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INDICADORES 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Atendimento 
Índices de atendimento em 
água** % 87,5 86,1 89,5 98,0 96,0 93,0 89,0

Índices de atendimento em 
coleta de esgoto** % 33,0 31,2 31,2 38,0 35,0 34,0 32,0

Índice de tratamento do esgoto 
coletado % 100 100 100 100 100 100 100

População residente atendida 
com coleta de esgoto** mil hab 4.347 4.090 3.845 3.938 3.609 3.452 3.193

População residente atendida 
com abastecimento de água** mil hab 11.540 11.290 11.030 11.841 11.350 10.875 10.431

Operacional – Abastecimento de Água 
Ligações de água mil 3.271 3.137 3.006 2.888 2.749 2.618 2.515
Extensão de rede de água km 35.810 34.074 31.233 30.627 29.521 28.657 27.383
ETAS - Estações de tratamento 
de água un. 454 441 436 429 426 

Perdas de água % 39 39,3 37,9 36.8 35,7 36,7 36,3

Perdas de água por ligação litro / 
(lig x dia) 275,1 282,6 274,5 270.7 273 297 299

Índice de hidrometração % 97,0 96,4 95,4 93.8 91 86,8 87,4
Volume produzido de água milhão m³ 702 693 678 660 658 655 639
Volume anual captado milhão m³ 755 740 726 707 703 699 681
Volume anual consumido milhão m³ 397 394 395 391 399 394 389
Volume anual micromedido milhão m³ 371 365 362 352 349 325 313
Volume anual faturado de água milhão m³ 541 525 520 506 499 477 475
Volume anual faturado de água 
(exceto contratos especiais) milhão m³ 495 481 475 462 452 430 424

Volume anual faturado de 
contratos especiais milhão m³ 46 44 45 44 46 46 51

Número de sistemas de água un 417 426 420 417 410 403 410
Águas não faturadas % 25 26,3 29,1 29,4 30,6 33,3 32,9
Número de empregados 
próprios un. 5.035 4.871 5.107 4.681 3.961 3.587 3.671

Índice de produtividade de 
pessoal total * 

lig. ativas/ 
empregado 410 372 750 775 866 906 844

Operacional – Esgotamento Sanitário 
Ligações de esgoto mil 1.000 908 825 749 682 632 579
Extensão de rede de esgoto km 8.154 6.810 6.546 6.434 6.264 5.969 5.808
ETEs - Estações de tratamento 
de esgoto un. 313 285 241 225 217 – –

Volume anual coletado nos 
imóveis milhão m³ 201 190 181 174 167 163 157

Volume anual coletado em 
outras fontes milhão m³ 42 53 45 10 10 15 25

Volume faturado de esgoto milhão m³ 209 195 185 177 171 160 154
Volume anual tratado milhão m³ 241 241 225 182 175 176 180
Rede coletora em operação km 8.154 6.810 6.546 6.434 6.264 5.969 5.808

 

  



 

 

INDICADORES 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Operacional – Financeiro 
Receita operacional bruta de 
serviços 

milhão de 
reais 2.246 2.082 1.907 1.667 1.452 1.261 1.094

Receita operacional líquida milhão de 
reais 2.050 1.899 1.737 1.528 1.360 1.179 1021

EBTIDA milhão de 
reais 438,8 428,4 383,6 328,6 377,7 321,1 125,3

Margem EBTIDA % da receita 
líquida 21,4 22,6 22,1 21,5 27,8 27,2 12,3

Resultado operacional milhão de 
reais 151,03 136,6 145,1 97 195,96 264,7 -154,3

Margem operacional % da receita 
líquida 7,9 8,3 7,4 5,3 6,9 5,1 -11,2

Resultado (lucro/prejuízo) milhão de 
reais 63,3 96,3 147,8 86,5 162,1 338 -144,1

Margem líquida % da receita 
líquida 3,1 5,1 8,5 5,7 11,9 28,7 -14,1

Dívida líquida por EBTIDA múltiplo 2,28 2,08 2,16 1,72 0,75 0,40 1,75
Dívida líquida por patrimônio 
líquido % 19,91 18,17 17,36 12,34 6,48 3,09 5,85

Investimento milhão de 
reais 510 527 673 489 643 416 125

Operacional – Ambiental 
Consumo total de eletricidade terajoule (TJ) – 2.533 2.391 2.246 2.238 2.223 2.298
Consumo de eletricidade/m³ de 
água produzida kWh/m³ – 0,88 0,83 0,82 0,85 0,85 0,91

Papel A4 reciclado por total de 
papel A4 utilizado % – 22,5 30 22 28 13 9

Quantidade de papel A4 
utilizado por empregado 

folhas/ 
(empregado 

x ano) 
– 5.025 4.395 5.141 4.354 5.005 4.840

Percepção pública positiva da 
responsabilidade ambiental da 
Embasa 

% – 48,4 48,4 52,3 50 48 –

Operacional – Social 
Taxa de frequência de acidentes 
com afastamento 

acidentes/ 
milhão horas 
trabalhadas 

2,24 1,45 3,94 3 2,01 1,6 3,27

Valor investido em programas 
sociais internos 

milhão de 
reais – 246 212 178 152 126,1 101,52

Valor investido em programas 
sociais internos 

% da receita 
líquida – 10,06 8,93 9,47 11,68 11,08 10,27

Valor investido em programas 
sociais e ambientais externos 

milhão de 
reais – 306 252 181 160,2 133,25 114,26

Valor investido em programas 
sociais e ambientais externos 

% da receita 
líquida – 12,48 10,62 9,67 12,31 11,71 11,56

Percepção pública positiva da 
responsabilidade social da 
Embasa** 

% – 48,1 48,1 55,5 54 54 –

*A partir de 2013 calculado considerando pessoal total ( equivalente). 
** Valores de 2012 e 2013 calculados com nova metodologia 
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MENSAGEM DA DIRETORIA G4-1  

O ano de 2014 foi de grandes avanços para a Embasa. A empresa está comprome-
tida em manter seu bem consolidado crescimento com o fortalecimento de uma 
gestão corporativa orientada por diretrizes de sustentabilidade e investimentos 
no aprimoramento contínuo dos processos, ferramentas e soluções. 
Há razões para o otimismo. Neste ano, a Embasa aprovou sua Política de 
Sustentabilidade, instrumento que visa contribuir para o seu desenvolvimento de 
forma sustentável, a partir da adoção de uma postura social e ambientalmente 
responsável, por meio dos processos de incorporação e disseminação internos e 
externos dos conceitos de Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade 
como parte da sua cultura de gestão empresarial, estimulando usuários e 
fornecedores neste sentido. 
Dentre os eventos mais significativos do exercício, cabe destacar a ampliação do 
atendimento com os serviços de abastecimento de água para mais 507,9 mil 
pessoas e com esgotamento sanitário para mais 369,8 mil pessoas. Foram 
concluídas importantes obras de saneamento, como a adutora de Vitória da 
Conquista / Belo Campo / Tremedal (R$ 34,9 milhões), os sistemas de abasteci-
mento de água de Andorinha (R$ 13,3 milhões) e Dias D´Ávila (9,1 milhões), e os 
sistemas de esgotamento sanitário de São Francisco do Conde (R$ 7,6 milhões), 
Cruz das Almas (R$ 40,6 milhões), Paulo Afonso (R$ 94,9 milhões), Teixeira de 
Freitas (R$ 76,6 milhões), Cachoeira (R$ 11,1 milhões), Muritiba (R$ 17,8 
milhões) e Ipiaú (R$ 18,7 milhões). Essas ações contribuíram para a melhoria de 
vida de milhares de pessoas. 
Mesmo em condições adversas, a experiência da Embasa reafirma a convicção de 
que é possível alavancar o seu crescimento em bases sustentáveis.  
Com relação aos números do exercício, registramos que o Índice de Eficiência 
Operacional (IEO) obtido no ano de 2014 (1,384) superou a meta estabelecida 
pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - Agersa 
(1,310) e representa o principal direcionador da perspectiva financeira. A Embasa 
encerrou o exercício com a receita operacional líquida de serviços de R$ 2,05 
bilhões, indicando a continuidade do seu crescimento econômico.  
Neste ano, pela primeira vez, a Embasa reverteu prejuízos acumulados históricos. 
Em 2006, apresentava mais de R$ 1 bilhão de resultado negativo e, em 2014, 
alcançou lucros acumulados positivos de R$ 46,9 milhões. O resultado do 
exercício apresentou um lucro de R$ 63,3 milhões. 
Dentre os mais importantes reconhecimentos obtidos no período, destaca-se o 
“Troféu Transparência”, promovido pela Associação Nacional dos Executivos de 
Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), em parceria com a Fundação 
Instituto de Pesquisa Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) e com a Serasa 
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Experian, conquistado pelo quarto ano consecutivo, no âmbito das empresas de 
capital fechado. Trata-se de uma das premiações mais valorizadas pelo mercado 
de investidores e pelos executivos de finanças, administração e contabilidade do 
país, onde são avaliadas, de forma rigorosa, as práticas de transparência nas 
informações contábeis. A Embasa também foi eleita a “Empresa do Ano” pela 
Revista Saneamento Ambiental, obtendo a melhor pontuação entre as principais 
companhias de saneamento do país. 
A experiência e estratégia da Embasa permitiram confiança e a tranquilidade para 
conseguir transformar os desafios em novas oportunidades. Esta certeza está 
fundamentada na capacidade de trabalho e no comprometimento de seus 
colaboradores. Isso se traduz em uma relação ética e transparente na busca 
contínua pela excelência e proximidade com todos os públicos: colaboradores, 
clientes, acionistas, fornecedores e comunidade. 
A Embasa mantém o compromisso com a sustentabilidade empresarial, 
procurando integrar seus princípios básicos ao seu planejamento estratégico 
global.  Assim, reafirma o compromisso da empresa com o desenvolvimento 
sustentável, visando à promoção simultânea do crescimento econômico, da 
conservação ambiental e da justiça social, na perspectiva de assegurar que o 
anseio pelo progresso no presente não comprometa o futuro das próximas 
gerações. 
Dentro da visão de “estar entre as três empresas do Brasil que mais avançaram na 
universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário de modo sustentá-
vel”, é importante destacar os esforços da Embasa para ser considerada pela 
sociedade uma empresa social e ecologicamente responsável. As ações reportadas 
neste relatório reforçam e mostram, de forma transparente, que a sustentabilida-
de é levada a sério pela empresa. 
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Somos movidos pelo compromisso 
com o desenvolvimento sustentável, 
em consonância com a macro estratégia 
do governo do Estado para 
a universalização do acesso. 
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PERFIL G4-3, G4-4, G4-6, G4-7, G4-9 

I. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), é uma sociedade de 
economia mista de capital autorizado, pessoa jurídica de direito privado, tendo 
como acionista majoritário o governo do Estado da Bahia. Atua com os serviços 
de fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário 
distribuídos em 364 municípios do Estado da Bahia. 

Quadro nº 1 – Composição dos acionistas 

ACIONISTAS 
QUANTIDADE DE AÇÕES

ORDINÁ-
RIAS % PREFEREN-

CIAIS % TOTAL % 

Estado da Bahia 365.378.282 99,99% 197.370.778 99,09% 562.749.060 99,67%
Sociedade de Previdência 
Complementar da Dataprev 0 0,00% 488.708 0,25% 488.708 0,09%

Particulares pessoa jurídica 0 0,00% 31.294 0,02% 31.294 0,01%
União 33.333 0,01% 336.939 0,17% 370.272 0,07%
Municípios 0 0,00% 275.016 0,14% 275.016 0,05%
Dnocs – Departamento Nacional de 
Obras Contra a Seca 0 0,00% 116.878 0,06% 116.878 0,02%

Particulares pessoa física 117 0,00% 195.112 0,10% 195.229 0,03%
Outros órgãos federais 0 0,00% 57.035 0,03% 57.035 0,01%
Em tesouraria 0 0,00% 313.863 0,16% 313.863 0,06%
TOTAL 365.411.732 100% 199.185.623 100% 564.597.355 100%
1. Capital Subscrito e Integralizado: 3.997 milhões de reais. Atualizada conforme AGO/AGE 05/05/2014 
2. Valor Nominal por Ação: R$ 7,08 

Fonte: Departamento de Contabilidade/Embasa 

Missão G4-56  
Garantir o acesso aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, em cooperação com os municípios, buscando a universalização de 
modo sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o 
desenvolvimento do Estado. 

Visão 2015 
Estar entre as três empresas do Brasil que mais avançaram na universalização dos 
serviços de água e de esgotamento sanitário de modo sustentável. 

Visão 2030 
Universalizar os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na 
área de atuação da empresa de modo sustentável. 

Valores 
▶ Relação ética e transparente  ▶ Valorização dos seus colaboradores 
▶ Sinergia      ▶  Responsabilidade socioambiental 
 



Embasa | Relatório de Sustentabilidade 2014 

 

 

14 Perfil 

Figura nº 1 – Mapa dos municípios atendidos pela Embasa G4-8  

Fonte: Unidade de Planejamento e Gestão/Embasa 

RMS 
A.  CAMAÇARI 
A-01. Camaçari 
A-02. Dias d’Ávila 
A-03. Mata de São João 
B. CANDEIAS 
B-01. Candeias 
B-02. Madre de Deus 
B-03. Santo Amaro 
B-04. São Francisco do 

Conde 
B-05. São Sebastião do Passé 

B-06. Saubara 
C. UMB/UMF/UMJ/UML 
C-01. Lauro de Freitas 
C-02. Salvador 
C-03. Simões Filho 

REGIÃO NORTE 
D. ALAGOINHAS 
D-01. Acajutiba 
D-02. Adustina 
D-03. Antas 
D-04. Aporá 

D-05. Aramari 
D-06. Banzaê 
D-07. Cardeal da Silva 
D-08. Cícero Dantas 
D-09. Cipó 
D-10. Conde 
D-11. Crisópolis 
D-12. Entre Rios 
D-13. Esplanada 
D-14. Fátima 
D-15. Heliópolis 
D-16. Inhambupe 
D-17. Itanagra 

D-18. Itapicuru 
D-19. Jandaíra 
D-20. Nova Soure 
D-21. Novo Triunfo 
D-22. Olindina 
D-23. Ouriçangas 
D-24. Paripiranga 
D-25. Pedrão 
D-26. Pojuca 
D-27. Ribeira do Amparo 
D-28. Ribeira do Pombal 
D-29. Rio Real 
D-30. Sátiro Dias 
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D-31. Sítio do Quinto 
D-32. Tucano 
E. BARREIRAS 
E-01. Angical 
E-02. Baianópolis 
E-03. Barreiras 
E-04. Brejolândia 
E-05. Canápolis 
E-06. Catolândia 
E-07. Cotegipe 
E-08. Cristópolis 
E-09. Formosa do Rio Preto 
E-10. Ibotirama 
E-11. Luís Eduardo 

Magalhães 
E-12. Mansidão 
E-13. Morpará 
E-14. Muquém de S. 

Francisco 
E-15. Riachão das Neves 
E-16. Santana 
E-17. São Desidério 
E-18. Serra Dourada 
E-19. Tabocas do Brejo 

Velho 
E-20. Wanderley 
F. FEIRA DE SANTANA 
F-01. Água Fria 
F-02. Amélia Rodrigues 
F-03. Anguera 
F-04. Antônio Cardoso 
F-05. Araci 
F-06. Barrocas 
F-07. Biritinga 
F-08. Candeal 
F-09. Capela do Alto Alegre 
F-10. Conceição da Feira 
F-11. Conceição do Coité 
F-12. Conceição do Jacuípe 
F-13. Coração de Maria 
F-14. Feira de Santana 
F-15. Gavião 
F-16. Ichu 
F-17. Ipecaetá 
F-18. Irará 
F-19. Lamarão 
F-20. Nova Fátima 
F-21. Pé de Serra 
F-22. Pintadas 
F-23. Queimadas 
F-24. Retirolândia 
F-25. Riachão do Jacuípe 
F-26. Santa Bárbara 
F-27. Santaluz 
F-28. Santanópolis 
F-29. Santo Estêvão 
F-30. São Domingos 
F-31. São Gonçalo dos 

Campos 
F-32. Serra Preta 
F-33. Serrinha 
F-34. Tanquinho 
F-35. Teodoro Sampaio 
F-36. Teofilândia 
F-37. Terra Nova 
F-38. Valente 
G. IRECÊ 
G-01. América Dourada 
G-02. Barra do Mendes 
G-03. Barro Alto 
G-04. Cafarnaum 
G-05. Canarana 
G-06. Central 
G-07. Gentio do Ouro 
G-08. Ibipeba 
G-09. Ibititá 
G-10. Irecê 
G-11. Itaguaçu da Bahia 
G-12. João Dourado 
G-13. Jussara 
G-14. Lapão 
G-15. Morro do Chapéu 
G-16. Mulungu do Morro 
G-17. Ourolândia 
G-18. Presidente Dutra 
G-19. São Gabriel 

G-20. Souto Soares 
G-21. Tapiramutá 
G-22. Uibaí 
G-23. Umburanas 
G-24. Várzea Nova 
H. ITABERABA 
H-01. Andaraí 
H-02. Baixa Grande 
H-03. Boa Vista do Tupim 
H-04. Boninal 
H-05. Bonito 
H-06. Brotas de Macaúbas 
H-07. Iaçu 
H-08. Ibiquera 
H-09. Ibitiara 
H-10. Ipirá 
H-11. Ipupiara 
H-12. Iraquara 
H-13. Itaberaba 
H-14. Itaeté 
H-15. Lajedinho 
H-16. Lençóis 
H-17. Macajuba 
H-18. Marcionílio Souza 
H-19. Nova Redenção 
H-20. Palmeiras 
H-21. Ruy Barbosa 
H-22. Seabra 
H-23. Utinga 
H-24. Wagner 
I. PAULO AFONSO 
I-01. Abaré 
I-02. Canudos 
I-03. Chorrochó 
I-04. Coronel João Sá 
I-05. Glória 
I-06. Jeremoabo 
I-07. Paulo Afonso 
I-08. Pedro Alexandre 
I-09. Santa Brígida 
J. SENHOR DO BONFIM 
J-01. Andorinha 
J-02. Antônio Gonçalves 
J-03. Caém 
J-04. Caldeirão Grande 
J-05. Campo Formoso 
J-06. Cansanção 
J-07. Capim Grosso 
J-08. Euclides da Cunha 
J-09. Filadélfia 
J-10. Itiúba 
J-11. Jacobina 
J-12. Jaguarari 
J-13. Mairi 
J-14. Miguel Calmon 
J-15. Mirangaba 
J-16. Monte Santo 
J-17. Mundo Novo 
J-18. Nordestina 
J-19. Piritiba 
J-20. Ponto Novo 
J-21. Quijingue 
J-22. Quixabeira 
J-23. São José do Jacuípe 
J-24. Saúde 
J-25. Senhor do Bonfim 
J-26. Serrolândia 
J-27. Uauá 
J-28. Várzea da Roça 
J-29. Várzea do Poço 

REGIÃO SUL 
K. CAETITÉ 
K-01. Botuporã 
K-02. Caculé 
K-03. Caetité 
K-04. Candiba 
K-05. Caturama 
K-06. Condeúba 
K-07. Cordeiros 
K-08. Guajeru 
K-09. Guanambi 
K-10. Ibiassucê 
K-11. Ibipitanga 
K-12. Iuiú 

