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GRI 2.1 Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.

R$ 5.776.994 milhares de reais em ativos
População Beneficiada: 
11.350.359 (água) 3.661.071 (esgoto) de consumidores
3.961 colaboradores
19 mil fornecedores
389 postos de atendimento em  367 municípios

s principais realizações da Em-
basa — Empresa Baiana de

Águas e Saneamento S.A.—, em
2010, estão registradas neste rela-
tório, o segundo descrito con-
forme a metodologia GRI — Global
Reporting Initiative.
O ano de 2010 foi marcado pela

continuidade da estratégia cor-
porativa de sustentabilidade e de
universalização do acesso à água
e ao esgotamento sanitário, ali-
nhada aos desafios estabelecidos
pelo Governo Federal, para o
setor de saneamento.
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InfoRMações coRPoRatIVas:

noMe: Embasa
Razão socIal: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
natuReza JuRídIca: Sociedade de Economia Mista de capital au-
torizado e pessoa jurídica de direito privado
GRI 2.4 sede: Av. Luís Viana Filho, 420, 4ª Avenida, Centro Admi-
nistrativo da Bahia – CAB – CEP: 41745-002. Salvador, Bahia, Brasil.
InVestIMentos socIoaMbIentaIs: R$ 8. 413.351,92 
núMeRo de eMPReGados 2010: 3.961

Missão: 
Garantir o acesso aos serviços de
abastecimento de água e esgota-
mento sanitário, em cooperação
com os municípios, buscando a
universalização de modo susten-
tável, contribuindo para a melho-
ria da qualidade de vida e o
desenvolvimento do Estado.

GRI 2.10 Reconhecimento e
Premiações: 

Prêmio Ser Humano Luiz Tar-
quínio 2010 — Associação Bra-
sileira de Recursos Humanos
— ABRH-BA — Categoria Em-
presa de Grande Porte —  Mo-
dalidade Gestão de Pessoas.

Troféu e Certificado do Selo Pró-
Equidade de Gênero. 3ª Edição
2009/2010. Secretaria Especial
de Políticas para as Mulheres —
SPM — Presidência da República.

Revista Isto É Dinheiro, a Em-
basa figurou entre as cinco
melhores empresas do setor
em governança corporativa
no exercício de 2010.

Revista Isto É Dinheiro, desta-
que como 1ª melhor empresa
em recursos humanos, em
2010, 2ª melhor empresa de
serviços públicos, em 2010, 2ª
melhor em inovação e quali-
dade dos serviços, em 2010.

A Valor 1000 classificou a Em-

basa como maior empresa de
águas e saneamento do nor-
deste por três anos seguidos
(2008, 2009 e 2010).

A Caixa Econômica Federal se-
lecionou, como uma das 100
melhores Práticas em Gestão
Local 2009/2010, na categoria
Água e Saneamento o projeto
“Metodologia do Mapeamento
e Diagnóstico Socioambiental:
Um leitura da área de Inter-
venção Física nos Municípios
Baianos.

Valores e princípios éticos formam a base da cultura de uma empresa, orientando sua conduta
e fundamentando sua missão social. 
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Visão 2011
Estar entre as três empresas do
Brasil que mais avançaram na
universalização dos serviços de
água e esgotamento sanitário.

Visão 2028
Universalizar os serviços de abas-
tecimento de água e esgotamento
sanitário no Estado da Bahia.

Valores
Relação Ética e Transparente
Sinergia;
Valorização dos seus Colaboradores;
Responsabilidade Socioambiental.

om grande satisfação publicamos pelo segundo ano
consecutivo o Relatório de Sustentabilidade Embasa,

em consonância com as normas da Global Reporting Ini-
ciative — GRI (versão G3). Ao divulgar essas informações
confirmamos nosso compromisso com a transparência
das nossas atividades e a busca do aprimoramento con-
tínuo de um modelo de gestão sustentável. 

Nossa estratégia de sustentabilidade foca a universa-
lização com equilíbrio socioeconômico e ambiental.
Para tanto, temos como propósito envidar esforços
para assegurar a proteção ambiental em nossas opera-
ções e processos e o relacionamento ético e transpa-
rente com os diferentes parceiros, assim como a
elevação da satisfação dos usuários e a manutenção e
ampliação dos contratos de programa que a Embasa
assume com os municípios para manter os serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
O ano de 2010 foi marcado pelo tema da universaliza-

ção dos serviços na área de concessão. Em atendi-
mento às metas do Programa Água para Todos, do
Governo do Estado, a Embasa investiu, em 2010, R$
643 milhões — o maior valor dos últimos 21 anos.
Desse montante, R$ 386 milhões destinaram-se a es-
gotamento sanitário e R$ 257 milhões ao abasteci-
mento de água. É o mais arrojado programa de obras
desde a fundação da Embasa, envolvendo investimen-
tos totais de R$ 2,71 bilhões. Através desse programa,
foram beneficiadas mais de 1,8 milhões de pessoas
com acesso a serviço de abastecimento de água e 800
mil com esgotamento sanitário, desde 2007. 

Trabalhar em parcerias favorece a geração de um le-
gado para o desenvolvimento local na área de atuação
da Embasa. Nesta perspectiva, o Projeto de Educação
Ambiental e Mobilização Social em Saneamento —
PEAMSS —, foi o destaque. Desenvolvido em 13 muni-
cípios do Estado, onde foram executados obras dentro
do Programa Sistemas Críticos, este projeto apresenta,
na sua concepção e em todas as fases de implementa-
ção, diferenciais que o caracterizam como inovador,
principalmente em função dos desafios advindos das
diversas dimensões envolvidas: geográfica, cultural, so-
cioambiental, estrutural e, sobretudo, educacional. O
PEAMSS estabelece ações de educação ambiental e
mobilização social, em paralelo às melhorias operacio-
nais no que se refere aos sistemas críticos. Busca,
assim, sensibilizar as partes interessadas visando à oti-
mização do serviço de abastecimento de água e o seu
uso racional  É um Projeto pioneiro no Estado da Bahia. 
A certeza da contribuição da Embasa para o desenvol-

vimento sustentável do Estado está na busca da melho-
ria contínua dos processos, com vistas à garantia da

Universalizar, motivando
para a construção de
uma nova sociedade

consciente do uso
equilibrado dos recursos

naturais, é nosso
compromisso para

contribuir para a
garantia de água para
as gerações vindouras.

MENSAGEM DA DIRETORIA 
C



confiabilidade no abastecimento de água e
no esgotamento sanitário, contribuindo para
melhorar a qualidade de vida da população
atendida. O resultado deste empenho já é
evidenciado pelas pesquisas de satisfação de
usuários, realizadas em todo o Estado nos
meses de março de 2009 e fevereiro de 2010.
Nestas, 72% dos nossos usuários aprovaram
os serviços prestados pela empresa.
Desafiador, também, neste ano de 2010, foi

o Projeto Integração, através do qual se deu
início à implantação do Sistema de Gestão In-
tegrada —ERP — nos módulos Contábil, Fi-
nanceiro, Suprimentos, Recursos Humanos,
Informações Gerenciais, Manutenção, e Pro-
jetos e Obras. Através do ERP e da disponibili-
zação de equipamentos, bem como da
capacitação dos usuários finais e dos profis-
sionais envolvidos nos processos de gestão
empresarial, busca-se maior agilidade e con-
fiabilidade no fornecimento das informações
gerenciais, de forma a apoiar o grupo execu-
tivo e funcional da Embasa nas tomadas de
decisão. A implantação de um sistema desse
porte proporciona, ainda, diversos benefícios
para a empresa: fortalecimento do sistema de
governança corporativa; acesso fácil e ime-
diato às informações armazenadas em base
de dados única consistente e confiável; redu-
ção dos custos operacionais dos processos
empresariais, disseminação das melhores prá-
ticas globais; integração total dos processos
de suporte administrativo e financeiro; trans-
parência e controle e confiabilidade dos agen-
tes externos nos processos e informações.
Temos dispensado atenção, também, à im-

plantação de melhorias nas práticas de res-
ponsabilidade social, alinhando-as aos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e
aos Princípios do Pacto Global. A transparên-
cia norteia o caminho traçado pela Embasa
rumo a um modelo de gestão sustentável. 

Os resultados alcançados descritos nessa
mensagem devem ser creditados ao excep-
cional corpo de profissionais da Empresa
Baiana de Águas e Saneamento — Embasa
—, que com dedicação e competência, faz
o dia a dia dessa grande empresa; ao tra-
balho desenvolvido pelos Conselhos de Ad-
ministração e Fiscal; ao apoio da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano — Sedur —, a
confiança do nosso acionista majoritário —
o Estado da Bahia — e a prioridade estabe-
lecida pelo Governo do Estado para a área
de saneamento. 

11



12

Sobre este Relatório 
celebrado com o Ministério das Cidades. 

Descreve os indicadores de atendimento de
água e esgoto, operacionais, financeiros, sociais
e ambientais, com ênfase nas novas ligações e
perdas de água, descrevendo os programas es-
truturantes da empresa.
Estes indicadores compõem o painel do Balanced

Scorecard — BSC — para acompanhamento dos
objetivos estratégicos para o período de 2008 a
2028, conforme anunciado em sua visão “Univer-
salizar os serviços de abastecimento de água e es-
gotamento sanitário no Estado da Bahia”

O quadro de indicadores apresentado na pá-
gina 6 contempla as séries históricas para o pe-
ríodo de 2005 a 2010.

PRocesso de Relato
Este é o segundo Relatório de Sustentabilidade

da Embasa elaborado com base nas diretrizes da
Global Reporting initiative (GRI), versão G3. As
demonstrações econômico-financeiras, disponi-
bilizadas na internet, estão de acordo com a
aderência em função da harmonização das nor-
mas brasileiras de contabilidade às normas in-
ternacionais. As nossas demonstrações estão,
assim, de acordo com as diretrizes do Comitê de
Pronunciamento Contábil — CPC. 
Embora a Embasa não seja signatária do Pacto

Global,  iniciativa da Organização das Nações
Unidas (ONU) que reúne empresas, trabalhado-
res e sociedade civil para promover o cresci-
mento sustentável e a cidadania, os princípios
desse compromisso estão reportados neste re-
latório. A correspondência entre tais princípios
e os itens GRI encontram-se registrados  no su-
mário dos indicadores nas páginas 79 a 84.

Os capítulos desse relatório estão estruturados
de forma a permitir o acompanhamento dos re-
sultados alcançados pela Embasa no quatro prin-
cipais temas, explicitados no Planejamento
Estratégico 2008 – 2011: Universalização; Eficiên-
cia Empresarial; Satisfação dos Usuários e Susten-
tabilidade . Essa estrutura reflete compromisso de
atuar de forma integrada em relação às dimen-
sões econômica, social e ambiental.

Indicadores — Descrevemos (30 ) indicadores,
sendo (26 ) essenciais, (4 ) adicionais.

Este documento além de apresentar
o desempenho da Embasa e  evolu-
ção de sua atuação nas dimensões
da sustentabilidade, como reflexo de
uma atitude socialmente responsá-
vel perante suas partes interessadas,
representa o instrumento para a ges-
tão da sustentabilidade  na empresa. 

PeRíodo, lIMIte e escoPo
GRI 3.1, 3.6 O presente relatório re-
porta-se ao ano civil de 2010, além de
incluir dados e informações de anos an-
teriores, conforme previsto na metodo-
logia, na medida de sua disponibilidade,
já que este é o segundo Relatório GRI
da Embasa.  Aborda as principais infor-
mações acerca dos resultados alcança-
dos, com base na legislação vigente no
País, incluindo dados oriundos de todas
as suas unidades operacionais e admi-
nistrativas, referentes ao ano de 2010.
GRI 3,2, 3.6, 3,10, 3,11

A iniciativa estratégica de produzir o
Relatório de Sustentabilidade Embasa
foi assumida em 2009, gerando nosso
primeiro Relatório GRI, referente ao ano
civil de 2009, publicado em 2010. 
Neste segundo ano de relato, buscou-se

ampliar a aderência à Metodologia GRI
para Relatórios de Sustentabilidade. Para
tanto, a empresa investiu no aprimora-
mento da gestão voltada para as três di-
mensões da sustentabilidade: social,
ambiental e financeira. GRI 3.3 O ciclo de
relato da Embasa é anual, sendo que o
próximo Relatório deverá ser publicado
em  2012, referente ao ano fiscal de 2011.  

Apresenta o resul-
tado do acompa-

nhamento de metas
definidas para anos an-

teriores e fixa metas para
2011, para as três dimensões da sus-

tentabilidade. Relata os indicadores opera-
cionais, inclusive os decorrentes do Acordo
de Melhoria de Desempenho — AMD —



No ano anterior, foi declarado o nível C da
GRI.  Para este ano, mantivemos o nível de
aplicação C da GRI,  contemplando grande
parte dos itens de perfil, e respondendo a
mais de 10 indicadores de desempenho
econômico, social e ambiental. Foi aprofun-

dada a descrição da forma de gestão G3  focando
principalmente a  melhoria da Gestão da Sustenta-
bilidade na empresa. Essas melhorias visam a busca
do nível de aplicação B para o próximo período
(2011), como forma de evolução continuada para o
fortalecimento dessa cultura na organização.

menta gráfica que faz a correlação entre a visão da
empresa e da sociedade, cuja situação ideal é
quando a concentração dos pontos está no qua-
drante superior direito indicando alta coerência
entre as duas visões.
A materialidade é um dos princípios do GRI, que fun-

damenta a elaboração desse relatório, orientando a
organização a direcionar sua comunicação por meio
dos temas mais importantes do setor. A matriz de ma-
terialidade sintetiza as análises sobre os impactos
econômicos, sociais e ambientais para orientar o re-
lato de forma clara e objetiva, inclusive em relação
aos problemas com os quais a empresa se depara.

GRI 3.5 A relevância dos temas estratégicos
da Embasa norteou o critério de seleção
das informações para a análise de materia-
lidade, buscando um tratamento fiel do
seu desempenho. Foram utilizadas técni-
cas de comparação com os modelos de re-
ferência de outras organizações, tanto na
adequação da estrutura do relatório como
na organização do seu conteúdo, compati-
bilizando com as diretrizes do GRI.

GRI 4.15, 4.17MatRIz de  MateRIalIdade
A matriz de materialidade é uma ferra-

13

GRÁfIco de aPlIcação de níVel do GRI
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Os resultados obtidos com o teste de ma-
terialidade aplicado à sociedade e ao  pú-
blico interno revelaram que os indicadores
mais relevantes para a Embasa foram:

na dIMensão aMbIental: 
1.Consumo de energia direta

2.Total de retirada de água por fonte

3.Proteção da biodiversidade

4.Poluição (derramamentos)

5.Minimização de impactos ambientais

6.Multas e sanções.

na dIMensão socIal:
1.Saúde e Segurança do trabalho

2.Desenvolvimento e Qualificação

3.Direitos Humanos

4.Programas e práticas para avaliação e

gerir impacto das operações

5.Multas e Sanções

6.Qualidade da Água

A matriz de materialidade subsidiou a
elaboração do Relatório de Sustentabili-
dade Embasa 2010, cujos temas materiais
são abordados ao longo dos capítulos, re-
lacionando-se o desempenho às questões
definidas como de interesse de todas as
partes interessadas. A matriz fortaleceu o
entendimento das demandas da socie-
dade, contribuindo para o planejamento
das ações para 2011.

15

MetodoloGIa

GRI 4.16 A metodologia adotada para obtenção da
percepção das partes interessadas sobre o relatório
envolveu o preenchimento de questionários aplica-
dos em evento  específico. O 1º Painel de Engaja-
mento para a Sustentabilidade da Embasa, baseado
na avaliação do Relatório de Sustentabilidade Em-
basa 2009, contou com a presença de 53 participan-
tes, sendo 32 representantes do público interno e
21 de diversas partes interessadas externas, tais
como: fornecedores (Saint Gobaint, Corr Plastik,
Quimil, Sanebahia, Petrobras); sociedade civil orga-
nizada/comunidades (Sindae, Fabasa, Colônia de
Pescadores de Paripe); clientes(Coelba, Petrobras);
meio ambiente (Ibama, Secretaria do Meio Am-
biente do Estado/Município, Secretaria do Trabalho
do Estado e Prefeitura Municipal de Salvador) e go-
verno (Secretaria do Estado da Bahia, Secretaria do
Trabalho, Prefeitura de Salvador).

I - A Metodologia usada envolveu um questio-
nário individual para os aspectos do documento
geral e da sua forma de divulgação. Em seguida
foi aplicado um segundo questionário, por gru-
pos de partes interessadas, para os aspectos téc-
nicos das três dimensões da sustentabilidade,
subsidiando o teste de materialidade.

