fu-
turos associados com os gastos serão auferidos 

pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos 
recorrentes são registrados no resultado.

(iii) Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo 
método linear no resultado do exercício baseado 
na vida útil econômica estimada de cada compo-
nente. Terrenos não são depreciados. 

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir 
da data em que são instalados e estão disponíveis 
para uso, ou em caso de ativos construídos inter-
namente, do dia em que a construção é finalizada e 
o ativo está disponível para utilização.

As vidas úteis estimadas para o exercício corrente 
e comparativo são as seguintes:

Construções 25 anos

Máquinas e equipamentos 10 anos

Móveis e utensílios 10 anos

Veículos 4 a 5 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os va-
lores residuais são revistos a cada data de balanço 
e ajustados caso seja apropriado.

Os ganhos e as perdas de alienação são determi-
nados pela comparação dos resultados com o valor 
contábil e são reconhecidos em outras (receitas) 
despesas operacionais líquidas, na demonstração 
do resultado.

h) Intangível 

(i) Reconhecimento e Mensuração

Os ativos intangíveis são demonstrados ao custo 
de aquisição e/ou construção, os juros e demais 
encargos financeiros capitalizados durante o pe-
ríodo de construção, neste último caso, para os 
ativos qualificáveis quando aplicável. Ativo quali-
ficável é um ativo que, necessariamente, demanda 
um período de tempo substancial para ficar pronto 
para uso ou venda pretendido

O ativo intangível tem sua amortização iniciada 
quando este está disponível para uso, em seu local 
e na condição necessária para que seja capaz de 
operar da forma pretendida pela Companhia. 
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A amortização do ativo intangível reflete o padrão 
em que se espera que os benefícios econômicos 
futuros do ativo sejam consumidos pela Compa-
nhia, ou o prazo final da concessão, o que ocor-
rer primeiro. O padrão de consumo dos ativos tem 
relação com sua vida útil econômica nas quais 
os ativos construídos pela Companhia integram 
a base de cálculo para mensuração da tarifa de 
prestação dos serviços de concessão.

A amortização do ativo intangível é cessada quan-
do o ativo tiver sido totalmente consumido ou bai-
xado, deixando de integrar a base de cálculo da ta-
rifa de prestação de serviços de concessão, o que 
ocorrer primeiro.

Doações em bens recebidas de terceiros e enti-
dades governamentais para permitir que a Com-
panhia preste serviços de fornecimento de água 
e esgotamento sanitário não são registrados nas 
demonstrações financeiras da Companhia, pois os 
mesmos são controlados pelo poder concedente.

(ii) Contratos de concessão de serviços

O direito de cobrar dos usuários pelos serviços 
prestados de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário é reconhecido como ativo intan-
gível, em linha com a interpretação ICPC 01 (R1) 
- Contratos de Concessão. 

Os bens afetos aos contratos de concessão com o 
poder concedente são registrados no ativo intangí-
vel, os quais representam o valor residual da recei-
ta de construção, condição para operacionalização 
desses contratos e possibilitando a cobrança das 
tarifas pela utilização dos serviços ao público.

Para os estoques aplicados no processo de cons-
trução de ativos, o custo de aplicação desses itens 
é reconhecido como “Contratos de construção” 
(intangível) do período (mês) em que a respectiva 
baixa é reconhecida.

Os investimentos efetuados e não recuperados 
por meio da prestação de serviços, nos casos em 
que há direito de receber o saldo residual do ativo 
no final do contrato, deverão ser indenizados pelo 

poder concedente, (1) com caixa ou equivalentes 
de caixa ou ainda, em geral (2) com a prorrogação 
do contrato. Estes investimentos são amortizados 
pela vida útil do ativo. 

A Lei nº 11.445/07 indica que os serviços públi-
cos de saneamento básico terão a sustentabilida-
de econômico financeira assegurada, sempre que 
possível, mediante remuneração pela cobrança 
dos serviços, sendo preferencialmente na forma de 
tarifas e outros preços públicos, que poderão ser 
estabelecidos para cada um dos serviços ou para 
ambos conjuntamente. Desta forma, os investi-
mentos efetuados e não recuperados por meio da 
prestação de serviços, no prazo original do contra-
to, são mantidos como ativo intangível, amortiza-
dos pela vida útil do ativo, considerando o cenário 
de continuidade da prestação de serviços, durante 
a negociação de renovações, seja pela própria re-
novação em alguns casos.

(iii) Licença de software

São registradas com base nos custos incorridos 
para sua aquisição e colocação em condições de 
utilização e são amortizados linearmente pelo pra-
zo da vida útil estimada de utilização.

(iv) Gastos subsequentes

Os gastos subsequentes são capitalizados so-
mente quando eles aumentam os benefícios eco-
nômicos futuros incorporados no ativo específico 
aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, 
incluindo gastos com ágio gerado internamente e 
marcas e patentes, são reconhecidos no resultado 
conforme incorridos.

i) Instrumentos financeiros

(i) Reconhecimento e mensuração inicial

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia classi-
fica seus ativos financeiros sob as seguintes cate-
gorias: mensurados ao custo amortizado, mensu-
rados ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes e mensurados ao valor justo por meio 
do resultado. A classificação depende da finalida-
de para a qual os ativos financeiros foram adquiri-

dos. A Administração determina a classificação de 
seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não ti-
nha ativos financeiros classificados na categoria 
de valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes e valor justo por meio do resultado.

Os ativos financeiros mensurados ao custo amorti-
zado da Companhia compreendem caixa e equivalen-
tes de caixa, os saldos de contas a receber de clien-
tes e outras contas a receber. Os ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado são reconhecidos 
ao valor justo e subsequentemente ao custo amorti-
zado, usando o método da taxa de juros efetiva. 

Os ativos financeiros não são reclassificados sub-
sequentemente ao reconhecimento inicial, a não 
ser que a Companhia mude o modelo de negócios 
para a gestão de ativos financeiros, e neste caso 
todos os ativos financeiros afetados são reclassi-
ficados no primeiro dia do período de apresentação 
posterior à mudança no modelo de negócios.

Em 31 de dezembro de 2018, com a adoção do CPC 
48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, a Compa-
nhia classifica seus passivos financeiros mensura-
dos ao custo amortizado. A classificação depende 
da finalidade para a qual os passivos financeiros 
foram assumidos. Incluem-se nessa categoria 
saldos a pagar para fornecedores, empréstimos e 
financiamentos, debêntures, saldos a pagar decor-
rente de Parceria Público-Privada - PPP, convênios 
a comprovar e outras contas a pagar. 

O método de juros efetivos é utilizado para calcu-
lar o custo amortizado de um passivo financeiro e 
alocar sua despesa de juros pelo respectivo perí-
odo. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta 
exatamente os fluxos de caixa futuros estimados 
(incluindo honorários, custo da transação e outros 
custos de emissão) ao longo da vida estimada do 
passivo financeiro ou, quando apropriado, por um 
período menor, para o reconhecimento inicial do 
valor contábil líquido.

(ii) Desreconhecimento

A Companhia desreconhece um ativo financeiro 
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 
do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere 
os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de 
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação na qual substancialmente todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 
transferidos ou na qual a Companhia nem transfere 
nem mantém substancialmente todos os riscos e be-
nefícios da titularidade do ativo financeiro e também 
não retém o controle sobre o ativo financeiro.

A Companhia realiza transações em que transfere 
ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas 
mantém todos ou substancialmente todos os riscos 
e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, 
os ativos financeiros não são desreconhecidos.

A Companhia desreconhece um passivo financeiro 
quando sua obrigação contratual é retirada, can-
celada ou expirada. A Companhia também desre-
conhece um passivo financeiro quando os termos 
são modificados e os fluxos de caixa do passivo 
modificado são substancialmente diferentes, caso 
em que um novo passivo financeiro baseado nos 
termos modificados é reconhecido a valor justo.

No desreconhecimento de um passivo financeiro, 
a diferença entre o valor contábil extinto e a con-
traprestação paga (incluindo ativos transferidos 
que não transitam pelo caixa ou passivos assu-
midos) é reconhecida no resultado.

(iii) Instrumentos financeiros derivativos

A Companhia não operou com instrumentos finan-
ceiros derivativos nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017.

j) Capital social

(i) Ações ordinárias

Ações ordinárias são classificadas no patrimônio 
líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis 
à emissão de ações, se houver, são reconhecidos 
como dedução do patrimônio líquido, líquido de 
quaisquer efeitos tributários. 
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(ii) Ações preferenciais

Ações preferenciais são classificadas no patrimô-
nio líquido caso não sejam resgatáveis, ou resga-
táveis somente à escolha da Companhia.

(iii) Recompra e reemissão de ações  (ações em 
tesouraria)

Quando ações reconhecidas como patrimônio lí-
quido são recompradas, o valor da contraprestação 
paga, o qual inclui quaisquer custos diretamente 
atribuíveis é reconhecido como uma dedução do 
patrimônio líquido. As ações recompradas são 
classificadas como ações em tesouraria e são 
apresentadas como dedução do patrimônio líqui-
do. Quando as ações em tesouraria são vendidas 
ou reemitidas subsequentemente, o valor recebido 
é reconhecido como um aumento no patrimônio lí-
quido, e o ganho ou perda resultantes da transação 
é apresentado como reserva de capital.

(iv) Distribuição de Dividendos

A distribuição de dividendos da Companhia é re-
conhecida como um passivo nas demonstrações 
financeiras, tendo por base o estatuto social da 
Companhia e a legislação societária brasileira, 
exceto quando fica evidenciado a ausência de re-
cursos disponíveis à época para a sua distribui-
ção aprovada pelo Conselho Fiscal, onde no lugar 
de sua distribuição é constituída reserva especial 
para este fim no patrimônio líquido. Os dividendos 
mínimos ficam ali retidos até que a Companhia 
restabeleça condição para que estes sejam dis-
tribuídos aos acionistas. Qualquer valor acima do 
mínimo obrigatório somente é reconhecido na data 
em que é aprovado pela Assembleia Geral Extraor-
dinária ou pago, o que ocorrer primeiro.

k) Redução ao valor recuperável  (impairment)

(i) Ativos financeiros não-derivativos  (incluindo 
recebíveis)

As provisões para perdas com contas a receber de 
clientes são mensuradas a um valor igual à perda de 
crédito esperada para a vida inteira do instrumento.

Ao determinar se o risco de crédito de um ativo fi-

nanceiro aumentou significativamente desde o 
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de 
crédito esperadas, a Companhia considera informa-
ções razoáveis e passíveis de suporte que são rele-
vantes e disponíveis sem custo ou esforço excessi-
vo. Isso inclui informações e análises quantitativas 
e qualitativas, com base na experiência histórica da 
Companhia, na avaliação de crédito e considerando 
informações prospectivas (forward-looking).

A Companhia presume que o risco de crédito de 
um ativo financeiro aumentou significativamente 
se este estiver com mais de 360 dias de atraso.

A evidência objetiva de que os ativos financeiros 
perderam valor pode incluir o não pagamento ou 
atraso no pagamento por parte do devedor, a rees-
truturação do valor devido à Companhia sob con-
dições de que a Companhia não consideraria em 
outras transações e indicações de que o devedor 
entrará em processo de falência.

A Companhia considera evidência de perda de va-
lor para recebíveis tanto individualmente quanto 
coletivamente. Todos os recebíveis são avaliados 
quanto à perda de valor específico. Todos os re-
cebíveis significativos identificados como não 
tendo perda de valor individualmente são então 
avaliados coletivamente quanto a qualquer perda 
de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido 
ainda identificada. Recebíveis são avaliados cole-
tivamente quanto à perda de valor por grupamen-
to conjunto desses títulos com características de 
risco similares. Sendo assim, as faixas de inadim-
plência estão segregadas em clientes particulares 
e públicos. Para os clientes particulares foi feito 
um estudo no qual identifica grupos de clientes 
caracterizados por situações (problemas) que tor-
nam os débitos desses clientes de difícil recupe-
ração e os demais clientes, que não se enquadram 
nesses grupos, foram analisados e estratificados 
por faixas de débitos, por período, para as quais fo-
ram atribuídos os respectivos percentuais de per-
das relativas a esses débitos.

Ao avaliar a perda de crédito esperada de forma 
coletiva, a Companhia utiliza tendências históricas 

da probabilidade de inadimplência, do prazo de re-
cuperação e dos valores de perda incorridos, ajus-
tados para refletir o julgamento da Administração 
quanto às premissas se as condições econômicas 
e de crédito atuais são tais que as perdas reais 
provavelmente serão maiores ou menores que as 
sugeridas pelas tendências históricas.

Uma redução no valor recuperável com relação a 
um ativo financeiro medido pelo custo amortizado 
é calculada como a diferença entre o valor contábil 
e o valor presente dos fluxos de caixa estimados 
descontados à taxa de juros efetiva original do 
ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e 
refletidas em conta de provisão contra recebíveis. 
Quando um evento subsequente indica reversão da 
perda de valor, a diminuição na perda de valor é re-
vertida e registrada no resultado. 

(ii) Ativos não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não financeiros 
da Companhia, que não os estoques e imposto de 
renda e contribuição social diferidos, são revistos 
a cada data de apresentação para apurar se há in-
dicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra 
tal indicação, então o valor recuperável do ativo é 
determinado.

O valor recuperável de um ativo ou unidade gerado-
ra de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor 
justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor 
em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são 
descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto antes de impostos que reflita as 
condições vigentes de mercado quanto ao período 
de recuperabilidade do capital e os riscos especí-
ficos do ativo. Para a finalidade de testar o valor 
recuperável, os ativos que não podem ser testados 
individualmente são agrupados ao menor grupo de 
ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo, 
que são em grande parte independentes dos fluxos 
de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (Uni-
dade Geradora de Caixa - “UGC”). 

Uma perda por redução ao valor recuperável é re-
conhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua 

UGC exceda seu valor recuperável estimado. Per-
das de valor são reconhecidas no resultado. 

Imobilizado, intangível e outros ativos não circu-
lantes com vida útil definida são revistos anual-
mente com a finalidade de identificar evidências 
que levem a perdas de valores não recuperáveis, 
ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode 
não ser recuperável. A Companhia não possui ati-
vos com vida útil indefinida e avaliou que não há 
indicativo de perda por impairment amparada, 
principalmente pela Lei nº 11.445/07, que garan-
te que os serviços públicos de saneamento básico 
terão a sustentabilidade econômico-financeira as-
segurada, através da tarifa ou via indenização.

l) Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimo-
nial quando a Companhia possui uma obrigação 
real legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, e é provável que um recurso eco-
nômico seja requerido para saldar a obrigação. As 
provisões são registradas tendo como base as me-
lhores estimativas do risco envolvido.

(i) Provisão para perdas em processos judiciais 

Quando aplicável, são registradas e atualizadas 
até a data do balanço pelo montante estimado 
de perda provável, observada a natureza de cada 
contingência e apoiada na opinião dos consulto-
res jurídicos da Companhia. Os fundamentos e a 
natureza das provisões para perdas em processos 
judiciais estão descritos na nota explicativa nº 18.

m) Demonstração do valor adicionado

Esta demonstração tem por finalidade evidenciar a 
riqueza criada pela Companhia e sua distribuição 
durante o período e foi elaborada de forma volun-
tária as demonstrações do valor adicionado (DVA) 
nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - 
Demonstração do Valor Adicionado, as quais são 
apresentadas como parte integrante das demons-
trações financeiras.
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A DVA foi preparada com base em informações ob-
tidas dos registros contábeis que servem de base 
de preparação das demonstrações financeiras. A 
sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela 
Companhia, representada pelas receitas (operacio-
nais, outras receitas, construção de ativos e perdas 
estimadas com créditos de liquidação duvidosa), 
pelos insumos adquiridos de terceiros (custos ope-
racionais e de construção, materiais, energia elétri-
ca, serviços de terceiros, outras despesas opera-
cionais e outros) e pelas retenções (depreciação e 
amortização), e a riqueza recebida em transferência, 
representada pelas receitas financeiras e aluguéis. 
A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da 
riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribui-
ções, remuneração de capitais de terceiros e remu-
neração de capitais próprios.

n) Novas normas e interpretações ainda não efetivas

Novas normas ou alterações de normas e inter-
pretações serão efetivas para exercícios iniciados 
após 1º de janeiro de 2019. A Companhia não ado-
tou essa alteração na preparação destas demons-
trações financeiras. A Companhia não planeja ado-
tar esta norma de forma antecipada.

Entre as normas que ainda não estão em vigor, es-
pera-se que o CPC 06(R2)/IFRS 16 tenha impacto 
nas demonstrações financeiras da Companhia.

CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos

A norma altera o reconhecimento, a mensuração, 
a apresentação e a divulgação de arrendamentos. 
Exige que os arrendatários registrem no balanço 
patrimonial todos os arrendamentos, com algumas 
isenções: determinados contratos de curto prazo 
ou de pequenos montantes. Os critérios de reco-
nhecimento e mensuração dos arrendamentos nas 
demonstrações financeiras dos arrendadores fi-
cam substancialmente mantidos. 