K-13. Jacaraci 
K-14. Lagoa Real 
K-15. Licínio de Almeida 
K-16. Macaúbas 
K-17. Malhada 
K-18. Matina 
K-19. Mortugaba 
K-20. Palmas de Monte Alto 
K-21. Paramirim 
K-22. Pindaí 
K-23. Rio do Antônio 
K-24. Rio do Pires 
K-25. Tanque Novo 
L. ITABUNA 
L-01. Almadina 
L-02. Arataca 
L-03. Aurelino Leal 
L-04. Buerarema 
L-05. Camacan 
L-06. Camamu 
L-07. Canavieiras 
L-08. Coaraci 
L-09. Firmino Alves 
L-10. Floresta Azul 
L-11. Ibirapitanga 
L-12. Igrapiúna 
L-13. Ilhéus 
L-14. Itacaré 
L-15. Itaju do Colônia 
L-16. Itapé 
L-17. Itapitanga 
L-18. Maraú 
L-19. Mascote 
L-20. Pau Brasil 
L-21. Santa Cruz da Vitória 
L-22. Santa Luzia 
L-23. São José da Vitória 
L-24. Ubaitaba 
L-25. Una 
L-26. Uruçuca 
M. ITAMARAJU 
M-01. Alcobaça 
M-02. Belmonte 
M-03. Caravelas 
M-04. Eunápolis 
M-05. Guaratinga 
M-06. Ibirapuã 
M-07. Itabela 
M-08. Itagimirim 
M-09. Itamaraju 
M-10. Itanhém 
M-11. Itapebi 
M-12. Jucuruçu 
M-13. Lajedão 
M-14. Medeiros Neto 
M-15. Mucuri 
M-16. Nova Viçosa 
M-17. Porto Seguro 
M-18. Prado 
M-19. Santa Cruz Cabrália 
M-20. Teixeira de Freitas 
M-21. Vereda 
N. JEQUIÉ 
N-01. Aiquara 
N-02. Apuarema 
N-03. Barra do Rocha 
N-04. Brejões 
N-05. Cravolândia 
N-06. Dário Meira 
N-07. Gandu 
N-08. Gongogi 
N-09. Ibirataia 
N-10. Ipiaú 
N-11. Irajuba 
N-12. Iramaia 
N-13. Itagi 
N-14. Itagibá 
N-15. Itamari 
N-16. Itaquara 
N-17. Itiruçu 
N-18. Jaguaquara 
N-19. Jequié 
N-20. Jiquiriçá 
N-21. Jitaúna 
N-22. Lafaiete Coutinho 
N-23. Lajedo do Tabocal 

N-24. Manoel Vitorino 
N-25. Maracás 
N-26. Mutuípe 
N-27. Nova Ibiá 
N-28. Planaltino 
N-29. Santa Inês 
N-30. Ubaíra 
N-31. Ubatã 
N-32. Wenceslau Guimarães 
O. STO ANTÔNIO DE 

JESUS 
O-01. Amargosa 
O-02. Aratuípe 
O-03. Cabaceiras do 

Paraguaçu 
O-04. Cachoeira 
O-05. Cairu 
O-06. Castro Alves 
O-07. Conceição do Almeida 
O-08. Cruz das Almas 
O-09. Dom Macedo Costa 
O-10. Elísio Medrado 
O-11. Gov. Mangabeira 
O-12. Itaparica 
O-13. Itatim 
O-14. Ituberá 
O-15. Jaguaripe 
O-16. Laje 
O-17. Maragogipe 
O-18. Milagres 
O-19. Muniz Ferreira 
O-20. Muritiba 
O-21. Nazaré 
O-22. Nilo Peçanha 
O-23. Nova Itarana 
O-24. Piraí do Norte 
O-25. Presid. Tancredo Neves 
O-26. Rafael Jambeiro 
O-27. Salinas da Margarida 
O-28. Santa Teresinha 
O-29. Sto Antônio de Jesus 
O-30. São Felipe 
O-31. São Félix 
O-32. São Miguel das Matas 
O-33. Sapeaçu 
O-34. Teolândia 
O-35. Varzedo 
O-36. Vera Cruz 
P. VITÓRIA DA 

CONQUISTA 
P-01. Anagé 
P-02. Aracatu 
P-03. Barra da Estiva 
P-04. Barra do Choça 
P-05. Belo Campo 
P-06. Boa Nova 
P-07. Bom Jesus da Serra 
P-08. Brumado 
P-09. Caatiba 
P-10. Caetanos 
P-11. Cândido Sales 
P-12. Caraíbas 
P-13. Contendas do Sincorá 
P-14. Encruzilhada 
P-15. Ibicoara 
P-16. Ibicuí 
P-17. Iguaí 
P-18. Itambé 
P-19. Itarantim 
P-20. Ituaçu 
P-21. Jussiape 
P-22. Livramento de N. Sra. 
P-23. Maetinga 
P-24. Maiquinique 
P-25. Malhada de Pedras 
P-26. Mirante 
P-27. Nova Canaã 
P-28. Piripá 
P-29. Planalto 
P-30. Poções 
P-31. Potiraguá 
P-32. Presid. Jânio Quadros 
P-33. Rio de Contas 
P-34. Tanhaçu 
P-35. Tremedal 
P-36. Vitória da Conquista 
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II. SETOR DE SANEAMENTO E AMBIENTE REGULADO 

A promulgação da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, que estabelece as 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, posteriormente regulamentada 
pelo Decreto nº 7.217, de 21/06/2010, trouxe novos desafios para o setor. O 
princípio da universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento 
básico, em especial aos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
deve ser posto em prática a partir do planejamento prévio do titular dos serviços 
e da regulação. A prestação dos serviços pela empresa de saneamento deve 
atender as demandas da sociedade com eficiência, eficácia, qualidade e equilíbrio 
econômico-financeiro.  
Na mesma linha da lei nacional, a política estadual de saneamento básico - Lei nº 
11.172, de 01/12/2008, institui como princípio a regionalização da prestação dos 
serviços em economia de escala, ressaltando-se que a Embasa desempenha papel 
de prestadora regionalizada com atendimento em 364 municípios baianos. 
A lei estabeleceu, como um dos seus princípios, o fortalecimento da Embasa de 
forma a viabilizar o acesso de todos a estes serviços de saneamento básico, 
imbuindo-a no papel de principal executora da referida política. A lei estadual 
ainda estabelece que a empresa poderá subsidiar tecnicamente os municípios 
baianos na elaboração de seus Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB. 
Neste sentido, a Embasa vem apoiando os municípios baianos na formulação de 
PMSB mediante sua participação em comitês municipais e fornecimento de 
dados e informações sobre os sistemas operados. 
A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia da Bahia - Crea/BA estabeleceram convênio de cooperação técnica 
visando a capacitação e o assessoramento técnico para a elaboração de planos 
municipais de saneamento básico em 50 municípios baianos com menos de 
50.000 habitantes. Dos municípios selecionados, a Embasa presta serviço em 46 
deles. O cronograma do Programa Sanear Mais Bahia prevê um prazo de 14 
meses até a entrega dos PMSB concluídos. 
A política estadual de saneamento básico estimula a cooperação federativa para a 
prestação destes serviços públicos e para sua regulação e fiscalização por meio de 
consórcios públicos e de convênios de cooperação entre entes federados. Em 
relação à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, o convênio de cooperação pode autorizar que o município celebre 
contrato de programa diretamente com a Embasa. Neste sentido, em 2014, foram 
celebrados 11 convênios de cooperação, totalizando 67 convênios com 
municípios baianos.  
Em relação à regularização dos contratos de concessão, merece destaque a 
situação do município de Salvador, capital do Estado. Este contrato é considerado 
precário porque tem prazo indeterminado. Para iniciar a regularização do 
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contrato, o Estado da Bahia e o município de Salvador, com a interveniência da 
Embasa, assinaram em 22 de dezembro de 2009 convênio de cooperação entre 
entes federados para a gestão associada, referente à prestação do serviço público 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que possibilita negociar os 
termos do contrato de programa a ser celebrado entre o município e a Embasa. 
Tendo em vista as recentes decisões pelo Superior Tribunal Federal (STF) no 
Acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.842 que trata da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro e seus impactos com relação ao regime 
jurídico-constitucional das regiões metropolitanas, especialmente no que se 
refere ao saneamento básico, a Bahia inovou, em 2014, ao institucionalizar a 
criação da Entidade Metropolitana da Região Metropolitana de Salvador 
(EMRMS), dispondo, dentre outros aspectos, sobre sua estrutura de governança. 
Trata-se da primeira região metropolitana institucionalizada após a publicação 
do recente entendimento do STF, que atribuiu vários novos sentidos que não 
estavam expressos na Constituição Federal, relacionados às regiões metropolita-
nas, tais como a compulsoriedade, a possibilidade de estabelecimento pela lei 
complementar estadual de regime especial de exercício de competências 
municipais, dentre outros. 
Esta autarquia intergovernamental, com caráter deliberativo e normativo, tem 
por finalidade exercer competências relativas à integração do planejamento e da 
execução de funções públicas de interesse comum aos municípios da Região 
Metropolitana de Salvador (RMS), onde se inclui o saneamento básico. Sabe-se 
que município do Salvador tem se mostrado contrário a qualquer ação de 
integração no âmbito da região metropolitana. Corrobora-se a resistência do 
município do Salvador em integrar a Região Metropolitana de Salvador no fato 
deste município já ter ingressado como amicus curiæ nos autos da ADI nº 5155, 
com o objetivo de atacar a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 
41, de 13 de junho de 2014, do Estado da Bahia. Acontece que a maioria dos 
municípios da RMS, com a exceção de Salvador e Mata de São João, ingressaram 
como amicus curiæ nos autos da ADI nº 5155 requerendo a manutenção da 
EMRMS. Neste mesmo sentido ingressou como amicus curiæ a Associação 
Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), entidade que 
representa as principais companhias de saneamento do país. 
Fato é que a EMRMS tornou-se modelo para todo o país, abrindo a perspectiva 
do atendimento à população com mais eficiência por meio da instituição de ente 
com administração centralizada, que planeje as políticas públicas sobre um 
território definido e que coordene a execução de obras e serviços de interesse 
comum de toda a área. Importantes juristas já se manifestaram a favor da 
manutenção da EMRMS, bem como a Advocacia Geral da União (AGU), em 
parecer datado de 06/11/2014. 
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Reajuste Tarifário 
Conforme determina a Lei 11.445/2007, a Agência Reguladora de Saneamento 
Básico do Estado da Bahia (Agersa), no exercício da função de regulação, tem 
como um dos objetivos definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio 
econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 
mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços. Consubstanciado 
em estudo que objetivava atingir metas de universalização dos serviços de água e 
esgoto, foi concedido à Embasa, em 2011, um incremento real de tarifa de 7,45% 
nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, chamada de parcela da revisão extraordiná-
ria. 
A concessão da parcela integral da revisão extraordinária de 2011, qual seja 
7,45%, esteve sujeita à aplicação de índice redutor. Os valores realizados dos 
indicadores foram comparados às suas respectivas metas anuais, obtendo-se os 
percentuais de desempenho que, através da ponderação estabelecida, condicio-
nou o cálculo do índice redutor aplicado na parcela remanescente anual da 
revisão extraordinária prevista (Resolução Coresab 001/2012). Ver item 1.2.3 do 
capítulo a seguir. 
Em 2014, através de resolução do ente regulador, foi concedido a Embasa um 
reajuste tarifário de 4,67% (Índice de Reajuste Tarifário - IRT) mais 5,33% 
referente a quarta e última parcela da revisão extraordinária de 2011, perfazendo 
um quantum de 10,00%. Em razão dos efeitos da seca que continuaram a assolar 
o Estado durante este ano, esse reajuste foi minimizado ao patamar de 7,80%. 
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III. ÁREA DE ATUAÇÃO G4-8  

Nossos Produtos G4-4  
A cadeia de valor da 
Embasa está 
constituída por 
processos 
estratégicos de 
abastecimento de 
água e esgotamento 
sanitário, processos 
de negócio, de 
suporte operacional, 
de apoio e de 
controle.  
Contamos com um 
sistema integrado de 
gestão empresarial 
(ERP) que 
proporciona a 
integração dos 
sistemas internos 
favorecendo a 
transversalidade da 
estrutura de gestão 
de forma a assegurar 
a eficiência e a 
qualidade dos 
serviços prestados. 
Assim é desenvolvido 
nosso trabalho em 
atendimento às 
portarias e normas 
oficiais para o 
consumo humano de 
água e seu 
tratamento para 
devolução ao meio 
ambiente, conforme 
sequencia de etapas 
no desenho ao lado. 
 

Figura nº 2 – Cadeia de valor 
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A Embasa foi criada para desenvolver projetos, construir, ampliar e reformar 
diversos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em todo o 
Estado, enquanto a Companhia Metropolitana de Água e Esgoto (Comae) e a 
Companhia de Saneamento do Estado da Bahia (Coseb) ocupar-se-iam, 
respectivamente, da operação dos sistemas de Salvador e região metropolitana e 
do interior baiano. Contudo, em 1975, essas companhias foram extintas e seus 
serviços incorporados à Embasa, cuja área de atuação está representada no mapa 
do Estado da Bahia figura nº1. A Embasa opera 417 sistemas de abastecimento de 
água, distribuídos em 364 dos 417 municípios do Estado (87,29% dos Municípios 
do Estado), dos quais 117 são sistemas integrados (atendem diversas localidades 
pertencentes a um ou mais municípios) e 311 são locais. Em relação ao 
esgotamento sanitário são operados 118 sistemas que atendem a 127 localidades, 
em 94 municípios do Estado. G4-9 
A Empresa descentraliza suas ações por meio das 19 unidades regionais sendo 13 
unidades no interior do Estado e seis unidades na região metropolitana de 
Salvador, e por meio dos 247 escritórios locais que são responsáveis pela 
operação, manutenção, faturamento e cobrança dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário e interação direta com os usuários, comunidade e 
titulares nos 364 municípios onde a empresa atua. 
G4-5 A Embasa tem sua sede estabelecida no município de Salvador, capital do 
Estado da Bahia, atua como executora da política de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário do Estado, concentra sua atuação nas prioridades de 
governo definidas dentro do Programa Água para Todos, cujo principal objetivo 
é a busca da universalização dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário. Neste contexto, atende prioritariamente à população 
urbana de sua área de concessão, bem como uma considerável parcela da 
população rural localizada na periferia das localidades urbanas e, principalmente, 
dispersa ao longo dos diversos sistemas integrados, como também o semiárido 
baiano afetado pela estiagem. 
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Politica de Sustentabilidade da Embasa 

DECLARAÇÃO G4-DMA, GA-15  
A Embasa se compromete, com base no disposto em seu Código de Ética e de Conduta, a 
atuar efetivamente para o seu desenvolvimento de forma sustentável, a partir da adoção de 
uma postura social e ambientalmente responsável, por meio dos processos de incorporação e 
disseminação internos e externos dos conceitos de Responsabilidade Socioambiental e 
Sustentabilidade como parte da sua cultura de gestão empresarial, estimulando usuários e 
fornecedores neste sentido. Obriga-se, igualmente, a efetivar ações em consonância com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com o Pacto Global, propostos pela Organiza-
ção das Nações Unidas e a fomentar estratégias para o controle social nas localidades onde 
a empresa atua, contribuindo para a construção de uma sociedade mais equilibrada e justa. 
Para tanto, envidará esforços em promover espaços permanentes de diálogo com os públicos 
de interesse e divulgar os resultados advindos das práticas de Responsabilidade Socioambi-
ental e Sustentabilidade de forma ampla e transparente, como forma de prestar contas à 
sociedade e de referenciar a atuação de outros atores sociais. 

Ética, equidade, sinergia, responsabilidade socioambiental e valorização das pessoas são 
valores corporativos que pautam a cultura organizacional e o comportamento administrativo 
da Embasa. Dessa forma, a empresa se compromete a adotar boas práticas de Governança 
Corporativa e Gestão de Riscos, associadas às dimensões econômica, ambiental e social da 
Sustentabilidade, para o desenvolvimento humano e para a ética empresarial. 

Esse documento reforça o compromisso da empresa em relação aos clientes, acionistas, 
colaboradores e comunidade, e apresenta, de forma transparente, as diretrizes necessárias 
às tomadas de decisão em direção à estratégia da universalização sustentável dos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado da Bahia. 

Direx 

 

DIRETRIZES 

Como força fundamental na área de saneamento do Estado da Bahia, a Embasa tem a 
função precípua de distribuir água potável e de promover o esgotamento sanitário, buscando 
satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. A essência do 
negócio da empresa está diretamente relacionada com a sustentabilidade e busca 
desenvolver relações construtivas entre todos os públicos de interesse. Para tanto, propõe 
um conjunto de ações nas três dimensões da sustentabilidade. 
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1. GESTÃO EMPRESARIAL 

1.1. GOVERNANÇA CORPORATIVA E ÉTICA G4-15, GA-56  

A Embasa, em atendimento às demandas estratégicas e visando o desenvolvimen-
to institucional, de forma assertiva, aprovou em 2014, dois instrumentos 
norteadores para a gestão, a Política de Sustentabilidade que estabelece diretrizes 
para os desempenhos social, ambiental e econômico, com foco na gestão da 
sustentabilidade na Embasa e o Código de Ética  e de Conduta, reformulado para 
contemplar regras claras de comportamento ético e responsável dos empregados 
e executivos voltado para o combate à corrupção [TEMA MATERIAL]. Estes dois 
documentos foram criados para fortalecer os princípios e valores definidos para a 
gestão da Embasa: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, 
Eficiência e Sustentabilidade. 
G4-DMA O processo de elaboração destes dois documentos, contou com a 
participação de representantes de todas as diretorias através de oficinas de 
trabalho e reuniões para aprimoramento do conteúdo e, passaram pela validação 
do Comitê de Planejamento e Gestão. Em reunião da Direx de 21 de novembro 
de 2014, a Política de Sustentabilidade da Embasa foi aprovada através da RD n° 
932/2014, como resultado da construção coletiva conduzida pela TM com a 
participação da PPG. O Código de Ética e de Conduta aprovado nessa mesma 
reunião através da RD nº 933/2014, como resultado de construção coletiva sob 
coordenação da PPG. Um plano de disseminação foi elaborado para estes dois 
instrumentos em 2015 observando os aspectos de impacto na gestão da mudança 
que se espera alcançar, nos próximos anos. 
Os órgãos de deliberação superior da Embasa, definidos no estatuto social, são a 
Assembleia Geral dos Acionistas, o Conselho de Administração e a Diretoria 
Executiva. O Conselho de Administração é a mais alta instância administrativa, 
sendo composto por sete membros eleitos por um período de dois anos, 
reelegíveis. O Conselho Fiscal, órgão com atribuições específicas dispostas na Lei 
das Sociedades Anônimas, é composto por cinco membros efetivos. 
A Assembleia Geral elege sete membros para comporem o Conselho de 
Administração para um período de dois anos, podendo ser reeleitos. São 
atribuições do Conselho de Administração: fixar a orientação geral dos negócios 
da sociedade e eleger/destituir os diretores, fiscalizando a execução das suas 
ações. Em 2014, era representado por: Manuel Ribeiro Filho (Presidente), 
Abelardo de Oliveira Filho (Vice-presidente) e os seguintes membros titulares: 
Demetrius Ferreira e Cruz, Eugênio Splenger, Carlos Palma de Mello, Marlupe 
Ferreira Caldas e Washington Luis Silva Couto. 
Os cinco membros do Conselho Fiscal, órgão com atribuições específicas 
dispostas na Lei das Sociedades Anônimas, são eleitos pela Assembléia Geral. Os 
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membros são representantes dos acionistas preferenciais e majoritários, quais 
sejam: a União, com dois representantes, e o governo do Estado da Bahia, com 
três representantes. Embora não façam parte do conselho, estão sempre presentes 
às suas reuniões gestores e técnicos da diretoria Financeira e Comercial, 
responsáveis pela elaboração dos balanços e demonstrativos financeiros e 
contábeis, bem como da Ouvidoria e da Auditoria Interna, vinculados à 
presidência da Embasa. Compõem o Conselho Fiscal: Luis Felipe Vital Nunes 
Pereira, Herbert Drummond Frank, Eliane Batista Bucar, Eracy Lafuente Pereira 
e João Batista Aslan Ribeiro. 
Não há processos em vigor que assegurem que conflitos de interesses sejam 
evitados, visto que a própria composição do Conselho de Administração pode ser 
configurada como um processo que assegure que conflitos de interesse não 
existam. Por outro lado, o desempenho dos gestores da organização é fator 
preponderante para a indicação dos membros do Conselho de Administração, eis 
que o cumprimento das diretrizes da política estadual do saneamento básico 
norteia a atuação geral da sociedade. 

Figura nº 3 – Estrutura organizacional 

 
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica/Embasa 
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A estrutura organizacional da Embasa vigente, propicia a dinâmica das 
estratégias e dos processos organizacionais, facilitando a integração entre os 
processos críticos na gestão da empresa e intensificando a regionalização de suas 
atividades, para o alcance da eficiência operacional. 
A Diretoria Executiva é formada pela Presidência, três Diretorias de Operação e 
Expansão (Região Metropolitana de Salvador, Norte e Sul), Diretoria Técnica e de 
Sustentabilidade, Diretoria Financeira e Comercial e Diretoria de Gestão 
Corporativa. 

1.2. INDICADORES DE GESTÃO 

Desde 1998 a Embasa pauta sua gestão de forma participativa para o acompa-
nhamento dos resultados buscando a responsabilidade e o compromisso dos 
gestores com vista a um padrão crescente de qualidade dos seus principais 
indicadores para o alcance da visão. Para tanto, destacamos aqueles considerados 
estratégicos para a prestação dos serviços cada vez melhor aos seus públicos de 
interesse. 