II - Os impactos e as oportunidades da Embasa re-
lacionadas ao setor de saneamento, bem como o
compromisso estratégico, determinaram os temas
abordados no teste de materialidade aplicado se-
gundo critérios elencados na matriz de materiali-
dade e classificados segundo a visão das partes
interessadas e a importância da gestão.

III - Como este foi o primeiro ano a ser aplicado
o teste de materialidade em toda a empresa,
consideramos o mesmo peso na consolidação
das percepções das partes interessadas internas
e externas. Foram utilizados três critérios na
classificação dos assuntos, quanto à sua relevân-
cia: alto, médio e baixo. Esses critérios estavam
associados à representatividade das partes inte-
ressadas e à estratégia da empresa.

IV - A indagação pontuava quanto à importância,
valores e relevância das atividades da Embasa
para a sociedade.

V - Para a dimensão econômico-financeira não foi
aplicado o teste para as partes interessadas por
tratar-se de tema específico e de alta complexi-
dade, objeto de diretrizes específicas de órgãos re-
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Foi criado Grupo de Trabalho para tratar de assuntos
referentes à gestão empresarial, bem como  coorde-
nar os grupos setoriais, por diretoria, responsáveis
pelas dimensões social, ambiental e financeira. Foi
realizado treinamento para alinhamento conceitual
sobre relatório de sustentabilidade e aplicação de
teste de materialidade, realizadas reuniões com pes-
soas-chave pelos processos referidos no relatório,
reuniões individuais e específicas, para esclareci-
mento sobre importância do equilíbrio, exatidão,
confiabilidade, clareza, pertinência, comparabili-
dade, abrangência das informações fornecidas. O
uso do meio eletrônico agilizou o processo, no en-
tanto, para 2011 realizaremos encontros por su-
perintendência para aproximar e intensificar a
participação. 
Os depoimentos recebidos durante o 1º Painel de

Engajamento para a Sustentabilidade foram ex-
pressões sinceras de satisfação, reveladores da
percepção dos serviços oferecidos pela empresa:

GRI 3.4 contato: Para informações sobre este rela-
tório ou sobre  sustentabilidade, acesse o endereço ele-
trônico www.embasa.ba.gov.br ou entre em contato
com Lúcia Regina D. Bugarin – tel.: (71) 3372-4985; e-
mail: plan@embasa.ba.gov.br

Estamos vivendo um novo
momento, onde estamos tendo a

oportunidade de poder participar do
dia-a-dia da Embasa, dando nossa
contribuição como sociedade civil,

buscando um tempo novo com
qualidade de vida.

José Jorge dos Santos — Associação de Moradores —

Camaçari

A empresa avançou muito na sua relação
com o Sindae, mas ainda precisa avançar em
relação à participação dos trabalhadores no
processo de gestão, na busca da inovação e
do respeito entre lideranças e trabalhadores.

Da mesma forma, a valorização dos
profissionais de todos os níveis deve ser foco

da Direção da Embasa, eliminando as
disparidades salariais e garantindo uma

verdadeira equidade.
Grigório Mauríco dos Santos Rocha —

Sindae-BA

guladores/ normatizadores (Comitê de
Pronunciamento Contábil — CPC).

VI - A seguir destacamos algumas pro-
postas de melhoria do relatório:

Discussão do relatório com segmentos
distintos, em momentos voltados exclusi-
vamente para esse objetivo.
Busca da excelência operacional
Busca de satisfação dos usuários
Incluir as terminologias/conceitos “em-
pregos verdes” e “trabalho decente”
Melhorar a forma de divulgação do relatório

Para o disciplinamento da gestão da sus-
tentabilidade em toda a empresa, optou-se
por acompanhar os indicadores de susten-
tabilidade GRI juntamente com os demais
indicadores corporativos, durante as Reu-
niões de Avaliação da Estratégia — RAE. 
A realização do Painel de Engajamento

para a Sustentabilidade foi uma inicia-
tiva que está subsidiando o Plano de
Gestão da Sustentabilidade da Embasa
para 2011, pela riqueza das contribui-
ções colhidas durante o evento.
Adicionalmente, a Pesquisa de Satisfação

dos Usuários, realizada anualmente, con-
tribui fortemente para o conhecimento do
reflexo das práticas de sustentabilidade
pelos usuários dos serviços. 

GRI 3.9 Os dados operacionais constantes
neste relatório são calculados pelas áreas
técnicas da Embasa. Ressalte-se que a afe-
rição dos indicadores vem sendo aperfei-
çoada, em especial para as áreas de
redução de perdas, eficiência empresarial,
relação com os municípios e a comunidade.

GRI 3.7 A definição desse modelo de relató-
rio determinou a busca de aprimoramento
nos relacionamentos com as partes interes-
sadas, nos processos de gestão e na transpa-
rência da prestação de contas em geral. A

empresa empenha-
se para integrar a sus-

tentabilidade na sua
gestão corporativa. Por

outro lado admite as limitações
inerentes a processos em fase de implan-

tação, como na integração das ações.
O processo de elaboração do relatório con-

tou com a participação dos colaboradores.
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unIdades ReGIonaIs da eMbasa

PeRfIl

Atuamos no setor de saneamento no Estado da
Bahia, promovendo o abastecimento de água e
esgotamento sanitário, contribuindo para a me-
lhoria da qualidade de vida das pessoas.   
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lIsta de MunIcíPIos



a 539 localidades urbanas e a 289 rurais com água tra-
tada. Já com o esgotamento sanitário, são operados
73 sistemas que atendem a 83 localidades no estado,
sendo 77 na zona urbana e 6 na rural. 
Nos municípios de Barra da Estiva, Caém e Ma-

caúbas, a Embasa opera, apenas, sistemas de
abastecimento de água em localidades situadas
na zona rural. A Embasa encontra-se em tratati-
vas com diversos municípios, onde ainda não
mantém operações, para levar serviços de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário. 

O desafio da universalização faz-se coerente
com a origem e a missão da empresa, fundada
em 11 de maio de 1971, a partir da lei estadual
nº 2.929. Esta foi a primeira iniciativa federal no
sentido de estabelecer serviços de água e esgoto
em cidades que experimentavam franco cresci-
mento no Brasil.
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GRI 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 A Em-
presa Baiana de Águas e Saneamento
S.A. — Embasa é uma sociedade de eco-
nomia mista de capital autorizado e pes-
soa jurídica de direito privado, que tem
o Governo do Estado da Bahia como
acionista majoritário. Não possui suas
ações negociadas em bolsas de valores.
A empresa responde pelo fornecimento
de serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário a 360 dos 417
municípios baianos — o que representa
uma cobertura de 86% do estado. 
Atualmente, opera 410 sistemas de abaste-

cimento de água, dos quais 106 são integra-
dos e 304 são locais. Esses sistemas atendem

Embasa
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GRI  2.3, 2.4 Relação das Unidades Re-
gionais da Embasa por Superintendência 

Só a partir de 2007, o setor de sanea-
mento brasileiro passou a contar com
um marco regulatório a partir da Lei nº
11.445 — Política Nacional de Sanea-
mento Básico, que traça as diretrizes
para o setor, e organiza outras normas
jurídicas. Na Bahia, o ordenamento ju-
rídico do setor se dá com a Lei nº 11.172
de 01.12.2008 – Lei Estadual de Sanea-
mento Básico que cria a Comissão Re-
guladora dos Serviços de Saneamento
Básico — Coresab.

A promulgação da Lei 11.445/2007, que
instituiu as diretrizes nacionais, para a área
de saneamento básico e o Programa de
Aceleração do Crescimento — PAC — indu-
zem novas abordagens de gestão por parte
das empresas de saneamento, especial-
mente neste novo ambiente de negociação
em que o município tem papel fortalecido. 

Estas premissas nortearam o planeja-
mento estratégico da Embasa para o pe-
ríodo 2008/2011, redefinindo sua
identidade organizacional.
A Embasa optou pelo fortalecimento ins-

titucional para vencer os desafios do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento —
PAC Saneamento —, instrumento estraté-
gico de inclusão social e de promoção do
desenvolvimento. 

Assim, deve se posicionar, em 2011,
entre as três empresas brasileiras que
mais avançaram na universalização dos
serviços de abastecimento de água e es-
gotamento sanitário. 

GRI 4.8 Em novembro de 2009, o planeja-
mento estratégico da Embasa passou por um
processo de revisão e redimensionamento de
seus indicadores e iniciativas, com o intuito de
adequar seus processos às mudanças decor-
rentes da revisão tarifária e do aditivo ao
Acordo de Melhoria de Desempenho — AMD

—, firmado com o
Ministério das Cida-

des. As visões de médio
e longo prazo, a missão,

as quatro perspectivas e os 14
objetivos foram mantidos, conforme des-

crito no mapa estratégico.
Sustentabilidade, Universalização, Sa-

tisfação dos Usuários e Eficiência Ope-

racional são as quatro macro estratégias corpo-
rativas da Embasa.

GRI 2.8 De forma a alcançar sua visão empresarial
de universalização dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário na área de con-
cessão no estado da Bahia, e atendendo às metas
do Programa Água para Todos do Governo do Es-
tado, a Embasa investiu em 2010 R$ 643 milhões,
maior valor já investido na empresa nos últimos 20
anos. Desse montante, R$ 386 milhões somente
em esgotamento sanitário. São mais de R$ 2,71 bi-
lhões que estão sendo investidos em 379 obras
desde 2007, em 274 municípios.

As demonstrações financeiras da Empresa in-
dicam um crescimento consistente da receita
bruta, assim como da receita líquida.

A receita operacional bruta atingiu 1,452 bilhão

GRI  2.3, 2.4



de reais, 15,2% superior ao 1,261 bilhão
alcançado em 2009. A receita operacional
líquida alcançou 1,301 bilhão de reais,
14,3% acima dos1,138 bilhão de reais
atingidos no exercício anterior. Contribuí-
ram para esse resultado o reajuste de
6,91% na tarifa média, homologado pela
Comissão de Regulação dos Serviços Pú-
blicos de Saneamento Básico do Estado
da Bahia — Coresab —, vigente a partir
do mês de maio/2010 e se refletindo no
faturamento dos meses subseqüentes, e
o incremento de 5,08% no volume fatu-
rado de água e 5,99% no volume faturado
de esgoto, totalizando um aumento glo-
bal de 5,32% resultante do faturamento
das novas ligações executadas no período
(130 mil de água e 50 mil de esgoto) e de
ações visando aumentar o nível e a efi-
ciência da hidrometração.
O resultado do exercício apresentou um lucro

de R$ 162,1 milhões, para o qual a contribui-
ção da receita de variação cambial líquida,
oriunda de financiamento em moeda estran-
geira, foi de apenas R$ 10,2 milhões.
O LAJIDA (ou EBITDA, na sigla em inglês),

indicador que representa o resultado ope-
racional antes das despesas financeiras lí-
quidas, dos impostos sobre o lucro, das
depreciações e amortizações, refletindo a
geração operacional de caixa, alcançou no
período o valor de 386,1 milhões de reais,
apresentando um acréscimo de 18,0 % em
relação ao exercício anterior (327,2 milhões
de reais), tendo a margem EBITDA (relação
entre o EBITDA e a receita operacional lí-
quida) passado de 28,8% para 29,7%. O
quadro a seguir mostra a evolução desse in-
dicador nos últimos anos.
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capacidade de atendimento aos usuários com um
impacto menor de captação de água  evidenciando
um aumento na cobertura com maior eficiência
operacional. 

en 8 — caPtação de ÁGua
De forma inovadora a Embasa adotou ex-

perimentalmente este indicador como
avaliação de tendência para cumprimento
da meta de Universalização. Para 2011,
serão implementados estudos de melho-
ria na aplicabilidade do mesmo.

As informações apresentadas na tabela
abaixo são relativas aos valores do volume
total captado, água superficial e subterrâ-
nea, e da população beneficiada.
Observando os dados apresentados, con-

clui-se que a Embasa em 2010 ampliou sua
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acoRdo de MelHoRIa 
de deseMPenHo

Na caminhada para a sustentabilidade dos
serviços de saneamento prestados pela Em-
presa, deve assumir a responsabilidade e o
compromisso de promover melhorias no
atendimento das demandas da sociedade,
os quais se refletem nos indicadores que
medem estes efeitos. 

Em maio de 2008, a Embasa e a Se-
cretaria Nacional de Saneamento Am-

biental, vinculada ao Ministério das Cidades,
com interveniência da Caixa Econômica Fede-
ral, assinaram um Acordo de Melhoria de De-
sempenho — AMD —, que definiu metas de
desempenho institucional até 2012. O objetivo
do acordo foi fomentar a eficiência, a eficácia
e a qualidade na prestação dos serviços de sa-
neamento básico.

Empreendimentos enquadrados nestas modalida-
des passaram a ser avaliados a partir de oito indica-
dores, com as respectivas metas pactuadas, como
mostra a tabela: 

Principais Metas
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PRIncIPaIs Metas PaRa 2010 (acoRdo de MelHoRIa de deseMPenHo – aMd)

Fonte: Acordo de Melhoria de Desempenho nº 22/2008 – 1º Aditivo.

Metas 2010

A preocupação da empresa no processo de implemen-
tação da sustentabilidade elegeu e acompanha siste-
maticamente os indicadores, a seguir listados, por
suas importâncias no que tange ao aspecto financeiro
– índice de eficiência operacional, despesa de explo-
ração por m3 faturado e margem ebitda; ambiental –
índice de perdas por ligação, índice de conformidade
da qualidade de água distribuída, índice de qualidade
de esgoto; e social – gerenciamento das práticas so-
ciais da empresa na comunidade de entorno, índice
de satisfação dos usuários, índice de cobertura urbano
de água e  índice de cobertura de esgoto, como mos-
tra o quadro na página seguinte:
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bano — Sedur —, Sistema Elétrico – ONS que previa
7,4% para 2010 e obtivemos 0,87%. Os projetos im-
plantados em anos anteriores e as ações de gestão
energética refletiram positivamente nos resultados
dos valores pecuniários economizados. Pode-se ob-
servar na tabela abaixo, relativo à “Redução de Des-
pesas sem Investimento”.

O Mercado Livre para o setor elétrico é uma reali-
dade desde 1995, onde regras foram instituídas para
que a energia elétrica passe a ser tratada como mer-
cadoria passível de comercialização. Pensando nessa
possibilidade, estudos foram realizados para inserção
de unidades consumidoras no mercado livre bus-
cando reduzir custo energético. Obtivemos resulta-
dos interessantes que ainda estão em objeto de
estudo para elaboração de diagnóstico sobre o tema.

PRIncIPaIs Metas PaRa 2011 (acoRdo de MelHoRIa de deseMPenHo – aMd)

otIMIzaçÂo do consuMo de eneRGIa

Evolução dos nossos Compromissos
en 3 — consumo de energia direta

Para fins de produção de água tratada,
coleta e tratamento de esgotamento sa-
nitário, a fonte de energia utilizada pela
Embasa é exclusivamente de energia hi-
drelétrica, e não está previsto em curto
prazo, outras fontes alternativas, salvo ex-
periências com objetivos didáticos, ainda. 
Quase todas as nossas unidades consumi-

doras de energia elétrica são cativas da
Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia — Coelba —, excetuando-se as situa-
das nos municípios de Rio Real e Jandaíra,
que são atendidas pela Companhia Sul Ser-
gipana de Eletricidade — Sulgipe —, e
Pedro Alexandre, cujo suprimento elétrico
é proveniente da Empresa Energética de
Sergipe —Energipe.
O acréscimo de consumo e despesa com

energia elétrica é uma tendência natural
das operadoras de

saneamento, em res-
peito à universalização

dos serviços e obsolescência
dos equipamentos de bombeio,

entre outros. Em 2010 houve um acrés-
cimo no consumo, porém ficou bem abaixo
do previsto pelo Operador Nacional vincu-
lado à Secretaria de Desenvolvimento Ur-



Registramos em 2010, acréscimos na pro-
dução de água de 0,49%, no número de
unidades consumidoras de energia de
3,8%, os consumos de energia tiveram um
aclive de 0,87%, os desembolsos com
energia de 7,4%, o custo unitário de 6,47.
As despesas com reativos decresceram
14,6% e o Consumo Específico – CE evo-

luiu em 0,71% em relação a 2009. Observa-se
ainda, que embora os pagamentos com o produto
tenham aumentado entre 2009 e 2010 em torno
de nove milhões e trezentos mil reais, houve uma
redução de despesas no mesmo período de oito
milhões e trezentos mil reais, como pode ser veri-
ficado no demonstrativo a seguir, o que represen-
taria um impacto muito mais significativo.
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Investimento de R$24 milhões para aquisição e
aplicação de 410.000 hidrômetros em ligações
novas ou existentes sem hidrômetros e para
manutenção.