A Companhia aluga imóveis, equipamentos e veí-
culos. Os contratos de aluguel são normalmente 
feitos por períodos fixos, mas podem ter opção de 
extensão. Os termos dos contratos são negocia-
dos individualmente e têm uma ampla variedade 
de termos e condições diferentes. 

Os arrendamentos serão reconhecidos no balan-
ço patrimonial como um ativo de direito de uso do 
um passivo de arrendamento que representa a sua 
obrigação de efetuar pagamentos futuros, sendo 
os mesmos, inicialmente, mensurados a valor pre-
sente. Cada pagamento de locação é alocado entre 
o passivo e o custo financeiro. O custo financeiro 
é reconhecido no resultado durante o período do 
contrato. O ativo do direito de uso é amortizado 
durante a vida útil mais curta do ativo e o prazo do 
arrendamento pelo método linear. Os pagamentos 
da locação são descontados usando a taxa de ju-
ros incremental da Companhia.

A Companhia anteriormente reconhecia uma des-
pesa linear de arrendamento operacional durante 
o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e 
passivos na medida em que havia uma diferença 
temporal entre os pagamentos efetivos de arren-
damentos e as despesas reconhecidas.

A Companhia deverá adotar o CPC 06 (R2) / IFRS 
16 - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 
2019 e avaliou o potencial impacto que a adoção 
inicial CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos terá 
sobre suas demonstrações financeiras, os impac-
tos reais da adoção da norma a apartir de 1º de 
janeiro de 2019 poderão mudar porque:

•  a Companhia não finalizou o teste e a avalia-
ção dos controles sobre os desenvolvimentos 
de Tecnologia da Informação; e

•  as novas políticas contábeis estão sujeitas à 
mudança até que a Companhia apresente suas 
primeiras demonstrações financeiras que in-
cluem a data de aplicação inicial.

Não se espera nenhum impacto significativo nas 
demonstrações com a adoção da norma. Com 
base nas informações atualmente disponíveis a 
Companhia estima que reconhecerá obrigações 
adicionais no valor de R$ 24.600 em 1° de janeiro 
de 2019 e espera que a adoção do CPC 06 (R2) / 
IFRS 16 não afete sua capacidade de cumprir com 
os acordos contratuais (covenants) descritos na 
nota explicativa 16.

Transição

A Companhia pretende aplicar o CPC 06 (R2) / IFRS 
16 inicialmente em 1° de janeiro de 2019, utilizando 
a abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o 
efeito cumulativo da adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 
16 será reconhecido como um ajuste de abertura 
dos lucros acumulados em 1° de janeiro de 2019, 
sem atualização das informações comparativas. 

Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC 
que ainda não entraram em vigor que poderiam ter 
impacto significativo sobre a Companhia.

7.1 Principais mudanças nas políticas contábeis

A Companhia aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 
15 e CPC 48/IFRS 9 a partir de 1° de janeiro de 
2018. Uma série de outras novas normas também 
entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, 
mas não afetaram materialmente as demonstra-
ções financeiras da Companhia.

Devido aos métodos de transição escolhidos pela 
Companhia na aplicação dessas normas, as in-
formações comparativas dessas demonstrações 
financeiras não foram reapresentadas para refletir 
os requerimentos das novas normas, exceto pela 
apresentação separada de redução ao valor recu-
perável de contas a receber na demonstração do 
resultado.

CPC 47/ IFRS 15 - Receitas de Contratos com 
Clientes

O CPC 47/ IFRS 15 tem como princípio fundamen-
tal o reconhecimento de receita quando as merca-
dorias ou os serviços são transferidos para o clien-
te pelo preço da transação. A receita é reconhecida 
de acordo com esse princípio, aplicando-se um 
modelo de 5 passos:

•  Passo 1: Identificar o(s) contrato(s) com o cliente;

•  Passo 2: Identificar as obrigações de desempe-
nho definidas no contrato;

•  Passo 3: Determinar o preço da transação;

•  Passo 4: Alocar o preço da transação às obriga-
ções de desempenho previstas no contrato; e

•  Passo 5: Reconhecer a receita quando (ou 
conforme) a entidade atende cada obrigação 
de desempenho.

A Companhia, ao avaliar os contratos com cliente, 
utiliza julgamento para identificar se os contratos 
podem ser combinados, se há modificações de 
contratos, determinar bens e serviços distintos e 
se as obrigações de desempenho são satisfeitas 
ao longo do tempo ou em determinado momento, 
se há descontos implícitos no contrato e determi-
nar componentes de financiamento significativos.

A Companhia registra todas as vendas de serviços 
somente quando um contrato de venda firme está 
em vigor, a entrega ocorreu ou os serviços foram 
prestados e a cobrança do preço de venda fixo ou 
determinável está razoavelmente assegurada.

A Companhia reconhece a receita em contratos de 
venda de serviços de saneamento básico e esgo-
tamento sanitário, receita de construção (no âmbi-
to do ICPC 01). A Companhia estima a receita total 
do contrato líquida das concessões de preços, bem 
como os custos totais do contrato. Para as receitas 
de construção que estão no âmbito dos contratos 
de concessão, a Companhia reconhece a receita e 
os custos no decorrer da execução da obra. A Com-
panhia registra qualquer perda que espera incorrer 
nesses acordos quando essa perda for provável.

Na avaliação da Companhia, não foram identifi-
cados efeitos no reconhecimento de receita pela 
prestação de serviços pela adoção do CPC 47/ 
IFRS 15 que afetassem essas demonstrações fi-
nanceiras. Entretanto, com a adoção desta nova 
norma contábil, a Companhia passou a registrar 
no balanço patrimonial a rubrica Ativo de Contra-
to. Este montante era anteriormente reconhecido 
como parte do Ativo Intangível e foi, portanto, re-
classificado, não impactando a demonstração do 
resultado. Devido aos métodos de transição ado-
tados pela Companhia na aplicação dessa norma, 
as informações comparativas das demonstrações 
financeiras não foram reapresentadas e o impacto 
da adoção em 1º de janeiro de 2018 é uma reclas-
sificação do montante de R$ 2.168 mil, da conta 
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de Intangível para a conta de Ativos de Contrato, 
conforme nota explicativa 14.

CPC 48/ IFRS 9 - Instrumentos Financeiros

Este pronunciamento estabelece requerimentos 
para reconhecer e mensurar ativos financeiros, 
passivos financeiros e alguns contratos para com-
prar ou vender itens não financeiros. Esta norma 
substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financei-
ros: Reconhecimento e Mensuração.

Como resultado da adoção do CPC 48/IFRS 9, a 
Companhia adotou as alterações consequentes ao 
CPC 26/IAS 1 Apresentação de Demonstrações Fi-
nanceiras, que exigem que a redução ao valor recu-
perável dos ativos financeiros sejam apresentados 
em linha separada na demonstração do resultado. 
Anteriormente, a abordagem da Companhia era 
incluir a redução ao valor recuperável de contas a 
receber em outras despesas. Consequentemente, a 
Companhia reclassificou as perdas por redução ao 
valor recuperável de R$ 15.151 mil, reconhecidas 
pelo CPC 38/IAS 39, de ‘outras despesas’ para ‘per-
das por redução ao valor recuperável de contas a 
receber e ativos de contrato’ na demonstração dos 
resultados para o exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2017. As perdas por redução ao valor recupe-
rável de outros ativos financeiros são apresentadas 
na rubrica de “despesas financeiras”, similar à apre-
sentação no CPC 38/IAS 39, e não apresentadas se-
paradamente na demonstração do resultado devido 
a considerações sobre materialidade.

Adicionalmente, o Grupo adotou as alterações 
consequentes ao CPC 40/IFRS 7 - Instrumentos 
Financeiros: Evidenciação, que são aplicadas às 
divulgações em 2018, mas que, em geral, não fo-
ram aplicadas à informação comparativa.

Com base na sua avaliação, a Companhia teve um 
impacto de 118 milhões no ano de 2017 na con-
tabilização de perdas esperadas para créditos de 
liquidação duvidosa, conta redutora do seu contas 
a receber.

A Companhia adotou o CPC 48/IFRS 9 com a data 
de aplicação inicial de 1º de janeiro de 2018.

De acordo com a exceção apresentada pelo CPC 48/
IFRS 9, a Companhia não reapresentou períodos an-
teriores, ela reconheceu a diferença entre o valor con-
tábil anterior e o valor contábil no início do período 
anual em Lucros Acumulados, Reservas de Lucro.

A tabela a seguir resume o impacto, líquido de im-
postos, da transição para o CPC 48/IFRS 9 no sal-
do de abertura de reservas de lucros.

Saldo em 31 de dezembro de 2017 - em mil 754.936

Ajuste adoção CPC 48/IFRS 9 (77.887)

Saldo em 1° de janeiro de 2018 677.049

(i) Classificação e mensuração de ativos e passivos 
financeiros

O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias 
de classificação para ativos financeiros: mensura-
dos ao custo amortizado, ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes e ao valor justo 
por meio do resultado. A classificação de ativos 
financeiros de acordo com o CPC 48/IFRS 9 é ge-
ralmente baseada no modelo de negócios no qual 
um ativo financeiro é gerenciado e em suas carac-
terísticas de fluxo de caixa contratuais. O CPC 48/
IFRS 9 elimina as categorias antigas do CPC 38/
IAS 39 de títulos mantidos até o vencimento, em-
préstimos e recebíveis e disponíveis para venda.

Com base na sua avaliação, a Companhia não con-
sidera que os novos requerimentos de classifica-
ção terão impacto significativo na contabilização 
de seus passivos financeiros. 

A tabela a seguir explica as categorias de mensu-
ração originais no CPC 38/IAS 39 e as novas cate-
gorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada 
classe de ativos e passivos financeiros da Compa-
nhia em 1° de janeiro de 2018. O efeito da adoção 
do CPC 48/IFRS 9 sobre os valores contábeis dos 
ativos financeiros da Companhia em 1° de janeiro 
de 2018 está relacionado apenas aos novos reque-
rimentos de redução ao valor recuperável. 

(ii) Impairment de ativos financeiros

O CPC 48/IFRS 9 substituiu o modelo de “perdas incorridas” pelo modelo de “perdas de créditos espera-
das”, isso exigiu um estudo que resultou em uma probabilidade futura de inandimplência, onde médias 
passadas foram analisadas metrificadas por elementos correlatos ao risco de crédito, como taxa de de-
semprego. 

  Categoria dos instrumentos financeiros Categoria dos instrumentos financeiros
   

 Em 31 de dezembro de 2018 Em 31 de dezembro de 2017

  
 Notas CPC 38/IAS 39 CPC 48 / IFRS 9 CPC 38/IAS 39 CPC 48 / IFRS 9
          
  Empréstimos 

e recebíveis Total Custo
amortizado Total Empréstimos

e recebíveis Total Custo
amortizado Total

Ativos financeiros não mensurados a valor justo        

Caixa e equivalente de caixa 8 266.370 266.370 266.370 266.370 189.439 189.439 189.439 189.439

Aplicações financeiras 11 15.659 15.659 15.659 15.659 8.372 8.372 8.372 8.372

Recursos vinculados 9 186.930 186.930 186.930 186.930 136.799 136.799 136.799 136.799

Contas a receber de clientes 10 482.172 482.172 482.172 482.172 590.969 590.969 590.969 590.969
  

Outras contas a receber  60.745 60.745 60.745 60.745 50.808 50.808 50.808 50.808

Depósitos judiciais 18 864.469 864.469 864.469 864.469 672.709 672.709 672.709 672.709
          
Total - Ativos financeiros  1.876.345 1.876.345 1.876.345 1.876.345 1.649.096 1.649.096 1.649.096 1.649.096 
          
Passivos financeiros não mensurados a valor justo         

Fornecedores 16 (61.871) (61.871) (61.871) (61.871) (59.943) (59.943) (59.943) (59.943)

Empréstimos e financiamentos 16 (725.980) (725.980) (725.980) (725.980) (773.371) (773.371) (773.371) (773.371)

Debêntures 16.1 (22.470) (22.470) (22.470) (22.470) (35.536) (35.536) (35.536) (35.536)
          

Total - Passivos financeiros (810.321) (810.321) (810.321) (810.321) (868.850) (868.850) (868.850) (868.850)

O novo modelo de perdas se aplica aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, com exceção 
dos ativos contratuais.
A provisão para perdas esperadas foi mensurada na seguinte base:

•  Perdas de créditos esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de créditos que resultam de todos os 
possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro.

Essa abordagem simplificada é aplicada a recebíveis que não possuem um elemento significativo de fi-
nanciamento.
A Companhia analisou as premissas utilizadas na atual constituição das perdas nas seguintes bases:

•  Análise do saldo do contas a receber, estratificado por grupos de clientes: Particulares e Públicos.

Os clientes particulares foram agrupados em grupos de classes específicas de inadimplência (situações 
específicas de cada grupo) bem como por faixas de inadimplência.

Para os clientes classificados nas faixas de inadimplência, o percentual de perdas foi encontrado utilizan-
do-se o indicador corporativo da Companhia “Eficiência da Arrecadação” que tem como base o histórico de 
arrecadação de determinado grupo no primeiro semestre do ano de 2018, o percentual indicado para cada 
faixa foi aplicado à mesma e a diferença do não arrecadado aplicado como perda. Para os clientes públicos 
foi aplicada a mesma metodologia que se baseia no indicador “Eficiência da Arrecadação”.

Espera-se que as perdas por redução ao valor recuperável de ativos incluídos no escopo do modelo de 
redução ao valor recuperável do CPC 48/IFRS 9 aumentem e tornem-se mais voláteis. A aplicação dos
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requisitos de redução ao valor recuperável do CPC 
48/IFRS 9 em 1º de janeiro de 2018 levou ao reco-
nhecimento de uma provisão adicional para redu-
ção ao valor recuperável, conforme segue:

Em milhares de Reais  
Provisão para perda em 31 de dezembro de 2017 de acordo com o 
CPC 38/IAS 39

 
  
Impairment adicional reconhecido em 1º de janeiro de 2018 em:  

Contas a receber de clientes e outras contas a receber em 31 de 
dezembro de 2017

234.051 

Contas a receber adicionais reconhecidos na adoção do CPC 
48/IFRS 9

118.010 

  
Provisão para perda em 1º de janeiro de 2018 de acordo com o CPC 
48/IFRS 9

352.061 

8. Caixa e equivalentes de caixa
 2018  2017
    
Disponibilidades (a) 8.070  2.910
Aplicações financeiras (b) 258.300  186.529
    
 266.370  189.439

(a) As disponibilidades estão compostas por caixa e contas correntes bancárias.
(b) Representadas por aplicações em Fundos de Investimentos de renda fixa não exclusivos e 
CDB, emitidos pela Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil, com taxas de juros 
que acompanham direta ou indiretamente a variação da taxa de juros do CDI, com liquidez 
diária, conforme a seguir demonstrado:

 2018 Taxa média 
(%) a.a. 2017 Taxa média 

(%) a.a.
     
Fundos de investimento (i) 217.252 6,08 143.883 9.87

Certif. de depósito bancário 45.048 6,40 42.646 10,56
    

 258.300  186.529  

(i) Saldo referente a Fundos de Investimentos sem carência ou penalidades nos resgates.

Informações sobre exposição da Companhia aos 
riscos de liquidez e de mercado estão incluídas na 
Nota explicativa n° 29.

9. Recursos vinculados
 2018  2017
    

Bancos contas vinculadas (a) 22.130  15.122

Aplicações financeiras vinculadas (b) 164.800  121.677
    
 186.930  136.799

(a) Referem-se substancialmente a contas vinculadas às obras do Plano de Aceleração do 
Crescimento - PAC, compostas por valores oriundos do Orçamento Geral da União - OGU, na 
forma de contratos de repasse destinados a investimentos em sistema de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário.
(b) Representadas, basicamente, por aplicações em Fundos de Investimentos não exclusivos e 
vinculados a projetos/convênios, emitidos pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil 
e Bradesco, com taxas de juros que acompanham direta ou indiretamente a variação da taxa de 
juros do CDI, com liquidez diária, conforme a seguir demonstrado:

Agente financeiro Tipo de 
Aplicação 2018 Taxa média 

(%) a.a. 2017 Taxa média 
(%) a.a.

    
Bradesco (i) 328 4,51 318 7,94

CEF (i) 19.388 5,57 9.962 7,69

CEF (ii) 978 4,24 942 6,16

Banco do Brasil (i) 115.078 6,26 73.927 9,87

Banco do Brasil (ii) 29.028 4,24 36.528 6,16
    

 164.800 - 121.677 - 

Legenda:
(i) Fundo de investimento.  
(ii) Poupança.

Houve liberações de empréstimos relacionados a fi-
nanciamentos de obras para melhoria da infraestru-
tura de saneamento do Estado da Bahia, liberações 
de convênios, líquido dos pagamentos aos fornece-
dores no período, além dos recursos aplicados por 
conta do incentivo fiscal no Imposto de Renda con-
cedido pela Sudene, para posterior investimento.

A Companhia utiliza as aplicações financeiras para 
manutenção do valor do dinheiro no tempo ou então 
por obrigação contratual de alguns dos convênios 
celebrados com outras entidades de direito público 
ou privado. Dessa forma, os investimentos são em 
carteiras consideradas como de, no mínimo, baixo 
risco, de acordo com a classificação da ANBIMA.