1.2.1. ACORDO DE MELHORIA DE DESEMPENHO 

Para garantir a sustentabilidade financeira de seus processos é objetivo de 
todas as organizações compromissadas em promover melhorias no atendi-
mento das demandas da sociedade, as quais se refletem nos indicadores que 
medem estes efeitos.  
Em maio de 2008, a Embasa e a Secretaria Nacional de Saneamento Ambi-
ental, vinculada ao Ministério das Cidades, com interveniência da Caixa 
Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), assinaram um Acordo de Melhoria de Desempenho 
(AMD), que definiu metas de desempenho institucional até 2013. O objeti-
vo do acordo foi fomentar a eficiência, a eficácia e a qualidade na prestação 
dos serviços de saneamento básico. Em 22 de agosto de 2012, foi assinado o 
segundo aditivo desse acordo, o qual contém metas de desempenho até o 
ano de 2016. Dos resultados alcançados no referido acordo ressalta-se no 
aspecto financeiro, o indicador índice de suficiência de caixa e no aspecto 
operacional, os indicadores: índice de perdas de faturamento, índice de 
hidrometração, índice de macromedição e índice de produtividade de pes-
soal total, entre os quais este último superou a estimativa do acordo. 
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Quadro nº 2 – Indicadores definidos no AMD 

ASPECTO ITEM INDICADOR SEN-
TIDO

UNI- 
DADE 

2013 2014

META RESUL-
TADO META RESUL-

TADO

Financeiro 

1 Indicador de suficiência de caixa ▲ % 115,0 117,4 115,0 119,7
2 Índice de evasão de receitas ▼ % 5,0 7,7 5,0 9,6

3 Dias de faturamento comprometidos 
com contas a receber ▼ Dia 90 96 90 100

Operacional 

4 Índices de perdas por ligação ▼ l/(dia. lig.) 250,0 282,4 250,0 275,0
5 Índice de perdas de faturamento ▼ % 25,0 26,3 25,0 25,1
6 Índices de hidrometração ▲ % 94,4 96,4 95,0 97,0
7 Índice de macromedição ▲ % 95,0 98,5 95,0 97,1

8 Índice de produtividade de pessoal 
total (equivalente) ▲ ligações/

empregado 250 372 250 411

Fonte: Departamento Técnico de Regulação/Embasa 

1.2.2. INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

A Embasa utiliza a metodologia do Balanced Scored Card (BSC) para a 
concepção, execução e monitoramento da estratégia. Para viabilizar o con-
trole dos objetivos estratégicos do planejamento estratégico 2012-2015 
foram definidos indicadores e metas que possibilitaram mensurar e indicar 
se os objetivos estratégicos estão sendo atingidos, a seguir o quadro dos 
indicadores de avaliação do planejamento estratégico. 

Quadro nº 3 – Indicadores Estratégicos 
TEMA DO 

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

2012-2015 
INDICADOR 

2013 2014

META REALIZ META REALIZ 

Ampliação do 
atendimento 

Atendimento de água na área de 
atuação* (%) 76,50 86,15 77,29 87,54

Atendimento de esgoto na área de 
atuação* (%) 31,39 31,20 33,78 32,97

Acréscimo de ligações de água (un) 125.000 130.981 125.000 135.078
Acréscimo de ligações de esgoto (un) 107.949 82.999 122.000 93.899

Equilíbrio 
Econômico 
Financeiro 

Índice de eficiência operacional 1,340 1,350 1,369 1,384
Índice de eficiência empresarial 
acrescido de investimentos 0,98 1,00 0,99 0,97

Índice de eficiência empresarial 1,14 1,15 1,12 1,12
Índice de redução do saldo de contas 
a receber -15,73 -13,10 13,11 14,36

Índice de arrecadação (%) 91,00 88,53 90,00 86,44
Receita Operacional ( x 1000. 000) 2.102,29 2.082,41 2.276,16 2.245,74
Dex por faturamento 0,74 0,73 0,76 0,69
Águas não faturadas (%) 25,00 26,30 25,00 25,10
Índice de perdas por ligação * l 
/(dia.lig) 250,00 282,60 250,00 275,10

* Indicador calculado com referência ao valor acumulado nos 12 meses.
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica/Embasa 

Os indicadores permitem analisar se as ações estruturantes definidas no 
planejamento estão gerando os resultados esperados, assim como repensar 
formas de melhoria contínua dos processos organizacionais, sendo impor-
tantes fontes de informação para o processo de tomada de decisão. Vale 
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destacar que as metas dos indicadores estratégicos representam um pacto 
com os gestores e empregados responsáveis de cada área da Embasa.  
As metas de atendimento de água, esgoto e acréscimos de ligações serão 
reavaliadas para os próximos exercícios, adotando-se como principal norte-
ador as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), para o 
Estado da Bahia, no qual se refere a universalização do atendimento, o que 
deverá ajustar o planejamento futuro de ligações incrementais, de modo a 
garantir a universalização do atendimento. 

1.2.3. INDICADORES DE AVALIAÇÃO DA AGERSA 

Conforme determina a Lei 11.445/2007, a Agersa, no exercício da função de 
regulação, tem como um dos objetivos definir tarifas que assegurem tanto o 
equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, como a modicidade tarifá-
ria, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços. 

Quadro nº 4 – Indicadores pactuados com a agência reguladora 

INDICADORES FÓRMULAS UNIDADE  2013 2012 

Satisfação dos 
usuários 

pesquisa externa 
(média ponderada dos fatores de satisfação) % Meta 75 74

Realizado 70 70

Índice de 
esgotamento 
Sanitário 

 

% 
Meta 29,10 26,90

Realizado 26,52 26,17

Índice atendimento 
de Água 

 

% 
Meta 72,10 71,30

Realizado 73,24 75,07

Eficiência 
Operacional  

- 
Meta 1,300 1,290

Realizado 1,346 1,254

Perdas por Ligação 
 

l/dia/lig 
Meta 255,0 260,0

Realizado 282,4 274,9

Conformidade da 
Água Distribuída  

Média ponderada do percentual das amostras 
que atendem ao padrão definido na Portaria 

2914/2011 do Ministério da Saúde 
% 

Meta 98,00 98,00
Realizado 98,48 98,75

Hidrometração 
 

% 
Meta 93,5 93,0

Realizado 96,4 95,4

Acréscimo de 
Ligações de Água 

Qtde de novas ligações de água implantadas – 
Qtde de ligações existentes excluídas un Meta 115.000 110.000

Realizado 130.981 128.435
Acréscimo de 
Ligações de Esgoto Qtde de novas ligações de esgoto implantadas un Meta 96.000 90.000

Realizado 82.999 76.276
Investimentos 
realizados 

Recursos próprios + Recursos externos 
onerosos e não onerosos R$ mil Meta 432.000 422.000

Realizado 533.941 673.325
Fontes: Resoluções CORESAB 004/2011, 001/2012 e 002/2012, Resoluções Agersa 005/2013 e 002/2014. 

 
x 100

 

Qtde de ligações ativas
de água * micromedidas

Qtde total de ligações 
ativas de água*

 
 

x 100

Volume de água 
disponibilizado p/ dia – volume 

de água consumido por dia 
Qtde de ligações ativas de água

 x 100
 

Valor arrecadado (R$)
Gastos desembolsáveis com 

recursos próprios (R$)

 
x 100

Nº de economias residenciais 
urbanas e rurais atendidas com 

água na área de atuação 
Nº total de domicílios urbanos e 

rurais na área de atuação

 
x 100

Nº de economias residenciais 
urbanas e rurais atendidas com 

esgoto na área de atuação 
Nº total de domicílios urbanos e 

rurais na área de atuação
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1.3. ESTRATÉGIA E GESTÃO 

As atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário estão passando 
por um período de transformação nas escalas locais, regionais e globais. A 
situação atual vem sendo marcada por incertezas na relação entre a oferta e 
demanda de água, pelo agravamento da qualidade da água, por pressão de 
soluções eficientes em termos de custo, e pela rápida mudança de condições de 
contorno socioeconômicos. Este cenário requer novas estratégias e arranjos 
institucionais são necessários para lidar com os riscos e a mudança em geral. 
Diante disso, a sustentabilidade vem sendo incorporada à estratégia global da 
Embasa, balizando os objetivos que serão perseguidos, alinhado as metas e ações 
que perpassam toda a estrutura organizacional, e incluindo um processo 
sistêmico de monitoramento dos avanços da gestão da sustentabilidade na 
empresa através da avaliação da materialidade para identificar riscos e oportuni-
dades. Desta forma, esta cadeia alimenta a implementação da estratégia de 
crescimento da Embasa no longo prazo tendo um alto nível de importância para 
a organização e os seus públicos de interesse. 
Ações relacionadas a eficientização energética, processos inovadores, gestão das 
perdas, práticas de gestão de pessoas e triagem de fornecedores estão sendo 
executas em alinhamento com a nossa Política de Sustentabilidade e Código de 
Ética aprovados em 2014. 
A Política de Sustentabilidade tem a ambição de ser um processo e uma 
ferramenta viva para descrição e gestão dos impactos econômicos, ambientais e 
sociais, e de fomentar transparência nas relações com as partes interessadas. Será 
utilizada também como padrão de referência para avaliação do desempenho de 
sustentabilidade da organização. O processo de elaboração foi pautado em uma 
perspectiva mais ampla que influencia o estabelecimento da estratégia organiza-
cional e a avaliação de resultados. 
Em consonância, o Código de Ética orienta os relacionamentos internos à 
Embasa e a interação com os demais segmentos da sociedade. Para garantir a 
observância dos conceitos destacados no Código de Ética da empresa, será 
estabelecido um sistema de gestão coordenado pelo Comitê de Ética instituciona-
lizado. 
Esse movimento impulsionado inicialmente pelo Relatório de Sustentabilidade, 
como instrumento de gestão, configurou-se de forma inovadora no Planejamento 
Estratégico 2012-2015, no qual os princípios e valores por uma gestão sustentável 
encontram-se explicitados em objetivos estratégicos. 
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Figura nº 4 – Mapa Estratégico da Embasa 

 
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica/Embasa 

Com vistas a revisão do Planejamento Estratégico para o período 2016-2019 a 
sustentabilidade diante da universalização dos serviços na área operada deve 
permanecer como horizonte a ser perseguido, alavancado pela execução de 
programas estruturantes. Saúde financeira, eficiência operacional, valorização da 
força de trabalho são alguns dos pilares que suportam a nossa estratégia. O 
planejamento resultante desta estratégia será concebido para a continuidade do 
serviço de abastecimento de água e expansão do serviço de esgotamento sanitário 
com maior qualidade nas regiões atendidas pela Embasa. 
A Embasa percebeu que a sustentabilidade não é uma agenda estática. Conhece-
mos as questões que afetam aos nossos públicos de interesse e nossa resposta a 
essas questões envolvem os aspectos da sustentabilidade, satisfazendo as 
necessidades do presente sem comprometer as necessidades futuras da população 
e da empresa.  

1.3.1. GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE  

A vocação de sustentabilidade da Embasa é a valorização da água, recurso 
natural imprescindível à sobrevivência da espécie humana e também à exis-
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tência e perpetuação da EMBASA. Em tempos de crescente agravamento 
das situações de escassez de água, decorrente de diversos fatores, faz-se 
importante a promoção do engajamento com a sociedade, no sentido de 
uma co-responsabilização. 
Nesta perspectiva, temos o grande desafio de promover mudanças na cultu-
ra organizacional, para o enfrentamento dos novos paradigmas de uma 
participação social efetiva que valoriza, reconhece e legitima o poder da 
sociedade no acompanhamento dos serviços desde a concepção até a opera-
ção. Os resultados esperados, decorrente desse aculturamento, é o 
desenvolvimento do conhecimento técnico especializado e habilidade para 
lidar com a participação social, conforme pressupõe os requisitos normati-
vos norteadores dos empreendimentos, para a efetivação do controle social 
desde a fase de concepção. 
No direcionamento de superar esses desafios, dentre outros, e afirmar uma 
gestão sustentável, a empresa está envidando esforços, conforme os objeti-
vos representados no mapa estratégico P10 (incorporar a responsabilidade 
socioambiental aos processos) e PT2 (desenvolver cultura de sustentabilida-
de). Um novo ethos organizacional, alinhado aos princípios e valores de 
uma gestão sustentável, está em curso com os compromissos assumidos, a 
partir da aprovação da Política de Sustentabilidade e do novo Código de 
Ética e Conduta em 2014, fomentando assim a evolução do objetivo PT2, 
importante ressaltar também a publicação pelo quinto ano consecutivo do 
Relatório de Sustentabilidade.  
Como prevê o objetivo P10, alguns avanços da incorporação da sustentabi-
lidade nos processos podem ser elencados a seguir e se encontram 
detalhados nos capítulos adiante deste relatório: 1) Segurança de Barragens: 
criação da Coordenação de Segurança de Barragens; 2) Minimização de 
perdas: Programa de Redução e Controle de Perdas de Água e Faturamento 
3) Gestão de resíduos sólidos e efluentes . 4) Monitoramento: qualidade da 
água e efluentes: planos de monitoramento da qualidade da água bruta, 
tratada, efluentes e corpos receptores 5) Eficientização Energética 6) Gestão 
Ambiental 7) Responsabilidade e Ação Social: Projeto de Educação Ambi-
ental e Mobilização Social em Saneamento (PEAMSS), Unificação dos 
procedimentos - Caderno de Metodologias e Preços e de Orientações a 
Fiscalização Social, Formação de 75 técnicos, CAD Único, Consulta Pública, 
Trabalho Técnico Social nas obras. 
No aspecto econômico, a Embasa, além de gerar e distribuir valor econômi-
co mantém uma tarifa única para todos os municípios baianos onde atua 
sustentada através de subsídios cruzados dos municípios superavitários para 
os municípios deficitários. O objetivo estratégico F1 (garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro) visa manter uma relação favorável entre as despesas 
e receitas, para que a Embasa realize investimentos com recursos próprios e 
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assegure a capacidade de endividamento, que permita a captação regular 
dos recursos onerosos necessários à expansão dos serviços. 

1.3.2. GESTÃO DE RISCOS [TEMA MATERIAL] 

As atividades de Gestão de Riscos estão, inicialmente, ligadas a Auditoria 
Interna, que é responsável por avaliar o controle interno dos processos da 
empresa, de forma independente, e verificar sua conformidade com as legis-
lações, as políticas, as normas e os procedimentos, por meio de uma 
abordagem sistemática e disciplinada, com o objetivo de verificar os resul-
tados de suas atividades e programas sob os aspectos da eficiência, eficácia e 
economicidade buscando melhorar os processos e adicionar valor ao negó-
cio. 
Em relação a gestão de riscos corporativos, a Auditoria Interna, com base 
no planejamento estratégico da empresa, trabalha na identificação dos ris-
cos operacionais e na construção da matriz de prioridades, através da 
análise dos fluxos dos processos empresariais. 
A construção e análise da matriz de prioridades fundamentam o Plano 
Anual de Auditoria – PAA e é a parte inicial da construção das matrizes de 
riscos operacionais e corporativos. 

1.3.3. GESTÃO DA TECNOLOGIA 

As organizações convivem com uma série de vulnerabilidade e riscos que 
comprometem a segurança da informação, o que torna o objetivo de alcan-
çar o equilíbrio entre os investimentos, a priorização dos recursos e a 
segurança em um grande desafio para os gestores. A segurança da informa-
ção é um tema que, cada vez mais, vem merecendo atenção especial dos 
administradores, uma vez que a informação é atualmente considerada um 
dos mais importantes ativos para organizações públicas e privadas de qual-
quer porte.  
Em 2014, a Embasa elaborou sua política de segurança da informação, com 
o objetivo de estabelecer as diretrizes da empresa e pautar a gestão da segu-
rança da informação. Um dos componentes mais importantes do processo 
da gestão da segurança da informação é o conjunto de normas que norteiam 
as atividades da organização, quanto às regras e padrões de procedimentos, 
para a proteção da informação. Conjuntamente, foi elaborado o Regula-
mento Interno de Segurança da Informação (RISI), composto de capítulos 
com vários temas sobre o assunto, como o uso da internet, utilização do 
correio eletrônico corporativo, acessos aos recursos de tecnologia da infor-
mação, dentre outros. 
As ações para implantação e disseminação da política corporativa, em fase 
de aprovação pela alta administração, estão previstas para serem iniciadas 
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em 2015, com a criação de um grupo de trabalho (GT), formado por profis-
sionais de várias áreas da empresa. O GT irá coordenar ações corporativas 
relativas à gestão da segurança da informação, estabelecendo mecanismos 
de fiscalização do cumprimento da política, além de promover o mapea-
mento e a avaliação periódica dos processos de negócio quanto aos riscos de 
segurança da informação.  
A proteção e garantia de continuidade dos serviços da empresa, que resul-
tam na delicada combinação de fatores físicos e ambientais, foram a 
motivação principal da transferência do Data Center da Embasa para insta-
lações mais modernas, adequadas e seguras, ocorrida em novembro de 
2014. 
Com a construção de sala-cofre, que abriga os principais equipamentos do 
Data Center na sede da Embasa no Centro Administrativo da Bahia (CAB), 
a empresa passou a contar com instalações de alta disponibilidade para os 
sistemas de informação corporativos e com maior capacidade de ampliação 
do ambiente computacional, facilitando a implantação de novas aplicações, 
inclusive do Sistema de Gestão Integrado (ERP). 
A governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) se traduz 
em um conjunto de políticas, processos, papéis e responsabilidades associa-
dos a estruturas e pessoas da organização, de modo a se estabelecer 
claramente o processo de tomada de decisões e as diretrizes para o gerenci-
amento e uso da TIC. O Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (CETIC), criado para apoiar o modelo de governança de TIC, 
vem contribuindo também com o fortalecimento da governança corporati-
va da Embasa, uma vez que, é papel desse comitê, aconselhar sobre o 
direcionamento estratégico e analisar os principais investimentos a serem 
realizados na área de TIC. 

1.3.4. GESTÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA X RESPONSABI-
LIDADE DO PRODUTO G4-PR1, G4-PR2 [TEMA MATERIAL] 

A qualidade da água distribuída é monitorada avaliando parâmetros físico-
químicos, bacteriológicos e organolépticos, visando oferecer aos clientes 
não só a segurança em seu uso, como também a satisfação no consumo de 
águas com aspecto e sabor agradáveis. Este monitoramento atende aos re-
quisitos da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde em suas três 
dimensões: i) Valores Máximos Permitidos dos parâmetros: Através de 
tecnologias laboratoriais que permitam determinar com a precisão necessá-
ria à ausência de contaminantes em concentrações extremamente baixas, 
permitindo a correta tomada de decisão por parte das áreas de produção; ii) 
Abrangência da rede de amostragem: Através de uma malha contendo mais 
de quinze mil pontos de coleta na rede de distribuição, abrangendo todos os 
municípios e localidades em sua área de concessão, garantindo a capilarida-
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de necessária do monitoramento da qualidade e iii) Frequência de amostra-
gem: Através da execução de coleta na quantidade e periodicidade 
adequadas, contemplando análises realizadas de duas em duas horas na 
saída do tratamento até as análises semestrais dos contaminantes de menor 
prevalência. O cumprimento destes requisitos de monitoramento se dá 
através de uma rede de laboratórios composta por um laboratório central, 
treze laboratórios regionais e uma extensa rede de laboratórios locais, exis-
tentes nas unidades de produção. 
O aprendizado do processo de monitoramento dá-se através da criteriosa 
avaliação dos requisitos de qualidade visando o aperfeiçoamento contínuo 
dos processos analíticos, uma preocupação constante da Embasa que priori-
za o aprimoramento e a padronização dos processos referentes à qualidade e 
o abastecimento da água, em consonância aos parâmetros legais. São as 
seguintes as certificações atualizadas pelo sistema ISO: 

▶ ISO 9001:2008 Laboratório Central sendo o escopo: Serviços Labora-
toriais referentes a Controle de Qualidade de Água Bruta e Tratada e 
de Esgotos. Validade 2017. Este laboratório está se preparando para o 
processo de acreditação no Inmetro de parte de seus ensaios, pela 
Norma ISO 17025:2005; 

▶ ISO 9001:2008 Divisão da Oficina de Manutenção (MMEO) sendo o 
escopo: Serviços de Manutenção Corretiva na Oficina para os Equi-
pamentos Eletromecânicos dos sistemas de Água e Esgotamento 
Sanitário da Região Metropolitana de Salvador e Unidades do interior 
do Estado da Bahia. Validade 2015; 

▶ ISO 9001:2008 Departamento Técnico de Abastecimento de Água da 
Região Metropolitana de Salvador (MAT) sendo o escopo: Análise da 
Viabilidade Técnica de Abastecimento de água e Análise de Projetos 
de Redes de Distribuição de Água, para empreendimentos a serem 
implantados na área de abrangência da Superintendência de Abaste-
cimento de água da RMS (MA), constituída pelos municípios de 
Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Lauro de Freitas, Madre de Deus, 
Mata de São João, Salvador, Santo Amaro, São Francisco do Conde, 
São Sebastião do Passé, Saubara e Simões Filho. Validade Abril de 
2015; 

▶ ISO 9001:2008 Serviços laboratoriais de Itamarajú. – escopo: Serviços 
laboratoriais referentes à controle da qualidade de água bruta e tratada 
e de esgoto. Validade Março de 2015; 

▶ ISO 9001:2008 SIAA de Sto Antonio de Jesus – escopo: Sistema Inte-
grado de Sto Antonio de Jesus, envolvendo processos de Captação, 
Adução, Tratamento de Água e seus efluentes. Validade 2016; 
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▶ ISO 14001:2014 SIAA de Sto Antonio de Jesus – escopo: Sistema inte-
grado de abastecimento de água da cidade de Sto. Antonio de Jesus, 
envolvendo processos de Captação, Adução, Tratamento de Água e 
seus efluentes. Validade 2016; 

▶ ISO 9001:2008 – Serviços laboratoriais em Sr. do Bonfim – escopo: 
serviços laboratoriais referentes ao controle da qualidade da água bru-
ta e tratada. Validade 2016. 