Resultados alcançados:

Em 2010, a Embasa alcançou o Índice Mensal de
Hidrometração = 92,9 %;
Superada a meta de 90,5% estabelecida no AMD
para dezembro de 2013;
Na área de manutenção foi reduzida a idade do
parque de hidrômetros de 6,3 anos em 2008
para 5,5 anos em 2010;
A projeção da idade do parque de hidrômetros
de vazão máxima de 1,5 e 3,0 m³/h para dezem-
bro de 2011 é de 5 anos. A meta é manter esta
vida média após 2011 e ter hidrômetros com o
volume registrado acumulado inferior a 3.000
m3. Para os hidrômetros com vazão máxima
igual ou superior a 5 m³/h, a vida útil deverá ser
inferior a 3 (três) anos.

MacRoMedIção e PItoMetRIa

No ano de 2010 foram executadas as seguintes
atividades relevantes:

Investimento da ordem de R$ 348 mil reais de
recursos próprios na aquisição, de macromedi-
dores de vazão para medição do Volume Produ-
zido dos SAAs do Estado operados pela Embasa.

Investimentos da ordem de R$ 3 milhões e 425
mil reais de  recursos próprios na aquisição de
15 (quinze) conjuntos de materiais e equipa-
mentos de pitometria para melhoria e estrutu-
ração de 15 (quinze) equipes de pitometria na
Embasa, sendo 7 (sete) na Região Metropolitana
de Salvador e 08 (oito) no interior do Estado. 

Resultados alcançados:

Índice de Macromedição mensal nos SAAs ope-
rados pela Embasa:
Volume Produzido de Água Tratada = 97,9 %;
Volume Captado de Água Bruta= 35,3 %;
Volume Aduzido de Água Bruta = 76,5 %
Índice de Macromedição, conforme AMD, nos
SAAs operados pela Embasa:
Volume Produzido AMD= 97,0 %;
A meta estabelecida no AMD para dezembro de
2013 (95,0%), sendo que a Embasa já ultrapas-
sou em 2010. A meta programada para dezem-
bro de 2013 é atingir a um mínimo de 99%.

en 5 — energia economizada devido a
melhorias em conservação e eficiência
Praticamente todos os sistemas passaram

por melhorias na parte elétrica, como a ins-
talação de bancos de capacitores. Eles cor-
rigem o fator de potência nas unidades
operacionais, evitando gastos desnecessá-
rios com consumo de energia elétrica rea-
tiva excedente. A empresa monitora a
energia reativa através das faturas de
energia elétrica e acompanha em todas
as unidades operacionais o fator de po-
tência registrado no painel de medição da
Coelba. A vida útil dos bancos de capacito-
res é acompanhada através das medições
da manutenção Preventiva, caso ocorram
anormalidades, os problemas são sanados
imediatamente com a substituição/instala-
ção de novos bancos de capacitores.
As melhorias no sistema elétrico, também,

foram devidas a aquisição de motores mais
eficientes, troca de equipamentos hidráuli-
cos para redução da perda de carga locali-
zada e inibir a recirculação de água nos
conjuntos moto bombas das elevatórias de
água tratada e à adaptação de tarifas.
No ano de 2010 deflagramos diversos pro-

jetos de eficientização energética que de-
vido a trâmites burocráticos no processo
de compra e expectativa de período ideal
para a intervenção, de modo a não provo-
car o desabastecimento de água, a sua
maioria, será concluídas em 2011. Respei-
tando-se o tempo de apuração dos resul-
tados, no mínimo seis meses, os registros
de êxitos só ocorrerão no ano seguinte.

GRI 4.17 PRoGRaMa de PeRdas

ações e Resultados Relevantes para o
combate às Perdas em 2010

MIcRoMedIção
Implementação do Projeto de Melhoria do
Parque Hidrométrico para o período 2010
/ 2011, com investimento total previsto da

ordem de R$ 63 mi-
lhões de reais. Este

projeto, componente
do Programa de Desen-

volvimento Operacional – PDO
– 2010 / 2013, está sendo financiado

pelo BNDES.
Em 2010, foram executadas as seguin-

tes atividades principais:



Universalização &
Satisfação dos Usuários



Universalização e satisfação dos usuários
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estRatéGIa e Gestão

teMas focados 
na sustentabIlIdade

Universalização e Sustentabilidade
Como forma de materializar a atitude
de universalizar os serviços de abasteci-
mento de água e de esgotamento sani-
tário no Estado da Bahia. 

Essa gestão está apoiada em realiza-
ções de ações voluntárias e em parceria
com o Governo do Estado, Instituições
Públicas, dentre outros.

GRI 4.15 A busca da sustentabilidade está
expressa nos temas estratégicos da Em-
basa, preconizando a postura responsável
perante as questões econômicas, ambien-
tais e sociais, de forma integrada. Atuando
na ampliação dos serviços fins, a empresa
proporciona a melhoria da qualidade de
vida, contribuindo diretamente na saúde
dos consumidores baianos, consolidando,
a cada dia, uma construção positiva desse
legado ao longo do ciclo de vida dos ser-
viços oferecidos. E assim, completa-se
mais um ano de resultados expressivos,
impulsionados pelo Planejamento Estra-
tégico 2008 – 2011, fazendo frente aos
desafios que direciona a atuação para me-
lhor servir aos seus consumidores.

teMa 1 – universalização & satisfação
dos usuários —  O maior desafio é  supe-
rar as expectativas para o setor, afinal, o
acesso à água potável é fator primordial
para a saúde, refletindo-se na melhoria da
economia familiar, no sentido de satisfa-
zer aos usuários,  assim como construir o
legado de Sustentabilidade no Estado. 

Desenvolvimento de pessoas
Engajamento com as partes interessadas
Sustentabilidade                                                                                                                                                
Atuação socialmente responsável
Fazer a diferença
Impecabilidade
Otimizar recursos

d 
e
s
a 
f
I
o

teMa 2 – eficiência empresarial — Alcançar a efi-
ciência empresarial para garantir a satisfação dos
usuários requer uma atuação pautada em valores
que requer organização de forma ética e com res-
ponsabilidade socioeconômica e ambiental.

Valores: Relação ética e transparente, Sinergia,
Valorização dos seus colaboradores e  Respon-
sabilidade socioambiental

teMa 3 – sustentabilidade — Impulsionada a
inserir a sustentabilidade com base nas três di-
mensões (social, econômica e ambiental), a Em-
basa optou por fazer investimentos em sistemas
para atualizar os processos, e adequar a estru-
tura organizacional para os desafios do setor.



A necessidade de adequar-se ao novo con-
texto político-institucional e de preparar-se
para os desafios do novo ordenamento ju-
rídico e do marco regulatório do sanea-
mento básico, exige da Embasa um modelo
de gestão capaz de assegurar um maior ali-
nhamento organizacional à estratégia de
sustentabilidade, com vistas a alcançar a
universalização dos serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário.

A intensa atuação no ambiente urbano
confere à Embasa o entendimento acerca
da necessidade de equilibrar as variáveis
sociais, econômicas, ambientais e físico-es-
paciais no desempenho de suas atividades. 
Estas variáveis estão estrategicamente

evidenciadas nos quatro eixos temáti-
cos que norteiam o mapa estratégico:
satisfação dos usuários, eficiência em-
presarial, sustentabilidade e universali-
zação dos serviços, para onde estão
confluindo os resultados dos 14 objeti-
vos estratégicos. 
Para tanto, em 2007, a Embasa realizou

seu planejamento estratégico situacio-
nal e elaborou o mapa estratégico,
ambos baseados em Balanced Score-
card — BSC —, adotando o Modelo de
Gestão Orientada para a Estratégia. 

Este modelo habilita as equipes técnicas
das diversas áreas a utilizarem, de forma in-
tegrada, as ferramentas de planejamento e
gestão adaptadas ao ambiente urbano com
vistas ao desenvolvimento sustentável.

Ao adotar esse modelo de gestão, a
empresa reconhece a importância e
transversalidade da perspectiva “Pes-
soas” para a operacionalização das de-
mais perspectivas e para o consequente
sucesso de sua estratégia empresarial.
Percebe, ainda, a necessidade de fortale-
cimento institucional, por meio de uma
reestruturação administrativa, prevista
para 2011, em consonância com o sistema
de informação ERP, que favoreça a atuação
em rede e a formação de parcerias inter-
nas e externas para o efetivo alinhamento
de iniciativas e funções organizacionais à
sua estratégia.
São muitos os motivos que permitem afir-

mar que a Embasa trilha o caminho certo:

Os resultados da pesquisa de satisfação apon-
taram um índice de satisfação dos usuários
satisfatório para o setor, da ordem de 72%. 

O índice de eficiência operacional superou as ex-
pectativas, passando para 1,263.

Os depoimentos recebidos durante o 1º Painel de
Engajamento para a Sustentabilidade foram as ex-
pressões de satisfação recebidas mais sinceras e
reveladoras da percepção dos serviços ofertados.
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GoVeRnança coRPoRatIVa

A Embasa assegura o crescimento da sua
atuação com geração de valor e credibili-
dade junto aos seus acionistas, para tanto
está prevista aprovação da nova estrutura
organizacional para o início de 2011, com
vistas a consolidação de sua estrutura or-
ganizacional por meio de melhores práti-
cas de governança corporativa, que tem
como base o respeito às diferenças jurídi-
cas e culturais.

Em decorrência do diagnóstico organiza-
cional elaborado pela Fundação Institucio-
nal de Administração — FIA —, em 2009,
foi colocado em prática novo procedi-
mento que visa dar agilidade à implemen-

tação de novos projetos e programas.  Após análise
do comitê de referencia com a temática, a sugestão
passa pela aprovação da diretoria da área relacio-
nada ao documento. A aprovação pode ser feita
pela Diretoria Executiva desde que o escopo do
programa/projeto seja de abordagem estratégica.

estRutuRa oRGanIzacIonal

Desenhada de forma a atender as demandas por
meio de um sistema capaz de dirigir e monitorar suas
ações, atuando por meio de uma rede de relaciona-
mento entre acionistas, Conselho de Administração,
Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Ouvidoria e Co-
mitês de Gestão, que têm como princípios a ética, a
transparência e o compromisso com a prestação de
contas e com a equidade.
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pios, buscando a universalização de modo susten-
tável e contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida e o desenvolvimento do estado.
A Embasa é parcialmente regida pelas normas de di-

reito público, tendo tal particularidade reflexo na
composição da governança corporativa, notada-
mente no quadro de pessoal, cuja contratação de-
corre de concurso público. São assegurados os
percentuais de vagas legalmente destinados aos por-
tadores de deficiência. Todavia, a estrutura de gover-
nança atende aos objetivos da organização e favorece
a execução de estratégias para a universalização dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário em todo o estado. Como resultado, segundo
a revista Isto É Dinheiro, a Embasa figurou entre as
cinco melhores empresas do setor em governança
corporativa no exercício de 2010.
A Embasa está  subordinada  a Assembleia Geral de

acionistas, ao Conselho Fiscal e é administrada por
um Conselho de Administração, órgão de delibera-
ção colegiada, e por uma Diretoria Executiva, com-
posta pela Presidência, Diretoria Administrativa,
Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente, Diretoria
Financeira e Comercial e Diretoria de Operação.
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coMPosIção dos acIonIstas

GRI 4.6 estRutuRa de GoVeRnança

A estrutura de governança proposta
para 2011 terá como diretriz a integra-
ção dos processos fortalecidos pela in-
clusão das práticas exitosas no setor de
saneamento. O fortalecimento da go-
vernança consolidará o novo modelo de
gestão comprometido com a sustenta-
bilidade nos diversos níveis de decisão.

GoVeRnança coRPoRatIVa

Sociedade de economia mista de capital
autorizado, integrante da administração
indireta do estado da Bahia e vinculada a
Secretaria de Desenvolvimento Urbano —
Sedur —, a Embasa é a executora da polí-
tica de abastecimento de água e de esgo-
tamento sanitário do estado, e tem como
missão garantir o acesso aos serviços de
abastecimento de água e esgotamento
sanitário, em cooperação com os municí-

Parte relevante da Assembleia Geral é constituída por representantes do Governo
do Estado da Bahia, principal acionista da sociedade. O quadro abaixo demonstra
a composição do capital da empresa e dos acionistas.

GRI 4.2, 4.3 e 4.4 O Conselho de Administração, mais alta instância administrativa,
é composto por sete membros, eleitos pela Assembleia Geral entre os acionistas,
para um período de dois anos, reelegíveis, e cujas competências fundamentais é
fixar a orientação geral dos negócios da sociedade e eleger e destituir os diretores,
fiscalizando a execução das suas ações.



na orientação geral fixada pela Assembléia Geral e
pelo Conselho de Administração, bem como outras
atividades de execução e monitoração das ações
específicas de cada área.

a diretoria da Presidência tem como principal
função específica o cumprir e fazer cumprir as
deliberações da Assembleia Geral e do Conselho
de Administração e o estatuto da sociedade.

a diretoria administrativa tem como função
primária a promoção, coordenação e fiscalização
das atividades relacionadas com os recursos hu-
manos, dos serviços administrativos, dos trans-
portes, dos sistemas de comunicação e do
suprimento dos materiais e equipamentos da
sociedade, especificamente.

a diretoria de engenharia e Meio ambiente
visa, específica e principalmente a promoção,
coordenação e fiscalização da elaboração e exe-
cução dos projetos de obras e serviços necessá-
rios à construção e expansão dos sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sani-
tário, sob a responsabilidade da sociedade.

a diretoria financeira e comercial visa, de forma
específica e principal, promover, coordenar e fis-
calizar as atividades de natureza econômico-finan-
ceira, contábil e comercial da sociedade, bem
como a elaboração, aprovação e publicação de ba-
lancetes, do balanço geral e das demonstrações
financeiras da sociedade.

a diretoria de operação tem como principal
função a promoção, coordenação e fiscalização
das atividades de operação e manutenção dos sis-
temas de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário explorados pela sociedade,
mediante concessão. 
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Sua atual composição é:

Presidente
Cícero de Carvalho Monteiro

Vice-Presidente
Abelardo de Oliveira Filho

Membros titulares
Demetrius Ferreira e Cruz 
Eugênio Splenger
Eva Maria Cella Dal Chiavon
Jorge José Santos Pereira Solla
Robinson Santos Almeida

O Conselho Fiscal, órgão com atribuições
específicas dispostas na Lei das Socieda-
des Anônimas, é composto por  cinco
membros efetivos, podendo tal número
se estender a sete membros, eleitos pela
Assembleia Geral. Os membros são re-
presentantes dos acionistas majoritários,
quais sejam: a União, com dois represen-
tantes, e o Governo do Estado da Bahia,
com três representantes. Embora não
façam parte do Conselho, estão sempre
presentes às suas reuniões empregados
na Diretoria Financeira responsáveis pela
elaboração dos balanços e demonstrati-
vos financeiros e contábeis, bem como da
Ouvidoria e Auditoria Interna, vinculados
à  Presidência da Embasa.

Os membros do Conselho Administra-
tivo, do Conselho Fiscal e da Diretoria
Executiva têm sua remuneração fixada
pela Assembleia Geral.

Membros titulares do conselho fiscal 
Alex Pereira Benício
Carlos Alberto da Silva Batista
Edelvino da Silva Góes Filho
Eracy Lafuente Pereira
Tony Hikari Yoshida

A Diretoria Executiva é composta por
cinco diretores, pelo Conselho de Adminis-
tração, entre brasileiros residentes no país
e com formação superior, e o seu diretor-
presidente ocupa a função de vice-presi-
dente do Conselho de Administração.
Atualmente quatro empregados da Em-
basa são diretores executivos, incluindo o
diretor-presidente.  A principal função da
Direx é traçar as diretrizes de ação e definir
objetivos e metas da sociedade, com base



A Embasa, além dos órgãos de assessoria, su-
perintendências, departamentos, divisões, pos-
sui  unidades descentralizadas geograficamente
por todo o estado. São 19 unidades regionais dis-
tribuídas, além de 358 escritórios situados nos
360 municípios onde a empresa atua, de forma
que possa interagir com a comunidade e as re-
presentações locais.

A Ouvidoria atua como canal de comunicação
direto entre o cidadão e a empresa, possibilitando
à sociedade expressar os seus anseios e fornecer
informações para melhoria dos serviços de abas-
tecimento de água e de esgotamento sanitário,
lastreada nos seguintes princípios:

garantir ao cidadão, sempre, resposta ao seu re-
gistro, com rapidez e qualidade;
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dIRetoRIa executIVa da eMbasa

Abelardo de Oliveira Filho, Diretor-Presidente

Dilemar Oliveira Matos, Diretor 
Financeiro e Comercial

Eduardo Benedito de Oliveira Araújo, 
Diretor de Operação

Belarmino de Castro Dourado, Diretor 
Administrativo

Carlos Alberto Pontes de Souza, 
Diretor de Engenharia e Meio Ambiente 



obter contribuição da sociedade para a
melhoria dos serviços prestados, bem
assim, atuar no combate à corrupção e
atos de improbidade administrativa; e

atuar de forma autônoma, transparente,
imparcial e personalizada no controle da
qualidade dos serviços oferecidos.