(i) Os fundos de investimentos aplicados pela 
EMBASA mantêm uma carteira composta por, no 
mínimo, 80% (oitenta por cento) do patrimônio lí-
quido, isolada ou cumulativamente, em títulos de 
emissão do Tesouro Nacional, do Banco Central do 
Brasil ou em títulos e valores mobiliários de renda 
fixa cujo emissor esteja classificado na categoria 
baixo risco de crédito ou equivalente, bem como 
mantêm, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cen-
to) da carteira em ativos financeiros e/ou moda-
lidades operacionais que acompanhem, direta ou 
indiretamente, a variação da taxa de juros dos Cer-
tificados de Depósito Interbancário - CDI.

(ii) Poupança é uma categoria de investimento de 
risco mínimo, assegurados pelo Banco Central. 
O aumento dos saldos de poupança deve-se, em 
essência, à aplicação dos recursos dos convênios 
com a Codevasf e Governo do Estado em obras 
para melhoria da infraestrutura de saneamento do 
Estado da Bahia.

Informações sobre exposição da Companhia aos 
riscos de crédito e de mercado estão incluídas na 
nota explicativa n° 29.

10. Contas a receber de clientes
 2018  2017
    
Valores faturados 496.267  438.037

Parcelamentos / financiamentos (a)    

 - Clientes particulares 116.612  119.439

 - Entidades públicas 118.212  121.897
    
Sub-total 731.091  679.373
    
Valores a faturar (b) 145.016  145.647
    

876.107  825.020
 

(-)Perda esperada com créditos de liquidação 
duvidosa (c) (393.935) (234.051)
    

482.172  590.969
    
Circulante 371.395  491.293

Não circulante 110.777  99.676

(a) Parcelamentos decorrentes de acordos realizados pela área comercial da Companhia sobre 
o saldo devedor de faturas de contas a receber de clientes em atraso.
(b) Saldo decorrente de produtos e serviços consumidos até 31 de dezembro de 2018 e ainda 
não faturados.
(c) Veja política contábil nas notas explicativas, o efeito da aplicação inicial do CPC 48/IFRS 9 
esta descrito na NE 7.1

Existem títulos a receber da Companhia dados em 
garantias de dívidas em 31 de dezembro de 2018 e 
2017. Ver nota explicativa nº 16.

Os parcelamentos de entidades públicas correspon-
dem a valores vencidos de contas de fornecimento 
de água aos municípios, os quais são formalizados 
por “instrumento particular de confissão de dívida”, 
cujos créditos da Companhia são garantidos atra-
vés do repasse de cotas participativas do ICMS, 
provenientes do tesouro estadual para os respecti-
vos municípios.

Valores faturados por idade de vencimento
 2018  2017
    
A vencer 223.119  219.328
Vencidos até 30 dias 49.038  46.171
Vencidos de 31 a 60 dias 47.458  40.365
Vencidos de 61 a 90 dias 32.876  29.053
Vencidos de 91 a 120 dias 30.406  27.144
Vencidos de 121 a 150 dias 28.034  25.149
Vencidos de 151 a 180 dias 26.502  22.337
Vencidos de 181 a 360 dias 26.013  20.512
Vencidos acima de 360 dias 267.645  249.314
    
 731.091  679.373

A Companhia analisa o saldo de perda esperada 
com créditos de liquidação duvidosa, em confor-
midade com a composição de suas contas a rece-
ber, considera o risco da carteira de clientes e pro-
cede ao registro de possíveis complementos para 
garantir que o saldo seja suficiente para cobrir os 
riscos de créditos na realização dos seus recebíveis. 

Perdas estimadas com créditos de liquidação 
duvidosa

A movimentação da perda esperada com crédi-
tos de liquidação duvidosa do contas a receber de 
clientes durante os exercícios de 2018 e 2017 está 
demonstrada como segue:
 2018  2017
    
Saldo inicial (234.051)  (218.936)
Constituição (167.482)  (25.325)
Recuperação 5.995  5.702
Reversão de perdas 1.603  4.508
    
Saldo final (393.935)  (234.051)

Informações sobre exposição da Companhia aos 
riscos de crédito estão incluídas na nota explica-
tiva n° 29.

11. Aplicações financeiras

Referem-se a aplicações financeiras junto a fundos 
de investimentos não exclusivos no montante de R$ 
15.659 ( R$ 8.372 em 2017), com rendimento médio 
de 5,98% (9,74% em 2017) que apesar de estarem 
disponíveis para utilização da Companhia, possuem 
características de valorização que não permitem o 
enquadramento de caixas e equivalentes de caixa.

12. Imobilizado

Custo
Terrenos e 
constru-

ções 

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos 

Veículos Outros (i)

Bens 
operacio-

nais s/ 
conces-

são

Bens de 
terceiros

Obras 
em anda-

mento
Total 

         
Saldo em 
31/12/2016 52.142 48.836 16.815 14.136 28.619 42.108 57.576 260.232
         
Transferências (ii) 3.334 148 - - - - (3.995) (513)
Adições - 2.024 - 506 45 - - 2.575
Baixas - (1.431) - (467) (53) - - (1.951)
         
Saldo em 
31/12/2017

55.476 49.577 16.815 14.175 28.611 42.108 53.581 260.343
         
Transferências (ii) - 218 - 5 4.467 - (223) 4.467
Adições - 3.035 - 1.036 9.652 - - 13.723
Baixas - (130) - (232) (1) - - (363)
         
Saldo em 
31/12/2018

55.476 52.700 16.815 14.984 42.729 42.108 53.358 278.170
         
Depreciação         
Saldo em 
31/12/2016 (14.523) (38.546) (16.810) (10.940) (15.879) - - (96.698)

         
Adições (1.483) (3.737) (2) (679) (1.509) - - (7.410)
Baixas - 1.422 - 454 49 - - 1.925
         
Saldo em 
31/12/2017

(16.006) (40.861) (16.812) (11.165) (17.339) - -(102.183)
         
Transferências (ii)  - - - 298 - - 298
Adições (1.584) (3.360) (2) (720) (2.407) - - (8.073)
Baixas - 127 - 203 - - - 330
         
Saldo em 
31/12/2018

(17.590) (44.094) (16.814) (11.682) (19.448) - -(109.628)
         
Saldo líquido 
31/12/2018 37.886 8.606 1 3.302 23.281 42.108 53.358 168.542

Saldo líquido 
31/12/2017 39.470 8.716 3 3.010 11.272 42.108 53.581 158.160

(i) Bens Outros: Móveis e utensílios e bens de baixo de valor.
(ii) Transferências provenientes do ativo intangível em função da natureza dos investimentos.

Não existem bens do ativo imobilizado da Compa-
nhia dados em garantia de dívidas em 31 de de-
zembro de 2018 e 2017.
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A Companhia não possui ativo com vida útil inde-
finida e avaliou que não há indicativo de perda por 
impairment em seus ativos.

13. Intangível

A Companhia opera em serviços públicos de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário em 
366 municípios do Estado da Bahia. Os itens que 
compõem este grupo estão detalhados a seguir:

Sistema de 
água/esgoto E. S. J. - PPP Bens adminis-

trativos
Obras em 

andamento Total 

      

Custo      

Saldo em 
31/12/2016 5.996.149 259.178 44.782 2.254.640 8.554.749

Transferências/
contas 951.346 - 513 (951.346) 513

Adições 8.532 - 94 425.585 434.211

Baixas (1.784) - - - (1.784)

Subvenções 
investimentos 
- PAC

(208.163) - - 124.378 (83.785)

      

Saldo em 
31/12/2017

6.746.079 259.178 45.389 (1.853.258) 8.903.904

      
Transf. Ativos 
de contrato (i) - - - (1.853.258) (1.853.258)

      
Transferências/
contas 499.182  75  499.257

Adições 13.944 - 840 - 14.784

Baixas (506) - - - (506)

Subvenções 
investimentos 
- PAC

(160.978) - - - (160.978)

      
Saldo em 
31/12/2018

7.097.722 259.178 46.304 - 7.403.204

      

Amortização      

      
Saldo em 
31/12/2016 (2.588.839) (57.883) (17.236) - (2.663.958)

      

Adições (327.863) (10.367) (9.091) - (347.321)

Baixas 1.672 - - - 1.672

      
Saldo em 
31/12/2017

(2.915.030) (68.250) (26.327) - (3.009.607)

      
Trasnferência/
Contas (298) - - - (298)

Adições (339.487) (10.367) (8.666) - (358.520)

Baixas 501 - - - 501

Saldo em 
31/12/2018

(3.254.314) (78.617) (34.993) - (3.367.924)

      
Saldo líquido 
31/12/2018 3.843.408 180.561 11.311 - 4.035.280

Saldo líquido 
31/12/2017 3.831.049 190.928 19.062 1.853.258 5.894.297

(i) Os valores classificados como obras em andamento foram reclassificados para Ativos de 
Contratos conforme NE 14.

Valor indenizável das concessões versus receita 
de construção

A receita de construção em concessões públicas 
de saneamento corresponde ao custo dos investi-
mentos realizados pelo concessionário, acrescido 
de uma pequena margem de lucro. Considerando o 
inexpressivo valor das margens reconhecidas, pon-
derou o custo /benefício envolvido nesse reconhe-
cimento - necessidade de controles sistêmicos por 
obras e por município (custo) e margem adicional 
(benefícios) e optou por considerar margem zero.

Os resultados dos serviços de construção realiza-
dos pela Companhia durante os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017, apurados con-
forme ICPC 01 (R1) e CPC 17 (R1), estão demons-
trados a seguir:

 2018  2017
    
Receita de construção 499.957  424.770
Custo de construção (499.957)  (424.770)
    

-  -

14. Ativos de contrato

O ativo de contrato (infraestrutura em construção) 
é o direito à contraprestação em troca de bens ou 
serviços transferidos ao cliente. Conforme deter-
minado pelo CPC 47 - Receita de Contrato com 
cliente, os bens vinculados à concessão em cons-
trução, registrados sob o escopo do ICPC 01 (R1) 
- Contratos da Concessão, devem ser classificados 
como Ativo de Contrato até a conclusão das obras. 
O direito a contraprestação será o de (i) cobrar 
pelos serviços prestados aos consumidores dos 
serviços públicos ou (ii) receber dinheiro ou outro 
ativo financeiro, pela reversão da infraestrutura do 
serviço público, apenas após a transferência dos 
bens em construção (ativo contratual) para intan-
gível da concessão.

O Ativo de contrato é reconhecido inicialmente pelo 
valor justo na data de sua aquisição ou construção, 
o qual inclui custos de empréstimos capitalizados.

 Ativos de contrato
  
Saldo em 31/12/2017 -
  
Adoção inicial CPC 47
Transferência do Intangível 1.853.258
  
Adições 573.311
  
Transferência para intangível (503.723)
  
Saldo em 31/12/2018 1.922.845

A Companhia avaliou o impacto e concluiu como 
baixo o risco de não recebimento e perda associa-
da, pois os mesmos serão remunerados, a partir da 
entrada em serviço, (i) por meio do incremento da 
tarifa cobrada dos clientes, através dos ciclos de 
Revisão Tarifária Periódica, compondo a receita de 
tarifa faturada aos consumidores, ou ainda (ii) pelo 
direito incondicional de receber dinheiro ou outro 
ativo financeiro do Poder Concedente, a título de 
indenização pela reversão da infraestrutura do ser-
viço público. Dessa forma, nenhuma perda espe-
rada foi registrada nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2018.

Capitalização de juros e demais encargos fi-
nanceiros   

Em 2018, a Companhia capitalizou juros e variação 
monetária nos ativos intangíveis de concessão no 
valor de R$16.428 a uma taxa média de 8,72% a.a. 
(em 2017 - R$ 22.113 a uma taxa média de 9,78% 
a.a), durante o período de construção.

Valores a incorporar objeto de ressalva

A Companhia tem registrado em Ativo de Contrato 
o valor de R$ 393.213 que corresponde a valores 
contabilizados em períodos anteriores ao ano de 
2011 cuja identificação das obras ainda não foi fi-
nalizada.

15. Fornecedores 
 2018  2017
    
Policard Systems e Serviços S.A. 4.470  3.697
CBS - Construtora Baiana de Saneamento 4.284  -
ITRON Soluções para Energia e Água 3.367  3.164
Bauminas Quimica N/NE Ltda 2.933  804
CCP Construções e Locações de Equipamentos 2.528  1.108
ADM Engenharia 2.211  993
Asperbas Tubos e Conexões Ltda 1.639  -
Consórcio MAF/Escave 1.602  -
Tecta Engenharia 1.443  -
Emprenge Construtora Ltda 1.405  1.058
CCM - Construtora Centro Minas Ltda. 1.366  1.366
PJ Construções e Terraplanagens Ltda. 1.048  2.481
MAF Projetos e Obras -  4.571
Seleta Serviços e Construção LTDA. -  2.256
Lanlink Solução e Comercialização -  1.716
Serv Electrin Serviços Elétricos -  1.445
Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda. -  1.399
AMC Acionamento e Montagem -  1.360
Companhia de Engenharia Ambiental -  1.349
IQ Construtora LTDA - EPP -  1.123
Ambiente Engenharia Ltda -  1.096
Terral Construtora LTDA - EPP -  1.081
Outros (saldo "pulverizado" abaixo de R$ 1 milhão) 26.777  21.333
Encargos sobre Financiamento de faturas (*) 6.798  6.543
    
Total 61.871  59.943

(*) Refere-se ao valor de atualização monetária (0,5% a.m.) dos títulos vencidos de fornecedores 
que questionam o pagamento após os 8 (oito) dias que prevê a lei estadual para realizar o 
pagamento e/ou estão com seus pagamentos em atraso.

Este grupo registra as obrigações com fornecedo-
res de materiais e serviços contratados pela Com-
panhia no curso normal dos negócios.

16. Empréstimos e financiamentos

a) Termos da dívida

Os termos e condições dos empréstimos e finan-
ciamentos em aberto são:

Instituição Moeda Garantias Vencimento Taxa de juros 2018 2017
       
Governo do 
Estado da 
Bahia (a)

Dólar Fiança da República 
Federativa do Brasil 2021 3,31% a.a. 132.148 158.154

CEF (b.1) Reais Penhor dos direitos emer-
gentes da concessão 2018 a 2035 6,0% a.a. 6,5% 

a.a. 408.663 396.374

CEF (b.2) Reais Caução de duplicatas 2019 a 2020 CDI + 1,8% a.a. 
2,40% a.a. 34.005 70.114

CEF (b.3) Reais Caução de duplicatas 2023 3% a.a. 5.081 6.211

BNDES (c) Reais

Cessão fiduciária de 
parcela da receita 
tarifária mensal no valor 
de R$ 15.900, corrigida 
anualmente pelo IPCA. 
Adicionalmente, conta 
reserva de R$ 2.100 
para carência e R$ 5.800 
posteriormente.

2020 a 2027 TJLP 2,71% 
a.a.1,55% a.a. 146.333 142.768

       
Total     726.230 773.621

Circulante   128.626 129.753
Não circulante   597.604 643.868

(a) GE - Governo do Estado da Bahia

Natureza

Refere-se ao saldo de financiamento de US$ 
47.809 mil. Financiamento com o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento - BID, mediante parce-
las semestrais vencíveis até o ano de 2021.

Este financiamento (Contrato n.º 878/OC-BR) tem 
como mutuário o Governo do Estado da Bahia e 
como fiador a União, o contrato tem a Companhia 
como co-executora de acordo com convênio fir-
mado entre a Companhia e o Governo do Estado, 
a primeira fica obrigada a reembolsar os recursos 
objeto do financiamento, nas mesmas condições 
financeiras estabelecidas no contrato menciona-
do. Em 19 de dezembro de 2002, ao convênio, na 
sua cláusula quinta, foi acrescentado o parágrafo 
segundo, com a seguinte redação:

“(...) Caso a co-executora não reembolse ao Estado da Bahia as par-
celas por este amortizadas com o BID, no prazo de 30 dias, contados 
a partir da data do seu efetivo pagamento, estas serão obrigatoria-
mente convertidas a partir de 1º de janeiro de 2003 em adiantamento 
para futuro aumento de capital, para posterior conversão em ações, 
desvinculando-se, no momento do efetivo reconhecimento deste 
adiantamento, da variação em função da taxa de câmbio prevista no 
contrato do BID”.
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Não ocorreram novas liberações de financiamen-
tos no ano de 2018, sendo a variação negativa de 
R$ 26.006, justificada pela amortização do princi-
pal e juros de R$ 56.759, bem como pela variação 
cambial passiva de R$24.629 e juros de R$ 6.124 
incorridos no exercício. Os valores foram transfe-
rido para AFAC, conforme aditivo contratual entre 
o Governo do Estado da Bahia e EMBASA.

(b) CEF

A Companhia mantém os seguintes contratos com 
a Caixa Econômica Federal - CEF:

(b.1) Recursos lastreados em FGTS

A Companhia firmou contratos de financiamen-
tos lastreados em recursos do FGTS, junto a Caixa 
Econômica Federal - CEF, destinado a ações de de-
senvolvimento institucional em diversos sistemas 
de abastecimento de água do Estado da Bahia, no 
âmbito do Programa Saneamento para Todos.