1.4. DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E EXPANSÃO 

1.4.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA [TEMA MATERIAL] 

PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS – PAT 
O Programa Água para Todos do governo do Estado, tem como objetivo a 
universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água e de esgo-
tamento sanitário na Bahia, sendo a principal executora de suas ações a 
Embasa, que, desde 2007, vem ampliando os índices de atendimento à po-
pulação baiana. 
Nos últimos anos, a empresa trabalhou de forma a garantir que parte de 
seus sistemas de água e da estrutura instalada (estações elevatórias, aduto-
ras, estações de tratamento de água, reservatórios e redes distribuidoras) 
passasse a ter condições de atender à demanda por água, que aumentou 
muito, devido ao crescimento da ocupação urbana nas áreas atendidas pela 
empresa. Com as extensões da rede distribuidora, nas cidades e até na zona 
rural, foi possível levar água de qualidade para a população não atendida. 
Principalmente na região do semiárido, implantou novos sistemas de abas-
tecimento de água e também construiu barragens. 
No ano de 2014, foram concluídas as obras que representam investimentos 
de R$ 348,8 milhões.  
Das novas ligações de água implantadas pela Embasa, desde o início do 
Programa Água para Todos, no ano de 2007, mais de 55% se encontram em 
municípios situados no semiárido baiano. Neste período, a Bahia viveu a 
pior seca dos últimos 60 anos. A empresa concluiu cinco barragens: a de 
Cristalândia, para atender à região de Brumado; a barragem de Riacho de 
Santana; a barragem do Rio Tijuco, para atender aos municípios de Mulun-
gu do Morro e Souto Soares; a barragem de Serra Preta, para atender às 
sedes municipais de Planalto e Barra do Choça e algumas localidades rurais; 
a barragem de Lagoa do Torta, para atender às sedes dos municípios de 
Igaporã e Matina. 
Além da construção e ampliação dos sistemas de abastecimento de água, a 
Embasa realizou diversas ações emergenciais para garantir o abastecimento 
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nos municípios em situação crítica. Entre as ações, ressalta-se: integração de 
sistemas de abastecimento de água, com disponibilidade hídrica aos siste-
mas que se encontravam em colapso, em função da redução do volume dos 
mananciais; abastecimento alternativo da população por meio de carros-
pipa; e montagem de poços que apresentam água com qualidade apropriada 
para consumo humano, integrando-os ao sistema distribuidor. 
Entre as obras estruturantes concluídas pela Embasa, para atender aos mu-
nicípios localizados na região, têm destaque as grandes adutoras, como a do 
São Francisco e a do Algodão, que utilizam como captação as águas do rio 
São Francisco, a adutora de Pedras Altas e a 1ª etapa da ampliação do siste-
ma adutor de Vitória da Conquista (Belo Campo e Tremedal), realizada em 
caráter emergencial, envolvendo recursos da ordem de R$ 33,2 milhões. 
Destaque também para a implantação dos sistemas integrados de abasteci-
mento de água de Pedro Alexandre, que envolveu investimento de R$ 12,3 
milhões, de Cafarnaum, com investimento de R$ 26,4 milhões; a implanta-
ção do sistema de abastecimento de água de Andorinha, com investimento 
de R$ 13,2 milhões; e a ampliação e melhorias no sistema integrado de abas-
tecimento de água de Serrinha e Conceição do Coité, com investimento de 
R$ 47,7 milhões, servindo a sete municípios (24 localidades) e beneficiando 
mais de 300 mil pessoas. 
Na região do Sisal, a ampliação do sistema integrado de abastecimento de 
água de Serrinha-Conceição do Coité, aumentou em 50% a oferta de água 
nos municípios de Serrinha, Conceição do Coité, Biritinga, Lamarão, Teofi-
lândia, Retirolândia, Barrocas e 24 localidades rurais. O investimento de R$ 
47,4 milhões proporcionou melhoria no abastecimento para mais de 88 mil 
pessoas. Em março de 2014, a Embasa implantou uma adutora de nove 
quilômetros para levar água da barragem até a estação de tratamento de 
Jacobina. Esta obra emergencial custou cerca de R$ 6,5 milhões e trouxe 
maior segurança hídrica aos habitantes de Jacobina. 
No ano de 2014, a Embasa desenvolveu uma série de ações para minimizar 
os efeitos da severa seca na Bahia. Para mitigar as conseqüências da estia-
gem, foram construídos e ampliados importantes Sistemas de 
Abastecimento de Água (SAA) e desenvolvidas diversas ações emergenciais. 
Entre elas, pode-se citar: obras de implantação, ampliação e interligação de 
SAA´s, permitindo maior disponibilidade hídrica aos sistemas que se en-
contravam em colapso em função da redução do volume dos mananciais; 
abastecimento alternativo da população por meio de carros-pipa; e perfura-
ção e montagem de poços que apresentam água com qualidade apropriada 
para consumo humano, integrando-os ao sistema distribuidor.  
Em relação ao abastecimento alternativo com carros-pipa, em 2014, foi 
necessária a disponibilização deste serviço nos seguintes municípios: Seabra, 
Santo Estevão, Serrinha, Feira de Santana, Itiúba, Senhor do Bonfim, Fila-
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délfia, Uauá, Euclides da Cunha, Nordestina, Cansanção, Caetité, Tanhaçú, 
Licínio de Almeida, Marcolino Moura e Cordeiros. Os gastos contabilizados 
somam, aproximadamente, R$ 3,6 milhões. 
No município de Seabra, o uso indiscriminado e irregular de recursos hídri-
cos, por parte de irrigantes, também contribuiu para a redução drástica do 
volume de água disponível no manancial existente no município, bem como 
para o rebaixamento do nível dinâmico dos 06 poços em operação. Para 
debelar essa situação, foi investido cerca de R$ 400 mil, com a perfuração de 
05 novos poços, além da implantação de nova Adutora de Água Bruta (A-
AB). 
Mais uma iniciativa relevante de combate à seca, foram os convênios firma-
dos entre a Embasa e a CPRM, para a incorporação de dois poços aos 
sistemas de abastecimento de água nos municípios de Canudos e Tucano 
Sul. O investimento total foi de aproximadamente R$ 1.870.812,70, benefi-
ciando mais de 100 mil pessoas. 
Outro município atendido foi Vitória da Conquista, que teve o seu Sistema 
Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) contemplado com a obra 
Emergencial de Reforço de Produção (captação complementar, a partir do 
Rio Catolé), com investimento da ordem de R$ 35 milhões. Essa ação con-
tribuiu de maneira fundamental para que, em 2014, Vitória da Conquista 
não enfrentasse novamente um racionamento do abastecimento de água à 
sua população. 
Dentre as obras estruturantes desenvolvidas, algumas delas merecem desta-
que, a exemplo da obra do SIAA de Euclides da Cunha, concluída em 2014, 
com investimento de R$5,5 milhões. A realização da obra contou com a 
montagem de poços, a execução de 14 km de adutora e construção de esta-
ção elevatória de água tratada, beneficiando cerca de 28 mil pessoas com o 
aumento da produção e oferta de água, além do melhoramento da qualidade 
da água distribuída à sede municipal.  
Uma das principais obras do PAT, a Adutora do Algodão, está com a sua 2ª 
etapa em andamento, com previsão de conclusão para outubro de 2015, e 
beneficiará os habitantes da sede de Caetité, das localidades de Maniaçu, 
Lagoa de Dentro, Lagoa de Fora e Morrinhos. Os serviços compreendem a 
execução de cerca de 83 km de adutora e implantação de elevatórias. Com 
as adaptações neste sistema em implantação, foi possível reforçar o abaste-
cimento na cidade de Caetité e retirar os carros pipas utilizados no período 
de estiagem. 
Outras obras que fazem parte das ações de combate à seca estão sendo de-
senvolvidas, tais como: a Adutora de Belo Campo a Tremedal, a execução 
das obras de abastecimento de água de Itiruçu, a implantação do novo Sis-
tema de Abastecimento de Água dos municípios de Licínio de Almeida, 
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Cândido Sales e Jussiape, a implantação da AAT de Rio de Contas para 
reforçar o abastecimento do distrito de Marcolino Moura, a execução dos 
SIAA de Campo Formoso, Sátiro Dias e Santa Brígida, todas elas em anda-
mento, iniciadas em 2014 e somando um investimento em torno de R$ 38 
milhões. 
O Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Salvador atende à capi-
tal baiana e aos municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São 
Francisco do Conde, Madre de Deus, Santo Amaro, Saubara e aos Parques 
Industriais da Braskem, Polo Logístico de Camaçari, Petrobrás e CIA Norte. 
A integração da infraestrutura de abastecimento, para atender a esses muni-
cípios, é necessária porque boa parte dos pontos de captação de água para 
tratamento e distribuição, encontra-se fora do perímetro de Salvador. 
Desde 2007, a Embasa vem desenvolvendo ações de melhoria e ampliação 
da infraestrutura do sistema integrado de abastecimento de Salvador e, até 
2015, serão investidos R$ 334 milhões. Desse total, cerca de R$ 266 milhões 
são destinados a ações estruturantes, com destaque para a ampliação de 
capacidade de adução da ETA Principal / duplicação da adutora de água 
tratada, com obras em andamento e investimento de R$ 62,9 milhões. 
No ano de 2014, a Embasa realizou o entroncamento das novas adutoras de 
água bruta e de água tratada, que foram duplicadas, ao sistema integrado de 
abastecimento de água de Salvador. Com isso, houve um incremento na 
oferta de água da ordem de 30% na capital baiana, beneficiando principal-
mente a região dos subúrbios rodoviário e ferroviário, regularizando o 
fornecimento de água nessas áreas criticas. 
Além da duplicação de trechos das duas adutoras, foi realizada a ampliação 
da estação de tratamento de água - ETA Principal, localizada no município 
de Candeias. Os três empreendimentos contaram com investimentos da 
ordem de R$ 75 milhões, provenientes do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC)/Saneamento e da própria Embasa. Os 6 km de adutora de 
água bruta, com quase dois metros de diâmetro, aduzem água da barragem 
Joanes II para a ETA Principal. 
Ao todo, estão previstos investimentos de mais de R$ 1,5 bilhão na capital 
baiana, sendo R$ 405 milhões em obras de melhorias no sistema de abaste-
cimento de água e mais R$ 772 milhões em esgotamento sanitário. Entre 
dezembro de 2006 e dezembro de 2014 a empresa executou mais de 128 mil 
ligações de água e 213 mil ligações de esgoto na cidade do Salvador. 
Enquanto o Sistema de Salvador e Região Metropolitana registra atualmente 
a demanda média de água bruta de 10,7 m³/s, a capacidade hídrica disponí-
vel prevista nos mananciais de superfície é de 19,8m³/s. As captações de 
água dos Rios Ipitanga e Joanes já utilizam todas as suas capacidades dispo-
níveis viáveis, ao passo que no Rio Jacuípe, atualmente, são utilizados 
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apenas 3,00m³/s, captados através do seu afluente, o Rio Jacumirim, na 
transposição de água do Jacuípe para o Joanes. 
Em 2014, a Embasa concluiu o projeto básico para o aproveitamento inte-
gral do potencial hídrico do Rio Jacuípe, através da ampliação do Sistema 
Adutor Jacumirim/Joanes, prevendo reforço de mais 2,8m³/s, em 1ª Etapa, 
ampliando-se o horizonte de atendimento das populações beneficiadas até o 
ano de 2040, cuja demanda média prevista em projeto corresponde a 13,6 
m³/s (demanda máxima diária de 16,3 m³/s). Para a 2ª etapa do projeto, 
poderão ser explorados até 8 m³/s do Rio Jacuípe, 
Para o reforço de produção de água bruta do Sistema Integrado de Abaste-
cimento de Água de Salvador, tem-se ainda a alternativa da construção da 
Barragem de Itapecerica e implantação de canal para transposição Barragem 
de Itapecerica - Barragem de Santa Helena, com aproveitamento do poten-
cial hídrico do Rio Pojuca, cuja capacidade de regularização estimada 
corresponde a 12 m³/s. 
Uma iniciativa que está reforçando a atuação da Embasa nas pequenas 
comunidades de baixa renda é o termo de cooperação técnica e financeira 
que a empresa assinou, em março de 2014, com a Casa Civil do governo do 
Estado e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR). Com recursos 
na ordem de R$ 50,1 milhões, provenientes do Fundo Estadual de Combate 
e Erradicação da Pobreza (FUNCEP), o termo prevê o fornecimento de 
água a 133 localidades de 43 municípios, a maioria localizada no semiárido 
baiano.  
Está prevista a execução de 988,8 Km de rede distribuidora, 19 mil ligações 
domiciliares, que beneficiarão cerca de 65 mil habitantes, sendo que 70% 
dos moradores estão inscritos no CadÚnico. Por isso, e considerando as 
características de suas moradias, grande parte deles preenche os requisitos 
para ser beneficiado pela tarifa social da Embasa, voltada para pessoas de 
baixa renda. Além disso, segundo o termo de cooperação, os moradores 
beneficiados estarão isentos do pagamento da ligação do imóvel à rede 
publica de abastecimento de água. 
As obras foram licitadas, contratadas e tiveram as ordens de serviço emiti-
das a partir de junho/2014. As obras em andamento totalizaram um 
desembolso até dezembro de 2014 de R$13,5 milhões. 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS X SISTEMA FUSEGATE – TECNOLOGIA 
PARA AUMENTO DA CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE BAR-
RAGENS 
Com a escassez de água em determinadas épocas do ano, a Embasa decidiu 
armazenar as águas de chuva nas barragens localizadas em regiões críticas 
de abastecimento, foram investidos na Barragem Rio Tapera que fornece 
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água ao SAA de Itaparica e Vera Cruz, cerca de 2,6 milhões para instalação 
de um sistema de comporta fusível, para controle de vertedores. O sistema 
de tecnologia francesa possibilita o aumento da capacidade desta barragem 
em 1,80m³, o equivalente a um incremento de mais de 40% da reservação 
original, além de aumentar a segurança da barragem quanto às inundações. 
O equipamento é projetado para ativar-se durante eventos de cheias extre-
mas, quando o nível do reservatório chega a uma altura predeterminada. 
Além de não poluir, não necessita de nenhuma energia, além da força natu-
ral da água, tornando a tecnologia sustentável. 

1.4.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO [TEMA MATERIAL] 

No período, a empresa saiu de um patamar de 494.973 ligações em 2006 
atingindo 990.823 em 2014. Como resultado, a cobertura de esgotamento 
sanitário no Estado foi ampliada de 17% para 34%. A expansão desses sis-
temas culminou em adequações na estrutura organizacional da Embasa, 
incluindo implantação e ampliação de laboratórios em diversas regiões do 
Estado. Além disso, foram investidos mais de 23 milhões para aquisição de 
veículos e equipamentos a serem utilizados na operação dos sistemas.  
O Programa Água para Todos tem uma frente de ação voltada para a despo-
luição das águas da Baía de Todos os Santos (BTS), por meio da ampliação e 
implantação de sistemas de esgotamento sanitário nos municípios que se 
encontram no entorno da baía ou em sua área de influência, como é o caso 
dos municípios situados na bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu. 
As obras de esgotamento sanitário, nos municípios de Muritiba, Madre de 
Deus, São Félix, São Francisco do Conde, Cruz das Almas, Itaparica e na 
Ilha de Bom Jesus dos Passos (Salvador) já foram concluídas. Nos municí-
pios de Candeias, Santo Amaro, Cachoeira, Maragogipe, Simões Filho, Vera 
Cruz e na Ilha dos Frades (Salvador) as obras estão em andamento. 
O investimento é de R$ 275,7 milhões e vai contribuir para a despoluição 
das águas da Baía de Todos os Santos, considerada a maior do Brasil e a 
segunda maior do mundo. A região da baía acolhe 13 municípios em seu 
entorno. 
Atualmente, em Salvador, a Embasa dispõe de um sistema de esgotamento 
sanitário que possui uma rede coletora de 3.678 km de extensão, com 483 
mil ligações. Por meio do Programa Água para Todos, a empresa vem de-
senvolvendo ações que, até 2015, envolvem recursos da ordem de R$ 1,5 
bilhão, em investimentos voltados à ampliação do sistema de esgotamento 
sanitário da cidade, incluindo R$ 661,4 milhões referentes ao emissário da 
Boca do Rio, a maior obra de esgotamento sanitário dos últimos 25 anos na 
cidade. 



Embasa | Relatório de Sustentabilidade 2014 

 

 

40 Gestão Empresarial 

A obra do referido emissário submarino da Boca do Rio, consistiu na am-
pliação e adaptação da Estação Elevatória existente, denominada Elevatória 
do Saboeiro, localizada nas imediações da Estação de Tratamento de Água 
da Bolandeira, para reverter, com uma vazão de 1,2 m³/s, os esgotos do 
subsistema Jaguaribe, coletados entre a Orla e a Avenida Paralela das bacias 
existentes do Saboeiro, Baixo Pituaçu, Alto Pituaçu, Baixo Jaguaribe, Man-
gabeira, Flamengo e Itapuã. 
As frentes de trabalho estão atuando no aumento do número de ligações em 
imóveis situados nas 28 bacias sanitárias já existentes em Salvador e na 
construção de três novas bacias sanitárias (Trobogy, Águas Claras e Cam-
bunas). Com relação ao adensamento, a Embasa investirá, até 2015, R$ 
238,8 milhões em novas ligações. Já a implantação das três novas bacias 
sanitárias de Salvador, no valor de R$ 124,5 milhões, vai beneficiar mais de 
300 mil pessoas que moram em bairros densamente povoados como Águas 
Claras, Cajazeiras, Sete de Abril, São Marcos, Trobogy e Canabrava. Depois 
de coletados, os efluentes destas novas bacias serão conduzidos até a estação 
de condicionamento prévio do novo emissário da Boca do Rio. 
A contribuição para salubridade ambiental das áreas atendidas, promoção 
da saúde pública e a melhoria da balneabilidade da Baía de Todos os Santos, 
foram os principais impactos positivos decorrentes desses investimentos. 
Além disso, exerceu sua função social por meio de atendimento de áreas de 
baixo poder aquisitivo. 