Durante o ano de 2010, a Ouvidoria registrou
3.131 manifestações, sendo 88,45% de pes-
soas físicas, 5,34% de anônimos,6,21% de ou-
tros através de abaixo-assinados. Desse total,
43,74% foram oriundos do sexo masculino,
43,81% do sexo feminino e 2,45% não identi-
ficados. Os meios de contato utilizados foram:
telefone, através do call center da Ouvidoria,
63,49%; Internet 35,17%; e presencial 9,24%.
Por tipo de registro: reclamações — 70,14%;
solicitações — 7,94%; denúncias — 7,51%;
outros 6,41%.
Nesse ano, a Ouvidoria aplicou sua conso-

lidação como importante canal de comuni-
cação entre a empresa e a sociedade,
tornando-se uma ferramenta fundamental
de gestão, sempre buscando o atendi-
mento do cliente/usuário.

GRI la13 PaRtIcIPação dos eMPReGados
nos óRGãos de GoVeRnança

A Embasa tem conseguido manter a par-
ticipação dos empregados nos seus órgãos
de governança.
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* Legalmente, o Conselho Fiscal é composto por representantes dos acionistas majoritários. No caso específico é composto por
dois representantes da União e três representantes do Governo do Estado da Bahia, não havendo representantes da Embasa. 

dIVeRsIdade e IGualdade de oPoRtunIdades



nossas Relações são oRIentadas Pelo nosso códIGo de
étIca, e nossa IdentIdade oRGanIzacIonal

GRI 4.12 PaRtIcIPação eM entIdades e assocIações

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Saneamento — Abes
Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais — Aesbe

GRI 4.13, so5  PaRtIcIPação da eMbasa  eM óRGãos exteRnos — RePResentante
PoR GêneRo

PaRtIcIPação dos eMPReGados eM óRGãos exteRnos
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GRI 4.4 Mecanismos para que os acionistas e empregados façam recomendações ao conselho
ou dêem orientações ao mais alto órgão de governança (Ver tabela de canais de relaciona-
mento na páginas 40 e 41)

A empresa mantém, através da Direx, um perma-
nente relacionamento com o Sindicato dos Traba-
lhadores de Água e Esgoto do Estado da Bahia —
Sindae — por meio de reuniões sistemáticas para
definição e cumprimento do Acordo Coletivo anual,
aprovado em assembléias gerais dos empregados,
conduzidas pelo Sindae. Os resultados discutidos e
decididos pela Direx são encaminhados ao Conse-
lho de Administração, para homologação.



A tabela ao lado mostra outros
meios de comunicação entre as
partes interessadas. Para maiores
detalhes, ver quadro de canais de
comunicação nas páginas 44 e 45.
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PaRtIcIPação da eMbasa eM unIdades de PRoteção aMbIental no estado da baHIa

PaRtIcIPação da eMbasa eM coMItês de bacIas HIdRoGRÁfIcas do estado da baHIa



Gestão de RIscos

Para monitorar os riscos inerentes às suas
atividades, a Embasa adota várias medidas,
previamente estruturadas, sob um con-
trole rigoroso. O seu planejamento estra-
tégico considera a diluição dos riscos como
um dos seus elementos chaves para o bom
desempenho da empresa bem como para
a geração de valor para toda sua rede de
relacionamentos.
A gestão de riscos da empresa está estru-

turada formalmente na abrangência da
governança  corporativa. As análises de ce-
nários de temas contábeis, tributários, fis-
cais, societários e de novos investimentos
são feitos pela auditoria, assessoria de pla-
nejamento e diretoria executiva em apoio
ao conselho de administração.
São dois os principais tipos de riscos  ca-

pazes de afetar a organização: estratégi-
cos , afetando os cenários; e operacionais
relacionados aos processos internos, ava-
liados por cada gestor e sua equipe.

A análise de cenários desses riscos são consi-
deradas as fragilidades inerentes a cada macro-
processo e processos da cadeia produtiva.

Empresa transparente está, por
definição, aberta ao diálogo.

Praticando o equilíbrio da fala e do escu-
tar, por meio dos seus canais permanentes
de comunicação com os seus públicos e
buscando adaptar-se às novas demandas
ou desafios. Pronta para  rever ações e es-
tratégias, e torná-las adequadas. Tem a
competência de priorizar o atendimento e
facilitar o contato. 
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Rede de enGaJaMento coM as PaRtes InteRessadas

de questionário individual para levantamento das partes
interessadas, seguida de aplicação por grupos de traba-
lho, formado por seis participantes. A sociedade, os acio-
nistas, o público interno e os usuários foram classificados
com prioridade alta, seguidos dos órgãos ambientais,
dos fornecedores e do poder concedente. 
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GRI 4.14 Em novembro de 2008 a Embasa
realizou workshop com a participação de
representantes de todas as diretorias para
definição dos componentes de sua rede
de relacionamento.
A metodologia aplicada consistiu de aplicação

Rede de RelacIonaMentos da eMbasa 
(PaRte Que IMPactaM e são IMPactadas Pela eMbasa)



A empresa norteia sua relação com os parceiros e públicos-alvo por um conjunto de princípios
fundamentais estabelecendo os  impactos positivos esperados nesse relacionamento: 
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GRI 4.4 A empresa mantém audiência constante com os usuários nas rádios de todo o estado
bem como nas televisões locais para prestar os esclarecimentos e facilitar a comunicação por
meio de  vários canais de acesso às todas as suas partes interessadas. 

A figura a seguir, disponível no site da Embasa, relaciona as diversas interações na comunica-
ção Embasa.
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Gestão de Pessoas

Universalização &
Satisfação dos Usuários

Desenvolvimento
Humano
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DESEMPENHO SOCIAL

Gestão de Pessoas

GRI la1 — Até o final do exercício
(2010), o quadro de funcionários da
EMBASA era composto por 3.961 em-
pregados regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho — CLT, 277 esta-
giários e 276 jovens aprendizes, possi-
bilitando a estes últimos, a
oportunidade de capacitação e inser-
ção no mercado de trabalho, contri-
buindo com a sua formação cidadã e
gerando-lhes emprego e renda. Do
total de empregados, 58,0% atuam em
Salvador e Região Metropolitana, e
42,0%  nas diferentes unidades regio-
nais localizadas no interior do estado.
A Embasa contrata também prestado-
res de serviços conforme a necessi-
dade. Desta forma, contou em 2010
com a força de trabalho total de apro-
ximadamente 9.448 trabalhadores.
Tradicionalmente na área de sanea-
mento básico, predominam os profis-
sionais do sexo masculino. 

Na Embasa 24,92% dos empregados
são mulheres, que chegam a ocupar,
aproximadamente, 30% dos cargos ge-
renciais, conforme demonstrado nas ta-
belas a seguir. Em 2010, a Embasa
recebeu o Selo Pró-Equidade de Gênero,
prêmiação da Secretaria de Políticas para
as Mulheres do Governo Federal, desti-
nado à reconhecer as empresas compro-
metidas com a promoção da igualdade
entre Gêneros. Cabe ressaltar, também,
que todos os cargos executivos da Em-
presa, excetuados aqueles que integram
os Conselhos de Administração e Fiscal
e a Diretoria Executiva, são ocupados
por empregados de carreira, prática que
faz parte da cultura da empresa.

la13 Em decorrência da subordinação da Embasa aos princípios constitu-
cionais norteadores da Administração Pública, notadamente no que tange
à obrigação de realização de concurso público, a contemplação das diver-
sidades resta comprometida. Contudo, consideradas as limitações referi-
das, os membros que compõem os órgãos de Governança Corporativa da
Embasa têm representado as diversidades existentes no quadro de pessoal
conforme demonstrado nos quadros a seguir.
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nota: A Embasa possui no seu quadro de pessoal
sete empregados portadores de deficiência física,
mas nenhum deles ocupa função gerencial. Parte re-
levante desses empregados foi contratada a partir de
agosto/2010, decorrente de concurso público.

GRI la13 — dIstRIbuIção dos eMPReGa-
dos PoR GêneRo e função GeRencIal

GRI la13 — dIstRIbuIção dos eMPReGados
PoR Raça e função GeRencIal
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GRI la 13 — dIstRIbuIção dos eMPReGados PoR faIxa etÁRIa e GêneRo

coMItês foRMaIs de seGuRança e
saúde

Os serviços de saneamento demandam que
parte relevante dos empregados esteja vol-
tada para atividades operacionais, onde
estão mais sujeitos a acidentes de trabalho.
A Embasa tem voltado atenção significativa
para as questões que comprometam a segu-
rança e a saúde dos seus empregados. Faz
parte da estrutura administrativa a Divisão
de Saúde, Segurança e Benefícios — ADHS
—, com o objetivo de promover condições
e difundir práticas para promoção da segu-
rança no trabalho e da saúde do trabalhador.
Além de apoio à atuação do Serviço Espe-

cializado em Engenharia, Segurança e Medi-
cina do Trabalho — SESMT — e das
Comissões Internas de Prevenção de Aciden-
tes — CIPAs —, a Embasa firmou cláusulas
específicas no Acordo Coletivo de Trabalho,
celebrado com o Sindicato dos Trabalhado-
res de Água, Esgoto e Meio Ambiente — Sin-
dae —, para o exercício de 2010, visando
proporcionar ambiente de trabalho seguro
e saudável para seus empregados.
Todos os empregados estão assistidos pelas

25 CIPAs que distribuída entre o município
sede, Salvador, Região Metropolitana e as
13 unidades regionais do interior do estado,
contabilizando 134 empregados. Para o pleno
e eficiente funcionamento das CIPAs a empresa
criou o programa Procipa, que objetiva o trei-

namento/capacitação
dos seus membros e o

apoio sistemático da em-
presa, através da ADHS.

No tocante à promoção da saúde e
qualidade de vida dos empregados, a Embasa
tem promovido ações por meio de diferentes
programas, que contam com a representação
de 100% dos empregados. O plano de saúde

é oferecido para a totalidade dos empregados, incluindo
os jovens aprendizes, e tem até 91,3% do valor custeado
pela empresa, conforme Acordo de Trabalho
2010/2011. Dentre os diversos programas promovidos
pela Embasa estão os seguintes:

PRoGRaMa de PReVenção de RIscos aM-
bIentaIs — PPRa: Visa reconhecer, nos ambientes
laborais da empresa, os riscos ambientais capazes de
afetar a saúde e a integridade física dos empregados,
avaliando e controlando tais riscos de forma proativa.

PRoGRaMa de InsPeção eM saúde e se-
GuRança no tRabalHo — PIsst: Realiza vi-
sitas técnicas de segurança e saúde no ambiente
laboral, identificando os potenciais de riscos e
perigos e emitindo recomendações de ações
preventivas e/ou corretivas.

PRoGRaMa cuIdaR-se: Objetiva a promoção
da saúde integral do trabalhador, através de ações
sócio-educativas de caráter preventivo e social;

PRoGRaMa PRodente: Visa contribuir para
a promoção da saúde bucal, através de trabalho
socioeducativo e assistencial;

PRoGRaMa acolHeR:  Visa o acompanhamento
dos empregados afastados com auxílio-doença,
orientando e encaminhando as demandas para re-
duzir as dificuldades enfrentadas junto à Embasa e à
Previdência Social, viabilizando a recuperação física,
emocional e laboral;

PRoGRaMa VIda noVa: Contribuir para a conscien-
tização dos colaboradores, em relação aos danos decor-
rentes do uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas.

As ações, programas, benefícios etc., voltados para a
promoção da segurança e saúde, contemplam 100%
dos empregados, em todos os níveis administrativos
distribuídos pelas diferentes unidades da Embasa.
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GRI la 7– taxas de lesões, doenças ocu-
PacIonaIs, dIas PeRdIdos, absenteísMo
e óbItos RelacIonados ao tRabalHo

taxa de lesões: A Embasa, na definição,
apuração e registro de tais fatos, guia-se em
conformidade com a NBR 14.280/2001.
Na apuração da taxa de lesões não foram

incluídas pequenas lesões (no nível de pri-
meiros socorros). Durante o exercício não
ocorreu óbito.
No exercício foram registrados 25 aciden-

tes de trabalho. 

taxa de doenças ocuPacIonaIs:
Nos exercícios de 2008 e 2009 não houve
registros de doenças ocupacionais.

taxa de dIas PeRdIdos: Na apuração
da taxa de dias perdidos foram considera-
dos os dias de trabalho programados.

taxa de absenteísMo: No tocante a aci-
dentes de trabalho vale ressaltar que houve
uma melhora significativa em 2010, sendo a
magnitude do bom desempenho evidenciado
pelo Instituto Nacional da Seguridade Social
— INSS — quando da apuração do Fator Aci-
dentário de Prevenção — FAP — (multiplica-
dor aplicado sobre eventos da folha de
pagamento que penaliza aquelas empresas
com índices elevados de acidentes de trabalho
e/ou doenças ocupacionais). Em 2009, ano
inicial do FAP, o multiplicador alcançara o valor
de 1,28, ou seja, o índice de penalidade atingiu
28,3% sobre alguns eventos da folha de paga-
mento; já em 2010 o valor se reduziu para
1,03%, logo houve redução significativa do re-
ferido índice, decorrente das práticas de se-
gurança implantadas no exercício.

QuadRo de eMPReGados sIndIcalIzados
nos últIMos tRês exeRcícIos

GRI la 4 — A Embasa reconhece o direito da
livre sindicalização, bem como valoriza e res-
peita as decisões e ações tomadas pelos órgãos
de classe. A relação com o Sindicato dos Traba-
lhadores em Água e Esgoto no Estado da Bahia
— Sindae — tem como alicerce a elevação pro-
gressiva da satisfação dos empregados, em con-
sonância com a missão institucional e a visão
estratégica. Em 2010, o quadro de pessoal era
composto por 3961 profissionais, 277estagiários
e 276 Jovens Aprendizes. Do total de emprega-
dos, 70,00% eram sindicalizados. Entretanto, os
acordos coletivos de trabalho alcançam a totali-
dade de empregados, atendendo assim às exi-
gências expressas nas disposições legais.

Nos acordos alguns benefícios têm sido progres-
sivamente majorados, visando atender reivindi-
cações dos empregados representados pelo
sindicato e também por iniciativa da própria Ad-
ministração. Nesse último caso, incluem-se: rea-
juste salarial e de benefícios (vale-alimentação,
auxílio-creche, auxílio ao filho portador de neces-
sidade especial, brindes natalinos e juninos etc.)
acima da inflação do período, incentivo à aposen-
tadoria voluntária, participação nos lucros, dentre
outros. Em 2010 foi criado o Auxílio Material Es-
colar, que equivale a R$ 100,00 (cem reais), para
filhos entre 7 e 14 anos de idade, (até três filhos)
e ainda foi aprovado o Plano Odontológico. 
Já numa perspectiva de longo prazo, o plano de pre-

vidência privada, gerenciado pelo Fundo de Assistên-
cia Social e Seguridade da Embasa — Fabasa — é
outro benefício no qual a empresa contribui com
100% do valor recolhido por empregado, atingindo
o total de R$ 9,8 milhões no exercício, alcança tam-
bém o empregado inativo (aposentado) e, em caso
de falecimento, favorece os parentes com cobertura
de seguro de vida.



GRI la3 — Importa ressaltar que, assim
como não há diferenças na remuneração
entre homens e mulheres, os benefícios
decorrentes dos acordos coletivos cele-
brados não contemplam qualquer espécie
de diferenciação de gênero, etnia, condi-
ções físicas ou quaisquer formas de discri-
minação. A diferenciação de carga horária
de trabalho é decorrente de exigências le-
gais, notadamente dos órgãos de classe
das respectivas profissões, cuja obediên-
cia constitui garantia do cumprimento e
respeito às instituições representativas
dos seus empregados. Em função de dis-
posição legal e Acordo Coletivo de Traba-
lho, os agentes de comunicação e os
assistentes sociais têm carga horária de 30
h/semana. Alguns empregados traba-
lham em turnos ininterruptos de reve-

zamento, somando carga horária de 144
horas/mês. Já os estagiários e Jovens Aprendizes
são regidos por normas legais específicas. Do
total de benefícios, os empregados com carga
horária de seis horas/diárias, como os assisten-
tes sociais e alguns assistentes de saneamento
(agentes de comunicação), não fazem jus apenas
ao benefício de vale-alimentação. Os jovens
aprendizes não recebem vale-alimentação, par-
ticipação nos lucros, anuênio, tampouco partici-
pação no fundo de previdência privada.
Nos últimos 4 anos, as negociações entre a Dire-

toria e o Sindicato geraram resultados para os co-
laboradores, em geral, melhores que nos anos
anteriores. A tabela abaixo mostra os resultados
positivos desse relacionamento com a continui-
dade dos benefícios acordados, bem como, com a
evolução nos valores assumidos pela empresa a
cada final de acordo coletivo.
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tabela de benefícIos*

* Integrantes do acordo coletivo trabalhista firmado com o Sindae.