(b.2) Capital de Giro

A Companhia firmou contratos de financiamentos 
que são utilizados para auxiliar a Companhia a 
manter o capital de giro da Companhia.

(b.3) FINAME

Em 7 de junho de 2013, a Companhia firmou con-
tratos de financiamento junto à Caixa Econômica 
Federal - CEF (FINAME) para aquisição de máqui-
nas e equipamentos, lastreados com recursos do 
BNDES, equivalente a 90% do investimento.

(c) BNDES - FAT

A Companhia firmou com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
contrato de financiamento relacionado com con-
ta de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor - FAT, destinado à ampliação e moderniza-
ção dos sistemas de abastecimento de diversas 
cidades.

b) Movimentação de empréstimos e financiamentos 

A movimentação dos empréstimos e financiamen-
tos encontra-se demonstrada abaixo:

 2018  2017
    
Saldos em 1° de janeiro 773.621  872.724
Liberações 59.762  23.089
Devoluções (6)  (5.060)
Pagamento principal (a) (131.218)  (121.205)
Juros incorridos 56.028  64.962
Juros pagos (b) (57.045)  (66.086)
Custo de transação (812)  (266)
Custo de transação incorrido 361  449
Variação monetária 902  4.725
Variação cambial (ativa) passiva 24.637  289
    
Saldos em 31 de dezembro 726.230  773.621
    
Circulante 128.626  129.753
Não circulante 597.604  643.868

(a) Inclui o valor de R$ 49.715 (R$ 42.027 em 2017) relativo a amortização do principal ao 
Governo do Estado da Bahia, conforme nota explicativa nº 33 - Transações que não envolvem 
caixa ou equivalentes de caixa.
(b) Inclui o valor de R$ 7.044 (R$ 8.537 em 2017) relativo a amortização de juros ao Governo 
do Estado da Bahia, conforme nota explicativa nº 33 - Transações que não envolvem caixa ou 
equivalentes de caixa.

c) Cronograma de amortização da dívida

Em 31 dezembro de 2018, os financiamentos 
classificados no não circulante têm os seguintes 
vencimentos:

Origem 2020 2021 2022 2023 Demais anos Total
       
Governo Estado
da Bahia 52.135 26.068 - - - 78.203

CEF 36.403 31.551 33.602 26.731 271.842 400.129

BNDES 26.674 26.674 22.610 16.918 26.396 119.272
 

115.212 84.293 56.212 43.649 298.239 597.604

16.1 Debêntures

Os termos e condições das debêntures em aberto são:

Instituição Moeda Garantias Vencimento Taxa de juros  2018 2017
         

BNDES Reais  Debêntures 2020
TJLP 2,71% 

a.a. 22.470 35.536
         
Circulante      14.193 14.296
Não circulante      8.277 21.240

a) Natureza

A Companhia, visando à contratação de recursos 
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social - BNDES destinados exclusiva-
mente ao projeto de aquisição e implantação de 
Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP, 
bem como à compra e à instalação de hidrômetros 
nas suas áreas de concessão, submeteu à aprecia-
ção e votação da Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 18 de março de 2010, proposta de ce-
lebração de contrato de promessa de subscrição 
de 1.000 (mil) debêntures simples e nominativas, 
em emissão privada e outros pactos, não con-

versíveis em ações da emitente sendo todas com 
garantia real, consubstanciada na cessão fiduciá-
ria de parcela de sua receita tarifária, em caráter 
irrevogável e irretratável, perfazendo o total de R$ 
80.442, sendo aprovada por unanimidade. 

Foram emitidas em 2011 as debêntures de primei-
ra e segunda série e em 2012/2013, as debêntures 
de terceira série.

Linha Saneamento ambiental  

Produto Subscrição de valores 
mobiliários em oferta privada

Modalidade Debêntures simples

Número de Emissões 1 emissão em 3 séries

Valor Total R$ 80.442 

Número de Debêntures 1.000

Valor Nominal Unitário R$ 80
  
Série Primeira Segunda Terceira
    
Número de debêntures 300 300 400
    
Valor da série R$ 24.133 R$ 24.133 R$ 32.177

    
Data de
vencimento final 15/04/2020 15/05/2020 15/04/2020
    
Prazo de subscrição 120 parcelas 

mensais
121 parcelas 

mensais
120 parcelas 

mensais
    

Carência 30 meses 37 meses 30 meses

    

Amortização 90 parcelas 
mensais

07 parcelas 
anuais

90 parcelas
mensais

    

Pagamento de juros

Trimestralmente 
durante o prazo 

de carência e 
mensalmente 

durante o período 
de amortização

Anualmente 
durante o período 
de carência e de 

amortização

Trimestralmente 
durante o prazo 

de carência e 
mensalmente 

durante o 
período de 

amortização
    

Custo de captação TJLP + 2,71%
IPCA + Taxa de 
Referência (*)

 + 2,71%
TJLP + 2,71%

    

Garantias

Real, mediante cessão fiduciária de parcela de sua 
arrecadação mensal no valor de R$ 15.900, corrigida 
anualmente pelo IPCA. Adicionalmente, será exigida 

conta reserva no valor de R$ 2.100 no período de 
carência e no valor de R$ 5.800.

(*) A taxa de referência é fixada no momento da emissão das debêntures.

b) Movimentação

Saldo de operações de emissão de debêntures (1º, 
2ª e 3ª séries) contratadas com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
não conversíveis em ações e outros emprésti-
mos. A variação negativa do período no valor de 
R$ 13.064, decorre do reconhecimento dos juros in-
corridos e variação monetária no valor de R$ 3.141, 
custos de transação (-) R$ 25 e do pagamento de 
principal e juros de R$  16.231. A movimentação 
das debêntures encontra-se demonstrada a seguir:

 2018  2017
    
Saldos em 1° de janeiro 35.536  48.273
Pagamento principal (13.305)  (13.092)
Juros incorridos 2.563  3.755
Juros pagos (2.926)  (4.075)

Custo de transação -  (64)
Custo de transação incorrido 25  2
Variação monetária 577  737
    
Saldos em 31 de dezembro 22.470  35.536
    
Circulante 14.193  14.296
Não circulante 8.277  21.240

c) Cronograma de amortização da dívida

Em 31 dezembro de 2018, os financiamentos clas-
sificados no não circulante têm os seguintes ven-
cimentos:

Origem  2020 2021 2022 2023 Demais anos Total

             
BNDES (Debêntures)  8.277 - - - -  8.277

Quebra de cláusulas contratuais restritivas (covenants)

A Companhia detém financiamentos bancários 
e debêntures junto ao BNDES no montante de R$ 
168.803 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 178.304 
em 2017), dos quais R$ 128.479 (R$ 139.429 em 
2017) estão classificados no passivo não circulan-
te, que, de acordo com os termos dos contratos, 
será pago em parcelas com vencimento finais en-
tre os anos de 2020 e 2027. 

Em 28 de junho de 2018 foi assinado Aditivo aos 
contratos de financiamento celebrado entre o BN-
DES e a EMBASA, com o intuito de alterar as obri-
gações especiais da Beneficiária relativas aos co-
venants financeiros, incluindo hipótese de reforço 
de garantia em caso de descumprimento dos mes-
mos. A mudança se deu com o objetivo de padro-
nização dos índices covenants utilizados no setor 
de saneamento, excluindo a Margem EBITDA, por 
entender, segundo área técnica do BNDES, que a 
mesma não demonstra a capacidade de pagamen-
to da Companhia.

A EMBASA ficou dispensada de cumprir o índice 
MARGEM EBITDA referente ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2017. Por esses motivos, a 
Companhia manteve as dívidas classificadas em 
curto e longo prazo, conforme o fluxo previsto em 
contrato, sem considerar a quebra de cláusulas 
restritivas contratuais, por considerar improvável 
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a possibilidade de antecipação da respectiva dívi-
da, bem como por não haver problemas de conti-
nuidade operacional para o futuro previsível.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia cumpriu 
todas as cláusulas contratuais restritivas no ano 
de 2018. Atualmente covenants principais estão 
destacados abaixo:

Covenants de contratos com o BNDES/Debêntures

Índice Limite 
  
Valor do EBITDA Ajustado dividido pelo Serviço 
da Dívida Ajustado

Igual ou maior que 1,5

  
Valor da Dívida Bancária Líquida dividido pelo 
EBITDA Ajustado

Igual ou menor que 3,0

  
 Valor de Outras Dívidas Onerosas dividido pelo 
EBITDA Ajustado

Igual ou menor que 1,0

A apuração das covenants, conforme contratos 
do BNDES, deverá ocorrer semestralmente relativo 
aos últimos 12 (doze) meses, com base nas de-
monstrações financeiras anuais auditadas, apre-
sentadas até 30 de abril (fechamento de balanço 
anual) e 31 de agosto (fechamento intermediário 
- 1º semestre).

17. Impostos, taxas e contribuições a recolher

a) Impostos, taxas e contribuições

 2018 2017
   
Reparcelamento Lei 11941/09 (REFIS, PAES, AI 
INSS) e Parcelamento PIS/COFINS 11.777 19.349

PIS/PASEP/COFINS, INSS retido 20.190 23.893

54.607 67.842

  
ISS/IPTU/Taxa de Licença para Funcionamento 
(TLF) (i) 157.168 150.866

PIS/COFINS/INSS Exigibilidade Suspenso (iii) (ii) 204.738 91.942

361.906 242.808
  

416.513 310.650
  

Circulante 57.151 61.929
Não circulante 359.362 248.721

(i) A Companhia vem contestando o pleito do Município de Salvador, relacionado à cobrança 
do ISS decorrente da prestação de serviços de esgotamento sanitário, por entender, com base 
em opinião de seus assessores jurídicos, não ter tal pretensão amparo legal. Neste sentido, a 
Companhia mantém provisionado no passivo não circulante R$ 123.417 (R$ 118.023 em 2017), 
relativos, a autos de infração lavrados pelo Município de Salvador até 1996 e em processo de 
julgamento na instância administrativa, incluído as devidas atualizações. Os débitos relativos 
à cobrança de ISS, mencionados anteriormente, são referentes aos exercícios de 1997 a 2003.

Adicionalmente, a cobrança de ISS sobre os serviços de esgotamento sanitário e congêneres foi 
vetada pela Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

(ii) PIS/COFINS e INSS suspensos - R$ 197.412 relativo à ação fiscal de PIS/COFINS, pleiteando 
a mudança na apuração das referidas contribuições, alterando o regime não cumulativo pelo 
regime cumulativo, em razão da Ação de Imunidade de IRPJ, sendo que tais diferenças estão 
sendo depositadas em juízo; R$ 7.326 relativos a ações tributárias -INSS, onde se discute a 
incidência da contribuição previdenciária sobre verbas que não têm natureza de prestação de 
serviços pelo empregado, portanto, sem caráter remuneratório ou contraprestacional. Exclusão 
da base de cálculo da referida contribuição (cota patronal), das verbas pagas aos empregados a 
título de adicional de férias, a título de ajuda transporte pago em dinheiro, auxílio filho especial, 
auxílio funeral, ajuda de custo, e os 15 dias primeiros dias de auxílio doença. Pedidos de Tutela 
de Urgência Deferidos em 11 e 12 /07/2016.

b) Imposto de renda e contribuição social a pagar

O saldo registrado em 31 de dezembro de 2018 de 
R$ 252.801 (R$ 216.968 em 2017), refere-se ao 
IRPJ devido, decorrente de ação da Companhia 
junto à Fazenda Federal pleiteando imunidade tri-
butária. Os valores são depositados em juízo des-
de setembro de 2013.

A parcela referente ao curto prazo refere-se à Con-
tribuição Social e que não faz parte da discussão 
de imunidade descrita abaixo.

Imunidade tributária

A Companhia atualmente busca junto aos órgãos 
competentes a imunidade do Imposto de Renda, 
fundamentado nos pré-requisitos necessários 
para tal enquadramento, quais sejam:

•  A Companhia deter quase 100% de suas ações 
ordinárias sob o domínio de Ente público, res-
tando apenas 0,01% em poder dos acionistas 
minoritários;

•  Prestar serviços públicos essenciais;

•  Inexistir concorrência na sua área de atuação 
(caráter exclusivo); e

•  Não distribuir seus lucros, exceto aos acionis-
tas minoritários, revertendo os resultados po-
sitivos para capitalização da própria Compa-
nhia, em benefício do serviço público prestado. 

Dessa forma, a Companhia entende que se enqua-
dra em tais requisitos, inclusive de acordo com as-
sessores jurídicos externos no tema da Imunidade 
Tributária Recíproca, julgada pelo Supremo Tribu-
nal Federal para sociedade de economia mista e 
sua aplicabilidade no serviço de água e esgoto. 

Nesse sentido, a EMBASA ajuizou ação requerendo 
o reconhecimento da referida imunidade tributária 
no âmbito da União, do Estado e dos Municípios. 

Nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 25, a 
Assessoria Jurídica da Companhia que acompa-
nha a causa avaliou como remota a possibilidade 
de perda para a Embasa, mas mantém a prática de 

depositar em juízo os valores que seriam devidos. 
O efeito em 2018 no resultado foi de R$ 149.049 
(R$ 125.175 em 2017).

A Imunidade Tributária acima descrita não con-
templa a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
que é calculada com base na alíquota de 9% sobre 
o lucro tributável.

18. Provisão para perdas em processos judiciais

A Companhia possui processos cíveis, tributários, 
trabalhistas e ambientais, todos em virtude do cur-
so normal das operações, nos montantes de R$ 
242.403 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 253.305 
em 31 de dezembro de 2017). A Companhia, com 
base em análise conjunta com seus assessores 
jurídicos, constituiu provisões consideradas sufi-
cientes para prováveis desfechos desfavoráveis de 
processos em tramitação na esfera judicial.

a) Riscos provisionados

Os processos considerados como de perda pro-
vável são classificados no balanço da Companhia 
considerando a sua atual fase judicial, sendo re-
gistrados no passivo não circulante quando ainda 
estão em fase de conhecimento e no passivo cir-
culante quando já se encontram em fase de exe-
cução, com expectativa de desembolso de caixa 
dentro do próprio exercício.

A movimentação do saldo da provisão para per-
das em processos judiciais pode ser demonstrada 
como segue:

 1º/01/2018 Adições  Reversões  31/12/2018
        

Trabalhistas (a) 191.351 20.255 (64.247) 147.359
Cíveis e tributárias (b) 61.954 33.440 (350) 95.044
        

 253.305  53.695  (64.597)  242.403
        

Circulante 181.328 -  -  129.502
Não circulante 71.977 -  -  112.901

(a) Trabalhistas

Trabalhistas - São constituídas de reclamações envolvendo: divisor de horas extras; adicional 
de dupla função/motorista usuário; promoção trienal face ao PCCS - Plano de Cargo, Carreira 
e Salário e RIP - Regulamento Interno de Pessoal anterior; adicionais de periculosidade/insa-
lubridade ou diferenças, já que pagos, em determinados momentos a menor ou incorretamente; 
repouso semanal remunerado sobre as horas extras; e, incorporação do anuênio ao salário para 
apuração das horas extras.

(b) Cíveis e tributárias

Cíveis e tributárias - São ações que envolvem: empreiteiras, cujas faturas não foram pagas nas 
épocas próprias; confissões de dívidas; desequilíbrio econômico - financeiro do contrato; devo-
lução da cobrança da tarifa de esgoto do período em que não havia legislação estadual autori-
zando; mandados de segurança; e, execução fiscal envolvendo TLF/IPTU/ISS, etc.

Em face da internalização da inteira carteira de 
processos judiciais da Embasa para o acompa-
nhamento dos advogados do quadro próprio de 
empregados, por força do acordo celebrado com o 
Ministério Público do Trabalho, todos os processos 
passaram por uma reavaliação quanto a probabi-
lidade perda e valores de risco, de acordo com o 
respectivo andamento processual.

b) Riscos não provisionados

Além dos processos acima mencionados, existem 
outros em andamento para os quais, baseado na 
opinião dos assessores jurídicos da Companhia 
são classificados como de risco de perda possí-
vel e, em consonância com as práticas contábeis 
brasileiras, não foram constituídas provisões para 
demandas judiciais.

Os principais processos cujo risco é avaliado como 
possível em 31 de dezembro de 2018 e 31 de de-
zembro de 2017 estão demonstrados a seguir:

 2018  2017
    
Trabalhistas 61.756  224.107
Cíveis 986.354  961.111
Tributárias 197.277  161.767
    
 1.245.387  1.346.985

Os valores não provisionados, em sua grande 
maioria, se relacionam com processos pendentes 
de julgamento em primeira instância/recurso ou 
processos em que, pela prática processual, fase ou 
objeto, não é possível atribuir com fidedignidade 
o risco provável até o julgamento das instâncias 
superiores e o montante não pode ser mensurado 
com confiabilidade. Correspondem a condenações 
atinentes à responsabilidade civil contratual ou 
extracontratual, e podem decorrer de relações com 
empresas contratadas pela EMBASA, mediante li-
citação e posterior Contrato Administrativo, além 
de ações civis públicas, envolvendo precariedade 
no fornecimento de água e serviços esgotamento 
sanitário.