1.4.3. PROJETOS RELEVANTES 

Os projetos socioambientais da Embasa contemplam medidas para mitiga-
ção de impactos negativos e maximização de impactos sociais e ambientais 
positivos. Dentre estes, destacamos atualmente como os de maior relevân-
cia, o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), o de Recuperação de 
Matas Ciliares e o Projeto Com+Água. 
O Projeto de Trabalho Técnico Social, desenvolvido concomitante a execu-
ção das obras com repasse/financiamento de recursos Federais, atua na 
perspectiva do controle social, direcionado para os eixos Mobilização Social 
e Educação Ambiental. Desse modo, fomenta a participação social da popu-
lação nas fases de obra e pós-obras. A execução do Trabalho Social nas 
comunidades beneficiadas tem um papel desafiador de sustentar o sistema 
em implantação, tendo como premissa os princípios estabelecidos na Lei de 
Saneamento e Marco Regulatório a ela relacionado. 
Visando prestar e ampliar seus serviços de modo sustentável, a Embasa 
mantém um eixo de atuação na reabilitação de matas ciliares em mananciais 
utilizados para abastecimento humano. Essas ações desempenham papel 
fundamental na conservação da água, já que as matas ciliares atuam como 
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barreiras de proteção, impedindo que poluentes e sedimentos sejam carre-
gados pela ação das chuvas e despejados nesses mananciais. Atividades de 
educação ambiental com a comunidade, objetivando mobilizar a população 
para a preservação do manancial, são desenvolvidas concomitantes aos 
trabalhos de restauração das matas ciliares. 
O Projeto Com+Água tem como objetivo estruturar e promover a gestão 
integrada e participativa do combate às perdas de água e do uso eficiente de 
energia do sistema. Na Embasa, o componente da Mobilização Social tem 
sido fundamental no processo de construção da mudança de cultura. As 
equipes de trabalho são convocadas à participação permanente no processo 
de gestão das perdas. Em Ilhéus, Itamaraju, Vitória da Conquista, Livra-
mento e Itaparica no ano de 2014, foram envolvidas 3.568 pessoas nas 
atividades desenvolvidas. 

BOAS PRÁTICAS OPERACIONAIS 
G4-PR1, PR2 No ano de 2014, foi dada continuidade às ações do Programa de 
Boas Práticas Operacionais, com avaliações das estações de tratamento de 
água nas diversas unidades regionais. O programa consiste de uma avalia-
ção interna com equipes especializadas, onde são avaliados critérios e 
requisitos em cada unidade de tratamento, envolvendo a parte técnica ope-
racional, qualidade da água produzida, estrutura, estado de conservação e 
limpeza, sinalização da área, segurança, pessoal, requisitos ambientais e 
documentação. 
No processo de avaliação é quantificado cada parâmetro, com faixa de pon-
tuação pré-estabelecida e no final do processo é dada a qualificação de 
acordo com o grau alcançado. No final são feitas recomendações, oportuni-
dades de melhorias, baseadas nos critérios avaliativos, para correção das não 
conformidades. 
As avaliações têm importância fundamental no processo de retroalimenta-
ção dos sistemas, visto que os resultados obtidos servem de parâmetro para 
tomadas de decisão e implantação das intervenções necessárias. 
Dentro desses critérios foram avaliadas 19 ETAs, sendo que 18 alcançaram a 
conceituação de “conformidade operacional”, duas obtiveram o grau de 
“certificação interna” e duas estiveram em “não conformidade operacional”. 
Abaixo, o quadro de avaliações internas em ETAs, no ano de 2014, nas 
diversas unidades regionais. 
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Quadro nº 5 – Quantidade de ETAs avaliadas por unidade regional 
UNIDADE 

REGIONAL 
ETAS 

AVALIADAS 
CERTIFICAÇÃO 

INTERNA 
CONFORMIDADE 

OPERACIONAL 
NÃO 

CONFORMIDADE 

UNA 4 0 4 0
UNB 2 0 2 0
UNE 0 0 0 0
UNF 2 0 2 0
UNI 3 0 3 0
UNP 3 0 3 0
UNS 5 1 4 0
Total 19 1 18 0

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica/Embasa 

AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA E DE FATURAMENTO 
NA EMBASA 
A Embasa vem promovendo, ao longo do tempo, ações de combate às di-
versas formas de perdas nos sistemas de abastecimento de água (SAA), 
durante a execução rotineira das atividades operacionais e comerciais, bem 
como, no decorrer da implementação de programas e projetos decorrentes 
de investimentos planejados com tal finalidade. 
Entre as diversas formas de combate às perdas destacam-se, como prioritá-
rias, as ações de redução e controle de perdas de água e de faturamento nos 
SAA. Neste campo de atuação, no ano de 2014, a Embasa alcançou os se-
guintes resultados principais estratégicos, baseando-se nas diretrizes 
estabelecidas no AMD: 
1. Águas não Faturadas (ANF) anual = 25,1%. O valor referência das ANF 

estabelecido no AMD, para o ano de 2014, é igual ou menor do que 
25%. 

2. Índice de Perdas por Ligação (IPL) anual = 275,1 litros / dia x ligação 
faturada. O valor referência do IPL estabelecido no AMD, para o ano de 
2014, é igual ou menor do que 250 litros / dia x ligação faturada. 

Para alcançar e ultrapassar as metas referenciais do AMD, no decorrer dos 
próximos anos, a Embasa deverá atuar nos SAA prioritários que apresentam 
maiores valores de perdas de água e de faturamento, dentre os quais desta-
ca-se o Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Salvador, 
Lauro de Freitas e Simões Filho, que registra os valores mais elevados de 
perdas na Embasa. 

Micromedição 
No ano de 2014, foram realizadas diversas atividades previstas no Projeto de 
Melhoria do Parque de Hidrômetros. Este projeto integra o Programa de 
Desenvolvimento Operacional (PDO) e foi financiado pelo BNDES por 
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meio de contrato com investimento total previsto da ordem de  
R$ 63 (sessenta e três) milhões, para o período 2010/2014. 
Neste período, foram utilizados recursos financeiros captados junto à Caixa 
Econômica Federal (CEF), assim como, oriundos do Fundo de Combate à 
Pobreza (FUNCEP) e de recursos próprios. 
Foi investido cerca de R$ 26 (vinte e seis) milhões para aquisição de 310.878 
(trezentos e dez mil, oitocentos e setenta e oito) hidrômetros e aplicação em 
ligações novas ou existentes sem hidrômetros e manutenção. Concluiu-se a 
reforma e ampliação da Oficina / Laboratório de Hidrômetros. 
Como resultados alcançados, podem ser citados: 
1. Em dezembro de 2014, a Embasa alcançou o Índice Mensal de Hidrome-

tração igual a 97,3%; 
2. o Índice de Hidrometração, conforme cálculo do AMD, em dezembro 

de 2014, nos SAAs operados pela Embasa foi de 97,0%, superando a me-
ta em relação ao estabelecido no AMD para o período (≥ 95,0%); 

3. para hidrômetros de vazão máxima de 1,5; 3,0 e 5,0 m³/h, na área de 
manutenção, foi reduzida a idade média do parque de hidrômetros de 
6,3 anos, em 2008, para 5,3 anos em dezembro de 2014. A meta é man-
ter esta vida média (em torno de cinco anos) após 2014 e ter 
hidrômetros em funcionamento com o volume registrado acumulado 
inferior a 2.000 m³. Estes parâmetros de controle (idade e volume acu-
mulado medido) são referenciais mais adequados para se dispor de um 
parque de hidrômetros de melhor qualidade. Para o valor acumulado 
registrado de 2.000 m³, um valor médio mensal de 12 a 15 m³, registra-
do no hidrômetro, reflete o uso do aparelho num período de 11 a 13 
anos. Como pode ser visto, este período é superior a 10 anos, que é o li-
mite de tempo recomendável para substituição do medidor quando o 
mesmo é solicitado operacionalmente nesta escala de grandeza mensal. 

Para os hidrômetros com vazão máxima igual ou superior a 10 m³/h, a vida 
útil deverá ser inferior a 4(quatro) anos. Foi adotado, este tempo de 
4(quatro) anos para uso do hidrômetro, por ser um período médio adequa-
do para utilização de medidores de maiores capacidades. A depender da 
solicitação de registro no aparelho e da qualidade de água que veicula no 
hidrômetro o período de uso poderá ser maior. Em dezembro de 2014, a 
idade média do parque de hidrômetros, com vazão máxima igual ou superi-
or a 10 m³/h, foi inferior a 4 (quatro) anos. 

Macromedição e Pitometria 
No ano de 2014, foram adquiridos macromedidores de vazão e pressão e 
diversos equipamentos para Pitometria objetivando a aplicação nos SAAs 
operados pela Embasa. O investimento realizado em 2014 foi da ordem de 
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R$ 3 (três) milhões com utilização de recursos financeiros junto ao BNDES 
e próprios. 
Foram os seguintes os resultados alcançados: 
1. Índice de macromedição mensal, dezembro 2014, nos SAAs operados 

pela Embasa: 
▶ Volume Produzido de Água Tratada – 97,9%; 
▶ Volume Captado de Água Bruta – 59,3%; 
▶ Volume Aduzido de Água Bruta – 78,9%; 
▶ Índice de macromedição do volume produzido, conforme cálculo do 

AMD, nos SAAs operados pela Embasa: 97,1 %. A meta estabelecida 
para o índice de macromedição do volume produzido no AMD, para 
dezembro de 2014, foi de 95%, sendo que a Embasa já ultrapassou es-
ta referência desde 2010. O AMD foi firmado pela Embasa com o 
Ministério das Cidades / BNDES e CEF, objetivando atingir 8(oito) 
metas institucionais no período 2010 a 2016, dentre as quais, se verifi-
ca que a meta adequada para o índice da macromedição é alcançar 
valores iguais ou superiores a 95% (referência nacional). Desta forma, 
conforme expresso no AMD, o índice de macromedição entre 2012 
até 2016 tem esta referência. O valor atingido em 2014, portanto, sa-
tisfaz esta meta referencial, ainda que, tenha sido um pouco inferior 
ao do ano de 2013. A diferença, no entanto, é de valor desprezível. 

1.5. INOVAÇÃO 

Inovar identificando tecnologias capazes de modificar o desempenho dos 
processos finalísticos de abastecimento de água e tratamento de esgoto tem sido 
um verdadeiro desafio para Embasa. Neste sentido, a partir de um diagnóstico 
para avaliação da gestão da inovação na empresa, foi estruturado um plano de 
trabalho com ações de médio e longo prazo, organizando a gestão da inovação 
como um processo sistemático distribuído em três eixos de atuação: organizacio-
nal (ambiente, estratégia, pessoas e liderança); metodológico (método) e 
tecnológico. 
O modelo integra diversos elementos objetivando transformar comportamentos; 
levando a uma nova cultura organizacional na qual a inovação passa a ter uma 
posição estratégica na empresa. 
Neste escopo destacam-se as ações de prospecção tecnológicas que buscam 
atender imprescindivelmente os requisitos de viabilidade técnica e econômica, 
tecnologia limpa, eficiência operacional e eficiência energética. 
Por outro lado, em consonância com a necessidade de universalização dos 
serviços de modo sustentável, a Embasa implementou diversas iniciativas tais 
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como reuso de esgoto tratado, do lodo residual de estações de tratamento e 
utilização de biogás para produção de energia. 
Esses indicadores estão explanados no capítulo de desempenho ambiental. 

1.6. MEIOS DE COMUNICAÇÃO  

A comunicação da Embasa se baseia nas premissas de informar de forma clara e 
objetiva sobre os serviços, projetos e programas da empresa e de consolidar sua 
marca perante seus públicos de relacionamento a fim de gerar reflexos positivos 
em sua imagem e reputação. 
Duas edições da Embasa em Revista trouxeram informações sobre as principais 
ações realizadas, entre 2007 e 2014, para cumprir a missão de universalizar o 
acesso aos serviços de água e de esgotamento sanitário em sua área de atuação até 
2030, como consta no ciclo de planejamento 2012-2015.  
Foram cinco campanhas publicitárias desenvolvidas em 2014: Programa Água 
para Todos, Inauguração do SES de Mucuri, Dia Mundial da Água, Negociação 
Flexível e Consumo Consciente em Vitória da Conquista, além dos anúncios 
sobre valorização da água, veiculados na passagem do aniversário da cidade de 
Salvador e na Revista Saneamento Ambiental. 
A campanha “Água para Todos”, realizada entre 19 de abril e 14 de maio, nos 
meios TV, rádio, jornal, outdoor e carro de som destacou as principais obras 
entregues pela Embasa no âmbito do Programa Água para Todos do governo 
estadual.  
O Manual do Usuário e cinco folders sobre Conta de Água e Esgoto, Esgotamento 
Sanitário, Importância do Reservatório, Medição Individualizada, Ô de Ca-
sa/Esgotamento foram impressos para dar suporte à área de relacionamento com 
os clientes da Embasa. 
As cartilhas institucionais “A criançada quer saber”, “Com água não se brinca”, 
“O planeta Cactos” e “Vamos falar sobre economia de água” continuam sendo 
confeccionadas e distribuídas nos programas de educação ambiental da 
organização. 
Dentro da política de transparência, a empresa produziu, deu suporte de 
programação visual e logística e divulgou os relatórios de administração e de 
sustentabilidade, ambos referentes ao exercício de 2013, com informações 
contábeis e indicadores econômicos, sociais e ambientais que evidenciam o 
compromisso com a sociedade. 
A comunicação institucional teve um forte papel junto à área de gestão de 
pessoas nos programas/projetos do ano de 2014. Campanhas de mobilização para 
o recrutamento de jovens para participar do programa Jovem Aprendiz, para a 
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realização da avaliação de desempenho por competência e para a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes (Sipat). 
A unidade de comunicação social elaborou projeto gráfico (logomarca, cartazes, 
faixas, convite eletrônico etc.) e apoio logístico para a realização de eventos 
educativos em unidades da Embasa, escolas, creches, centros culturais, praças e 
ginásios, em março, durante as comemorações alusivas ao Dia Mundial da Água 
(22 de março), e no início de junho, quando o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 
de junho) faz ressurgir a discussão sobre preservação ambiental e hábitos 
sustentáveis. A Semana da Água organizada pela Embasa, foi marcada pelo 
convite “Mergulhe nessa causa” e a Semana do Meio Ambiente que mobilizou 
várias pessoas partindo da dica “O futuro se planta no presente”. 
Também, para marcar os 43 anos da Embasa, foi montada a exposição “Presente 
na Vida dos Baianos”, no Shopping da Bahia, na praça Dorival Caymmi, no 2º 
piso, entre os dias 11 e 18 de maio. O mesmo evento também foi realizado em 
Feira de Santana, no Shopping Boulevard, de 1º a 8 de junho. Além de obras 
concluídas pela empresa para melhorar e ampliar o atendimento dos serviços de 
água e de esgoto na área de atuação da Embasa, foi divulgado o trabalho 
socioambiental que é feito nas comunidades. 

1.7. OUVIDORIA 

A Ouvidoria da Embasa funciona como um canal de comunicação direta entre o 
cidadão e a empresa, possibilitando à sociedade expressar os seus anseios e 
fornecer informações para a melhoria dos serviços públicos, pautada nos 
seguintes princípios: 1) garantir ao cidadão resposta ao seu registro, sempre com 
rapidez e qualidade; 2) obter contribuição da sociedade para a melhoria dos 
serviços prestados e 3) atuar de forma autônoma, transparente, imparcial e 
personalizada no controle da qualidade dos serviços oferecidos. 
No ano de 2014, a Ouvidoria registrou uma redução de 21% no número de 
manifestações em relação ao ano de 2013. Credita-se a isso a melhoria dos 
serviços prestados pela empresa em todo o Estado da Bahia, como por exemplo, a 
duplicação de adutoras de água bruta e de água tratada do SIAA de Salvador e 
Região Metropolitana, com investimentos na ordem de R$ 75 milhões, 
envolvendo inclusive recursos próprios. G4-HR12 
Abaixo, quadro comparativo das manifestações recebidas em 2014 e 2013. 
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Quadro nº 6 – Tipologia da manifestação  

TOTAL 
2014 2013 

4.270 100% 5.476 100%

RECLAMAÇÕES 3.478 81,45% 4.424 80,80%

DENÚNCIAS 377 8,83% 510 9,31%

SOLICITAÇÕES 289 6,77% 394 7,20%

INFORMAÇÕES 82 1,92% 89 1,62%

ELOGIOS 34 0,80% 50 0,91%

SUGESTÕES 10 0,23% 09 0,16%

 
A Ouvidoria não é um balcão de primeira instância. Os interessados devem se 
dirigir inicialmente aos canais normais de atendimento, como o Call Center, as 
lojas de atendimento, os SAC’s e o Site da Embasa, exceto quanto às ocorrências 
de vazamentos de água, extravazamentos de esgotos e denúncias de qualquer 
natureza, situações em que o atendimento é prioritário pela Ouvidoria. 

1.8. RECONHECIMENTOS EXTERNOS – 2014 

A Embasa vem conquistando importantes prêmios que confirmam sua eficiência 
na gestão alinhada com a sustentabilidade, destacando-se neste ano, pelos 
reconhecimentos de revistas especializadas como: 
▶ na revista EXAME – MAIORES E MELHORES, a Embasa mantém sua 

classificação de 1º lugar no setor de saneamento do Norte e Nordeste e em 4º 
lugar no Brasil, foi classificada no 16º lugar como maior prestadora de serviços 
e na 25º colocação entre as 50 maiores estatais do Brasil; 

▶ na revista VALOR 1000, classificada em 1º lugar no setor de saneamento do 
Norte e Nordeste, no 10º lugar como maior empresa do Nordeste e 4ª maior 
empresa do país no setor água e saneamento; 

▶ na revista AS MELHORES DA DINHEIRO, classificação entre as 1000 
MAIORES EMPRESAS DO BRASIL, classificada como a 4º colocada em 
Governança Corporativa; 

▶ em especial, o reconhecimento externo do “TROFÉU TRANSPARÊNCIA”, 
pelo quarto ano consecutivo, no âmbito das empresas de capital fechado, uma 
das premiações mais valorizadas pelo mercado de investidores e pelos executi-
vos de finanças, administração e contabilidade do país. A clareza nas 
demonstrações financeiras, a qualidade das informações e a idoneidade das 
organizações analisadas são critérios considerados para a concessão do 
prêmio, que foi entregue pela Associação Nacional dos Executivos de Finan-
ças, Administração e Contabilidade (ANEFAC), em parceria com a Fundação 
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Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) e a 
Serasa Experian; 

▶ a revista SANEAMENTO AMBIENTAL, maior revista especializada em 
saneamento e meio ambiente no Brasil, escolheu a Embasa, pelo segundo ano 
consecutivo, como Empresa do Ano no Saneamento Ambiental, na categoria 
empresa estadual. Classificada ainda no 3º lugar em investimentos programa-
dos, em 5º lugar em receita operacional líquida e em 6º em investimentos 
realizados. 
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ECONÔMICO



 

 

Politica de Sustentabilidade da Embasa 

DESEMPENHO ECONÔMICO G4-DMA, G4-15  
A Embasa, para garantir a existência e o cumprimento da sua Missão, atua em conformidade 
regulatória, prestação de contas e responsabilização, obedecendo aos critérios da 
responsabilidade econômico-financeira com ações de curto, médio e longo prazos. Compõem 
a Dimensão Econômica: 

I. Equilíbrio econômico-financeiro, entendido como a empresa ter capacidade de geração 
de recursos anuais para o seu custeio, serviço da dívida, reposição de ativos e melhorias 
operacionais, além de desenvolvimento institucional e contrapartidas para os investimen-
tos de expansão na visão da universalização, atendendo as diretrizes estabelecidas na 
Lei de Saneamento 11.445/07, Art. 29º, Parágrafos 1º e 2º. Contribuem para isso:  

a) O fortalecimento da relação com os titulares dos serviços, de modo a garantir as 
concessões existentes e ampliar o índice de atendimento com abastecimento de água 
e esgotamento sanitário; 

b) a identificação dos riscos corporativos, a partir dos referenciais estratégicos e dos 
ambientes interno e externo, analisando e avaliando os possíveis impactos nas pers-
pectivas financeira, operacional, ambiental e social, bem como a gestão de crises ou 
incidentes, em toda área de atuação da empresa. 

II. Atendimento aos usuários e titulares, de forma a: 

a) reconhecer que seus usuários e titulares têm percepções, exigências e expectativas 
diferenciadas; 

b) adequar procedimentos, de forma a cumprir a legislação que regula os serviços 
prestados pela Embasa; 

c) atuar com respeito, inovação e excelência da gestão, para satisfação dos titulares e 
usuários; 

d) garantir modicidade tarifária que assegure o acesso aos serviços, sem comprometer a 
sustentabilidade empresarial; 

e) desenvolver projetos voltados para o combate às perdas, à inadimplência e ao 
desperdício de água; 

f) informar aos usuários sobre seus direitos e deveres, conforme previsto no Regula-
mento de Serviço em vigor. 