Em obediência à legislação vigente, a Em-
presa concede licença paternidade de 5
dias úteis, após o nascimento.
A Embasa não mantém acompanhamento

diferenciado para os acidentes pessoais.

GRI HR5 — A Embasa disponibiliza espaço
para representantes do Sindicato explicitar o
escopo de suas atividades, possibilitando a
sindicalização de novos empregados já no
momento da contratação. Do total de em-
pregados não sindicalizados, grande parte re-
fere-se àqueles recém contratados, de modo
que a expectativa é a de crescimento do per-
centual de empregados sindicalizados. A Em-
basa tem fortalecido a garantia desse direito,
de tal forma que no Acordo Coletivo de Tra-
balho para o exercício 2010/2011 liberou dez
empregados, em tempo integral, para cargos
de direção no Sindicato, sendo nove deles
com ônus para Embasa. Também se com-
prometeu a liberar dirigentes e represen-
tantes sindicais e trabalhadores-de-base
para participar de eventos relacionados ao
interesse do trabalhador, bem como reu-
niões da diretoria sindical. A rigor, durante
todo o exercício não foi registrada qualquer si-
tuação tendente a dificultar, ou impedir, o
exercício de qualquer direito do trabalhador,
inclusive o de filiação sindical ou em associa-
ções. Embora não disponha de meio especí-
fico para o monitoramento da garantia desse
direito, a Embasa dispõe de uma Ouvidoria,
que é o principal canal de comunicação
entre a sociedade e a empresa. Em 2010,
foram recebidas 3.391 manifestações, junto
à Ouvidoria, entretanto não houve qualquer
registro de denúncia nesse sentido.

Merece atenção a situação dos trabalhadores ter-
ceirizados – sem vínculo empregatício com a Embasa
– que operam através de contratos de prestação de
serviços de execução de obras, notadamente na área
de expansão dos serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário, cujos direitos trabalhistas
não têm sido fiscalizados pela Embasa. Esta deficiên-
cia de fiscalização contratual encontra solução na re-
visão dos editais de licitação e contratos-padrão que
ocorre atualmente, de modo que nos exercícios fu-
turos será possível fiscalizar, com maior rigor, se as
empresas contratadas têm garantido a execução
desse direito para seus colaboradores.

GRI la 8 – Programas de educação, treinamento,
aconselhamento, prevenção e controle de risco em
andamento para dar assistência a empregados, seus
familiares ou membros da comunidade com relação
a doenças graves.
Não existe entre as funções desempenhadas pelos

empregados da Embasa qualquer uma com alto risco
ou incidência de doenças específicas. Entretanto, a
empresa tem desenvolvido programas que visam in-
formar os empregados os riscos, cuidados e preven-
ção a doenças específicas, conforme abaixo:

PRoGRaMa leR doRt: O programa visa iden-
tificar possíveis ocorrências de lesões por esfor-
ços repetitivos, e orientar os empregados
quanto a postura e práticas que impeçam a
ocorrência dessas lesões. Neste exercício foram
analisados 38 postos de trabalho cujas funções
sujeitavam os empregados a tais riscos.

PRoGRaMa de PReVenção a doenças se-
xualMente tRansMIssíVeIs — dst: O pro-
grama visa informar os empregados sobre as
formas de contaminação, prevenção e trata-
mento. Em 2010 foram realizadas palestras,
campanhas de prevenção e distribuição de pre-
servativos, atendendo 560 empregados.

PRocIPa: Programa que visa informar os em-
pregados sobre a prevenção, identificação de
sintomas e tratamento de doenças diversas, tais
quais: câncer da próstata, câncer da mama, de-
pendência química etc.

Além dos serviços prestados por meio dos progra-
mas, a Embasa também disponibiliza serviços mé-
dicos, odontológicos e psicológicos gratuitos.
Destaca-se os programas de Aceleração Escolar, o

de Ambientação e Integração Conheça nossa Em-
presa, o núcleo de artes e o núcleo de aprendiza-
gem Gerencial, como cases de sucesso de práticas
na área de desenvolvimento humano na Empresa.
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A busca da capacitação contínua dos seus
empregados constitui assunto relevante e,
portanto, presente nas discussões e deci-
sões estratégicas da empresa. Nesse sen-
tido a Universidade Corporativa da Embasa
— UCE — tem exercido papel fundamental
no desenvolvimento profissional do qua-
dro de pessoal.

Em 2010, os cursos de treinamento so-
maram 124.788 horas/aula, correspon-
dendo a média de 31,50 horas/aula por
empregado. Os treinamentos são volta-
dos para grupos vinculados a áreas e/ou
projetos específicos, incluindo emprega-
dos de diferentes categorias funcionais, e
cursos de conteúdo comuns às diferentes
áreas organizacionais e, portanto, com
participação de empregados de catego-
rias também diferentes. Além dos treina-
mentos realizados pela própria UCE,
diversos outros cursos têm sido total ou

parcialmente custeados pela empresa, sejam de
curta duração, ou cursos mais extensos, tais quais
especialização, mestrado e doutorado. Nos casos
de cursos de pós-graduação, a Embasa custeia
80% do valor, além de conceder licença remune-
rada de seis e doze (meses) para cursos de mes-
trado e doutorado, respectivamente, quando
alcançada a fase final do curso, visando disponibi-
lizar tempo suficiente para elaboração dos traba-
lhos de pesquisa, dissertação ou tese. A Embasa
custeia também 60% do custo com cursos de idio-
mas para empregados interessados. Tanto para
esses cursos quanto para aqueles de pós-gradua-
ção, é exigido um tempo mínimo de vínculo em-
pregatício com a empresa.

Também, em paralelo com o desenvolvimento
de competências profissionais de seus emprega-
dos, a Embasa tem promovido, através da UCE,
diversos programas de cunho sócio-educativo
extensivo a colaboradores terceirizados e a ou-
tros segmentos da sociedade.

GRI la 10 — MédIa de HoRas de tReInaMento PoR ano, PoR eMPReGado, dIscRIMI-
nadas PoR cateGoRIa PRofIssIonal
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Desempenho Social
tRabalHo decente

Defender a geração de empregos decentes e
incentivar a qualificação dos trabalhadores para
que a inserção do Brasil na economia mundial
que se descortina respeite as convenções
internacionais praticadas no Brasil e os direitos
dos trabalhadores.

Universalização &
Satisfação dos Usuários

Garantir nas obras e
empreendimentos públicos a

observância das leis trabalhistas
e o respeito aos princípios do

trabalho decente e da legislação
socioambiental.
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unIVeRsIdade coRPoRatIVa da eM-
basa – uce

A prática da responsabilidade social em-
presarial vem se consolidando em formas
cada vez mais multidimensionais e sistêmi-
cas dirigidas a gestão, observando a inter-
dependência entre os diversos stakeholders
(fornecedores, clientes, funcionários, go-
verno, mídia, comunidade, entre outros).
Em consonância com essa assertiva, a Uni-

versidade Corporativa da Embasa – UCE —,
amplia o alcance de seus projetos a esses
públicos, fazendo reverberar a sua missão
de desenvolver competências (profissio-
nais, institucionais e sociais) para um am-
pliação de sinergias, rede e capacidade de
governança corporativa.  

PRoGRaMa aceleRação escolaR

O Programa Aceleração Escolar, desen-
volvido há seis

anos, na Empresa
Baiana de Águas e

Saneamento S.A —
Embasa—, como prática na

área de Gestão de Pessoas, foi
criado para viabilizar a conclusão dos
Ensinos Fundamental e Médio de cola-
boradores próprios e terceirizados da

empresa, em sua maioria de etnia parda ou
negra, com faixa etária média de 45 anos, pre-
dominantemente do sexo masculino. O objetivo
é aumentar o nível de escolaridade desses tra-
balhadores, aliando sua educação básica à edu-
cação profissional. Assim, são construídas as
bases e meios necessários para ampliar sua par-
ticipação nas iniciativas, operações e mudanças
organizacionais, aumentando sua produtividade
e possibilidades de crescimento.
As ações desenvolvidas pelo Programa não obede-

cem apenas à prática formal de ensino, através de
aulas expositivas, mas envolvem os alunos em ati-
vidades lúdicas que enfatizam a troca do saber e o
uso dos seus conhecimentos prévios, e que propor-
cionam o confrontamento dos saberes com a reali-
dade, como atividades em grupo, utilização de
recursos de vídeos e imagens, realização de projetos
de aprendizagem (Projeto Lego — Empreendedo-
rismo, Criatividade e Inovação —, e Projeto Jorge
Amado) e diversas visitas técnicas (Reserva Florestal
da Cetrel/Sauípe, Centro Histórico de Salvador, Forte
de São Marcelo, Fundação Casa de Jorge Amado,
Igrejas e teatros). Aliado ao Programa, o projeto de
Arte Educação em parceria com o Sesi – Teatro Uni-
dade Rio Vermelho, possibilita ao aluno conhecer
uma nova linguagem para aprendizado. Também
são estimulados a realizar Projetos de Vida. Os be-
nefícios alcançados pela prática do Programa podem
ser assim descritos: elevação do grau de escolaridade
formal; fortalecimento da autoestima; melhoria das re-
lações interpessoais; melhoria no desempenho laboral



(produtividade); ampliação da possibili-
dade de crescimento profissional dentro da
empresa e fora da empresa, além da inclu-
são sociocultural.
Desde a sua criação até 2010 já foram con-

templados 357 trabalhadores, e a iniciativa
foi laureada recentemente com o Prêmio Ser
Humano Luiz Tarquínio 2010, da ABRH-BA.

PRoGRaMa de aMbIentação e Inte-
GRação CONHEÇA NOSSA EMPRESA

O Programa de Ambientação e Integração
Conheça Nossa Empresa, desenvolvido há
dez anos, na Empresa Baiana de Águas e
Saneamento S A – Embasa, como prática
na área de Gestão de Pessoas, consiste em
uma viagem-aprendizagem que relaciona
a cultura organizacional e estratégia em-
presarial às atividades e responsabilidades
de colaboradores e parceiros.
As viagens-aprendizagem são programadas

para atender diversos públicos, tais como jo-
vens-aprendizes, estagiários, terceirizados,
recém-contratados, colaboradores em geral
e parceiros de outras organizações públicas
e privadas. O Programa dispõe de uma
equipe técnica com múltiplas funções, que

trabalha para evidenciar a importância das ações de
saneamento ambiental da Embasa para a sociedade,
promovendo reflexões sobre a responsabilidade da
empresa na manutenção da qualidade de vida atra-
vés do fornecimento de água, do tratamento do es-
goto e ações de educação e preservação ambiental.
O Programa configura-se como ação de endomar-

keting, estruturado para valorização da cultura cor-
porativa, através da ambientação e integração dos
colaboradores, mas estende suas ações para a so-
ciedade, ao proporcionar aos jovens e a diversas
outras universidades corporativas e organizações
uma oportunidade para não só conhecer o negócio
da Embasa, mas refletir sobre as questões relativas
ao uso correto da água e ao seu futuro.

Antes da implantação do Programa, todas as
ações de treinamento introdutório não revelavam
benefícios, diretos ou indiretos. Assim, considera-
mos como fator de economicidade os custos hoje
contabilizados nos processos de ambientação e in-
tegração, que são percebidos e evidenciados na
melhoria do ambiente de trabalho e no desempe-
nho profissional e organizacional.
Muito mais do que simples programa de Gestão de

Pessoas, o Conheça nossa Empresaé um programa so-
cial e educacional, que fortalece a cultura da organiza-
ção, valoriza as pessoas, interfere na mudança
comportamental disseminando a responsabilidade so-

53



Além disso, fortalece a percepção e construção de
novos valores e hábitos e fomenta a discussão de con-
ceitos relacionados à qualidade de vida, responsabi-
lidade social empresarial e sustentabilidade.

Perto de completar seu décimo aniversário, o
grupo de teatro Embasart e o coral Água Viva já rea-
lizaram muitas apresentações internas e externas,
interagindo também com outras corporações. Ou-
tras possibilidades de expressões artísticas vêem
emergindo em encontros de qualidade e eventos da
empresa, evidenciando a necessidade de expansão
do Núcleo de Arte para outras modalidades como
poesia, dança e música.

Desde a sua criação até 2010 já foram realizadas
cerca de 400 apresentações contemplando um pú-
blico de 4000 pessoas.

núcleo de aPRendIzaGeM VIVencIal

O Projeto NAV — Núcleo de Aprendizagem Vivencial
— consiste na criação de um espaço de ensino-apren-
dizagem permanente, onde os parceiros, alinhados a
um propósito comum de desenvolvimento humano,
compartilhem conhecimentos, experiências, projetos
e ações, potencializando recursos e resultados. 
A expectativa é que o NAV seja um pólo sinérgico irra-

diador de novas trilhas e tecnologias de ensino-apren-
dizagem, amparadas na educação preconizada pela
ONU/UNESCO e pelos pilares de aprender a aprender,
aprender a ser, aprender a conviver, aprender a viver. 
Em um primeiro momento, foi realizado um Fórum

para sinalizar a intenção de trabalhar a transdiscipli-
naridade como um caminho de ampliar a percepção
e o autoconhecimento. Em seguida, foi feito um en-
contro para apresentar o Programa de parceria
ENAP/UCE, envolvendo uma vivência transdisciplinar
com o Professor Roberto Crema. 
A seguir, realizou-se a viagem-aprendizagem para apre-

sentar a Embasa aos nossos parceiros, compartilhando
nosso Programa de Ambientação e Integração Conheça
nossa Empresa,  e colhendo expectativas e proposições
para a modelagem coletiva do  Projeto NAV. Em uma
iniciativa inédita na história do programa, a Embasa rea-
lizou a primeira edição transdisciplinar da excursão. No
dia 21 de setembro de 2010, 40 representantes de di-

versas instituições, dentre elas Saeb, Cor-
reios, Petrobras, INSS, Sucab, Sedur, Sebrae,

Uneb, partiram da UCE Rio Vermelho em
busca de conhecimento sobre o processo de tra-

tamento de água.
Logo após realizou-se um encontro para dar início ao

Mapeamento de Potencialidades de cada instituição
parceira, visando definir recursos que poderiam ser
compartilhados (materiais/espaços;humanos/conhe-
cimentos; pedagógicos/metodologias, tecnologias; or-
ganizacionais/projetos, ações, cursos  etc).

cioambiental da empresa e promovendo a
integração entre os empregados e os setores,
gerando assim sinergias e alinhamento, apre-
sentando-se como oportunidade de um fu-
turo promissor, com amplas possibilidades de
crescimento profissional e pessoal.
Desde a sua criação até 2010 já foram con-

templados cerca de 2200 pessoas revelando
um alto índice de satisfação ( 99%).

núcleo de aRte

Para estimular a criatividade no ambiente
corporativo, o improviso na resolução de pro-
blemas e promover a integração de funcioná-
rios, a Embasa, semelhantemente a diversas
outras companhias, aposta em ações que en-
volvem a arte como ponto de partida para
alcançar melhores resultados. A capacidade
de improviso, a percepção e sincronia, e o
equilíbrio emocional são elementos artísti-
cos que vêm sendo apropriados por gestores
em diferentes contextos corporativos.
O teatro e o coral são instrumentos uti-

lizados para promoção da saúde corpo-
rativa, sendo um excelente agente de
criatividade e marketing, além de con-
tribuir para melhorias comportamen-
tais, fortalecendo as relações.
As atividades culturais e artísticas no horá-

rio de trabalho contribuem para melhoria
de desempenho, visto que o teatro e o coral
são formas de manifestar sentimentos e de-
senvolver o espírito de grupo. O prazer de
representar e cantar restabelece o bom
humor, a paciência e os valores espirituais e
morais necessários ao bom convívio social.
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Desempenho Social
dIReItos HuManos

Universalização &
Satisfação dos Usuários
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DESEMPENHO SOCIAL

dIReItos HuManos

Somente pela mobilização de todos os
atores direta ou indiretamente envolvidos,
poder-se-á contribuir para a promoção da
cidadania, a consolidação da democracia,
a promoção da igualdade, o acesso amplo
à justiça e a garantia da segurança. Esses
avanços são de importância crucial para
que o país venha a construir e consolidar
uma cultura de direitos humanos e de paz
para promoção da dignidade humana.