A variação geral nos processos cuja perda foi ava-
liada como possível, decorre fundamentalmente da 
redução dos processos tributários conforme histó-
rico a seguir:
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O processo nº 10580.726.359/2013-11 IRPJ /CSLL 
(União) referente a exclusão indevida das receitas 
de subvenção para investimento (governamental de 
ICMS), relativo aos anos calendários de 2008 a 2010, 
tramitou administrativamente e não foi dada decisão 
favorável à Embasa. Valor original R$ 66.748. A Com-
panhia ingressou no Judiciário com a ação anulatória 
número 1002108-18.2017.4.01.3300, tendo o valor se 
mantido em R$ 91.930 para 2018. O juiz concedeu a 
suspensão da exigibilidade do crédito de IRPJ e CSLL, 
motivo que levou à transferência de perda possível 
para perda remota).

O processo nº 10580-726.041/2016-75 IRPJ /CSLL 
(União) referente a exclusão indevida das receitas 
de subvenção para investimento (governamental de 
ICMS), relativo aos anos calendários de 2011 a 2012, 
tramitou administrativamente e não foi dada decisão 
favorável à Embasa. Valor original R$ 117.222. A Com-
panhia ingressou no Judiciário com a ação anulatória 
número 1002995-02.2017.4.01.3300, tendo o valor 
sido atualizado para R$ 127.115. (acréscimo em 2017 
- R$ 9.893 na perda possível). Em 2018 o processo foi 
dividido em dois (IRPJ e CSLL), passando os valores a: 
IRPJ - 96.697 e CSLL - 30.418.

O processo nº 0002964-74.2009.8.05.0150, em trâ-
mite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Lauro de 
Freitas (BA) refere-se a uma ação de desapropriação 
movida pela EMBASA, onde se pretendia a expro-
priação de uma área de 5.528,14m², localizada neste 
Município de Lauro de Freitas, a qual foi declarada uti-
lidade pública destinada à construção do Reservató-
rio R23, integrante do Sistema de Abastecimento de 
Água do Bairro Capelão, naquela cidade, o valor total 
da indenização foi fixado em R$ 9.555.956,37 (nove 
milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecen-
tos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), 
a ser devidamente atualizado, com a majoração dos 
honorários advocatícios para 3% sobre o valor da di-
ferença entre a oferta e a indenização fixada. O feito 
transitou em julgado, com pagamento do valor fixado. 
Entretanto, com o retorno dos autos à Vara de origem, 
a parte expropriada pleiteou a intimação da embasa 
para efetuar o pagamento da quantia adicional de 
R$ 38.989.462,19 (trinta e oito milhões, novecen-

tos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta 
e dois reais e dezenove centavos). O Juiz da causa 
determinou a realização de perícia contábil para 
auxiliar o deslinde do feito. A Empresa aguarda a 
decisão e entende ser provável o pagamento de 
12.423.121,79 em 2019, com consequentemente 
aumento do ativo adquirido.

c) Depósitos judiciais

Referem-se a depósitos e bloqueios judiciais de-
correntes de processos trabalhistas, cíveis e tri-
butários em que a Companhia é parte integrante 
(ver nota explicativa n° 18.a). Estão representados 
pelos valores originais acrescidos de juros e atu-
alização. A movimentação entre 31 de dezembro 
de 2018 e 2017 é oriunda do registro de novos blo-
queios/depósitos, desbloqueios, baixas e atualiza-
ções monetárias, conforme demonstrado a seguir:

 2018  2017
    
Saldo em 1º de janeiro 672.709  543.070
Depósitos/bloqueios/desbloqueios (a) 209.131  182.210
Rendimentos 15.038  16.627
Baixas por perdas processos judiciais/resultado (21.165)  (36.893)
Baixas por pagamentos processos perdidos (13.513)  (31.885)
Provisão para perdas em processos judiciais 2.269  (420)
    

Saldo em 31 de dezembro 864.469  672.709

(a) Desse montante, destacam-se R$ 43.634 (R$ 45.864em 2017) decorrentes de antecipações 
de IRPJ, depositadas em juízo, por conta da ação da Companhia junto à Fazenda Federal pleite-
ando imunidade tributária; e R$ 109.179(R$ 80.835 em 2017) relativo à ação fiscal de PIS/CO-
FINS, pleiteando a substituição do regime não cumulativo pelo regime cumulativo, na apuração 
de tais contribuições. Vide detalhe na Nota nº 18(b).

19. Convênios a comprovar
 2018  2017
    
CODEVASF (a) 33.921  32.262
FUNASA (b) 93.031  87.586
Outros convênios (c) 54.041  28.242

180.993  148.090
    
Circulante 17.130  16.985
Não circulante 163.863  131.105

(a) CODEVASF

Esta operação é resultante basicamente do convênio nº. 0.006.00/2011 celebrado em março de 
2011 entre a EMBASA e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Par-
naíba -CODEVASF (total do convênio R$ 124.020) e inserido no programa do PAC, com interveni-
ência do estado da Bahia, cujo objeto é a implantação do Sistema Adutor na Região de Guanambi, 
visando reforçar o abastecimento de água dos municípios de Malhada, Iuiu, Palmas do Monte 
Alta, Candiba, Pindaí, Matina, Guanambi, Caetité e outros da área de influência do sistema, locali-
zados no Estado da Bahia. O prazo de encerramento do convênio está previsto para 29/03/2019. 
Os recursos serão integralmente aportados pela CODEVASF, conforme disponibilidade orçamen-
tária, na forma prevista na lei nº 11.578/11 e do Decreto nº 7.369/2010.

(b) FUNASA

A Companhia, na condição de executora, mantém registrado em seu passivo não circulante 
recursos oriundos dos convênios celebrados entre o Ministério da Saúde, por meio da Funda-
ção Nacional de Saúde - FUNASA e o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da 
Infraestrutura Hídrica e Saneamento -SIHS para execução de ações de saneamento básico em 
municípios do Estado da Bahia.
O Projeto Alvorada, celebrado através do Convênio nº 067/2001, concedidos pela FUNASA, en-
contra-se em fase de prestação de contas, sendo este o mais expressivo dos convênios celebra-
dos, correspondendo a R$ 47.101 em 2018 (R$ 47.101 em 31 de dezembro de 2017), enquanto os 
demais totalizam R$ 45.930 (R$ 40.485 em 31 de dezembro de 2017).

Por se tratar de subvenções ao poder conceden-
te, a Companhia procederá a baixa dos valores dos 
recursos recebidos via convênios, no momento da 
conclusão das respectivas obras, contra o ativo in-
tangível em andamento.

20. Passivo financeiro a pagar - PPP

 2018  2017
    
Passivo financeiro a transcorrer 192.615  228.909
(-) Encargos a transcorrer (AVP) (127.554)  (146.363)
    
 65.061  82.546
    
Circulante 15.655  17.485
Não circulante 49.406  65.061

a) Termos da dívida

A Companhia promoveu procedimento licitatório 
para a contratação de uma PPP (Parceria Públi-
co Privada) administrativa objetivando a constru-
ção e operação do Sistema de Disposição Oceâ-
nica do Jaguaribe (SDOJ), sagrando-se vencedor 
o Consórcio formado pela Construtora Norberto 
Odebrecht S.A. e pela Odebrecht Investimento em 
Infraestrutura Ltda. Em 27 de dezembro de 2006, a 
Companhia assinou o referido contrato com a SPE 
Concessionária Jaguaribe S.A., que por sua vez 
cedeu direitos e transferiu obrigações do contrato 
para a SPE Jaguaribe Construção e Locação S.A., 
sua subsidiária integral, instituída em 29 de abril 
de 2008 para viabilizar o financiamento da obra. 
Os recursos para a execução da obra foram pro-
venientes de financiamento contraído diretamente 
pela Jaguaribe Construções e Locação S.A. junto 
à Caixa Econômica Federal (CEF) e lastreado em 
contas da Companhia contra clientes (recebíveis). 
Assim, o pagamento da contraprestação vem sen-
do realizado por meio de uma estrutura de cessão 
de recebíveis (contas de consumidores) da Com-
panhia. A obra de construção do emissário subma-
rino, que teve um investimento total aproximado 
de R$ 473 milhões (incluindo juros e atualizações 
monetárias), teve início em janeiro de 2007 com 
término em maio de 2011, quando então se deu a 
entrada em operação do sistema.

Dessa forma, foi efetuado o reconhecimento do ati-
vo da concessão, no montante dos investimentos 

realizados contra um passivo financeiros, que sig-
nifica o valor garantido pela Companhia à empresa 
concessionária e que representa o custo de cons-
trução da infraestrutura para a Companhia. O ativo 
de concessão vem sendo amortizado pela vida útil 
do bem (25 anos) e o passivo vem sendo amorti-
zado conforme contrato (175 meses), a liquidação 
ocorre através de recebíveis que lastreiam a tran-
sação. O passivo vem sendo atualizado com base 
no IPCA.

Em 25 de abril de 2017, foi concluída a transação 
que alienava as ações da Odebrecht Ambiental S.A., 
controladora da Odebrecht Ambiental - Jaguaribe 
S.A. ao BR Ambiental Fundo de Investimentos em 
Participações Multiestratégia, administrado pela 
Brookfield Brasil Asset Management Investimen-
tos Ltda. e controlado pela Brookfield Asset Mana-
gement, Inc.

b) Cronograma de amortização da dívida

Em 31 de dezembro de 2018 , o total da dívida clas-
sificada no passivo não circulante possui seguin-
tes vencimentos, incluindo encargos financeiros 
projetados:

Origem  2020 2021 2022 2023 Demais
anos Total

        
Valor nominal
da dívida  35.702 25.134 24.687 24.211 46.876 156.610

(-) Realização
dos encargos  (21.692) (16.232) (16.795) (17.226) (35.259) (107.204)

        
 14.010 8.902 7.892 6.985 11.617 49.406

21. Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

A Companhia recebe valores oriundos do Orçamen-
to Geral da União - OGU, para investimento em sis-
temas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário decorrentes do Programa de Aceleração 
do Crescimento - PAC, na forma de contratos de 
repasse, sendo a EMBASA a interveniente executo-
ra. O saldo acumulado em 31 de dezembro de 2018 
é de R$ 294.993 (R$ 370.229 em 31 de dezembro 
de 2017). A movimentação ocorrida em 2018, en-
globa liberações de R$ 45.786, reclassificações de 
recursos do patrimônio líquido de R$ 6.198 e bai-
xas por conclusão de obras não onerosas de R$ 
114.825.
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De acordo com as normas contábeis introduzidas 
pela Lei 11.638/07 e os Pronunciamentos Técnicos 
do CPC, os valores acima descritos foram tratados 
como subvenções para investimento e contabiliza-
dos no ativo não circulante, em subconta redutora 
do imobilizado, até a conclusão das obras.

Detalhamento dos contratos de repasse - PAC

  Repasse

Contrato Sistema 2018 2017
     
CT nº 218.243-36/2007 SES Salvador 3.578 3.578

CT nº 218.244-40/2007 SES Salvador Ilhas 10.699 10.699

CT n° 218.245-56/2007 SES Simões Filho 5.065 5.065

CT nº 218.246-60/2007 SIAA - SSA/ Ilha dos Frades 1.027 1.027

CT nº 223.723-44/2007 SES Camaçari - 49.672

CT nº 223.726-78/2007 SES Candeias 2.132 -

CT nº 236.763-17/2007 SES Paulo Afonso - 2.132

CT nº 236.764-21/2007 SES Guanambi 33.981 33.981

CT nº 238.135-44/2007 SES Tucano 7.828 7.828

CT nº 238.136-59/2007 SES Itaberaba 3.413 2.134

CT nº 244.211-94/2007 Elaboração Projeto Itaberaba 221 221

CT nº 244.212-07/2007 SES Jequié 271 271

CT nº 244.213-11/2007 Elaboração Projeto Luis E. Magalhães 249 249

CT nº 244.214-25/2007 Elaboração Projeto Paulo Afonso 323 323

CT nº 244.246-09/2007 Elaboração Projeto SAA Campo Formoso 221 221

CT nº 244.248-27/2007 Elaboração Projeto SES C. Coité 236 236

CT nº 244.251-86/2007 SES Eunápolis 251 251

CT nº 244.574-81/2007 SES Cruz das Almas 28.948 28.948

CT Nº 244.717-09/2008 SES Vera Cruz - 30.310

CT n° 251.770-12/2008 SIAA - Conceição Coité 4.600 4.600

CT nº 251.771-26/2008 SIAA Dias D'Ávila - 4.559

CT Nº 251.776-78/2008 SES Porto Seguro 9.098 9.098

CT nº 350.768-71/2011 PAC 2 - SIAA Salvador R4 166 166

CT nº 350.771-26/2011 SIAA Salvador - Duplic AAT 18.443 15.256

CT nº 350.773-44/2011 PAC 2 - SIAA Feira de Santana - 29.108

CT nº 350.802-98/2011 PAC 2 - Bacia Rio Colônia 29.143 33.405

CT nº 350.871-30/2011 SES Feira de Santana - B. Jacuípe 814 29

CT nº 350.883-74/2011 SES Feira de Santana - B. Subaé 24.888 22.962

CT nº 350.938-21/2011 SES Itaberaba 23.114 7.463

CT nº 350.939-35/2011 PAC 2 - SES Ipirá 16.307 7.825

CT nº 351.070-69/2011 PAC 2 - Elaboração Projeto SAA Salvador 2.436 379

CT nº 351.146-61/2011 PAC 2 - SES Serrinha 379 296

CT nº 394.941-94/2012 PAC 2 - Vit. Conquista - B. Catolé 118 118

CT nº 408.653-36/2013 PAC 2 - SIAA Salvador R7 e R23 48.922 44.483

CT nº 408.654-40/2013 PAC 2 - Simões Filho 47 47

CT nº 408.655-56/2013 PAC 2 - Fsa Leste 17.934 13.289

CT nº 408.693-16 PAC 2 - SES Arembepe 40 -

CT nº 408.703-33 PAC 2 - SES SAA Adensamento 17 -

CT nº 421.109-04 PAC 2 - SAA Machadinho Sul 20 -

CT nº 424.364-69 PAC 2 - SAA ED Magalhães 64 -

  294.993 370.229

O montante total investido nas obras do PAC em 
2018 foi de R$ 45.786 (R$ 73.146 em 2017).

22. Transações com partes relacionadas

A Companhia identificou como partes relacionadas 
seus acionistas, demais órgãos vinculados ao Go-
verno do Estado da Bahia, FABASA, pessoal chave 
da Administração e seus familiares conforme defi-
nições contidas no CPC 5 (R1). A remuneração do 
pessoal chave da administração está descrita na 
nota 30(a).

Os principais saldos ativos e passivos em 31 de de-
zembro de 2018 e 2017, bem como as transações 
que influenciaram os resultados dos exercícios 
findos naquelas datas, relativos a operações com 
partes relacionadas estão a seguir detalhadas:

 Referência 2018 2017
    
Contas a receber - bruto de clientes (1) 63.223 41.299
Valores a receber de pessoal cedido (2) 6.292 5.875
Parcelamento/financiamento de água e esgoto  209 12.076
    
Ativo circulante  69.724 59.250
    
Convênio FUNCEP - Fundo Estadual de Combate e 
Erradicação da Pobreza (3) 48.662 45.921
    
Ativo não circulante  48.662 45.921
    
Empréstimos e Financiamentos - Governo do 
Estado (GE) (4) 53.135 44.509
    
Passivo circulante  53.135 44.509

   
Empréstimos e Financiamentos (4) 78.203 111.273
    
Passivo não circulante  78.203 111.273
    
Adiantamento para aumento de capital - Governo 
do Estado (GE) (5) 72.754 66.530
Auxílio para obras - GE (6) 9.838 5.952
    
Patrimônio líquido  82.592 72.482
    
Faturamento de água e esgoto  120.639 113.586

(1) Serviços de água e esgoto: As operações com partes relacionadas, aqui definidas como o Go-
verno do Estado da Bahia são definidas a preços e condições considerados pela Administração 
como compatíveis com os praticados no mercado, excetuando-se a forma de liquidação finan-
ceira, que poderá acontecer através de negociações especiais (encontro de contas);

(2) Valores de pessoal cedido: Os valores a receber de pessoal cedido são relativos aos saldos 
pendentes de recebimento, atinentes à cessão de empregados, cujo ônus da remuneração ficou 
a cargo dos órgãos cessionários;

(3) Convênio FUNCEP- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza: Correspondem 
aos valores detalhados no item (c) da nota explicativa 18. Convênios a Comprovar, relativos ao 
FUNCEP;

(4) Empréstimo obtido junto ao Governo do Estado da Bahia, conforme nota explicativa 15. A 
Companhia é co-executura em contrato firmado entre o Governo do Estado e o BID, o Governo do 
Estado repassou recursos deste contrato para a Companhia e a mesma fica obrigada a reembol-
sar ao Governo do Estado os pagamentos efetuados por este último. No caso de não reembolso, 
o recurso é lançado como integralização de capital.

(5) Adiantamento para futuro aumento de capital: Correspondem aos valores detalhados na nota 
explicativa 23-Adiantamento para Aumento de Capital; e

(6) Auxílio para Obras -GE (Governo do Estado): Correspondem a valores descritos no item (b) da 
nota explicativa 23-Patrimônio Líquido.