III. Relacionamento com fornecedores e prestadores de serviço, tendo em vista: 

a) selecionar e contratar fornecedores e prestadores de serviço, com base em critérios 
de sustentabilidade e qualidade do gasto, respeitando os princípios do Código de 
Ética e Conduta, as normas da empresa e os princípios do trabalho decente; 

b) consolidar e ampliar o Programa de Compras e Contratações Sustentáveis; 

c) coibir práticas de concorrência desleal e o descumprimento da legislação pertinente; 

d) cumprir os critérios de fiscalização de materiais e sua procedência, bem como a 
comprovação do uso de material certificado, quando aplicável; 

e) fomentar a logística reversa dos produtos fornecidos a Embasa, quando aplicável;  

f) desenvolver ou utilizar tecnologias, práticas, produtos e equipamentos mais eficien-
tes, seguros, confiáveis, com menores impactos ambientais. 
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2. DESEMPENHO ECONÔMICO [TEMA MATERIAL] 
 
A concepção de Sustentabilidade da Embasa, fundamenta-se na integração do 
crescimento econômico com o progresso social e o cuidado com o meio 
ambiente. Os aspectos econômicos, sociais e ambientais, se relacionam a fim de 
proporcionar o desenvolvimento sustentável da empresa. O objetivo é alavancar 
o resultado econômico sem comprometer as necessidades sociais e ambientais.  
Diante disso, destaca-se a seguir os principais aspectos do desempenho 
econômico da empresa. 

2.1. INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 

As análises que se seguem, excetuando aquelas relativas ao resultado do exercício, 
serão conduzidas desconsiderando os efeitos da receita e custos de construção, 
concentrando-se exclusivamente nas receitas e gastos oriundos da prestação dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A receita e os custos 
de construção, introduzidos nas demonstrações financeiras da Embasa desde 
2009, por força de pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) têm um impacto líquido de pequena monta no resultado final, conforme 
mostrado no quadro nº 7, mas a administração entende que não se coadunam 
com a análise histórica do desempenho econômico-financeiro da entidade. 

Quadro nº 7 – Receita e custos de construção 

DISCRIMINAÇÃO 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Receita de Construção 528.218  549.582 639.392 397.085 645.191  453.567  
Custos de Construção (528.218) (543.700) (632.234) (393.001) (636.758) (447.507) 
Receita de Construção Líquida 0 5.882 7.158 4.084 8.433  6.060  

 

As demonstrações financeiras da Empresa indicam a continuidade do crescimen-
to da receita bruta, assim como da receita líquida. 
A receita operacional bruta de serviços atingiu 2,246 bilhões de reais, 7,8% 
superior ao 2,082 bilhões alcançado em 2013. A receita operacional líquida de 
serviços alcançou 2,050 bilhões de reais, 8,0% acima do 1,898 bilhão de reais 
registrado no exercício anterior. Contribuíram para esse resultado o incremento 
de 2,88% no volume faturado de água e 6,85% no volume faturado de esgoto, 
totalizando um aumento global de 4,03%, resultante do faturamento das novas 
ligações executadas no período (135 mil de água e 94 mil de esgoto) e de ações 
visando aumentar o nível e a eficiência da hidrometração, além dos incrementos 
tarifários médios de 9,80% e 7,80%, com vigência, respectivamente, a partir dos 
meses de junho/2013 e junho/2014, e que se refletiram no faturamento dos meses 
subsequentes. 
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O gráfico nº 1 mostra a evolução da receita operacional bruta e líquida de 
serviços, os valores da receita operacional líquida de serviços dos anos de 2008 a 
2010 foram ajustados, para refletir um novo critério de demonstração do crédito 
presumido do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a que 
a Empresa tem direito. Anteriormente incluído na rubrica “Outras receitas 
(despesas) operacionais”, passou a figurar em “Impostos sobre vendas”. 
É digno de registro o fato de, por força da Lei Estadual n° 12.811, de 13/05/13, ter 
deixado de haver incidência de ICMS sobre o fornecimento de água canalizada. 

Gráfico nº 1 – Evolução da Receita Operacional de Serviços 

 
Um fato importante ocorrido em 2014 foi a alteração na forma de contabilização 
do Contrato de Concessão Administrativa do Emissário da Boca do Rio 
(modalidade Parceria Público-Privada – PPP). As parcelas das contraprestações 
referentes à locação de ativo deixaram de ser computadas como custo operacional 
e passaram a ser reconhecidas no ativo intangível, afetando a série histórica a 
partir de 2011 de alguns componentes das demonstrações de resultados e dos 
balanços patrimoniais e dos respectivos indicadores. Todos os valores históricos 
apresentados neste relatório já refletem o novo procedimento. 
Os custos dos serviços apresentaram um incremento de 8,9%, motivado pelos 
seguintes fatores principais: 
a) O reajuste salarial de 7,00% a partir de maio/2014; 
b) O impacto do programa de demissões iniciado em 2013 (Programa de 

Desligamento Dirigido de Aposentados); 
c) O aumento acentuado de gastos com produtos químicos para tratamento de 

água, energia elétrica e serviços de terceiros. 
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Para fins de apresentação gráfica da evolução dos custos dos serviços ao longo de 
um período maior, são apresentados no gráfico nº 2 tanto seus valores totais 
quanto sem a depreciação do imobilizado e a amortização do intangível, com o 
intuito de retirar o impacto da reavaliação do ativo imobilizado ocorrida a partir 
de setembro de 2006, com efeito pleno em 2007. 

Gráfico nº 2 – Evolução dos Custos dos Serviços 

 

Gráfico nº 3 – Evolução das taxas de Crescimento dos Custos dos serviços 

 
A margem bruta ajustada (relação entre o lucro bruto e a receita operacional 
líquida, sem considerar a receita e custos de construção) foi mantida em nível 
similar aos dois últimos exercícios anteriores, com ligeira tendência decrescente. 
Ver gráfico nº 4. 
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Gráfico nº 4 – Evolução da Margem Bruta Ajustada 

  
Quanto às despesas comerciais, houve um aumento significativo (15,1%) em 
relação a 2013, devido ao incremento das perdas por inadimplência (19,2%). 
Excluindo-as do total, o resultado é uma redução de 1,9% nas despesas 
comerciais. 
Para fins de visualização gráfica do comportamento das despesas comerciais 
durante um período mais longo, é interessante destacar a enorme influência das 
perdas por inadimplência, aí incluídas as provisões para devedores duvidosos e 
perdas no recebimento de crédito, líquidas da reversão de provisões e da 
recuperação de perdas no faturamento. 

Gráfico nº 5 – Evolução das despesas Comerciais 
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Gráfico nº 6 – Evolução das taxas de Crescimento das Despesas Comerciais 

  
O gráfico nº 7 mostra a evolução do percentual de perdas por inadimplência em 
relação á receita operacional líquida dos serviços (isto é, sem considerar a receita 
de construção). 

Gráfico nº 7 – Evolução do % Perdas por Inadimplência/ ROL 

 
As despesas administrativas cresceram 5,2% em relação ao exercício anterior. 
Observando-se seu comportamento em período mais longo, cabe ressaltar a 
participação da depreciação - já comentada no trecho sobre os custos dos 
serviços, tendo a influência da reavaliação do ativo imobilizado - e, mais 
significativamente, das provisões para questões judiciais, o que justifica a 
apresentação da evolução das despesas administrativas também sem a influência 
desses dois itens. 
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Desconsiderando a depreciação e as provisões para questões judiciais, observa-se 
uma relativa estabilidade das despesas administrativas, a partir de 2012. Os 
principais fatores responsáveis pelo seu acentuado crescimento de 2009 a 2011 
foram: 
▶ A implantação em 2009 do Plano de Cargos, Salários e Carreiras, homologado 

pelo Ministério do Trabalho; 
▶ A contratação de concursados a partir de 2010; 
▶ O início de pagamento em 2010 da remuneração regulatória ao órgão 

regulador do saneamento básico. 

Gráfico nº 8 – Evolução das Despesas Administrativas 

 

Gráfico nº 9 – Evolução das Taxas de Crescimento das Despesas Administrativas 
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No gráfico nº 10 é mostrada a evolução do percentual de despesa com provisões 
para questões judiciais em relação à receita operacional líquida dos serviços (isto 
é, sem considerar a receita de construção). 

Gráfico nº 10 – Evolução do % de Provisões / ROL 

 
O resultado do exercício apresentou um lucro de R$ 63,3 milhões, inferior em 
34,3% (R$ 33,0 milhões) aos R$ 96,3 milhões do exercício anterior (valor 
reclassificado), principalmente pela influência do item "Imposto de renda e 
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)" (devido à exaustão da 
compensação de prejuízos fiscais), conforme o quadro nº 8. 

Quadro nº 8 – Despesas 
em R$ milhões 

2014 2013 Variação 
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras 162,8 164,1 (1,4) 
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas (11,7) (8,2) (3,5) 
IR e CSLL (87,8) (59,6) (28,2) 
Total 63,3 96,3 (33,1) 

 

O Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA ou 
EBITDA), indicador que representa o resultado operacional antes das despesas 
financeiras líquidas, dos impostos sobre o lucro, das depreciações e amortizações, 
refletindo a geração operacional de caixa, alcançou no período o valor de 438,8 
milhões de reais, apresentando um acréscimo de 2,4% em relação ao exercício 
anterior (428,4 milhões de reais), tendo a margem EBITDA (relação entre o 
EBITDA e à receita operacional líquida) passado de 22,6% para 21,4%. Conforme 
já registrado, o EBITDA e a margem EBITDA estão sendo apresentados 
desconsiderando os efeitos da receita e custos de construção. 
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O quadro nº 9 e os gráficos nos 11 e 12 mostram a evolução desse indicador nos 
últimos anos. 

Quadro nº 9 – Evolução do EBITDA 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

EBITDA (R$ x 1.000) 438.786 428.435 383.581 328.576 377.654 321.107 125.289 180.163 138.524 131.013 95.255 68.691 47.385 10.355

% de Acréscimo 2,4% 11,7% 16,7% -13,0% 17,6% 156,3% -30,5% 30,1% 5,7% 37,5% 38,7% 45,0% 357,6%

Margem EBITDA 21,4% 22,6% 22,1% 21,5% 27,8% 27,2% 12,3% 20,9% 18,2% 19,7% 16,6% 13,7% 11,6% 2,8%

 

Gráfico nº 11 – Ebitda 

  

Gráfico nº 12 – Margem Ebitda 
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Os índices de endividamento da Embasa continuam em patamares confortáveis, a 
despeito dos novos financiamentos contratados com a Caixa Econômica Federal 
e o BNDES. 
No quadro nº 10, foi acrescentado à Dívida Onerosa o Passivo Financeiro a Pagar 
(de curto e longo prazos), decorrente da alteração na forma de contabilização do 
Contrato de Concessão Administrativa do Emissário da Boca do Rio, já 
mencionada. Isso influenciou os valores dos indicadores, em relação aos 
anteriormente informados, de 2011 a 2013. 

Quadro nº 10 – Evolução do endividamento 
EVOLUÇÃO DO 

ENDIVIDAMENTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dívida Onerosa / 
EBITDA (x) 64,75 20,17 11,56 7,17 4,12 3,15 1,87 3,49 1,10 1,03 1,69 2,04 2,17 2,24

Dívida Líquida  
(R$ milhões) 632,1 934,4 761,6 651,5 483,3 413,6 241,3 224,1 141,2 342,0 691,0 932,2 987,5 1.077,4

Dívida Líquida / 
EBITDA (x) 61,04 19,72 11,09 6,84 3,69 2,99 1,34 1,79 0,44 0,91 2,10 2,43 2,30 2,46

Dívida Curto Prazo / 
Dívida Total (%) 18,2% 6,5% 8,6% 11,6% 12,7% 11,0% 8,5% 8,7% 8,2% 7,3% 9,7% 8,7% 9,5% 11,3%

Passivo Total / Ativo 
Total (%) 43,3% 54,7% 48,8% 40,4% 35,0% 31,6% 29,1% 30,2% 24,3% 24,7% 29,2% 29,5% 30,6% 31,3%

 

O exercício de 2014 foi encerrado com um patrimônio líquido de R$ 5,0 bilhões 
(R$ 4,9 bilhões em 2013). 
Pela primeira vez em sua história, a Embasa reverteu prejuízos acumulados 
históricos. Em 2006 apresentava mais de R$ 1 bilhão de resultado negativo e, em 
2014, alcançou lucros acumulados de R$ 46,9 milhões. 

Quadro nº 11 – Lucro/Prejuízo 

 Ano 
Lucro/(Prejuízo 

do exercício)
Lucro/(Prejuízo 

acumulado)
Valor Valor

2014 63.257 46.896
2013 96.315 (75.299)
2012 147.754 (206.936)
2011 86.460 (367.380)
2010 162.050 (457.902)
2009 338.020 (629.057)
2008 (144.101) (993.285)
2007 47.874 (905.580)
2006 53.204 (1.031.510)

 

O Índice de Eficiência Operacional (IEO) é o principal indicador utilizado no 
Planejamento Estratégico 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 desembolsáveis com recursos próprios 
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(exceto investimentos, serviço da dívida de financiamentos, programa de 
participação nos resultados, incentivo à aposentadoria e pagamentos relativos à 
questões cíveis), apurados pelo fluxo de caixa mensal. 
A partir do exercício de 2012, como contrapartida da revisão tarifária extraordi-
nária, as metas para esse indicador passaram a ser fixadas pela AGERSA, válidas 
para o período 2011 - 2014. A AGERSA estipulou em 1,310 a meta para 2014, 
mas a própria Embasa, em revisão orçamentária efetuada em setembro/2014, 
fixou internamente uma meta superior, de 1,369. 
Conforme pode ser observado no gráfico nº 13, a meta foi superada em 2014, 
uma vez que o IEO atingiu 1,384. 

Gráfico nº 13 – Evolução do I.E.O. 

 

Quadro nº 12 – Evolução dos componentes do IEO - Previsto/Realizado 

DISCRIMINAÇÃO 
2014

PREVISTO REALIZADO REALIZADO X PREVISTO
R$ %

Faturamento de água e esgoto 2.297.321.534 2.290.718.394  (6.603.140) (0,29%)
Entradas de recursos 2.146.901.917 2.112.929.675 (33.972.242) (1,58%)
Saídas de recursos 1.568.465.276 1.527.223.336 (41.241.940) (2,63%)
IEO ( = entradas de recursos / saídas 
de recursos ) 1,369 1,384  
Eficiência da arrecadação de contas de 
água e esgoto 92,00% 90,35%  
Volume faturado de água e esgoto (m3) 710.818.612 703.247.193  (7.571.419) (1,07%)
Tarifa média de água e esgoto (R$ / m3) 3,055 3,072 0,017  0,57%
Questões judiciais trabalhistas 38.371.913 34.479.323 (3.892.590) (10,14%)
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2.2. INVESTIMENTOS REALIZADOS 

Os investimentos no exercício de 2014 alcançaram o montante de R$510 milhões. 
Deste valor, 58% foram oriundos de recursos próprios e 42% financiados através 
de recursos externos. Os valores investidos nos sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário neste ano excedem em 22% a média de investimen-
tos realizados nos últimos 14 anos (2001-2014). 
Analisando os últimos 6 anos desta gestão com o mesmo intervalo de tempo da 
gestão anterior, percebe-se que período de 2001-2006 apresentou R$418 milhões 
de investimento médio anual, enquanto que o período de 2009-2014 a média de 
investimentos alcançou o patamar de R$631 milhões, ou seja, um incremento de 
51%. Os investimentos realizados com recursos próprios da Embasa no período 
de 2009 a 2014 (R$ 1,987 bilhão) foi 6,6 vezes mais se comparados com os 
investimentos realizados no período de 2001 a 2006 (R$ 300 milhões). 
É perceptível a evolução dos investimentos nos últimos seis anos (2009-2014) 
conforme o gráfico nº 14: 

Gráfico nº 14 – Investimentos 

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

Os investimentos realizados pela Embasa são provenientes de recursos próprios e 
terceiros, sendo que estes envolvem capital oneroso e não oneroso. Em geral, os 
recursos onerosos são captados através dos agentes financeiros CEF e BNDES, 
enquanto que os recursos não onerosos são oriundos principalmente do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) através do Orçamento Geral da 
União (OGU). 
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Os valores investidos neste ano foram aplicados em obras de implantação, 
ampliação e melhoria de sistemas de abastecimento de água (sistemas de 
produção, tratamento e distribuição de água) e de esgotamento sanitário (coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos efluentes), assim como ações de 
educação ambiental que acompanharam a execução das obras. 

2.3. RECURSOS ASSEGURADOS 

Durante o período de 2007 a 2014, foram assegurados mais de R$ 7,6 bilhões para 
realização de obras destinadas a ações de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e desenvolvimento institucional. 
Durante este período, 415 obras foram concluídas e 112 estão em andamento 
com previsão de término em 2015. Do universo de 527 obras, 80% refere-se a 
SAA, 19% SES e 1% estão ligadas a DI. Além destes empreendimentos, destaca-se 
425 perfurações de poços e 145 projetos elaborados. 
Estes investimentos foram realizados através de recursos próprios e também 
recursos oriundos do OGU através dos ministérios das Cidades, da Integração 
Nacional – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (CODEVASF), do Ministério da Saúde – Fundação Nacional de Saúde 
(FUNASA), além de financiamento da CEF – FGTS, do BNDES – Fundo de 
Amparo ao Trabalho (FAT) e Financiamento de Máquinas e Equipamentos 
(FINAME) e do Estado. 

2.4. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2015 

A previsão orçamentária de investimento para o exercício de 2015 totaliza o 
montante de R$ 926 milhões, valor aprovado pelo Conselho de Administração da 
Embasa em dezembro de 2014. Os valores são provenientes de recursos próprios 
incluindo contrapartida da Embasa (19,07%), do OGU e FUNASA (34,08%), e os 
46,85% restantes provêm de repasses do governo do Estado e de financiamentos 
ou convênios contraídos diretamente pela Embasa. Esses recursos serão aplicados 
na elaboração de projetos de obras de água e esgoto, na implantação e/ou 
ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água, na 
perfuração de poços para abastecimento de água e no DI da empresa. 
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Quadro nº 13 – Investimentos por fonte de recurso 
Fonte de Recursos Valor Percentual 

Recurso próprio + contrapartida da EMBASA 176.591 19,07% 
Orçamento Geral da União 315.630 34,08% 
Outros 433.921 46,85% 
Total 926.142 100% 
Repasse Governo federal 315.630 34,08% 
Recursos Próprios 176.590 19,07% 
Repasse Governo do Estado 5.001 0,54% 
PROSANEAMENTO 3.976 0,43% 
ROYALTIES 25 0,00% 
Contrapartida Tesouro* 1.000 0,11% 
Financiamento EMBASA + Convênios  418.978 45,24% 
BNDES/DI 0 0,00% 
BNDES/PAC 192.133 20,75% 
FGTS/CEF 129.826 14,02% 
CEF/FINAME 5.172 0,56% 
Convênio CODEVASF 61.828 6,68% 
FUNCEP 30.019 3,24% 
Outros Convênios 9.943 1,07% 
TOTAL 926.142 100% 
* Próprio do Tesouro – recursos ordinários de contrapartida de convênios e operações de créditos 
 

CEF: Caixa Econômica Federal   BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
DI: Desenvolvimento institucional  PAC: Programa de Aceleração do Crescimento 
FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FINAME: Financiamento de máquinas e equipamentos 
FUNCEP: Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza

2.5. VALOR ECONÔMICO 
G4-EC1 Para alcançar os seus objetivos de sustentabilidade, e tendo em vista as 
metas de universalização, a Embasa busca obter melhores resultados no seu 
desempenho operacional através de aprimoramento dos seus processos, que lhe 
permita gerar crescentes níveis de recursos próprios que se somarão aos aportes 
de outras fontes, visando a cumprir os seus planos de investimento na realização 
de empreendimentos para expansão dos serviços. 