O atendimento
às garantias decor-

rentes dos direitos
humanos constitui res-

ponsabilidade de todo agente
social. Assim, dirigindo cotidianamente
suas ações para a universalização dos
serviços de abastecimento de água e es-
gotamento sanitário no estado da Bahia,

de modo sustentável, a Embasa tem em sua mis-
são a busca pela melhoria da qualidade de vida e
desenvolvimento da sociedade baiana, assegu-
rando o gozo de direitos humanos fundamentais.

Como principal executora do Programa Água
para Todos, suas atividades em 2010, implicaram
em desembolso da ordem de R$ 1,7 bilhão, nota-
damente para as operações de saneamento básico
e ampliação do sistema de abastecimento de água,
beneficiando cerca de 11,3 milhões de pessoas em
360 dos municípios baianos. 

Como empresa integrante da administração in-
direta, e derrogada pelas normas de direito pú-
blico, todas as contratações são submetidas às
normas gerais de licitação da Lei Federal nº
8.666/93, e da Lei Estadual nº 9433/2005. Até o
exercício de 2010, as exigências nesse sentido res-
tringiram-se àquelas dispostas nos citados textos
legais. Todas as contratações estão condicionadas
à declaração do contratado de que não possui em
seu quadro funcional mão-de-obra infantil, es-
tando sujeito a multas e rescisão de contrato, além
de penalidades legais específicas.



GRI HR 1 — Os contratos celebrados du-
rante o ano, excetuados os casos cujos va-
lores dispensaram a celebração de termos
formais, somam aproximadamente 2 mil.
O número de fornecedores e de presta-
dores de serviços ativos cadastrados
somam aproximadamente 19 mil empre-
sas. A natureza dos produtos e serviços
contratados é bastante diversa. Assim, é
de tal forma complexa e numerosa a rede
de fornecedores que a fiscalização das
condições em que se dá a produção dos
objetos de contratos constitui um desafio
para a Embasa. Embora disponha de dois
serviços de ouvidoria — um vinculado ao
Gabinete do Governador, e outro da pró-
pria empresa —, não existe registro de
qualquer denúncia acerca de infrações
aos direitos humanos cometidas pelos
fornecedores/prestadores de serviços.

GRI HR 7 — A Embasa está revisando seus
editais de licitação e contratos-padrão,
tendo como propósito assegurar a confor-
midade com o princípio constitucional da
legalidade, mas também visando a prote-
ção aos direitos humanos fundamentais, de
modo que nos exercícios futuros tais dados
possam ser apurados. Exigências de com-
provação quanto à inexistência de trabalho
forçado, escravo ou análogo ao escravo e
exploração do trabalho infantil serão inclu-
sas nestes documentos, bem como a com-
provação de tais requisitos por possíveis
empresas subcontratadas. Outra medida a
ser adotada consiste na consulta ao cadas-
tro das “empresas sujas”, elaborado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, onde
estão relacionadas empresas autuadas pela
prática de trabalho em condições desuma-
nas. Concomitantemente, foi desenca-
deado o projeto de redefinição da estrutura
organizacional da Embasa, a qual contem-
plará unidade administrativa específica
para a fiscalização de contratos e para ca-
dastramento e análise de fornecedores.
Em que pese a necessidade de definição

de critérios mais consistentes no tocante
ao acompanhamento e fiscalização das
práticas dos fornecedores — medida já
discutida —, a Embasa tem promovido
ações em paralelo às suas atividades prin-
cipais, visando possibilitar condições dig-
nas de vida para diferentes pessoas e
setores da sociedade.

Nesse sentido, através do intitulado Programa de
Aceleração Escolar, a empresa tem possibilitado a
formação escolar de empregados e colaboradores
nos cursos primário, fundamental e médio, cus-
teando todos os investimentos necessários.

Em parceria com o Centro de Surdos da Bahia —
Cesba —, a Embasa emprega 76 pessoas com defi-
ciência auditiva, possibilitando sua inserção no mer-
cado de trabalho e gerando renda para as famílias.
Além disso, a oficina de manutenção de hidrômetros
possui no quadro de pessoal, em sua maioria, pro-
fissionais com deficiência visual, cuja sensibilidade
manual favorece a execução dos serviços com maior
destreza e qualidade. 
A Empresa aderiu, desde 1999, ao Programa Jovem-

aprendiz, que visa fornecer condições dignas de vida
para jovens de famílias de baixa renda, proporcio-
nado-lhes renda e direcionamento profissional. Em
2010, empregou 273 jovens, entre 14 a 24 anos.

salVaMento aRQueolóGIco

Em municípios tombados pelo patrimônio his-
tórico, ou que contém sítios arqueológicos, é
realizado, durante as escavações, resgate de ma-
terial arqueológico. Em 2010, esse trabalho foi
realizado em diversas obras como, por exemplo,
o SES de Cachoeira, o SES de Jacobina, e o SAA
de Mulungu do Morro.
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desenVolVIMento local

RelacIonaMento coM a 
coMunIdade

As ações para universalização dos serviços,
associadas a programas e projetos que in-
terligam eficiência na operacionalização
com mobilização social e educação am-
biental contribui com o desenvolvimento
local no longo e médio prazo. 
As metas para universalização dos serviços,

com qualidade e sustentabilidade estipula-
das para as Superintendências Norte — ON
—, Sul — OS —, Metropolitana — OM — e
de Esgotamento Sanitário — OE — condu-
ziram ao desenvolvimento de ações, pro-
gramas e projetos que interligam eficiência
operacional com otimização dos recursos
envolvidos e eficácia dos resultados espe-

rados, sistemati-
zando processos de

controles de perdas
reais e aparentes, associa-

dos com projetos de mobilização so-
cial e educação ambiental, prestando
informações e esclarecimentos à população
sobre o uso correto das instalações e equi-
pamentos que compõem os SAA, e SES ex-

pandindo não só  o atendimento mas, sobretudo, o
entendimento dos benefícios dos sistemas para o
campo da saúde integral e coletiva. 

No ano de 2010 foram contempladas 377,664
pessoas com estas iniciativas. Os seguintes pro-
gramas merecem destaque:

PRoJetos de suPoRte educacIonal

Implementar ações de educação ambiental e mo-
bilização social, paralelo às melhorias operacionais
no que se refere à intervenções físicas para solu-
cionar problemas ou executar melhorias operacio-
nais nos sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, ou intermediando proces-
sos onde existam conflitos, visando sensibilizar as
partes interessadas na busca pela otimização dos
serviços prestados, estabelecer uma relação de
proximidade e respeito junto aos usuários e con-
tribuir para melhoria da imagem da Empresa. 
Em especial destacamos o trabalho desenvol-
vido pela Unidade Regional de Jequié - USJ, no
que tange ao planejamento e acompanhamento
das ações de mobilização social no SAA de Ma-
racás (Sistema Crítico) e no SAA de Gandu (Sis-
tema Novo) destacando o fortalecimento do
controle social através da participação do poder
público e sociedade civil nos encaminhamentos
e soluções aos problemas diagnosticados.



PRoJeto eMbasa na escola

Este projeto vem trabalhando na vertente
educacional formal com diversas faixas etá-
rias dos alunos das redes municipais e esta-
duais de ensino. Foram desenvolvidas ações
socioeducativas nas escolas, possibilitando a
ampliação da compreensão do corpo do-
cente e discente do seu papel e sua respon-
sabilidade com o meio ambiente, enfocando
as questões relacionadas ao saneamento bá-
sico e ao uso consciente dos sistemas e ser-
viços disponibilizados.

PRoJeto de Matas cIlIaRes

Inserida na política de revitalização das matas
ciliares, a Embasa vem ampliando esforços no
sentido de atenuar os impactos ambientais
decorrentes da supressão da vegetação que
permeia os rios e lagos, protegendo suas
margens para assegurar a qualidade e quan-
tidade das águas.

As equipes técnicas das Unidades Re-
gionais delimitaram as áreas de atuação
e estabeleceram critérios de viabilidade,
definindo recursos financeiros, humanos
e materiais para tal investimento.
O envolvimento de diversos setores da so-

ciedade local, como Prefeituras Municipais,
ONGs, Associações Comunitárias e de Traba-
lhadores, Educadores e Órgãos Públicos Am-
bientais, potencializou todo o processo,
dando garantia desde a fase de planeja-
mento, quando houve o contato e o estabe-
lecimento de parcerias em cada município.  

Além da revitalização da mata ciliar e
do possível aumento da qualidade e dis-
ponibilidade de água tratada à popula-
ção, o projeto trará como benefícios
acessórios  também um incremento no
cadastro das propriedades localizadas
em Áreas de Proteção Permanente —
APPs — e das atividades desenvolvidas
nestas; a apresentação e facilitação de
alternativas de renda para pequenos
produtores aliado ao importante pro-
cesso de Sensibilização/Conscientização
Ambiental que é necessário ao projeto.
No ano de 2010 os resultados obtidos
foram totalmente desenvolvidos pelas
unidades regionais da Superintendência
Sul — OS. Em todos eles foram construí-
dos viveiros de mudas com plantas na-
tivas direcionadas para o replantio.

Área de abrangência: 

Rio Carnaíba de Fora (Passagem das Pedras/Moita
dos Porcos) em Caitité (Unidade Regional de Caitité
— USC);

Rio de Dentro, em Firmino Alves (Unidade Re-
gional de Itabuna — USI);

Riacho do Meio em Brejões (Unidade Regional
de Jequié — USJ); 

Rio do Ouro em Itamaraju (Unidade Regional de
Itamaraju — USU); 

Rio Santa Luzia, no município de Boa Nova e
Nascente Biquinha, em Barra do Choça (Unidade
Regional de Vitória da Conquista — USV); e,

A Unidade Regional de Santo Antonio de Jesus
— USA — Rio Copioba situado no município de
São Felipe. 

Nas unidades da ON, em 2010, os projetos de matas
ciliares estiveram em fase de planejamento. Os se-
guintes mananciais foram contemplados: Riacho
Japão (Abadia, UNA), Rio de Ondas e Rio Grande (Bar-
reiras, UNB), Rio da Prata (Seabra, UNE), Riacho Ca-
buçu (Terra Nova, UNF), Rio Jacuípe (Morro do
Chapéu, UNI), Rio Vermelho (Jeremoabo, UNP), Rio
Itapicuruzinho (Jacobina, UNS).
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PRoJeto COM+ÁGUA

O COM+ÁGUA iniciado em parceria com o
Ministério das Cidades vem sendo execu-
tado através da Embasa, no sistema de
abastecimento de água de Ilhéus. A partir
de 2010 foi expandido para as outras Uni-
dades Regionais da Superintendência Sul -
OS.  A execução deste Projeto fundamenta-
se na aplicação de tecnologias para o geren-
ciamento integrado das perdas reais e
aparentes de água.  Possui como diferencial
a mobilização social apoiada na permanente
motivação e interação das equipes e no es-
tímulo à participação comunitária. Durante
o ano foram realizadas reuniões de acom-
panhamento e planejamento com o comitê
gestor e dos subprojetos, com o objetivo de
definir procedimentos e corrigir distorções.
O comprometimento das equipes de traba-
lho trouxe resultados positivos para o geren-
ciamento dos sistemas, evidenciando-se a
redução efetiva de perdas de água.
O trabalho socioambiental foi realizado

através de seminários, visitas domicilia-
res, cursos para multiplicadores, feiras
de saneamento, atividades com as es-
colas, reuniões comunitárias, reuniões
com lideranças.

No quesito relativo à divulgação e comu-
nicação foram distribuídos materiais infor-
mativos com os temas referentes, realizado
eventos comemorativos e culturais envol-
vendo o público interno e a comunidade.

Área trabalhadas em 2010: 

Nazaré (Unidade Regional de Santo An-
tônio de Jesus — USA);

Paramirim (Unidade Regional de Caetité
— USC);

Ilhéus e Ubaitaba (Unidade Regional de
Itabuna — USI);

Ubatã (Unidade Regional de Jequié —
USJ);

Itamaraju (Unidade Re-
gional de Itamaraju — USU); e,

Livramento de Nossa Senhora (Uni-
dade Regional de Vitória da Conquista
— USV).

PRoGRaMa nacIonal de coMbate À denGue

Realizado em parceria com o Governo do Estado e o
Ministério da Saúde, alinha ações de combate à Den-
gue desenvolvidas nas Unidades Regionais, com as di-
retrizes corporativas das campanhas implementadas
pelo Governo do Estado através da integração de vários
órgãos e secretarias, promovendo a transversalidade
e interdisciplinaridade das ações. Abrange todas as Lo-
calidades do Estado da Bahia onde a Embasa possui a
concessão dos Serviços de Água e de Esgotamento Sa-
nitário. Foram ministrados cursos de capacitação de
multiplicadores e definidas ações de Educação e Mo-
bilização Social com mutirões de limpeza implementa-
dos com o Poder Concedente e demais órgãos da
administração pública, de forma conjunta e integrada,
frente às comunidades e unidades físicas da Empresa
mobiliza a força de trabalho e a comunidade, realizando
faxinaços, campanhas internas e externas em parceria
com os Centros de Zoonose. 

PeaMss/baHIa — PRoGRaMa de educa-
ção aMbIental e MobIlIzação socIal eM
saneaMento.

O Projeto de Educação Ambiental e Mobilização So-
cial em Saneamento — PEAMSS — foi uma iniciativa
da Embasa. Sua formulação utilizou como referência
o Caderno de Orientações Metodológicas do Minis-
tério das Cidades. Teve sua elaboração e acompa-
nhamento na Assessoria de Ações Socioambientais
da Diretoria de Operação em parceria com a Supe-
rintendência de Saneamento — SAN —, da estrutura
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano — Sedur.
Para a execução do projeto foi firmado o Convênio



nº123/09 com a Universidade do Estado da
Bahia — Uneb —, tendo como executor o
Núcleo Pesquisa e Extensão em Habitação
Popular — THABA —, com vigência de 13
meses, tendo início em dezembro de 2009.
Trabalhar no sentido de contribuir para que

a sociedade compreenda a complexa inte-
ração que envolve as questões socioam-
bientais e reflita sobre o contexto local.
Tratou-se de uma iniciativa piloto desenvol-
vida em treze municípios localizados no
semi-árido baiano, a saber: Cícero Dantas,
Coronel João Sá, Encruzilhada, Iramaia,
Morro do Chapéu, Palmas de Monte Alto,
Rafael Jambeiro, Seabra, Teofilândia e Uauá;
Camamu, do Baixo Sul; Ibirapuã, no Extremo
Sul; e Formosa do Rio Preto, no Oeste.

Desta forma, o desenvolvimento das
ações contribuiu para ampliar os conheci-
mentos dos cidadãos sobre meio-am-
biente e saneamento, preparando-os para
o exercício do controle social do sanea-
mento básico, atendendo, assim, premis-
sas da Lei Federal 11.445/07 e da Lei
Estadual 11.172/08. Possibilita ao público
adquirir conhecimentos   que facilitam a

elaboração do Planos Municipais de Saneamento
e instrumentalizá-los para participar de fóruns de
debates de construção de políticas públicas de sa-
neamento, meio ambiente e educação ambiental.
Para a consecução destes objetivos, foram rea-
lizadas, por município: 

Oito cursos/oficinas com 224 horas/aula,  com con-
teúdo técnico e  reflexivo para troca de saberes em
um processo de formação continuada: educadores
formando outros educadores;

Produção de  cerca de  4500  módulos didático-pe-
dagógicos sobre os temas trabalhados, e incremen-
tados com o uso de  ferramentas de comunicação;

Produção de duas edições de jornais comunitários
com tiragem total de 416.000 exemplares;

Produção de quatro spots e um programa de rádio,
para divulgação e articulação do PEAMSS;

13 projetos de intervenção socioambiental planejado
durante as oficinas e transformados em eventos pú-
blicos pelos logradouros da cidade, encerrados com
a apresentação de grupos musicais e outras expres-
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sões artísticas  das localidades, valorizando
a  cultura regional e local;

Formação de 13 Grupos de Acompanha-
mento do Projeto — GAPEAMSS;

Construção de site, 01 rede social e um
blog geral contendo 13 mini-blogs.