23. Patrimônio líquido

a) Capital social

O capital autorizado, conforme estatuto, é de R$ 
5.664.000, representado por 800.000.000 ações 

nominativas, sendo 520.000.000 ações ordinárias 
e 280.000.000 ações preferenciais. 

As ações preferenciais não têm direito a voto, mas ofe-
recem a seus titulares dividendos iniciais, não cumu-
lativos, de 6% ao ano, sobre o lucro líquido do exercício.

O Governo do Estado da Bahia é o acionista majori-
tário e possui 99,69% do capital total da Companhia.

Conforme Atas das Assembleias Gerais Extraor-
dinárias, realizadas em 27 de abril de 2018 e 28 
de setembro de 2018, foi deliberado o aumento 
do capital social com a incorporação de adianta-
mentos para futuro aumento de capital e auxílios 
para obras de R$ 50.564 e R$ 7.899 (R$ 58.532 e 
R$ 1.574 em 2017), respectivamente, além da in-
corporação da Reserva de Incentivos Fiscais de R$ 
67.249 e capitalização dos dividendos devidos ao 
Governo do Estado - GE, no valor de R$ 10.184. Em 
consequência do aumento, emitiu-se 12.422.718 
ações ordinárias e 6.771.576 ações preferenciais, 
todas nominativas, no valor de R$ 7,08 cada.

Dessa forma, em 31 de dezembro de 2018, o capital 
social, subscrito e integralizado de R$ 4.385.452 
(R$4.249.555 em 2017) está representado por 
400.889.560 ações ordinárias (388.466.842 em 31 
de dezembro de 2017) e 218.524.502 ações pre-
ferenciais (211.752.926 em 31 de dezembro de 
2017), todas nominativas e no valor de R$ 7,08 
cada uma, conforme segue:

 Quantidade de ações  
 

Ordinárias Preferenciais Total %

Governo do
Estado da Bahia 400.854.954 216.646.943 617.501.897 99,69%

Minoritários 34.606 1.877.559 1.912.165 0,31%
       

400.889.560 218.524.502 619.414.062 100,00%

b) Reserva de capital

b.1 Auxílio para obras

Representam aportes de recursos pelo Governo do 
Estado da Bahia para aplicação na expansão dos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamen-
to sanitário, cuja incorporação ao capital social de-
pende de deliberação da Assembleia Geral.

b.2 Adiantamentos para futuro aumento de capital

Referem-se a créditos do acionista majoritário, cuja 
incorporação ao capital social depende de deliberação 
da Assembleia Geral. A movimentação ocorrida no 
exercício de 2018 está assim demonstrada:

 2018  2017
    
Saldo em 1° de janeiro de 2018 66.529  74.497

Amortizações 56.759  50.564

Integralizações ao capital ocorridas em 2018 (Nota 
explicativa nº 23.a) (50.564)  (58.532)

    
Saldo em 31 de dezembro de 2018 72.724  66.529

A composição do saldo em 31 de dezembro de 2018 
de R$ 72.724 tem o seguinte detalhamento:

• Valor de R$ 56.759 correspondente às amorti-
zações dos empréstimos obtidos junto ao Governo 
do Estado (ver nota explicativa n° 33); e

• Valor de R$ 15.965 referente à transferência de 
dívida do passivo circulante decorrente da assun-
ção da dívida do contrato mantido com a empresa 
Construtora e Pavimentadora Sérvia Ltda.

c) Reserva de lucros

c.1 Incentivo fiscal (ICMS, redução do IRPJ e redução 
por reinvestimento)

Os valores da reserva de incentivo fiscal ICMS cor-
respondem ao crédito presumido de ICMS conce-
dido pelo Decreto nº 8.868 de 5 de janeiro de 2004. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018 não 
teve montante apurado (R$ 0,00 em 2017).

A reserva de redução do IRPJ e redução por reinves-
timento, corresponde à contabilização do incentivo 
fiscal apurado no período de janeiro a dezembro de 
2018 no valor de R$ 84.993 (2017: R$ 69.269), cal-
culado com base no lucro de exploração de água e 
esgotamento sanitário. O direito ao benefício fiscal 
foi obtido pela EMBASA, através do Laudo Consti-
tutivo n° 0008/2015, emitido pela Superintendên-
cia do Desenvolvimento do Nordeste- Ministério 
de Integração Nacional, em 25 de março de 2015. 
Condição onerosa atendida: Modernização total do 
empreendimento na área de atuação da SUDENE; 
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Capacidade Incentivada 100% da capacidade ins-
talada; Período de fruição: de 1° de janeiro de 2015 
a 31 de dezembro de 2024 (10 anos).

Em atendimento à Lei nº 11.638/07 e Pronunciamen-
to CPC 07 - Subvenções e Assistências Governamen-
tais, o valor do incentivo, apurado a partir da vigência 
da lei, foi contabilizado no resultado do exercício e 
posteriormente transferido para reserva de lucros. 

c.2 Reserva legal

A reserva legal deverá ser constituída mediante 5% 
(cinco por cento) do lucro líquido do exercício, an-
tes de qualquer outra destinação. Esta reserva será 
constituída, obrigatoriamente, até que o seu valor 
atinja 20% do capital social realizado, quando en-
tão deixará de ser acrescida. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2018 o valor acumulado é de R$ 
34.619 (R$ 19.732 em 2017).

c.3 Reserva para investimentos

Para atender a projetos de investimento e expan-
são, a Companhia poderá, após as devidas desti-
nações legais, reter o restante do lucro do exercí-
cio. Essa retenção deverá estar justificada com o 
respectivo orçamento de capital, ser proposta pela 
Administração e aprovada pela Assembleia Geral.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o 
valor acumulado atinge R$ 540.461 (R$ 352.451 
em 2017).

c.4 Reserva especial para dividendos obrigatórios

O estatuto social da Companhia prevê o percentual 
de 6% (seis por cento), para distribuição a título de 
dividendo obrigatório aos acionistas. O valor apu-
rado em 31 de dezembro de 2018 foi de R$ 16.971 
(R$ 10.211 em 2017) e por atender aos requisitos 
previstos nos § 4° e 5° do art. 202 da Lei das Socie-
dades Anônimas, a Companhia optou por constituir 
a reserva naquele montante. O valor foi transferido 
para o passivo circulante na rubrica ‘Outras contas 
a pagar’, a título de dividendos a pagar. O valor acu-
mulado em 31 de dezembro de 2018 nesta reserva 
é de R$ 0,00 (R$ 10.184 em 2017).

d. Reserva de reavaliação

Conforme facultado pela Lei nº 11.638/07, a Compa-
nhia manteve os saldos da reavaliação concluída em 
2006. O registro contábil ocorreu em 30 de setembro 
de 2006, baseado em laudo de reavaliação, emitido 
por empresa contratada, devidamente aprovado em 
Assembleia Geral Extraordinária, cuja movimentação 
está detalhada abaixo:

Saldo em 1 de janeiro de 2017 519.328
  
Realização da reserva de reavaliação (103.775)
Realização do IR e CSLL diferidos sobre reserva de reavaliação 35.284
  
Saldo em 31 de dezembro de 2017 450.837
  
Realização da reserva de reavaliação (103.763)
Realização do IR e CSLL diferidos sobre reserva de reavaliação 35.279
  
Saldo em 31 de dezembro de 2018 382.353

Posteriormente os bens reavaliados foram reclas-
sificados para o ativo intangível, pela vinculação 
aos contratos de concessões.

A reserva de reavaliação é realizada por deprecia-
ção/amortização ou baixa dos bens reavaliados 
contra lucros acumulados, já deduzidos os respec-
tivos encargos tributários. 

Os efeitos fiscais na sistemática da reavaliação 
estão de acordo com o estabelecido pela legisla-
ção fiscal, sendo que ocorrem quando da realiza-
ção dos referidos bens.

As provisões do imposto de renda e da contribui-
ção social diferidas, registradas no passivo, são 
transferidas para o resultado na medida da reali-
zação dos ativos correspondentes por depreciação 
ou baixa. Após apuração do resultado, a parcela de 
imposto realizado no ano é transferida de lucros 
acumulados para reserva de reavaliação, realizan-
do assim o saldo presente.

Os saldos de provisão de imposto de renda e con-
tribuição social diferidos em 31 de dezembro de 
2018 montam a R$ 82.639 (R$ 203.851 em 31 de 
dezembro de 2017). 

e. Ajuste de avaliação patrimonial

Corresponde ao ganho (perda) atuarial líquido de-
corrente do plano de benefício definido mantido 

pela Companhia com a FABASA, em consonância com o CPC 33 (R1) que alterou a forma de contabilização 
do resultado atuarial para o patrimônio líquido, como outros resultados abrangentes. Em 31 de dezembro 
de 2018, foi apurado um déficit de R$ 5.802 (R$ 3.454 em 2017).

24. Receita operacional
 2018  2017
    
Abastecimento de água    

Particular 2.062.374  1.887.030
Público 243.706  223.688

    
Total da receita de abastecimento de água 2.306.080  2.110.718
    
Esgotamento sanitário    

Particular 759.591  689.058
Público 88.990  74.292

    
Total da receita de esgotamento sanitário 848.581  763.350
    
Serviços acessórios 42.217  49.070
Serviços técnicos especializados 981  904
    
Total das receitas de serviços 3.197.859  2.924.042
    
Receita de construção 499.957  424.770
    
COFINS (242.932)  (219.163)
PIS (52.742)  (47.572)
ICMS (2)  -
    
Total das deduções 295.676  266.735
    
Receita operacional líquida 3.402.140  3.082.077

Além do reajuste tarifário concedido nos anos de 
2018 e 2017, conforme descrito na nota explicativa 
nº 29, o aumento no número de ligações na ordem 
de 5,02% para os serviços de esgotamento sanitário 
e 2,87% para abastecimento de água, guardam em 
parte correlação com o aumento na receita opera-
cional da Companhia.

A redução da faixa de consumo mínimo ocorrida ju-
nho/18 gerou um acréscimo de R$ 147 milhões em 
comparação a 2017 e R$ 448 milhões em relação ao 
faturamento previsto nos anos em referência.

26. Outras despesas operacionais, líquidas

 2018  2017
    

Despesas tributárias (14.257)  (24.158)
Outras 1.430  590
    

(12.827)  (23.568)

27. Receitas e despesas financeiras

 2018  2017

Receitas financeiras    

Rendimento de aplicações financeiras 25.874  27.530

Outras receitas financeiras (a) 23.902  30.860

Juros e variações sobre contas a receber (b) 59.914  57.754

Variação cambial ativa 25.230  18.651
    
 134.920  134.795

Despesas financeiras    

Juros sobre financiamentos/encargos com 
dívidas diversas (93.677)  (89.035)

Variação cambial passiva (49.859)  (18.940)
   

(143.536)  (107.975)
   

Receitas financeiras líquidas (8.616)  26.820

(a) Outras receitas financeiras são compostas de descontos obtidos, juros recebidos e variações 
monetárias.

(b) São compostas dos juros de parcelamentos de clientes, juros e acréscimos por inadimplência, 
multa por impontualidade e variação monetária.

28. Imposto de renda e contribuição social
 2018  2017
    

Despesa corrente de imposto de renda e 
contribuição social (98.187)  (102.707)

Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 81.416  86.727

    
(16.771)  (15.980)

25. Custos e despesas operacionais
  2018 2017
Custos dos serviços prestados  
 Serviços de terceiros (a) (822.077) (814.290)
 Pessoal (495.981) (463.868)
 Amortização/depreciação (353.580) (341.361)
 Materiais (b) (179.230) (140.004)
 Fundo Municipal de Saneamento (5.620) (4.943)
 Outros (10.373) 6.547
    
 Custo dos serviços prestados (1.866.861) (1.757.919)
 Custo de construção (499.957) (424.770)
    
 Total dos Custos operacionais (2.366.818) (2.182.689)
    
Despesas gerais e administrativas  
 Pessoal (185.669) (168.188)
 Serviços de terceiros (106.654) (109.015)
 Provisão para perdas em processos judiciais (53.695) (117.675)

 Perdas em processos / Baixa em depósitos 
judiciais (10.254) (57.738)

 Depreciação (12.767) (13.166)
 Material (2.320) (2.176)
 Outras (17.055) (15.196)
    
 Total das despesas gerais e administrativas (388.414) (483.154)
    
Perdas estimadas para créditos de liquidação 
duvidosa (41.930) (15.151)
    
Despesas comerciais  
 Perdas em contas a receber (203.154) (184.152)
 Pessoal (18.187) (15.815)
 Serviços de terceiros (10.195) (10.917)
 Material (113) (112)
 Depreciação (182) (159)
 Outras 174 2.707
    
 Total das despesas comerciais (231.657) (208.448)
    
Custos e despesas operacionais  
 Serviços de terceiros (938.926) (934.222)
 Pessoal (699.837) (647.871)
 Custo de construção (499.957) (424.770)
 Amortização/depreciação (366.529) (354.686)
 Perdas em contas a receber (203.154) (184.152)
 Materiais (181.663) (142.292)
 Provisão para perdas em processos judiciais (53.695) (117.675)

 Perdas estimadas para créditos de liquidação 
duvidosa (41.930) (15.151)

 Perdas em processos / Baixa em depósitos 
judiciais (10.254) (57.738)

 Fundo Municipal de Saneamento (5.620) (4.943)
 Outros (27.254) (5.942)
    
  (3.028.819) (2.889.442)

(a) Representadas substancialmente nos seguintes serviços: Manutenção e operação dos siste-
mas; Energia; Leitura e corte; Técnicos administrativos e vigilância; e Aluguel de veículos.

 (b) Representadas substancialmente por: Produtos químicos; Água bruta; Combustível/lubrifi-
cantes; e Material hidráulico e de laboratório.
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a. Despesa corrente de imposto de renda e 
contribuição social

A apuração do imposto de renda e contribuição so-
cial sobre o lucro do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2018 e 2017 está demonstrada como segue:

 2018 2017
      

 IRPJ CSLL IRPJ CSLL
      

Lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL 351.877  351.877 195.887  195.887
       
Adições (exclusões)       
Variação cambial 21.520 21.520 5.497 5.497
Variação Monetária Plano Previdenciário 951 951 757 757
Realização da reserva de reavaliação 103.763 103.763 103.775 103.775
Provisão para redução ao valor recupe-
rável do contas a receber 30.607 30.607 7.934 7.934
Provisões tributárias (20.127) (20.127) - -
Tributos indedutíveis 5.332 5.332 14.334 14.334
Impostos suspensos 112.457 112.457 96.371 96.371
Depreciação IPC x BTNF -  6.905 - 6.907
Depreciação retroatriva 11.900 11.900 21.567 21.567
Benefícios a consumidor de baixa renda 11.134 11.134 14.756 14.756
Margem construção (Adoção Inicial Lei 
12.973/14) 1.197 1.197 2.492 2.492
Diferenças ativas/passivas referente a 
ajuste das Obrigações de PPP (nota 19) (7.118) (7.118) (9.150) (9.150)
Outros (12.535) (12.535) 58.891 58.891
       
Base de cálculo 610.958 617.863 513.111 520.018
       
IR e CSLL antes das deduções (152.715) (55.609) (128.254) (46.802)
Deduções do IR 3.666 - 3.079 -
Redução de 75% do IR - SUDENE 100.444 - 65.347 -
Redução por Reinvestim-SUDENE 6.028 - 3.922 -
       
Despesa de imposto de renda e contribui-
ção social (42.577)  (55.609) (55.906)  (46.802)
       
Alíquota efetiva 12% 16% 29% 24%

Os valores devidos de imposto de renda foram 
depositados em juízo, conforme descrito na nota 
explicativa 18.c, e da contribuição social foram re-
colhidos ao longo do exercício de 2018, pela siste-
mática de antecipações mensais, conforme previsto 
na legislação tributária.

b. Imposto de renda e contribuição social diferidos

Os saldos de ativos e passivos diferidos apresen-
tam-se como segue:

 2018 2017

Diferenças temporárias    

Provisões para perdas em processos judiciais cíveis 
e trabalhistas 97.824 99.231

Provisões para perdas em processos tributários 71.933 40.541

Provisão para créditos em contas a receber 83.347 33.688

Reserva de reavaliação (194.962) (230.241)

Juros ativos sobre depósitos judiciais (64.613) (61.517)

Impostos diferidos sobre órgãos públicos (58.915) (58.924)

Outas diferenças temporárias, líquidas (16.926) (26.929)

 
(82.312) (203.851)

29. Gerenciamento de riscos

A Companhia possui exposição para os seguintes 
riscos resultantes de instrumentos financeiros:

•     Risco de crédito;
•     Risco de mercado; e
•     Risco de liquidez

Risco de crédito

Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer 
perdas decorrentes de inadimplência de suas con-
trapartes ou de instituições financeiras depositá-
rias de recursos ou de investimentos financeiros. 
A exposição da Companhia ao risco de crédito é 
influenciada, principalmente, pelas características 
individuais de cada cliente, além de sua condição 
social. Como a Companhia possui uma carteira de 
clientes bastante pulverizada que corresponde a um 
grande número de clientes, isto minimiza o risco de 
crédito em conjunto com os procedimentos de con-
trole. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota 
a prática de constituição de provisão para redução 
ao valor recuperável, quando aplicável, assim como 
o acompanhamento permanente das posições em 
aberto. No que tange às instituições financeiras, a 
Companhia somente realiza operações com ins-
tituições financeiras de baixo risco avaliadas por 
agências de rating.