Quadro nº 14 – Valor Econômico Gerado 
VALOR ECONÔMICO GERADO (R$) MIL 2012* 2013* 2014 
a) Receitas 2.667.230 2.712.932 2.849.524  
 Valor econômico distribuído
b) Custos operacionais 1.358.384 1.262.884 1.331.256 
c) Salários e benefícios de empregados 443.804 510.613 518.965  
d) Pagamentos para provedores de capital 83.476 112.993 116.045  
e) Pagamentos ao governo (despesas fiscais) 197.624 253.667 289.108  
f) Investimentos na comunidade 4.802 879 824 
Valor Econômico acumulado 579.140 571.897 593.326 

Fonte: Departamento de Contabilidade / Embasa – Auditado pela  
KPMG Auditores Independentes *Reapresentado 

a) receitas: Composto pelas receitas operacionais, financeiras, outras receitas 
operacionais, juros e variações monetárias, cambiais ativas e receita relativa à 
construção de ativos próprios; 



Embasa | Relatório de Sustentabilidade 2014 

 

 

64 Desempenho Econômico 

b) custos operacionais: Composto pelos custos e despesas operacionais, tais 
como: materiais gerais, materiais de tratamento, serviço, energia, entre outros. 
Não foram considerados os gastos com depreciação e amortização e baixa de 
créditos; 

c) salários e benefícios a empregados: Composto pelos salários, encargos e 
benefícios; 

d) pagamento para provedores de capital: Composto pelas despesas financeiras, 
variações monetárias e variações cambiais; 

e) pagamento ao Governo: Composto pelo PIS/Cofins, mais as despesas fiscais, 
mais o imposto de renda e a contribuição social; 

f) investimentos na comunidade: Composto pelo apoio a eventos técnicos e 
sociais e pelos incentivos às atividades culturais, educacionais e esportivas. 

G4-EC4 É concedido crédito presumido do saldo devedor em cada período de 
operação do ICMS nas operações efetuadas por estabelecimentos que exerçam a 
atividade de captação, tratamento e distribuição de água de acordo com o Art. 1º 
do Decreto Estadual 6.734 de 09/09/97, acrescido pelo Decreto Estadual n. 8.868 
de 05/01/04. Este decreto visa apoiar políticas que promovam o desenvolvimento 
do Estado da Bahia. A Embasa, sociedade de economia mista, cuja participação 
acionária do governo é de 99,67%, participa deste objetivo. Na Embasa, este 
crédito é classificado como subvenção governamental e em 2014 totalizou R$ 
9.788 mil. Se observar que a subvenção de ICMS se refere também à isenção 
concedida a outras operações que geram débitos fiscais de ICMS e que são 
reconhecidas como despesas operacionais. 

Quadro nº 15 – Tabela de Subvenções 
TABELA DE SUBVENÇÕES

ANO VALOR R$ MIL
2008 32.110
2009 40.960
2010 58.994
2011 50.092
2012 67.601
2013* 33.548
2014* 9.788

*Os valores de subvenção foram afetados pela Lei nº 12.811 de 
2013 que extinguiu a tributação do ICMS sobre o faturamento 
de água canalizada, ainda que tratada.

Fonte: Departamento de Contabilidade / Embasa. 
Auditado pela KPMG Auditores Independentes. 
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2.6. GESTÃO COMERCIAL X EFICIÊNCIA OPERACIONAL  

2.6.1. REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS COMER-
CIAIS 

Com o intuito de regulamentar a relação da Embasa com o usuário e maxi-
mizar a sua satisfação, tendo como direcionamento o atendimento à 
legislação vigente e o equilíbrio econômico-financeiro, foi realizado um 
intenso trabalho de revisão dos instrumentos normativos comerciais, que 
iniciou-se em 2008 e encontra-se em fase final com conclusão prevista para 
o primeiro semestre de 2015. 
A revisão das normas também buscou a padronização de práticas em todo o 
Estado e proporcionou a atualização dos principais processos comerciais: 
cadastro, faturamento, arrecadação, atendimento e cobrança.  
Dentre os manuais revisados em 2014, destacam-se dois direcionados ao 
público externo: o Guia do Usuário, que contempla aspectos pertinentes da 
prestação de serviços voltados ao abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, e o de Medição Individualizada, o qual aborda critérios e proce-
dimentos técnicos e comerciais para apuração do consumo e 
individualização de contas de edificações condominiais, residenciais ou 
comerciais, com sistemas de medição individualizada. 
Tendo como iniciativa estratégica “implantar novo sistema comercial”, em 
2012, a Embasa iniciou um trabalho de reestruturação do sistema comercial 
em nova linguagem de programação (Web), que proporcionará uma maior 
flexibilidade para atender às necessidades da empresa e elevar a satisfação 
do usuário. 
Esta nova versão do sistema facilitará a gestão comercial e atenderá às atua-
lizações dos principais processos desta área, aumentando o controle dos 
serviços solicitados e executados. Em setembro de 2014, o Módulo de Aten-
dimento e Serviços entrou na etapa de homologação pelas áreas Comercial e 
Operacional e a etapa de produção está prevista para 2015. O novo sistema 
contemplará também módulos de Faturamento, Arrecadação, Cobrança e 
mais um módulo com informações estratégicas com conclusão prevista para 
2017. 
Com a finalidade de aperfeiçoar os processos e os resultados da Gestão 
Comercial da Embasa, em 2014 iniciou-se a construção do Programa de 
Capacitação em Gestão Comercial, propondo a estruturação de ações de 
capacitações com foco na formação de profissionais aptos a desempenha-
rem papéis essenciais nas áreas de cadastro, faturamento, arrecadação, 
cobrança e atendimento aos clientes e usuários. 
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O programa irá atender a todos os colaboradores lotados na área comercial 
das 19 unidades regionais da Embasa, formando também multiplicadores 
que possam dar continuidade à disseminação do conteúdo comercial. 
Através de uma parceria com a Universidade Corporativa Embasa (UCE), 
foi realizada nos dias 21 e 26 de fevereiro, a 1ª Oficina do Projeto Programa 
de Capacitação em Gestão Comercial, com o objetivo de identificar o fluxo 
dos processos comerciais bem como definir as competências necessárias aos 
empregados da Embasa que atuam nesses processos. Em 2015, serão condu-
zidos treinamentos em todo o Estado. 

2.6.2. MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA G4-SO1  

É um sistema de medição individual, construído internamente, de proprie-
dade do usuário ou condômino, para apuração do consumo de água das 
unidades consumidoras residenciais ou comerciais, implantado após o 
ponto de entrega de água e coleta de esgoto da Embasa. 
Entre outras vantagens, esse sistema promove:  
▶ utilização racional da água; 
▶ redução do volume de esgoto lançado na natureza; 
▶ estímulo à detecção de vazamentos internos; 
▶ valorização do imóvel; 
▶ redução da inadimplência do condomínio. 
Uma crescente demanda pela individualização da medição de água e emis-
são de contas individuais pela Embasa, é notada no progresso de 
empreendimentos e unidades atendidos, no período de 2005 a 2014, con-
forme gráfico nº 15. 
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Gráfico nº 15 – Total Acumulado de Empreendimentos Individualizados 

 

Gráfico nº 16 – Total Acumulado de Ligações Individualizadas 

 
O fato de o usuário ser cobrado efetivamente pelo consumo individual, após 
processo de implantação do sistema de individualização, acaba promovendo 
o consumo consciente e a detecção e solução de vazamentos com maior 
rapidez. Este impacto é percebido efetivamente na redução do consumo 
médio registrado para os condomínios após a individualização, o que cor-
robora para um maior desenvolvimento sustentável. 

2.6.3. LEITURA E ENTREGA SIMULTÂNEAS DE CONTAS DE 
ÁGUA E/OU ESGOTO 

Consolidado em praticamente toda cidade de Salvador e Região Metropoli-
tana, em 2014 as localidades de Feira de Santana, Conceição do Coité, 
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Mocambo e Iaçu, vinculadas a Diretoria Norte, assim como as localidades 
de Teixeira de Freitas, Brumado e Jequié, vinculadas a Diretoria Sul, tam-
bém passaram a utilizar o processo de leitura e entrega simultâneas da conta 
de água/esgoto, através do equipamento Micro Coletor Portátil. 
Para promover a leitura e entrega simultâneas das faturas de água e 
ou/esgoto, faz-se necessária a implantação do WEBROL, sistema desenvol-
vido internamente pela Embasa, que dá suporte a todo o processo de 
faturamento. 
Até dezembro de 2014, aproximadamente 78% do total faturado pela Emba-
sa foi processado pelo WEBROL. A sua capacidade de crítica de consumo 
antes do próprio faturamento, promove o menor número de faturas com 
valores indevidos, evitando o recolhimento indevido de imposto e, princi-
palmente, o desconforto junto ao usuário, elevando a sua satisfação. 

2.6.4. PLANO DE REQUALIFICAÇÃO DO CADASTRO TÉCNI-
CO E COMERCIAL 

Mantendo o entendimento de que um cadastro com informações necessá-
rias e confiáveis é lastro para corretos atendimentos, gestão e prestação de 
serviços, a Embasa deu continuidade à Iniciativa Estratégica “Plano de Re-
qualificação do Cadastro Técnico e Comercial”, ajudando a construir um 
horizonte saudável para a empresa como um pilar no processo de sustenta-
bilidade. 
As etapas sucedidas até o ano de 2014 já incluíram o enriquecimento da 
base cadastral, com mais de 70% de Cadastro Pessoa Física (CPF) validados 
(garantidos com o processo de validação on-line) e a expansão do sistema 
WEBROL para todas as grandes localidades estrategicamente priorizadas 
(com foco na diminuição de perdas e saúde do faturamento), com a corre-
ção e georreferenciamento dos seus cadastros. Também houve a 
disponibilização de recursos, conforme previsão, necessários para reestrutu-
ração das unidades regionais, objetivando a execução e manutenção dos 
serviços cadastrais (com cronograma de desembolso aprovado para 2015 de 
mais de sete milhões de reais). 
Vale ressaltar que houve também a melhoria de recursos tecnológicos com 
novas implementações nos sistemas de geoprocessamento, responsáveis 
também pela especificação e trâmites para aquisição de novos equipamentos 
necessários para o desenvolvimento de atividades. Destaca-se, ainda, a vali-
dação do processo de cadastramento remoto de quadras utilizando 
ortofotos, por meio da integração com o cadastro da Companhia de Desen-
volvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER). 
Por fim, após a etapa de compatibilização de localidades da Embasa com as 
que são reconhecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE), em 2014 iniciou-se o trabalho de enquadramento destas localidades 
em seus devidos municípios, através da paulatina disponibilização dos no-
vos limites municipais revistos pela Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), que deve ser concluído em 2015, per-
mitindo calcular os índices de atendimento da Embasa com maior precisão. 

2.6.5. AÇÕES COMERCIAIS PARA ELEVAÇÃO DO ÍNDICE DE 
ADIMPLÊNCIA 

Em alinhamento ao objetivo estratégico “elevar índice de adimplência dos 
usuários” e entendendo que a inadimplência dificulta o acesso aos serviços 
básicos de fornecimento de água e tratamento de esgoto, algumas ações 
comerciais foram promovidas, neste período, além das tradicionais ferra-
mentas de negativação, notificação e corte, para estimular usuários a quitar 
ou renegociar seus débitos junto à Embasa. 
No primeiro semestre, houve a contratação de novas empresas para atuação 
na cobrança da Região Metropolitana de Salvador (RMS) por meio de con-
trato de risco, cuja remuneração à contratada é em função do seu 
desempenho. As empresas vencedoras do certame iniciaram os seus traba-
lhos em julho de 2014 e até o dia 31 de dezembro de 2014, conseguiram 
arrecadar R$ 38,7 milhões com a cobrança, recebendo uma remuneração de 
R$ 4 milhões. Atualmente, o contrato está em fase de avaliação e acompa-
nhamento dos resultados. 
A Embasa participou da Campanha “Feirão do Nome Limpo”, promovida 
pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no Centro de Convenções da 
Bahia em Salvador, e com o prazo estendido até 31 de dezembro de 2014, 
nos pontos de atendimento da Embasa. Na oportunidade, os consumidores 
com inadimplência puderam renegociar débitos, através de condições espe-
ciais de parcelamento e redução de juros e multas. Como resultado da 
campanha, 8.131 usuários negociaram um total de R$ 8 milhões em débito, 
pagando à vista (entrada de parcelamento) um valor de R$ 1,1 milhões.  
Diante do cenário de dificuldade de recuperação de usuários inadimplentes, 
em grande parte demonstrado pela incapacidade de pagamento de débitos 
elevados, sob uma perspectiva de problemas sociais, culturais e econômicos 
das áreas que concentram a maioria dos débitos, foi implantado o novo 
padrão de negociação flexível, destinado aos usuários pré-identificados com 
renda per capita de até dois salários mínimos, iniciado em fevereiro de 
2014. Ações de divulgação do novo modelo foram realizadas durante o ano 
pelas equipes comerciais e sociais das unidades regionais e das áreas-meio, 
que, através de contato com lideranças comunitárias, promoveram traba-
lhos nas localidades, negociando os débitos com a presença de unidade 
móvel nos locais. 
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Além do benefício de enriquecimento do cadastro, esse novo padrão de 
negociação está recuperando usuários que não vinham pagando suas contas 
há muito tempo, arrecadando, até o dia 31.12.2014, um valor de R$ 855 mil 
de água e esgoto e R$ 200 mil de parcelas e serviços. Foram beneficiados 
8.292 usuários, com um débito histórico de R$ 34 milhões, negociando R$ 
4,5 milhões, o que representa uma anistia de R$ 29,5 milhões. 
Ainda diante das dificuldades de recuperação de usuários inadimplentes, 
dessa vez pela limitada eficiência dos métodos tradicionais de cobrança, que 
não inibem as reaberturas indevidas e ao mesmo tempo visando reduzir as 
perdas, em 2011 iniciaram-se os estudos para elaboração de um novo edital 
e de uma nova sistemática para o combate à fraude. O estudo se baseou em 
experiências de outras empresas concessionárias de serviços públicos de 
energia elétrica e de saneamento que passaram por problemas semelhantes, 
analisando seus editais, elaborando em seguida os termos de referência, 
levantamento de escopo e estimativas de resultados. 
Em 2013, a Diretoria Metropolitana adotou parcialmente a nova sistemática 
do combate à fraude com a inclusão dos novos serviços em contratos em 
andamento. No mês de julho de 2014, iniciou-se a contratação de empresas 
para o combate à fraude na RMS. Foram realizados estudos semelhantes 
para implantação do modelo de combate a fraude na Unidade Regional de 
Feira de Santana. 
O sistema comercial foi reformulado para atender na plataforma WEB, toda 
a sistemática do combate às fraudes, permitindo a inclusão de fotos, vídeos 
e documentos, possibilitando um maior controle dos serviços e medição. 
Devido ao baixo número de processos judiciais de cobrança e com objetivo 
de minimizar o saldo de contas a receber, incrementou-se o procedimento 
para o aumento do número dessas ações. Tal processo iniciou-se com o 
estabelecimento dos critérios e condições mínimas para o ajuizamento da 
ação e posterior seleção dos maiores usuários em débito para realização de 
análise e obtenção de informações pelas unidades regionais. 
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Politica de Sustentabilidade da Embasa 

DESEMPENHO SOCIAL G4-DMA, G4-15  
A Embasa estabelece relações éticas e transparentes com os públicos de interesse, 
respeitando os direitos humanos celebrados nacional e internacionalmente e estimulando o 
comprometimento com a sustentabilidade. Visa a promoção dos princípios do trabalho 
decente, a diversidade humana e cultural. Compõem a Dimensão Social: 

I. Gestão de Pessoas, de modo a:  

a) Fomentar um clima organizacional favorável, com iniciativas que busquem elevar a 
qualidade de vida, de modo a garantir condições adequadas de trabalho, saúde e 
segurança, e iniciativas de promoção e apoio sociocultural ao nosso público de inte-
resse; 

b) desenvolver as pessoas em um ambiente de trabalho, pautado na ética e na transpa-
rência, respeitando a diversidade, promovendo a inclusão e a equidade, estimulando 
a motivação e o comprometimento de todos. 

II. Comunidade, visando: 

a) Contribuir para a qualidade de vida, disponibilizando o acesso à água potável em 
quantidade, qualidade e continuidade e ao esgotamento sanitário adequado, para a 
promoção da saúde e bem-estar das comunidades atendidas; 

b) promover os espaços de participação social, visando o fortalecimento da cidadania e 
o efetivo controle social, pelo diálogo proativo e permanente com as comunidades 
abrangidas ou impactadas por suas ações; 

c) informar à comunidade acerca do andamento sobre novas intervenções nos sistemas 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 

d) estimular e envolver os colaboradores em campanhas solidárias corporativas de 
apoio a situações emergenciais; 

e) apoiar ações vinculadas a projetos socioambientais corporativos, priorizando 
parcerias com cooperativas, associações e redes; 

f) informar à comunidade sobre a composição da tarifa e orientar quanto ao consumo 
consciente da água e à utilização adequada da rede de esgotamento sanitário. 
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3. DESEMPENHO SOCIAL 
G4-10 Entidade integrante da Administração Pública, na forma de empresa de 
economia mista, a Embasa realiza a contratação de seus empregados mediante 
concurso público. Assim, os requisitos de contratação são definidos por lei, não 
havendo critérios de recrutamento e seleção por gênero, idade, cor/etnia para 
quaisquer das funções que compõem o quadro de pessoal. Em 2014, esse quadro 
somou 5.038 empregados, todos com vínculo permanente e distribuídos por 
região, consoante demonstrado no gráfico nº 17. Durante o ano não há uma 
variação acentuada no número de empregados. A jornada de trabalho é de 40 
horas/semana, excetuado as profissões cuja jornada obedece legislação específica 
– 98 empregados – ou aquelas cujas atividades necessitam ser realizadas 
ininterruptamente, em turnos de revezamento – 590 empregados. 

Gráfico nº 17 – Distribuição de Pessoal 

 
Conquanto haja atividades terceirizadas, não existe registro de classificação 
desses profissionais com base em gênero ou qualquer forma de discriminação 
pessoal. A contratação de serviços terceirizados, em maioria absoluta, decorre de 
contratos ajustados com pessoas jurídicas. 
G4-LA12 Ainda que os criterios de contratação de empregados estejam dentro dos 
limites definidos em lei, verifica-se não haver prejuízo à representatividade de 
diversidade na empresa. As diferenças de gênero, idade e cor estão representadas 
na organização, resguardada a devida proporcionalidade. Em dezembro de 2014, 
723 empregados exerciam função gerencial, equivalendo a 14,35%. A composição 
do quadro gerencial é discriminada nos graficos nos 18, 19 e 20 



Embasa | Relatório de Sustentabilidade 2014 

 

 

74 Desempenho Social 

3.1. VALORIZANDO NOSSA GENTE [TEMA MATERIAL] 

Gráfico nº 18 – Diversidade de Raça 

 

Gráfico nº 19 – Faixa Etária 
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Gráfico nº 20 – Gênero 

 
O Gráfico nº20 demonstra como a diferença de gênero está representada na 
composição dos quadros de empregados e gestores. Não havendo estabelecimen-
to de critério de gênero para a contratação de empregados, a diferença relevante 
nesta especificidade justifica-se pela tradicional preferência de pessoas do sexo 
masculino pelo desempenho de atividades na área de construção civil. Já na 
designação de funções gerenciais, embora também não exista política específica, 
percebe-se que o número de pessoas do sexo feminino (29%) é proporcional ao 
número de empregadas (27%). Esta proporção também é percebida na Diretoria 
Executiva, na qual as mulheres ocupam 29% das 07 (sete) vagas. G4-LA13 No tocante 
a salário e remuneração não há qualquer diferença entre gênero. 
G4-LA1 O último processo de recrutamento e seleção, realizado na modalidade 
concurso público, foi homologado em 2010, vigendo até maio de 2014. Assim, as 
contratações realizadas em 2014 decorreram de vagas remanescentes deste 
concurso. Neste ano 432 pessoas passaram a integrar a nossa equipe, sendo 
lotadas nas diferentes regiões do Estado da Bahia, onde estamos presentes. 
Conquanto não tenha havido políticas específicas, consoante já mencionado, as 
contratações ocorridas apresentam diversidades quanto a idade e gênero. A 
concorrência, porém, ocorreu por localidades. 
Há um fluxo natural de chegada e partida de empregado no ambiente de 
trabalho. Neste período, 275 colaboradores deixaram a empresa, equivalendo a 
5,4% da nossa equipe, mas as novas contratações equivalem a 8,6%. Os maiores 
motivos para desligamento resultam de aposentadoria e aprovação em concursos 
públicos, e são equânimes nas diferentes regiões e por gênero. Já no tocante à 
faixa etária, 61% dos desligados possuem idade acima de 50 anos, e o ato 
decorreu de adesão ao benefício Prêmio Aposentadoria. 
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Gráfico nº 21 – Movimentação de Pessoal por Região 

 

Gráfico nº 22 – Movimentação de Pessoal por Faixa Etária 
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Gráfico nº 23 – Movimentação de Pessoal por Gênero 

 
G4-LA2 Concessionária de serviços públicos, cuja materia-prima é de propriedade 
dos entes estatais onde opera, e sendo os bens patrimoniais diretamente 
vinculados aos serviços sujeitos à reversão, a Embasa reconhece que seu maior 
patrimônio é o seu capital intelectual. Nesse sentido, os benefícios oferecidos aos 
empregados são meio de retenção e valorização desse capital. Os benefícios 
alcançam a todos, independentemente da jornada de trabalho, excetuados aqueles 
que são concedidos apenas para os trabalhadores que atendam requisitos 
estabelecidos, tais como o auxílio educação e a gratificação motorista-usuário.  