As ações locais foram encerradas no final
de janeiro. O processo agora é de formu-
lação dos relatórios finais e edição dos
filmes, institucional e socioeducativo,
do projeto.
O grande valor agregado do projeto foi pre-

parar as comunidades, nos meses de outu-
bro e novembro através de formação
específica, para participarem ativamente do
processo de elaboração dos Planos Munici-
pais de Saneamento — PMS —, colocando
em prática o princípio do controle social pre-
sente na Lei 11.445/07. O prazo final de en-
trega dos mesmos se encerra em 2013 e os
municípios que não apresentarem o Plano
não poderão ter acesso a verbas federais
públicas para investir em saneamento.
Através de depoimentos, os participantes

ratificam o envolvimento e o comprometi-
mento destes com o processo de socializa-
ção dos conhecimentos e das experiências
vivenciadas, principalmente pelos partici-
pantes do GRUPO DE ACOMPANHA-
MENTO DO PEAMSS — GAPEAMSS.
Foram investidos R$200.000,00, por mu-

nicípio, totalizando R$2.600.000,00, com
um custo per capita de R$8,23.

caPtações eM teMPo seco

A ocupação irregular e desordenada, no es-
paço urbano de Salvador, dificulta a implan-
tação de infraestrutura de esgotamento
sanitário, drenagem de águas fluviais, bem
como a execução das ligações intra-domici-
liares. A Embasa procurando melhorar as
condições sanitárias de corpos hídricos ur-
banos que recebem contribuições indevidas

de esgotos domésticos
tem implantado “capta-

ções de tempo seco”, que
recolhe águas servidas lançadas

no sistema de drenagem de águas plu-
viais e as interliga ao sistema de esgota-
mento sanitário.
Essas captações têm caráter provisório

e serão desativadas à medida que são executa-
das as ligações dos imóveis ao Sistema de Esgo-
tamento Sanitário, disponibilizado.

Existem, hoje, na cidade do Salvador 251 “capta-
ções em tempo seco”. Para operar estas captações,
a Embasa dispõe de equipes especiais que diaria-
mente promovem a limpeza dessas captações reti-
rando o lixo trazido pelas águas das chuvas. 
Impedir o lançamento dos efluentes sanitários brutos

aos corpos hídricos e direcioná-los a um destino final
adequado contribui para melhoria da salubridade do
ambiente e consequentemente para qualidade de vida.

tRabalHo técnIco socIal: Contribui com a me-
lhoria da qualidade de vida da população da área de
intervenção e estimula o comprometimento desta
com a conservação dos recursos naturais e uso ade-
quado dos equipamentos implantados por meio do
processo de mobilização, participação comunitária,
educação ambiental e comunicação social. Os projetos
estão fundamentados na concepção sistêmica, con-
templa um conjunto de elementos subseqüentes e
interdependentes estruturados em cinco eixos, sendo
eles: Mapeamento/ Diagnóstico; planejamento; Fo-
mento à Participação Comunitária e Articulação de
Parcerias e Educação Ambiental e Comunicação So-
cial, Mobilização social para adesão ao sistema de es-
gotamento sanitário e o Monitoramento e Avaliação. 
A Embasa atua desenvolvendo trabalho socioam-

biental com as comunidades na implementação
das ações de saneamento (sistemas de esgota-
mento sanitário e de abastecimento de água), ob-
jetivando contribuir para o exercício do controle
social, por meio do envolvimento efetivo da co-
munidade para a qual o serviço será prestado,
desde o planejamento ao monitoramento e a ava-
liação, como forma de garantir sustentabilidade
para a ação pública. 

Os Projetos de Trabalho Técnico Social — PTTS —
elaborados e executados nas obras para implantação
e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário e
abastecimento de água sob responsabilidade da Em-
basa, dentro do PAC Saneamento, estão estruturados
metodologicamente para atender aos objetivos, es-
tratégias e diretrizes do arcabouço jurídico que
orienta o processo como a Lei 11445/2007, a Política
Nacional de Educação Ambiental – Lei 9795/99 e o
Caderno Metodológico para Ações de Educação Am-
biental e Mobilização Social em Saneamento. 
Atualmente, 46 (quarenta e seis) Projetos de Tra-

balho Técnico Social estão em acompanhamento
e fiscalização nos 24 municípios onde se desen-
volvem ações do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC: Salvador, Camaçari, Simões
Filho, Candeias, Feira de Santana, Madre de Deus,



São Francisco do Conde, Vera Cruz, Mu-
ritiba, Guanambi, Porto Seguro, Vitória
da Conquista, Cruz das Almas, Itaparica,
Itamaraju, Jequié, Santo Antônio de
Jesus, Teixeira de Freitas, Maragogipe,
Barreiras, Cachoeira, São  Félix, Paulo
Afonso e Tucano. 
No balanço das ações que vêm sendo im-

plementadas  através dos PTTS’s a Embasa
realizou até o ano de 2010: 21 mapeamen-
tos/diagnósticos socioambientais aprova-
dos; 11 mapeamentos /diagnósticos em
elaboração; 12 Reuniões Públicas; 34 Ade-
quações do Plano de Trabalho; 174 Reu-
niões de Formação das Comissões de
Acompanhamento das Intervenções – CAO
—; 155 Reuniões Comunitárias; 71 Cursos
de formação de multiplicadores; 608 Pales-
tras; 23 Oficinas; dois concursos (cartilha,
história em quadrinhos, redação); 17 Even-
tos socioambientais(caminhada, gincana,
feira, mostra de vídeo); 328 mobiliza-
ções para intervenção física; 17.965 do-
cumentos para ligações intradomiciliares
de esgotos gerados.

PRoMotoRes do desenVolVIMento
local

GRI 4.12 taRIfa socIal

É um instrumento de compensação social
que visa fornecer serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário de
qualidade, com equidade, porém  a baixo
custo, para a população carente comprova-
damente inscritos no Programa de Bolsa Fa-
mília,  no âmbito de atuação da Embasa. 
Da mesma forma, para o cálculo da quanti-

dade de usuários multiplica-se pela estima-
tiva de moradores por economia, ou seja 3,5,
o que dá um total de, aproximadamente,
1,33 milhões de habitantes beneficiados com
essa tarifa especial, até dezembro  de 2010.

Número de titulares, economias existen-
tes, incluídos como Tarifa Social:

GRI4.12  taRIfa fIlantRóPIca

Iniciativa de fornecer os serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário de qualidade, com
equidade, porém com tarifa diferenciada reduzida,
para atender entidades enquadradas legalmente
como filantrópicas, buscando contribuir socialmente
para ações de voluntariado sem fins lucrativos.

GRI 4.12  aPRendendo  a usaR

Encontro mensais com grandes consumidores,
administradores de condomínio, condôminos,
construtores com o objetivo de promover a cons-
cientização, através da educação e instrução da
sociedade para o consumo consciente, evitando o
desperdício de água, atualização correta dos des-
pejos na rede de esgoto, as vantagens da ligação
individualizada e outros assuntos pertinentes.

GRI so5 

A Embasa é a principal executora da Política de
Saneamento do Estado, no que tange à prestação
de serviços de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário. Atua de forma efetiva e cres-
cente nos fóruns de gestão participativa das
águas. Existem atualmente no estado da Bahia 14
Comitês de Bacias Hidrográficas, dos quais a Em-
basa possui representantes eleitos e com titula-
ridade em 13 deles. Desses Comitês, nove são
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constituídos e organizados e estão em
plena atividade: Leste, Salitre, Itapicuru,
Corrente, Contas, Grande, Verde/Jacaré,
Recôncavo Norte/Inhambupe, Para-
guaçu. Em 2010, a Embasa assegurou a
eleição e posse como membro titular nos
quatro novos Comitês criados: Recôn-
cavo Sul, Peruípe/Itanhém e Jucuruçu,
Frades/Buranhém/ Santo Antônio e Pa-
ramirin/Santo Onofre. 
A Embasa possui ainda participação no Co-

mitê de bacia do Rio São Francisco, sendo
este um Comitê de bacia de escala federal,
além de também atuar como membro dos
Conselhos Gestores das Unidades de Con-
servação do Joanes/Ipitanga, Litoral Norte,
Lagoas de Guarajuba/Capivara, Baía de
Todos os Santos, Mangue Seco e Santo An-
tônio. Em 2010, a Secretaria de Meio Am-
biente criou novos Conselhos Gestores
entre os quais a Embasa foi eleita como

membro titular nos
Conselhos Gestores Ca-

raíva Trancoso, Parque
Metropolitano de Pituaçu, Serra do

Ouro, Costa de Itacaré/Serra Grande, Lagoa
Encantada/Rio Almada, Parque Estadual
Serra do Conduru, Estação Ecológica Esta-
dual de Wenceslau Guimarães.

Participa também da Comissão Gestora do Açude
Público do Truvisco - Licínio de Almeida, Caculé e
Rio do Antonio, Wenceslau Guimarães — CG
EEEWG —, na categoria Órgão Público; em reu-
niões e discussões sobre a Revisão da Portaria nº
518/04 do MS, referente ao Controle e Vigilância
da Qualidade da Água; em reuniões para elabora-
ção do Plano Municipal de Saneamento de Barrei-
ras, Canápolis, Brejolândia, Santana, Serra Dourada
e Tabocas do Brejo, Velho e Salvador; na dissemi-
nação da política de saneamento básico com o
Projeto de Educação Ambiental e Mobilização So-
cial em Saneamento — PEAMSS — em 13 municí-
pios baianos pertencentes às Superintendências,
norte e sul, obedecendo às diretrizes propostas
pelo Ministério das Cidades e as Leis de Sanea-
mento Básico Federal nº 11.445/07 e Estadual nº
11.172/08, enfatizando os princípios do controle
social, universalização do acesso, transversalidade
e integralidade, além do incentivo à participação
comunitária; em reuniões e discussões sobre a Re-
visão da Portaria nº 518/04 do MS, referente ao
Controle e Vigilância da Qualidade da Água; parce-
rias com as Associações (Movimento Unificado das
Associações de Vitória da Conquista).
Em consonância com o importante papel que a Em-

basa desempenha na gestão ambiental do Estado,
em especial das águas, a empresa participa de diver-
sos Grupos de Trabalho e Câmaras Técnicas relacio-



nadas com suas áreas de atuação. Em par-
ceria com outras instituições de meio am-
biente, contribui para a concepção de
projetos e políticas públicas, sempre pon-
tuando o papel crucial da gestão dos recur-
sos hídricos para a qualidade de vida das
comunidades e para a sustentabilidade
local e regional. 

GRI ec7 A Embasa é parcialmente derro-
gada pelas normas de direito público, tendo
tal particularidade reflexo na composição da
governança, notadamente no quadro de
pessoal, cuja contratação decorre de con-
curso público. Assim, excetuados os percen-
tuais de vagas legalmente destinados aos
portadores de deficiência, não são contem-
pladas e/ou valorizadas as diversidades so-
ciais, étnicas e culturais, ou quaisquer

outras, quando da formação do corpo de emprega-
dos, decorrência de princípios constitucionais. Nesse
sentido, os órgãos que compõem a governança cor-
porativa têm prejudicada, em sua composição, a re-
presentatividade das diversidades, haja vista a
vinculação aos referidos princípios. Todavia, a estru-
tura de governança atende aos objetivos da organi-
zação e favorece a execução de nossas estratégias
para a universalização dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário em todo o estado.
Segundo a revista Isto É Dinheiro, a Embasa figurou
entre as cinco melhores empresas do setor em go-
vernança corporativa no exercício de 2010.
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CRESCIMENTO ECONôMICO
Nessa perspectiva é possível verificar se a estratégia
da organização está contribuindo para a sua susten-
tabilidade e, com isso, para a concretização dos obje-
tivos voltados à sociedade.

PeRsPectIVa fInanceIRa

Universalização &
Satisfação dos Usuários



IndIcadoRes 
econôMIco-fInanceIRos

As demonstrações financeiras da Empresa
indicam um crescimento consistente da re-
ceita bruta, assim como da receita líquida.

A receita operacional bruta atingiu 1,452
bilhão de reais, 15,2% superior ao 1,261 bi-
lhão alcançado em 2009. A receita opera-
cional líquida alcançou 1,301 bilhão de
reais, 14,3% acima dos1,138 bilhão de reais
atingidos no exercício anterior. Contribuí-
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ram para esse resultado o reajuste de 6,91% na tarifa
média, homologado pela Comissão de Regulação
dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Es-
tado da Bahia — Coresab —, vigente a partir do mês
de maio/2010 e se refletindo no faturamento dos
meses subseqüentes, e o incremento de 5,08% no
volume faturado de água e 5,99% no volume fatu-
rado de esgoto, totalizando um aumento global de
5,32% resultante do faturamento das novas ligações
executadas no período (130 mil de água e 50 mil de
esgoto) e de ações visando aumentar o nível e a efi-
ciência da hidrometração.

O exercício de 2010 foi encerrado com um
patrimônio líquido de R$ 4,4 bilhões (R$
4,1 bilhões em 2009)



O Índice de Eficiência Operacional – IEO —
é o indicador utilizado no Planejamento Es-
tratégico da Embasa e reflete os resultados
da perspectiva financeira. Ele é a relação
entre as entradas de recursos (oriundos da
prestação de serviços de água e esgoto, dos
rendimentos de aplicações financeiras e do
ressarcimento de despesas) e os gastos de-
sembolsáveis com recursos próprios (exceto
investimentos, serviço da dívida de financia-
mentos, programa de participação nos re-
sultados e pagamentos relativos a questões
cíveis), apurados pelo fluxo de caixa mensal.
Após anos consecutivos sem lograr alcançar

as metas estabelecidas para o IEO, estas foram
ultrapassadas seguidamente, em 2007 e
2008. Em 2009, fixou-se uma meta ambiciosa,
não atingida principalmente pelo aumento da
inadimplência de órgãos públicos, que afetou
negativamente o índice previsto de eficiência
da arrecadação, e pelos gastos além dos pre-
vistos com processos trabalhistas e serviços de
terceiros. Todavia, em 2010, a meta foi am-
plamente ultrapassada, devido principal-

mente à retomada de pagamentos de contas de água
e esgoto de órgãos públicos, o que acarretou um índice
de eficiência da arrecadação superior à previsão.
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Em busca da universali-
zação dos serviços de
água e esgoto a Embasa
investiu¹, em 2010, 643
milhões de reais, 55% a
mais do que foi inves-
tido em 2009.

¹Investimentos apurados pelo regime de caixa e não incluem despesas capitalizáveis e juros
de financiamento no período de carência.



Mais da metade dos recursos aplicados
em infra-estrutura destinaram-se a obras
de esgotamento sanitário, totalizando 386
milhões de reais. Em obras de abasteci-
mento de água foram investidos 237 mi-
lhões e em desenvolvimento institucional
foram aplicados 20 milhões de reais.

As tabelas a seguir detalham os recursos aplica-
dos em 2010 por município.
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Os valores investidos foram provenientes
de diversas fontes, sendo os maiores mon-
tantes oriundos de recursos próprios da
Embasa, OGU/PAC, Caixa Econômica Fede-
ral e Royalties.



Captar recursos externos e
garantir a aplicação eficiente
dos investimentos previstos
é um dos objetivos estraté-
gicos da Empresa.
Para tanto, está inserido em

seu planejamento o indica-
dor Índice de Realização de
Investimentos Total, que ex-
pressa a capacidade interna
de aplicar os recursos desti-
nados a obras.
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Num contexto onde há uma exigência cres-
cente da qualificação dos gastos públicos, o
grande desejo é realizar os investimentos
programados de modo eficaz, de forma a
permitir a captação de novos recursos. Tal
desejo foi alcançado em 2010, tendo o indi-
cador atingido o valor de 104%.
No âmbito do PAC, em 2010 os valores fatu-

rados foram conforme composição ao lado:

A riqueza de um país pode ser obtida pela
soma dos valores agregados pelos seus
agentes econômicos, ou seja pelas pessoas
físicas e, pessoas jurídicas cujas atividades
possuam fins lucrativos, governo, associa-
ções, fundações, demais entidades cujas
atividades não possuam fins lucrativos. O
somatório dos valores agregados por todos
esses agentes é conhecido pelo nome de
Produto Interno Bruto (PIB)
A Demonstração de Valor Adicionado (DVA)

indica a riqueza gerada por uma empresa du-
rante um determinado período, sendo apu-
rada da seguinte forma: receita pelo regime
de competência (-) o valor de compra (custo)
de outras empresas. Alguns países exigem
que as empresas internacionais que desejam
ali instalar demonstrem qual o valor adicio-
nado que pretendem gerar. Para estes países
não é interessante do ponto de vista social, a
empresa produzir muito importando muito.
É fundamental se medir além da nova riqueza
gerada pela empresa (valor adicionado), a
forma de distribuição dessa riqueza.
A DVA indica, as parcelas da riqueza que

são apropriadas aos sócios ou acionistas,
aos demais capitalistas que financiam a
entidade (capital de terceiros), aos em-
pregados e, finalmente, a parte que fica
com o governo  sob a forma de impostos.