Risco de mercado

É o risco de que alterações nos preços de merca-
do, tais como: taxas de juros, descumprimento de 
clausulas contratual ou impasses com as prefeitu-
ras municipais possam ensejar em perda da “Con-
cessão” e até problemas/impasses nas revisões ta-
rifárias com a Agência Reguladora de Saneamento 
Básico do Estado da Bahia - AGERSA.

Contratos de concessão

Os serviços públicos de abastecimento de água tra-
tada e esgotamento sanitário, em seu âmbito terri-
torial, são de titularidade e competência exclusiva 
dos municípios. Diante do verificado, a prefeitura 
municipal, cujo contrato de concessão dos serviços 
públicos de água tratada e esgotamento sanitário 
encontrarem-se extinto, ou, pela ausência deste, 

caracterizar-se como precário (Lei nº 8.987/95 art. 
42) e, objetivando regularizá-lo, deve formular a po-
lítica pública de saneamento e elaborar seu plano de 
saneamento básico conforme legislação específica. 
Dentre várias ações que deverão ser realizadas pelas 
prefeituras, salientamos a realização dos levanta-
mentos, onde o município deverá nomear comissão 
específica que procederá ao trabalho de levanta-
mento e avaliação necessária à determinação do 
montante de eventual indenização à concessionária. 
O levantamento será feito através da apuração dos 
investimentos realizados, não amortizados pelas ta-
rifas; pela depreciação dos bens que tenham sido re-
alizados com o objetivo de garantir a continuidade e 
atualidade do serviço concedido, ou seja, reversíveis 
e pela apuração contábil de todos os recursos aufe-
ridos ao longo da concessão pela concessionária em 
razão da prestação dos serviços.

Nestas condições observamos que diante da es-
cassez de água em nossa região, ou seja, cenário 
menos atrativo para a iniciativa privada e, conse-
quentemente, o baixo desenvolvimento econômico 
dos municípios, consideramos como de baixa pro-
babilidade a não renovação das concessões.

A EMBASA a cada ano vem melhorando a oferta de 
água, assim como a melhoria na prestação de ser-
viços, configura-se como única empresa do ramo 
a atuar no Estado. Além de que, a exploração des-
te negócio exige o dispêndio de elevados recursos 
e conhecimento técnico. O Governo do Estado da 
Bahia, através da EMBASA, vem investindo vultosos 
recursos na ampliação e melhorias dos sistemas.

Revisões tarifárias

A EMBASA visando fundamentar a proposta de re-
visão tarifária encaminhada a Comissão de Regula-
ção dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 
do Estado da Bahia - CORESAB contratou a Funda-
ção Instituto de Administração (FIA), entidade liga-
da à Universidade de São Paulo (USP) para realiza-
ção de estudos, onde foi constatada a necessidade 
de um ajuste tarifário de 66,6%, de uma única vez, 
no início do exercício de 2011, para viabilizar em 30 
anos a universalização dos serviços prestados.

Dado o perfil socioeconômico da maioria da popu-
lação baiana e considerando a incerteza sobre o va-
lor dos investimentos necessários (uma vez que o 
montante é significativo assim como o horizonte de 
tempo para sua aplicação), decidiu-se pela prudên-
cia de estabelecer um percentual de reajuste menor. 
Foi então proposta uma revisão extraordinária que 
definiu, a concessão de um reajuste real de tarifas de 
33,3% (metade do previsto no estudo da FIA), não de 
imediato, mas ao longo de quatro anos. Este ajuste 
seria adicionado ao Índice de Reajuste Tarifário - IRT 
calculado pela fórmula estabelecida pela CORESAB 
nos anos de 2011 a 2014, uma parcela de 7,45%.Já 
no primeiro ano, 2011, com o IRT de 6,19% e o ajuste 
autorizado que resultou em 13,64% de reajuste. 

Pensando na ampliação do acesso dos cidadãos e 
localidades de baixa renda aos serviços, esse rea-
juste não foi aplicado de modo linear (igualmente 
distribuído), mas impondo reajustes menores às 
categorias/subcategorias e faixas de consumo de 
menor poder aquisitivo.

Diante da necessidade de correção de distorções 
existentes que impactam de forma recorrente o 
equilíbrio econômico-financeiro da EMBASA, e con-
forme determina a Lei Federal n. 11.445/2007 e a 
Resolução AGERSA n.º 002/2013, foi solicitada à 
Agência Reguladora Estadual revisão extraordiná-
ria de tarifas respaldada em estudo realizado pela 
Companhia que contemplou uma análise criteriosa 
quanto à cobrança do consumo mínimo, a progres-
sividade tarifária e a focalização dos subsídios cru-
zados envolvidos.

Nesse contexto, foram identificadas as seguintes 
ameaças ao equilíbrio econômico-financeiro da 
Companhia:

•  A estrutura da tabela tarifária está inadequada 
ao cenário atual, dadas as alterações nos pa-
drões de vida das famílias e dos avanços tec-
nológicos recorrentes;

•  A redução significativa do consumo médio por 
economia residencial, sendo que este vem se 
concentrando na faixa de consumo mínimo (10 
m³), impactando diretamente o subsídio cru-
zado que se apoia no consumo excedente;
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I. A baixa sensibilidade dos reajustes tarifários nas 
receitas da EMBASA, uma vez que a movimentação 
do consumo médio residencial para baixo acaba se 
refletindo negativamente no caixa da Companhia; e

II. A postergação da revisão tarifária ordinária pre-
vista em 2015 por ausência de definição dos crité-
rios para determinação da Base de Ativos Regulató-
rios pela AGERSA.

Em 2017, foi homologada revisão tarifária extraordi-
nária da Embasa,através da resolução nº 001/2017 
da AGERSA, de 28 de abril de 2017, tendo sido con-
cedido um incremento tarifário de 12,76%, de forma 
escalonada, assim definida:

• Ano 2017 - IRT/ 2017 + 2,89% , que representou 
5,91% de IRT +2,89%, totalizando 8,80% de rea-
juste para 2017;

•  Ano de 2018 - IRT/2018 +3,29%; o IRT foi de 
4,09% e a parcela real de 3,29% não foi autori-
zada pela AGERSA, totalizando um reajuste de 
4,09% para 2018;

• Ano de 2019 - IRT/2019 +3,29%.

O objetivo deste reajuste, é garantir a continuida-
de dos investimentos já previstos para atender à 
excepcionalidade da situação de grave seca e es-
cassez de recursos hídricos.Também foi autoriza-
da a Reestruturação da Tabela Tarifária da Embasa, 
aprovando a proposta de: redução do volume míni-
mo de consumo de 10 m³ para 6 m3, criação de uma 
nova faixa de consumo excedente de 7-10 m³ para 
todas as subcategorias, manutenção de subsídio 
para a Tarifa Social e ampliação dos critérios de en-
quadramento.

Risco de taxas de juros

Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer 
perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros 
incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. 
Visando à mitigação desse tipo de risco, a Compa-
nhia centraliza seus investimentos em operações 
com taxas de rentabilidade que acompanham a 
variação acima do CDI em certificado de deposito 
bancário e fundos renda fixa. Por outro lado seus 
passivos possuem taxas de juros prefixadas na 

contratação, não sofrendo portanto oscilações de-
correntes de mudanças de políticas públicas ou va-
riações de mercado, , quanto taxa pós fixada, ba-
seada na variação da Taxa de Juros dos Fundos 
Constitucionais - TFC, mais spread bancário.

Análise de sensibilidade

Na data de encerramento do exercício, a Adminis-
tração estimou diversos cenários para as taxas de 
juros sobre as quais a Companhia está exposta. A 
administração considerou cenários com variação 
de 25% (possíveis) e 50% (remotos).

Indicadores Exposição Cenário I 
(Provável)

Cenário II 
(25%)

Cenário III 
(50%)

     
Ativo 423.099    

Caixa e Equivalentes de Caixa     

SELIC 213.251 6,40% 4,80% 3,20%

Impacto  13.648 10.236 6.824
     
CDI 45.048 7,13% 5,35% 3,57%

Impacto 3.212 2.409 1.606
     
Recursos Vinculados e aplica-
ções financeiras    

SELIC 134.794 6,40% 4,80% 3,20%

Impacto  8.627 6.470 4.313
     
Poupança 30.006 4,24% 3,18% 2,12%

Impacto 1.272 954 636

Passivo 609.634

Empréstimos e financiamentos

TR 406.565 0,00% 0,00% 0,00%

Impacto  - - -
     
IPCA 5.927 4,01% 5,01% 6,02%

Impacto  238 297 356
     
TJLP 162.809 6,98% 8,73% 10,47%

Impacto  11.364 14.205 17.046
     
CDI 34.333 7,13% 8,91% 10,70%

Impacto 2.448 3.060 3.672

Fonte dos Índices: CDI e IPCA (Relatório Focus - BACEN de 31 de Dezembro de 2018); TR, TJLP 
(Cotação em 31 de Dezembro de 2018); Poupança (Rendimentos nos últimos 12 meses em 31 
de Dezembro de 2018).

Risco de taxas de câmbio

Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de 
câmbio da moeda estrangeira sobre o financiamento 
com o Governo do Estado. A Administração entende 
que não existe caixa exposto em moeda estrangeira, 
em razão das amortizações de principal e juros so-
bre os financiamentos do GE serem convertidos em 
adiantamento para aumento de capital, conforme 
nota explicativa n° 33, e por essa razão, não fez co-
berturas adicionais ao risco de taxas de câmbio.

Análise de sensibilidade

Na data de encerramento do exercício, a Adminis-
tração estimou um cenário remoto de variação das 
taxas de câmbio. Tal taxa foi estressada em 5%, 
servindo de parâmetro para os cenários possível e 
remoto, respectivamente.

A tabela abaixo apresenta um resumo dos cenários 
estimados pela Administração:

Cenário para o Dólar x Real

 Provável Possível Remoto
   
 R$ 3,80  R$ 3,98 R$ 3,50

Impactos na posição patrimonial dos saldos atrelados a moeda estrangeiras

Cenários

Operação Resultado das obrigações  
atreladas à moeda estrangeira

Valor 
exposto 
em USD

Provável Possível Remota

Financia-
mento GE

Aumento das taxas
frente ao Real 34.104 129.595 135.734 119.364

Se o cenário possível vier a se confirmar, resulta-
rá num impacto negativo de R$ 6.139 no resultado 
da Companhia. Se o cenário remoto se confirmar, 
o impacto positivo esperado é de R$ 10.231 no re-
sultado da Companhia. Os cenários utilizados para 
esta comparação foram obtidos do Relatório de 
Mercado - Focus, por meio do website do Banco 
Central do Brasil.

Risco de liquidez

Baseia-se nas dificuldades que a Companhia po-
derá encontrar em cumprir com suas obrigações 
associadas aos seus passivos financeiros que 
são liquidados com pagamentos à vista. A políti-
ca de gerenciamento de risco de liquidez implica 
em manter um nível seguro de disponibilidade de 
caixa e acessos a recursos imediatos. Dessa for-
ma, a Companhia somente possui aplicações com 
liquidez imediata, cujos montantes são suficientes 
para fazer face a uma eventual exigibilidade ime-
diata dos saldos de fornecedores que têm venci-
mento de menos de 1 ano e das garantias con-
cedidas aos empréstimos e financiamentos, cujo 
cronograma de vencimento está apresentado na 
nota explicativa nº 16. Os demais passivos finan-
ceiros da Companhia apresentam vencimento com 
período inferior a 1 ano.

A tabela a seguir demonstra os fluxos financeiros 
de saída de caixa, considerando as projeções futu-
ras de juros e atualizações, quando aplicável:

Origem 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
em diante Total

       
Emprést.e 
Financiamentos 
Internos

126.079 103.586 89.273 82.403 73.830 428.240 903.411

Debêntures 15.324 9.377 - - - - 22.470

Empreiteiros e 
Fornecedores 61.871 - - - - - 61.871

Outras Contas a Pagar 60.703 - - - - - 60.703

Parceria Público Priva-
da - PPP (i) 80.765 84.180 87.529 90.811 94.217 269.093 706.595

(i) Valor efetivamente pago à PPP, considerando 84 prestações mensais R$ 6.704 (R$ 3.595 de 
Operação do Sistema e R$ 3.109 de Locação)

Estimativa do Valor Justo

A administração não incluiu informações sobre o 
valor justo dos ativos e passivos financeiros não 
mensurados ao valor justo, pois o valor contábil é 
uma aproximação razoável do valor justo.

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber 
de clientes e contas a pagar de fornecedores pelo 
valor contábil, menos a perda, estejam próximos de 
seus valores justos, tendo em vista o curto prazo 
de vencimento das contas.

30. Remuneração dos empregados

a. Honorários da Administração

A Companhia efetuou pagamentos a título de re-
muneração no valor de R$ 3.862 (R$ 3.699 em 
2017) à sua Administração, representada pelos 
membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos 
Fiscal e de Administração, pelos serviços presta-
dos no exercício.

b. Participação dos empregados no resultado

A Administração da Companhia distribui a seus 
empregados uma remuneração adicional, intitula-
do PPR - Programa de Participação nos Resulta-
dos. A apuração da PPR é realizada com base em 
um conjunto de indicadores (vide nota explicativa 
6.d subitem(iii)). A movimentação em 2018 e 2017 
está apresentada a seguir:
 2018 2017

   
Saldo em 1º de janeiro 27.375 24.250 
Pagamento da PPR (33.272) (26.782)
Reversão provisão PPR 5.911 2.546
Constituição da provisão PPR 36.083 27.361
    
Saldo em 31 de dezembro 36.097 27.375
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31. Plano previdenciário

A Companhia patrocina o plano de pensão para seus 
empregados, o qual inclui os planos de benefício 
definido e contribuição definida, administrados pela 
FABASA - Fundação de Assistência Social e Segu-
ridade da Embasa, entidade fechada de previdência 
complementar. O objetivo é complementar os bene-
fícios concedidos pela Previdência Social, através 
do recebimento de contribuições dos empregados 
e da patrocinadora. No exercício 2018, as contribui-
ções da patrocinadora totalizaram R$ 20.668 (R$ 
20.124 em 2017).

Conforme requerido pelo CPC 33 - Benefícios a Em-
pregados, a Companhia avaliou atuarialmente, em 
31 de dezembro de 2018, o Plano de Benefícios Pre-
videnciários da FABASA, referente ao plano de be-
nefício definido, por ela patrocinado. Os resultados 
desta avaliação foram apurados por atuário inde-
pendente, que emitiu seu Parecer Atuarial em 12 de 
março de 2019, utilizando-se do método da unidade 
de crédito projetada, conforme detalhado abaixo:

 2018 2017
    
Reconciliação do valor das obrigações atuariais    
Valor presente da obrigação atuarial líquida no início 
do ano 70.753 67.796

Custo do serviço corrente bruto 55 84

Custo dos juros 6.616 7.239
Perda atuarial na evolução da obrigação atuarial do 
Plano 6.169 1.700

Benefícios pagos (6.165) (6.066)
    
Valor das obrigações calculadas no final do ano 77.428 70.753
    
Reconciliação do valor justo dos ativos    

Valor justo dos ativos no início do ano (57.510) (58.764)

Contribuições do empregador (344) (297)

Contribuições esperadas do empregado (54) (40)

Rendimento esperado dos investimentos (5.322) (6.228)

(Ganho) perda na evolução do Ativo do Plano (367) 1.753

Benefícios pagos 6.165 6.066
    
Valor justo dos ativos no final do ano 57.432 (57.510)
    
Conciliação dos valores reconhecidos no balanço    

Valor presente das obrigações atuariais 77.428 70.753

Valor justo dos ativos do plano (57.432) (57.510)

(=) Déficit (superávit) para planos cobertos 19.996 13.243
    
Valor do passivo (ativo) 19.996 13.243

Apesar do aumento no déficit técnico do plano nos 3 
(três) últimos exercícios, a Companhia avalia como 
baixo o risco de potenciais mudanças de contexto 

que pudessem vir a comprometer o equilíbrio eco-
nômico-financeiro da Companhia.

As principais premissas atuariais na data do balan-
ço são conforme segue:

Premissas atuariais (% a.a.) 2018 2017
    
Taxa de desconto em 31 de dezembro 8,86 9,80
Taxa de rendimentos esperada sobre os ativos do plano em 
31 de dezembro 8,86 9,80

Aumentos salariais futuros 8,10 8,57

Aumentos futuros de benefícios 4,00 4,50

Os valores justos dos ativos do plano foram apu-
rados com base nos parâmetros de mercado exis-
tentes no final do exercício.