GRI ec4 O Estado da Bahia, de acordo
com o Art. 1º do Decreto 6.734 de se-
tembro de 1997, concede crédito pre-
sumido do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços —ICMS — nas
operações efetuadas pela Embasa.
Este crédito visa fortalecer política de pro-

moção do desenvolvimento do Estado da
Bahia. A Embasa, sociedade de economia
mista, cuja participação acionária do Es-
tado da Bahia é de 99,65% é beneficiária
deste benefício sob a forma de subvenção
governamental, que totalizou em 2010 o
montante de R$ 58.994 mil.

71

deMonstRação de ValoR adIcIonado 



Biodiversidade &
Gestão de impactos

Universalização &
Satisfação dos Usuários



Gestão aMbIental

O acompanhamento e fiscalização do cum-
primento das condicionantes das licenças
ambientais, do desempenho ambiental da
empresa e das ações que visem minimizar
os impactos no meio ambiente resultantes
das obras e operação dos sistemas é feito na
Embasa por meio da Comissão Técnica de
Garantia Ambiental — CTGA — abrigada na
estrutura da Superintendência de Meio Am-
biente e Projetos — EP. A CTGA é composta
por 23 membros representantes das diver-
sas diretorias e coordena os 26 Comitês de
Gestão Ambiental — CGA —, criados nas
Unidades Regionais.
A implantação e operação de sistemas de

abastecimento de água e de esgotamento
sanitário são consideradas atividades po-
tencialmente poluidoras pela legislação
ambiental vigente, estando, portanto, su-
jeitas ao licenciamento ambiental.
Dessa forma, os sistemas que vêm sendo

implantados pela Embasa são condiciona-
dos ao licenciamento ambiental, sendo
todo o procedimento elaborado por téc-
nicos especializados e referendado pela

CTGA. Durante os processos de implantação e ope-
ração dos sistemas, são avaliados os condicionan-
tes das licenças e enviados ao Instituto de Meio
Ambiente — IMA — as evidências de seu cumpri-
mento. Para regularizar a situação dos sistemas
mais antigos, não licenciados, a Embasa celebrou
com o IMA um Termo de Compromisso com vigên-
cia até dezembro de 2014. 
As captações de água e os lançamentos de efluen-

tes provenientes das estações de tratamento de es-
goto em rios estaduais são outorgadas junto ao
Instituto de Gestão das Águas e Clima — INGÁ —,
ou junto à Agência Nacional de Águas — ANA —,
para rios federais. Esse procedimento visa a garantir
os usos múltiplos das águas, conforme preconiza a
Lei n° 9433/97, e assegurar a manutenção da dis-
ponibilidade hídrica para o abastecimento humano
— prioritário sobre os demais usos.
A Embasa possui um Sistema de Acompanhamento

de Requisitos Legais — Sisleg —, que mantém atua-
lizado o conjunto de requisitos (Leis, Decretos, Reso-
luções e Normas, dentre outros) a que está
submetida, possibilitando agilidade na adaptação às
mudanças e atualizações da legislação em vigor.

GRI en 14, 22 e 26 — A Embasa, desde 2009, vem
realizando o levantamento de aspectos e impactos
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ambientais relacionados às atividades de
todas as Unidades Regionais e Diretorias.
A qualidade das informações obtidas na
avaliação de aspectos ambientais deter-
mina o sucesso na implantação de um sis-
tema de gestão ambiental, conforme a
NBR ISO 14001. 
Para este estudo, foram realizadas visitas

às unidades localizadas nos 360 municí-
pios onde atua e os aspectos ambientais
referentes às atividades executadas no
local foram identificados. Os impactos am-
bientais associados a esses aspectos foram
avaliados segundo critérios ambientais e
sócio-econômicos. Para aqueles aponta-
dos como significativos, foram propostas
medidas de controle ambiental.
O levantamento dos aspectos e impactos am-

bientais teve como desdobramento a implan-
tação do Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos — PGRS — na Embasa, cuja
implantação iniciou-se em agosto de 2010 e
encontra-se em andamento. 
O PGRS tem o objetivo de minimizar a ge-

ração de resíduos na fonte, adequar sua se-
gregação na origem, controlar e reduzir
riscos ao meio ambiente e assegurar o cor-
reto manuseio e disposição final dos resí-
duos, em conformidade com a legislação.
Para isto, técnicas e procedimentos que
visam reduzir a geração dos resíduos serão
implementados, além da classificação, quan-
tificação, segregação por classe, identifica-
ção, estocagem temporária e destinação
final adequada. 
Durante a implantação do PGRS nas uni-

dades regionais/diretorias, os resíduos
serão classificados de acordo com a NBR
10.004/04. Aqueles passíveis de recicla-
gem serão encaminhados para as coope-
rativas locais e os resíduos perigosos
(óleos, estopa com graxa, resto de análises
dos laboratórios, lâmpadas de vapor de
mercúrio, baterias automotivas, etc.) são
encaminhados para empresas de incinera-
ção/co-processamento. Além de gerenciar

os resíduos gerados, o
PGRS oferece treina-

mentos técnicos para os
funcionários da empresa e

terceirizados visando suas conscien-
tizações para o assunto. Além de se ade-
quar à Lei 12.305/2010, que estabelece a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, o
programa tem por objetivos evitar aciden-

tes e contaminações; evitar gastos com multas; me-
lhorar a imagem da empresa e evitar a formação
de passivos ambientais.

Além deste dispositivo a Embasa busca mitigar
impactos negativos e maximizar impactos posi-
tivos adotando as seguintes medidas:

Mecanismos para minimizar impactos ambien-
tais negativos:

Identificação e quantificação dos resíduos de
Classe I, Classe II A e Classe II B, gerados nas Uni-
dades/Departamentos;

Disponibilização, em todas as áreas, de recipien-
tes, baias e locais reservados para o acondicio-
namento e estocagem temporária dos resíduos;

Verificação, junto a área de segurança, do moni-
toramento das emissões sonoras e o tratamento
das reclamações pertinentes;

Monitoramento mensal de fumaça preta de veí-
culos e equipamentos movidos a diesel;

Verificação das modificações nos programas, proje-
tos, novas instalações, novos produtos químicos em



andamento na área para a identificação
dos aspectos/impactos e perigos/riscos, le-
vando em conta as questões ambientais;

Elaboração e implantação do plano de
monitoramento de efluentes;

Atuação junto ao setor competente no
processo de aquisição das licenças ope-
racionais das Unidades;

Mudança de metodologia de análise dentro
do Controle de Qualidade das amostras de
água e de efluentes, para reduzir em quan-
tidade e qualidade os riscos, impactos.

Mecanismos para maximizar impactos
ambientais positivos:

Promover o desenvolvimento e a capa-
citação dos empregados na área de
Qualidade e Meio Ambiente;

Implantar sinalização (Qualidade, Segu-
rança, Meio Ambiente);

Elaboração e desenvolvimento de projetos
e programas socioambientais dentro dos
padrões atuais de transversalidade, integra-
lidade, controle social e sustentabilidade
ambiental, com efetiva gestão participativa.

Com o intuito de modernizar sua estratégia cor-
porativa de gestão ambiental e buscar aderência
com os novos paradigmas da sustentabilidade
global, a Embasa estabeleceu como meta a rea-
lização de seu primeiro Inventário de Emissões
de Gases do Efeito Estufa. Para tanto, os esforços
da empresa, juntamente com a empresa de con-
sultoria contratada, encontram-se atualmente
em fase de contratação dos serviços.

MonItoRaMento das ÁGuas 
e PRoteção dos ManancIaIs

A Embasa executa o Programa de Monitoramento
Georreferenciado de Mananciais, o qual contem-
pla dois subprogramas distintos, um voltado para
monitoração dos pontos de captação de água das
Estações de Tratamento de Água (ETA) e outro que
visa monitorar a eficiência das Estações de Trata-
mento de Esgoto (ETE) e o impacto, para a biodi-
versidade aquática, do lançamento dos efluentes
tratados no corpo receptor.
A empresa realiza regularmente inspeções nas

Áreas de Preservação Permanente (APP) dos
mananciais, especialmente os localizados na Re-
gião Metropolitana de Salvador, em conjunto
com técnicos do Instituto de Meio Ambiente
(IMA), com gestores das Áreas de Proteção Am-
biental (APA), com a Companhia de Polícia de
Proteção Ambiental (COPPA) e de órgãos muni-
cipais responsáveis pelo controle do uso e ocu-
pação do solo. Durante o ano de 2010, somente
nos Rios Joanes e Ipitanga foram realizadas 10
(dez) inspeções as quais objetivaram coibir a su-
pressão de vegetação em áreas protegidas e o
uso do solo por atividades não conformes.

bIodIVeRsIdade e Gestão de IMPactos

GRI en 14 

A Embasa possui unidades constituintes de sis-
temas de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário distribuídos por todos os cantos
do Estado da Bahia. A implantação dessas uni-
dades dos sistemas acarreta, inevitavelmente,
impactos diretos ou indiretos na biodiversidade
local ou regional. Tais impactos são decorrentes,
em sua maioria, da mudança do uso do solo oca-
sionada pelas obras de implantação (escavações
de terra e outras intervenções físicas associadas)
e pelo alagamento de áreas para a constituição
dos reservatórios das barragens.
Além de avaliar diversas alternativas locacionais para

as unidades dos sistemas que serão implantados,
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dando prioridades a áreas já antropizadas
ou que apresentam menor diversidade bio-
lógica, a Embasa realiza ações de recupera-
ção de áreas degradadas, recomposição de
matas ciliares e resgate de fauna e flora.

Os Planos de Recuperação de Área Degradada
— PRAD — são adotados quando a área de-
gradada possui dimensão considerável e ge-
ralmente é aplicável a áreas de empréstimo,
ou seja, em jazidas. Nos demais casos (áreas
de ETE, ETA, EE, adutoras e/ou emissário)
fazem-se planos para implantações de cintu-
rões verde, cercas vivas, paisagismo (jardina-
gem) e implantação de grama nos taludes das
lagoas, nos casos das ETE. Para as situações
onde é requerido o PRAD, a Embasa elabora
os projetos onde consta todo o procedimento
de preparo e correção do solo, controle de
pragas, plantio e acompanhamento do de-

senvolvimento da ve-
getação, entre outros.

Em 2010 foram elabo-
rados projetos para Recupera-

ção de Áreas Degradadas destinados à
recuperação da jazida do SES de Muri-
tiba, reabilitação florestal da APP no en-
torno do lago da Barragem do Rio da

Dona, em Santo Antônio de Jesus, reabilitação flo-
restal na área de influência direta da captação do
rio Saubara, reabilitação florestal nas margens do
Rio da Prata em Seabra.

As matas ciliares além de protegerem os manan-
ciais do carreamento de materiais indesejados e
do assoreamento, funcionam também como
corredores ecológicos na proteção, abrigo e ali-
mentação dos animais silvestres. Dessa forma,
permitem o encontro de indivíduos da mesma
espécie, garantindo sua perpetuação e a manu-
tenção da biodiversidade existente no local.
A sombra produzida e a diminuição das temperaturas

são fatores contribuintes para minimizar a evaporação,
além de fornecer proteção à fauna aquática do ma-
nancial, produzindo nichos adequados a desova, ali-
mentação, abrigo e proteção dos alevinos.
Na reabilitação das matas ciliares, a Embasa tem a

preocupação de introduzir plantas de relevante valor
ecológico, histórico e/ou econômico que constam na
lista do IBAMA como em fase de extinção, com pro-
pósito de garantir a perpetuação da biodiversidade
dos diversos biomas existentes na Bahia.

Para construção de barragens é elaborado um
plano de ação de resgate da flora e da fauna a ser
executado concomitantemente com a supressão



da vegetação existente na área a ser inun-
dada. Todos os indivíduos das espécies lo-
calizadas, tanto da fauna como da flora,
são conduzidas para o centro de triagem
onde são averiguadas possíveis doenças
ou traumas e em seguida encaminhadas
para locais adequados de soltura, no caso
da fauna. Quanto à flora, as espécies
ainda em desenvolvimento são coletadas
por técnicos especializados e conduzidas
para viveiros onde permanecerão por de-
terminado tempo para adaptação, rustifi-
cação e posterior plantio nas áreas de APP
da própria barragem. Este trabalho será
realizado em 2011 na Barragem de Mu-
lungu do Morro e já foram iniciados os
serviços de resgate na bacia hidráulica da
Barragem da Lagoa da Torta, em Igaporã.
Em 2010, dando continuidade ao Projeto de

Revitalização e Gestão Ambiental dos Ma-
nanciais do Sistema Joanes/Ipitanga — Sigam
—, foram previstas e realizadas a batimetria
da represa e o cadastro de fontes de poluição
da área de influência do reservatório da Bar-
ragem de Joanes I. As informações levantadas
nesse cadastro de fontes de poluição subsi-
diaram o módulo de geoprocessamento do
Sigam na forma de banco de dados. 
O Sigam é um protótipo de sistema que uti-

liza a bacia hidrográfica como unidade de
planejamento. O sistema utiliza a bacia do
Joanes I como objeto piloto, mas está pre-
vista a sua ampliação para todas as bacias
do Estado e possibilitará o monitoramento
onlineda qualidade das águas do reservató-
rio. Automaticamente, o sistema utilizará os
resultados das análises realizadas pelo La-
boratório Central da Embasa e gerará rela-
tórios que retratam o Índice de Qualidade
da Água Bruta —IQA — e o comportamento
histórico de cada parâmetro em determi-
nado ponto de monitoração. Os resultados
obtidos serão correlacionados com as fontes
de poluição existentes na área de influência
do reservatório por meio do módulo de geo-
processamento do sistema. Com base nes-
sas informações, serão realizadas inspeções
aos locais e encaminhados relatórios às par-
tes interessadas. O Sigam também propor-
ciona que informações técnicas, obtidas
através de inspeções ao campo e colhidas
por meio bibliográfico, sejam cadastradas
no sistema e mantidas num banco de dados
sobre o local avaliado. Este arsenal de infor-
mações subsidia o processo de tomada de

decisão na gestão dos recursos hídricos.
A reabilitação das matas ciliares tem como obje-

tivo principal a preservação e manutenção da qua-
lidade da água do manancial. Esta vegetação pode
ser considerada como o primeiro filtro que retém
as impurezas conduzidas nas recargas das bacias
hidráulicas. Excrementos, excesso de fertilizantes
e agrotóxicos utilizados pela agricultura nos arre-
dores, areia e terra conduzida das áreas desnudas
são filtrados pala vegetação ciliar, evitando que
esses materiais atinjam os mananciais. Além disso,
através do emaranhado das suas raízes, as matas
ciliares previnem o tombamento dos barrancos
sobre o leito dos rios, evitando seu assoreamento. 
A Embasa seleciona as áreas prioritárias a serem be-

neficiadas, atende às condicionantes estabelecidos
pelo IMA e elabora os projetos de recomposição flo-
restal das matas ciliares, compreendendo: largura da
faixa a ser recuperada para atender à legislação, prio-
ridades das áreas a serem recuperadas, cadastro e vi-
sita aos agricultores ribeirinhos e elaboração  do plano
de ação e estratégia para beneficiamento da área.

No decorrer de 2010, foram implantados 30 hec-
tares de matas ciliares no entorno do lago da Barra-
gem do Rio da Dona além de ter sido elaborado
projeto para mais 30 hectares, em 2011. Diversos
outros projetos para reabilitação das matas ciliares
foram realizados, tais como: plantio de oito hectares
nas nascentes do Rio Jacuípe, em Morro do Chapéu;
oito hectares nas margens do Rio da Prata, em Sea-
bra; quatro hectares na área de influência do Rio
Saubara, no município de mesmo nome.
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Os dez princípios básicos do
Pacto Global

dIReItos HuManos
1.Respeitar e proteger os direitos humanos;
2.Impedir violação de direitos humanos;

dIReItos do tRabalHo
3.Apoiar a liberdade de associação no trabalho;
4.Abolir o trabalho forçado;
5.Abolir o trabalho infantil;
6.Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho;

PRoteção aMbIental
7.Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
8.Promover a responsabilidade ambiental;
9.Desenvolver tecnologias que não agridam o meio ambiente;

contRa a coRRuPção
10.Combater a corrupção em todas as suas formas,  inclusive extorsão e propina.
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Ao longo de todo o
relatório

Não ocorreram mudanças
referentes ao porte ou parti-
cipação acionária em 2010
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1 e 3

1

1
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1 e 6
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1 e 6

1 e 3

1 e 5

1, 2, 4, 5 e 6

1, 2 e 4

1, 7, 8 e 9

8 A Embasa atua em
consonância             
com as políticas e
objetivos de  susten-
tabilidade e as polí-
ticas públicas
ligadas ao tema.
Participa ativamente
do Sistema
Nacional e Estadual de
Gerenciamento de re-
cursos Hídricos

Nos contratos de inves-
timentos significativos
da Embasa estão incluí-
das clausulas referentes
ao direitos humanos.
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