Demonstramos a seguir a movimentação da pro-
visão atuarial/ativo financeiro da Companhia no 
exercício:

 Obrigações 
atuariais

Ativo financeiro
do plano Saldo

    
Saldos em 1o de janeiro de 2017 (67.796) 58.764 (9.032)
    
Ganho atuarial - (1.754) (1.754)
Perda atuarial na evolução da obrigação 
atuarial do plano (1.700) - (1.700)

Custo dos juros (7.239) - (7.239)

Rendimentos dos investimentos - 6.228 6.228

Benefícios pagos 6.066 (6.066) -

Outros (84) 338 254

    

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (70.753) 57.510 (13.243)
    
Ganho atuarial - 367 367
Perda atuarial na evolução da obrigação 
atuarial do plano (6.169) - (6.169)

Custo dos juros (6.616) - (6.616)

Rendimentos dos investimentos - 5.322 5.322

Benefícios pagos 6.165 (6.165)  

Outros (55) 398 343
    
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (77.428) 57.432 (19.996)

32. Cobertura de seguros

A Companhia possuía cobertura de seguro de res-
ponsabilidade dos administradores, com cobertu-
ra máxima contratada de R$ 15.000. A renovação 
deste seguro ocorrerá em janeiro de 2019 e tem 
vigência de um ano a partir desta data. A Compa-
nhia possui também seguro para eventuais riscos 
operacionais-incêndio (inclusive decorrente de tu-
multos, greves e lock-out), queda de raio, explosão 
de qualquer natureza e queda de aeronaves, para a 
unidade administrativa do CAB, no montante de R$ 
14.442, com vencimento da apólice em 30 de julho 
de 2019. Os demais ativos da Companhia não se 
encontram segurados.

33. Informação adicional à demonstração do 
fluxo de caixa

Transações que não envolvem caixa ou equivalen-
tes de caixa

A amortização, incluindo principal e juros, referen-
te ao financiamento junto ao Governo do Estado 
correspondente ao valor de R$ 56.759 (R$ 50.564 
em 2017) foram contabilizadas no exercício de 
2018 como crédito de adiantamento para futuro 
aumento de capital do acionista, Governo do Esta-
do da Bahia, conforme previsto na cláusula quinta, 
parágrafo segundo do convênio firmado entre este 
e a Companhia.

Reconhecimento de obrigações atuariais/passivo 
financeiro do plano em 2018 no valor de R$ 1.940 
(R$ 4.211 em 2017).

Exclusão das adições ao imobilizado e intangível 
o montante de R$ 25.523 referente a fornecedores 
em aberto na data de 31 de dezembro de 2018.

34. Desapropriações

Os compromissos mais representativos da Compa-
nhia com desapropriações ou servidões ocorreram a 
partir de 2009, decorrentes da execução de obras re-
lacionadas ao abastecimento de água e esgotamento 

Aos Administradores e Acionistas da 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.-EMBASA 

Salvador - BA

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras da 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - 
EMBASA (“Companhia”), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do re-

sanitário vinculadas ao Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC. Os desembolsos totalizaram em 
2018 R$ 1.940 (R$ 1.824 em 2017).

35. Compromissos futuros

A Companhia entende que terá que adequar os seus 
planos de investimentos prevendo os objetivos e 
metas de curto, médio e longo prazos para a univer-
salização, de modo compatível com os respectivos 
planos plurianuais e com outros planos governa-
mentais correlatos, inclusive se atendo às metas 
progressivas de expansão e de qualidade dos servi-
ços que estarão compromissados nas renovações 
dos contratos de programa nos prazos a serem 
estabelecidos em cada negociação, identificando 
possíveis fontes de financiamento e considerando, 
inclusive, a revisão dos planos periodicamente em 
prazo não superior a 4 (quatro) anos.

36. Eventos subsequentes

a. Reajuste de tarifa

A Companhia está em período de instrução, cole-
tando as informações necessárias para o cálculo 
do Índice de Reajuste Tarifário - IRT, para envio 
posterior à AGERSA - Agência Reguladora de Sa-
neamento Básico do Estado da Bahia, que tem até 
o dia 12 de maio de 2019 para deliberar sobre o 
assunto e publicar o ato de reajuste.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS   
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

sultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contá-
beis significativas e outras informações elucida-
tivas.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos 
do assunto descrito na seção a seguir intitulada 
“Base para opinião com ressalva”, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam ade-
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quadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Empresa Baia-
na de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA em 31 
de dezembro de 2018, o desempenho de suas ope-
rações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Até a data de conclusão dos nossos trabalhos, a 
Companhia não nos forneceu controles que permi-
tissem a análise sobre o andamento e conclusão 
de obras registradas na conta de ativo de contrato 
que somam a importância de R$ 393.213 mil em 31 
de dezembro de 2018 (R$ 393.213 mil na conta de 
intangível em 2017). Em decorrência desse assun-
to, não foi possível determinar se teria havido ne-
cessidade de efetuar ajustes sobre esses valores 
assim como nos elementos componentes das de-
monstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos flu-
xos de caixa dos exercícios findo naquelas datas.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir in-
titulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acor-
do com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião com ressalva.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) re-
ferente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2018, elaborada sob a responsabilidade da Admi-

nistração da Companhia, cuja apresentação não 
é requerida às companhias fechadas, foram sub-
metidas a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações 
financeiras da Companhia. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração 
está reconciliada as demais demonstrações finan-
ceiras e registros contábeis, conforme aplicável, e 
se a sua forma e conteúdo estão de acordo com 
os critérios definidos no Pronunciamento Técnico 
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em 
nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do 
assunto descrito na seção acima intitulada “Base 
para opinião com ressalva” essa demonstração do 
valor adicionado foi adequadamente preparada, 
em todos os aspectos relevantes, segundo os cri-
térios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é 
consistente em relação às demonstrações finan-
ceiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demons-
trações financeiras e o relatório dos auditores

A Administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Re-
latório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financei-
ras não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, conside-
rar se esse relatório está, de forma relevante, in-
consistente com as demonstrações financeiras ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório 
da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Em decorrência do assunto descrito na 
seção “Base para opinião com ressalva”, não foi 
possível concluir se as outras informações tam-
bém poderiam estar distorcidas de forma relevante 

pela mesma razão, com relação aos valores e ou-
tros aspectos descritos na referida seção.

Responsabilidades da Administração pelas demons-
trações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demons-
trações financeiras, a não ser que a Administra-
ção pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As dis-
torções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referi-
das demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso:

•   Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações financeiras, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

•   Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia.

•   Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis e respectivas divulgações feitas pela Ad-
ministração.

•   Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de audi-
toria obtidas, se existe incerteza relevante em rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evi-
dências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
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podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional.

•    Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusi-
ve as divulgações e se as demonstrações financei-
ras representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.

•    Obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras. Somos responsáveis pela direção, su-
pervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria

O Conselho Fiscal da Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento S/A - EMBASA, no uso de suas atri-
buições legais e estatutárias, procedeu ao exame 
do Relatório da Administração, bem como do Ba-
lanço Patrimonial e demais Demonstrações Fi-
nanceiras referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, com base no Parecer da KPMG 
Auditores Independentes, de 15 de abril de 2019, 
com ressalva, elaborado de acordo com as normas 
de auditoria aplicáveis no Brasil.

Tomou, ainda, conhecimento das seguintes pro-
posições a serem encaminhadas à deliberação da 
Assembleia Geral de Acionistas:

1. Modificação do Capital Social

a) Subscrição de 22.993.142 Ações Nominativas 
no valor unitário de R$ 7,08 (sete reais e oito cen-
tavos), sendo 14.881.351 de Ações Ordinárias no 
valor de R$ 105.359.965,08 (cento e cinco milhões, 
trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e ses-
senta e cinco reais e oito centavos) e 8.111.791 de 

Comunicamo-nos com a Administração a respei-
to, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significa-
tivas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que iden-
tificamos durante nossos trabalhos.

Salvador, 15 de abril de 2019

KPMG Auditores Independentes 

CRC SP-014428/F-7

Marcelo Pereira Gonçalves 
Contador CRC 1SP220026/O-3

Hildebrando de Oliveira Abreu Filho 
Contador CRC BA-029520/O-7

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Ações Preferenciais no valor de R$ 57.431.480,28 
(cinquenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e 
um mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e oito 
centavos), totalizando R$ 162.791.445,36 (cento e 
sessenta e dois milhões, setecentos e noventa e 
um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e 
trinta e seis centavos), para capitalizar os seguin-
tes recursos: provenientes de Auxílio para Obras – 
investimentos Governo do Estado, no valor de 
R$ 5.587.760,38 (cinco milhões, quinhentos e oiten-
ta e sete mil, setecentos e sessenta reais e trin-
ta e oito centavos); de Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital-Governo do Estado, no total 
de R$ 56.759.549,30 (cinquenta e seis milhões, 
setecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e 
quarenta e nove reais e trinta centavos); Reserva 
de Incentivos Fiscais – Redução 75% IRPJ, no va-
lor R$ 100.444.281,97 (cem milhões, quatrocentos 
e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um 
reais e noventa e sete centavos) para capitaliza-
ção por todos os acionistas, proporcionalmente 
ao número de ações detidas pelos mesmos em 

31 de dezembro de 2018, sendo composto por 
R$ 100.444.275,55 (cem milhões, quatrocentos e 
quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco 
reais e cinquenta e cinco centavos) da Reserva de 
Incentivos Fiscais –Redução 75% do IRPJ, cons-
tituída em 2018 e R$ 6,42 (seis reais e quarenta e 
dois centavos), relativo a residual geral não capita-
lizado no ano de 2017, ficando um resíduo contábil 
de R$ 141,60 (cento e quarenta e um reais e ses-
senta centavos) para futura incorporação relativos 
aos acionistas minoritários e residual geral contá-
bil de R$ 6,26 (seis reais e vinte e seis centavos) 
para futura incorporação. Ficam à disposição dos 
acionistas minoritários 27.184 Ações Nominati-
vas no valor unitário de R$ 7,08 (sete reais e oito 
centavos), sendo 491 Ações Ordinárias no valor de 
R$ 3.476,28 (três mil, quatrocentos e setenta e seis 
reais e vinte e oito centavos) e 26.692 Ações Prefe-
renciais no valor de R$ 188.986,44 (cento e oitenta 
e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e qua-
renta e quatro centavos), totalizando R$ 192.462,72 
(cento e noventa e dois mil, quatrocentos e ses-
senta e dois reais e setenta e dois centavos);

b) A alteração do Capital Integralizado de 
R$ 4.385.451.558,98 (quatro bilhões, trezentos e 
oitenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquen-
ta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e 
noventa e oito centavos) para R$ 4.548.243.004,34 
(quatro bilhões, quinhentos e quarenta e oito mi-
lhões, duzentos e quarenta e três mil, quatro re-
ais e trinta e quatro centavos), equivalentes a 
642.407.204 ações, assim distribuídas: 415.770.911 
Ações Ordinárias e 226.636.293 Ações Preferen-
ciais, ambas Nominativas e de valor unitário de 
R$ 7,08 (sete reais e oito centavos);

c) A alteração do texto do art. 5º do Estatuto Social, 
que passará a ter a seguinte redação: “Art. 5º - O 
capital autorizado da sociedade é de 
R$ 5.664.000.000,00 (cinco bilhões, seiscentos e 
sessenta e quatro milhões de reais), divididos em 
800.000.000 de Ações Nominativas no valor uni-
tário de R$ 7,08 (sete reais e oito centavos), sen-
do 520.000.000 Ações Ordinárias e 280.000.000 
Ações Preferenciais, sem direito a voto, e de 

R$ 4.548.243.004,34 (quatro bilhões, quinhentos e 
quarenta e oito milhões, duzentos e quarenta e três 
mil, quatro reais e trinta e quatro centavos), o capi-
tal subscrito e integralizado”;

2. Da Destinação dos Lucros Acumulados

Constituição de Reserva Legal - R$ 14.855.940,53 
(quatorze milhões, oitocentos e cinquenta e cin-
co mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e 
três centavos), Retenção de Lucros para Expansão 
- Reserva para Investimentos R$ 265.327.097,93 
(duzentos e sessenta e cinco milhões, trezentos 
e vinte e sete mil, noventa e sete reais e noventa 
e três centavos) conforme orçamento de capital 
contido no programa de investimentos (art. 196 da 
lei 6.404/76), e Reconhecimento de Reserva Espe-
cial de Dividendos Obrigatórios de R$ 16.935.772,21 
(dezesseis milhões, novecentos e trinta e cinco 
mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte um 
centavos), para posterior distribuição, após ajuste 
de ponto de ressalva conforme parecer da audito-
ria independente, em conformidade com o previs-
to nos parágrafos 4° e 5° do artigo 202 da Lei das 
Sociedades por ações, sendo: Governo do Estado: 
R$ 16.892.049,92 (dezesseis milhões, oitocentos e 
noventa e dois mil, quarenta e nove reais e noventa 
e dois centavos) e acionistas minoritários: 
R$ 43.722,29 (quarenta e três mil, setecentos e vin-
te e dois reais e vinte e nove centavos).

Considerando o Parecer dos Auditores Indepen-
dentes, datado de 15 de abril de 2019, certifican-
do que as demonstrações financeiras apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes 
à posição patrimonial e financeira da EMBASA em 
31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo naquela data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, com ressalva do 
item relativo à conclusão de obras registradas na 
conta do Ativo de Contrato que somam a impor-
tância de R$ 393.213.000,00 (trezentos e noventa e 
três milhões e duzentos e treze mil reais), que re-
presentam aproximadamente 5% do Ativo da Com-
panhia e cujas explicações se encontram na Nota 
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Explicativa n° 14 Ativo de contrato, nas Demons-
trações Financeiras da Companhia.

Considerando, ainda, o pronunciamento do Con-
selho de Administração, emitido em 18 de abril 
de 2019, o Conselho Fiscal, por unanimidade, é de 
opinião que os referidos documentos societários 
refletem adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a situação patrimonial, financeira e de 
gestão da Empresa Baiana de Águas e Saneamen-
to S/A - EMBASA.

Adicionalmente, por unanimidade, manifesta-se 
favorável à submissão das referidas Demonstra-
ções Financeiras, bem como das propostas de 
Destinação dos Lucros Acumulados, incluindo a 

O Conselho de Administração da Empresa Baiana 
de Águas e Saneamento S/A – Embasa no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, tendo exa-
minado o RELATÓRIO ANUAL E AS DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS APURADAS EM 31 DE DEZEM-
BRO DE 2018, ante os esclarecimentos prestados 
pela Diretoria Executiva e considerando o Parecer 
dos Auditores Independentes, submetem os refe-
ridos documentos e propõem sua aprovação pela 
Assembléia Geral dos Acionistas.

Salvador, 18 de abril de 2019.

Cícero de Carvalho Monteiro 
Presidente 

CPF 245.164.145-20

Rogério Costa Cedraz 
Membro 

CPF 642.163.305-68

Adil José Duarte Filho 
Membro 

CPF 287.921.145-04

Luciane Rosa Croda Stenzel 
Membro 

CPF 597.348.255-34

Iêda Aparecida de Moura Cagni
Membro 

CPF 820.132.251-72

Edmon Lopes Lucas 
Membro 

CPF 041.126.285-87

Abelardo de Oliveira Filho 
Membro 

096.009.905-06

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADORES

distribuição de dividendos, e de modificação do 
Capital Social à Assembleia Geral dos Acionistas 
na forma apresentada pelo Conselho de Adminis-
tração, tendo em vista a estrutura de capital e situ-
ação financeira da Companhia.

Salvador, 18 de abril de 2019.

Eracy Lafuente Pereira 

Carlos Palma de Mello 

Adriano Tadeu Oliveira Guedes Chagas 

Priscila de Souza Cavalcante de Castro 

Rodrigo Guanaes Cavalcanti

Rogério Costa Cedraz 
Presidente 

CPF 642.163.305-68

Diretor de Gestão Corporativa 
Gervásio Prazeres de Carvalho 

CPF 118.740.315-68

Diretor de Operação da RMS 
Carlos Ramires Magalhães Brandão 

CPF 248.635.305-44

Diretora de Empreendimentos 
Rita de Cássia Sarmento Bonfim 

CPF 405.895.875-87

Diretor Financeiro e Comercial 
Dilemar Oliveira Matos 

CPF 065.352.245-20

Diretor de Operação do Interior 
José Ubiratan Cardoso Matos 

CPF 452.920.195-34

Diretor Técnico e de Planejamento 
César Silva Ramos 
CPF 615.523.305-59

Mônica Simone Pinheiro Telles Pita 
Gerente da Unidade  

de Contabilidade e Tributos 
CRC BA -018487/O-2

Isilda dos Santos de Oliveira Dias 
Gerente Setorial  

de Contabilidade Geral 
CRC BA-011785/O-2

   EXPEDIENTE

Realização

Diretoria Técnica e de Planejamento (DT)

Unidade de Planejamento (TPL)

Dásio Câmara Neto

Coordenação geral

Gerência de Planejamento Estratégico (TPLE)

Rodrigo Valadares

Equipe técnica

Lucrécia Siqueira

Pedro Rosa

Reinaldo Brandão Júnior

Consultoria 

Coordenação e consultoria técnica - Vânia Marques

Redação e consultoria técnica - Elisa Ramirez

Projeto gráfico - Daniele Paiva

Diagramação - Daniele Paiva, Gabriel Julio Ganzert e Murilo Henrique Mendes
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