Gráfico nº 24 – Benefícios 

 
Outros benefícios concedidos diretamente pela Embasa, independente de 
previsão em acordos sindicais, inclui concessão de bolsas de pós-graduação lato 
sensu e stricto sensu, bolsas para cursos de idioma, flexibilização de horário de 
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trabalho, plano de previdência privada, participação em grupos recreativos (artes 
cênicas e canto coral), dentre outros. É claro que esses encontram limites nos 
princípios que norteiam a Administração Pública e, na sua concessão, são 
respeitadas a conveniência administrativa e a indisponibilidade do interesse 
público. 
G4-11 Conquanto o número de sindicalizados em 2014 correspondam a 68,76% do 
quadro de empregados, os benefícios decorrentes do Acordo, assim como os 
demais oferecidos diretamente pela Embasa, alcançam a todos. A Embasa 
incentiva a existência de um sindicato ativo. A rigor, o sindicato é informado 
sobre datas e locais de contratação, garantindo-lhe acesso de comunicação com 
os empregados durante este ato. O número de empregados liberados para o 
exercício de atividades sindicais, bem como a garantia de estabilidade provisória 
concedida, é superior à exigência legal.  
G4-LA8 Dentre os benefícios previstos no nosso acordo sindical, figuram tópicos 
relativos à saúde e a segurança do empregado. Atualmente, das 68 cláusulas do 
acordo, aproximadamente 29% referem-se a tais temas. A promoção da saúde e 
segurança é uma prioridade, embora sempre necessitem de avanços. Por essa 
razão, a nossa estrutura organizacional possui um departamento exclusivo para 
atender a tais demandas, bem como uma unidade singular para acompanhar o 
cumprimento de acordo celebrado com órgão de controle externo, visando a 
garantia de condições de trabalho saudáveis e seguras. G4-LA6 Tais cuidados têm 
resultado refletido nos indicadores que aferem as lesões ocorridas, doenças 
ocupacionais, dias perdidos e absenteísmo, conforme se denota no quadro. A 
Embasa ainda não possui tal fonte de dados acerca de profissionais terceirizados. 

Quadro nº 16 – Absenteísmo 

 
 2012 2013 

2014 
Salvador

/RMS
Região 
Norte 

Região 
Sul Geral 

Taxa de Lesões 3,58 3,48 2,20 5,40 4,08 3,36
Taxa de Doenças Ocupacionais 0,10 0,17 0,55 0,00 0,00 0,31
Taxa de Dias Perdidos 631 45,94 23,99 19,51 23,45 22,79
Óbito  01 0 0 0 0 0
Nota: 1. Não há dados referentes a tais taxas segmentadas por gênero.
 2. Os cálculos foram elaborados em conformidade com a NBR 14.280 . 

Fonte: Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho - GPS, 
*Departamento de Administração de Pessoal - GPA 

3.2. DESENVOLVENDO PESSOAS [TEMA MATERIAL] 
G4-9 Outra prioridade da Embasa é o desenvolvimento de seu capital humano 
através da oferta de oportunidades de treinamento e capacitação, culminando 
tanto em crescimento individual quanto em melhoria na qualidade dos serviços 
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prestados à sociedade. A Norma de Educação Corporativa prevê a possibilidade 
de realização de cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) e cursos de 
idioma custeados, total ou parcialmente, pela empresa. Há também a previsão de 
concessão de afastamento para a conclusão de cursos de pós-graduação ainda que 
totalmente custeados pelo empregado. A concessão desses benefícios, no entanto, 
sujeita-se a critérios de oportunidade e conveniência em decorrência do interesse 
público. Outras atividades de capacitação e treinamento são oferecidas 
diretamente pela Universidade Corporativa da Embasa (UCE). Os cursos são 
oferecidos para todos os níveis da organização, em conformidade com as 
necessidades específicas. Sabe-se, todavia, que tais demandas podem ser 
atendidas com a identificação prévia das carências e a programação sistematizada 
dos eventos de treinamento e capacitação. Esse desafio começa a ser vencido com 
a criação do Plano de Desenvolvimento Individual do empregado (PDI), 
instrumento que identifica as oportunidades individuais de melhoria do 
profissional, tanto no aspecto comportamental, quanto no aspecto técnico. Tal 
instrumento é produto da Avaliação de Desempenho por Competência (ADC). 
Em 2014 foram disponibilizadas 11.850 oportunidades, totalizando 25,25 horas 
de treinamento por empregado, em diferentes áreas e sem distinção de gênero 
para participação. 
Os treinamentos realizados em 2014 não incluiram temas referentes a Direitos 
Humanos. G4-HR 2 

Gráfico nº 25 – Treinamento por Área 

 
G4-LA11 O primeiro ciclo da ADC foi realizado em 2014, com o objetivo de 
subsidiar o sistema de gestão de pessoas, possibilitando alinhar o desenvolvimen-
to dos empregados aos objetivos estratégicos da empresa. Contemplando 
competências comportamentais e técnicas, a ADC abrangeu 94,78% dos 
empregados. Desses, 2.045 obtiveram promoção por mérito. Essa ferramenta 
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também é meio eficaz para a motivação dos empregados visando o desenvolvi-
mento profissional, a consequente melhoria na qualidade dos serviços públicos 
prestados à sociedade e o fortalecimento do seu principal patrimônio: as pessoas 
que compõem o seu capital intelectual. 

Gráfico nº 26 – Avaliação de Desempenho 

 
Não participaram do processo empregados que retornaram à Embasa no período de 
até 90 dias do início da ADC, em decorrência do término da suspensão do contrato 
de trabalho, ou que foram contratados neste período, empregados que estiveram em 
gozo de benefício previdenciário por mais de 06 (seis) meses dentro do período de 
referência da ADC e determinados empregados à disposição de outras entidades ou 
órgãos públicos, consoante disposto nas normas internas da ADC. 

3.3. CONQUISTANDO NOSSOS PARCEIROS 

No mercado competitivo e complexo de hoje, é importante para o sucesso da 
organização concentrar recursos sobre as estratégias e manter um bom 
relacionamento com seus parceiros. Desta maneira, a Embasa vem repensando a 
forma de atuação na busca de alinhar as estratégias a sua cadeia de valor, 
fortalecendo a relação de confiança a cada dia, com comprometimento, 
dedicação e parceria.  
Neste capítulo, o leitor vai conhecer o relacionamento da empresa com seus 
diversos públicos. 

3.3.1. Relacionamento com os usuários 

O Planejamento Estratégico 2012-2015 da Embasa, possui como um dos 
seus temas a “Satisfação dos usuários e Titulares”, e desenvolver projetos e 
ações para alcançá-lo tornou-se um desafio diário. 



Relatório de Sustentabilidade 2014 | Embasa 

 

 

 Desempenho Social 81 

Em 2014, a Embasa atendeu, através do seu teleatendimento, 1.327.149 
usuários, enquanto no atendimento presencial recebeu 1.456.513 usuários, 
com a geração de 1.666.919 solicitações de serviços. Os mais solicitados 
presencialmente foram segunda-via de conta, consulta de débito, análise de 
consumo e ligação de água, nesta ordem. 
Nesse ano, a Central de Serviços Web, continuou demonstrando positivos 
resultados, comprovando a expectativa de uma forte tendência na utilização 
do mercado virtual, justamente por conta da facilidade e comodidade que o 
mesmo representa. Encerrou o ano de 2014 com 37.270 atendimentos, 
superando 2013 em 20%.  
Na busca pela melhoria do relacionamento com o usuário, pode-se destacar: 

AÇÕES JUNTO AO PROCON 
▶ A inauguração, pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (PRO-

CON), da Carta de Investigação Preliminar (CIP), implementando uma 
nova forma da Embasa se relacionar com os usuários que buscam resolu-
ções através daquele órgão, e impondo novamente a necessidade de 
adequação e maior velocidade na solução das demandas e encaminha-
mento das respostas. 

▶ Segundo as novas regras, a Supervisão de Atendimento a Clientes e Enti-
dades de Proteção (SACEP) tem o prazo máximo de 10 dias corridos 
para responder a CIP enviada pelo PROCON. Após esse prazo, as recla-
mações não respondidas serão, mediante solicitação do consumidor, 
ajuizadas, diretamente no sistema Processo Judicial Digital (PROJUDI), 
da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.  

▶ Treinamento de toda equipe de atendimento em aspectos comportamen-
tais e técnicos. 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 
G4-PR5 A Pesquisa de Imagem Institucional da Embasa e Opinião do Usuário 
sobre os Serviços Prestados, foi realizada em 30 sedes municipais, escolhidas 
intencionalmente entre os meses de janeiro e fevereiro de 2015 pela consul-
toria Pesquisa e Análise (P&A) e reflete a opinião sobre o ano 2014. 
O Índice de Satisfação dos Usuários, assim como nos dois últimos anos em 
que a pesquisa foi realizada, manteve-se em 70%. 
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Gráfico nº 27 – Índice de Satisfação da Qualidade da Água 

 
Fonte: Superintendência de Assuntos Regulatórios/Embasa 

 
Para 65% dos usuários a qualidade da água distribuída é boa ou ótima. 

Gráfico nº 28 – Classificação dos Usuários quanto a qualidade da Água dis-
tribuída 

 
Fonte: Superintendência de Assuntos Regulatórios/Embasa 

RECUPERAÇÃO E SEGMENTAÇÃO COM OS USUÁRIOS 
O ano de 2014 ficou marcado pelo aumento do número de negociações 
entre a Embasa e os usuários inativos e/ou em débito, em comparação aos 
anos anteriores. Os débitos negociados corresponderam à redução no saldo 
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de contas de R$ 8.941.507,10, dos quais, R$ 2.432.905,49 foram recupera-
dos. 
As parcerias realizadas com as unidades regionais possibilitaram o maior 
alcance das negociações, proporcionando ainda, o início da padronização 
dos perfis de negociação aplicados em todo Estado. 

PROGRAMA APRENDENDO A USAR G4-SO1  
O “Aprendendo a Usar” é um programa que vem sendo desenvolvido desde 
o ano de 2004, objetivando, principalmente, orientar o cidadão sobre o uso 
consciente da água, evitando desperdícios, com conseqüente redução nos 
valores das contas de água e/ou esgoto. 
Em 2014, destaca-se a realização de uma palestra direcionada a funcionários 
da área administrativa do Hospital Português em Salvador. Neste ano, ou-
tras ações de sensibilização foram feitas, como a elaboração de materiais 
educativos para promover o consumo consciente e sustentável, a exemplo 
dos folhetos Conta de Água e Esgoto, Medição Individualizada e Reservató-
rio (caixa d´água) – saiba por que você deve ter e aprenda a limpar, bem 
como Guia do Usuário, que contemplam informações comerciais e outras 
orientações importantes. 

Quadro nº 17 – Programa Aprendendo a Usar (participantes) 

Ano Quantidade de Participantes
2007 318
2008 276
2009 135
2010 84
2011 605
2012 1.004
2013 249
2014 108
Total 2.779

Fonte: Assessoria da Superintendência  
Comercial/ Embasa 

PROGRAMA TARIFA RESIDENCIAL SOCIAL 
G4-EC7 Criado pela Lei Estadual 9.840/2005, o objetivo deste programa é ofe-
recer água mais barata para quem mais precisa e possibilitar à população 
carente, integrante dos Programas Sociais do Governo Federal “Bolsa Famí-
lia” e “Minha Casa, Minha Vida”, na área de atuação da Embasa, ter acesso 
ao saneamento básico de qualidade e baixo custo. Nesta tarifa diferenciada, 
as comunidades de baixa renda pagam, por 10 mil litros de água, 55% me-
nos que o valor da tarifa normal, conforme tabela de tarifas – junho/2014. 
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Até o ano de 2014, foram concedidos R$ 103.829.168,34 em benefícios na 
tarifa social. A evolução crescente do número de economias cadastradas na 
tarifa social, conforme quadro a seguir, demonstra o alinhamento da Emba-
sa aos programas sociais federais e o compromisso com a qualidade de vida 
das comunidades mais carentes. 

Quadro nº 18 – Tarifa residencial Social (economias) 
ANO Nº de Economias Acumuladas 
2009 346.185
2010 378.537
2011 419.145
2012 466.438
2013 497.595
2014 530.633

Fonte: Superintendência Comercial/ 
Embasa (SISO/CIAF 2742) 

TARIFA FILANTRÓPICA 
G4-EC8 Através de Resolução de Diretoria nº 388 de 1992, as entidades que 
comprovadamente desempenham atividades exclusivamente voltadas para 
trabalhos voluntários e sociais de caráter beneficente e filantrópico, na área 
de concessão, passaram a ter o direito de pagar uma tarifa mínima para o 
consumo de água.  
A tarifa filantrópica permite o acesso à água tratada de qualidade a um custo 
acessível, chegando a ser 84,49% mais barata, para 10 mil litros de água, se 
comparada à tarifa comercial e à pública, conforme tabela de tarifas – ju-
nho/2014.  
O ano de 2014 apresentou um número expressivo de entidades que foram 
enquadradas na tarifa filantrópica, sendo 34,8% maior que a média dos 
últimos 5 anos. 

Quadro nº 19 – Tarifa Filantrópica (Entidades) 

Ano Entidades Atendidas
2009 489
2010 507
2011 521
2012 600
2013 587
2014 729

Fonte: Superintendência Comercial/  
Embasa (SCI/tela RLEA) 
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A Embasa, através desse benefício socioassistencial, contribui com a auto-
nomia da entidade para que possa proporcionar e garantir o bem estar 
social dos menos favorecidos.  

ENTIDADES FILANTRÓPICAS 
Foram contempladas ainda ações junto a entidades de caráter filantrópico e 
beneficentes. A estas instituições, a Embasa demandou atenção especial, 
atuando de forma distinta nas suas negociações de débitos e procedendo a 
doações anuais, que totalizaram R$ 1.778.941,35 no ano. 

GRANDES CONSUMIDORES 
Desde o ano de 2013, foi disponibilizado um canal direto de atendimento 
diferenciado a grandes consumidores, por gerarem constantes solicitações 
de serviços em suas unidades (como alterações de titularidade, revisões de 
contas e solicitações de aferição de hidrômetro), permitindo o atendimento 
diferenciado aos usuários, possibilitando o atendimento de demandas espe-
cíficas a cada perfil de consumidor, reduzindo a distância entre Embasa e 
usuário. 
Ao final de 2014, 27.546 ligações foram cadastradas como grandes consu-
midores, gerando um faturamento de R$ 576.287.541,90 e uma média de 
participação de aproximadamente 25,23% no total faturado. 
Essas entre outras ações reafirmam o compromisso da Embasa em assumir 
um posicionamento cada vez mais voltado aos usuários e ao mercado, am-
pliando os seus canais de comunicação e permitindo a aproximação da 
empresa junto à comunidade. 
Em 2015, espera-se fortalecer ainda mais essa estrutura, com as constantes 
revisões dos procedimentos e normas, adequação destes aos cenários mu-
tantes do mercado e da esfera judicial, bem como, na construção de projetos 
que contribuam com o fortalecimento da imagem da empresa, focando 
sempre na satisfação dos nossos usuários.  

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE G4-I6 
A Embasa participa de organizações ligadas ao setor, tais como: Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), Associação das 
Empresas Estaduais de Saneamento Básico Estaduais (Aesbe) e Asociación 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Aidis). 

3.3.2. RELACIONAMENTO COM A FABASA 
G4-EC3 A Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa (FABASA) 
é uma entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos 
com autonomia administrativa e financeira, instituída como pessoa jurídica 
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de direito privado pela Embasa, em 4 de julho de 1995, através da Resolução 
de Diretoria 148/95 sob a forma de fundação, por prazo indeterminado, 
autorizada a funcionar pela Portaria nº 2.078, de 30/05/1995, do Ministério 
da Previdência e Assistência Social. 
A Fundação obedece às normas expedidas pelo Ministério da Previdência 
Social, através da Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(PREVIC), e às resoluções específicas do Banco Central do Brasil, estando 
disciplinada pela Lei Complementar nº 108 e nº 109, de 2001, e alterações. 
A Fundação tem como principal objetivo oferecer aos seus participantes, 
assistidos e beneficiários a possibilidade de capitalização de recursos para 
que, após determinado período, possam auferir uma renda que lhes garanta 
um padrão de vida superior ao que é possível obter, exclusivamente, com o 
benefício do Regime Geral de Previdência Social. 
A Fundação possui 02 (dois) planos de benefícios e um plano administrati-
vo, sendo um Plano de Benefícios Previdenciário Misto nº 01 (CD), 01(um) 
Plano Benefícios Previdenciários nº 001 (BD) e 01(um) Plano de Gestão 
Administrativa, doravante denominados Plano CD, BD e PGA, respectiva-
mente. 
Sendo que o Plano BD foi instituído quando da constituição da Fabasa, o 
mesmo foi fechado a novas adesões em 07 de fevereiro de 2000. Já o Plano 
CD foi instituído em junho de 2000, tendo seu regulamento aprovado em 
07 de fevereiro de 2000 pelo Ministério da Previdência e Assistência Social 
(MPS). Em dezembro de 2005, a PREVIC aprovou as alterações nos regu-
lamentos dos planos previdenciários da Fundação. O PGA foi 
regulamentado a partir da Resolução MPS/CNPC Nº 8, de 31 de outubro de 
2011. 
A Fundação é uma Entidade multipatrocinada, tendo a Embasa como pa-
trocinadora principal e a própria Fabasa na qualidade de única 
patrocinadora que responderá solidariamente ao patrocinador principal 
pelas obrigações previstas nos planos. 
Os recursos de que a entidade dispõe para honrar os seus compromissos são 
oriundos das contribuições de suas patrocinadoras, de participantes e dos 
rendimentos resultantes das aplicações desses recursos, que obedecem ao 
disposto na Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009, e na Resolução CMN 
nº 3.846, de 25/03/2010. 
A contribuição normal da patrocinadora corresponde a 1,05% do salário de 
participação dos participantes não assistidos e da folha de remuneração dos 
seus empregados, não inscritos no Plano de Benefícios Previdenciários 
Mistos Nº 01 da Fabasa. O custeio administrativo da Fundação é composto 
de 10% da contribuição total de participantes ativos e da patrocinadora 
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(0,70% = 10% de 7,03%) acrescido de 10% do total das contribuições dos 
aposentados assistidos. 
No Plano CD, as patrocinadoras Embasa e Fabasa contribuíram em 2014 e 
2013 com valor correspondente a 5,7855% e 5,8803%, respectivamente, da 
folha de salário de participação dos participantes não assistidos para cober-
tura da aposentadoria programada, mais 0,43% para benefícios de risco 
(morte/invalidez) nos dois anos, acrescida de 1,1571% e 1,1761%, respecti-
vamente, para cobertura das despesas administrativas.  
Em 31 de dezembro de 2014, a Fabasa possuía um total de 5.276 participan-
tes, sendo 4.731 participantes ativos, 514 participantes assistidos e 31 
pensionistas, demonstrados a seguir: 

Quadro nº 20 – Fabasa (quantidade de participantes) 

Plano 

Quantidade
Participantes 

ativos 
Participantes 

assistidos Pensionistas Total 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
Benefício definido 19 19 130 131 31 29 180 179 
Contribuição definida 4.712 4.516 384 294 - - 5.096 4.810 
Total 4.731 4.535 514 425 31 29 5.276 4.989 

Fonte: Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa (Fabasa) 

3.3.3. RELACIONAMENTO COM A AGERSA 

A Agersa atua no sentido de garantir a qualidade e a continuidade na pres-
tação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal 
11.445/2007, na Lei Estadual 11.172/2008 e na Lei Estadual 12.602/2012. 
Nesse contexto compreende-se a importância de realizar fiscalizações nos 
sistemas operados pela Embasa. Em 2014 foram 70 municípios fiscalizados, 
com posterior encaminhamento de relatórios à Agersa, que apresentam as 
ações corretivas a serem adotadas em cada situação. 



Embasa | Relatório de Sustentabilidade 2014 

 

 

88 Desempenho Social 

Gráfico nº 29 – AGERSA (Fiscalizações Realizadas) 

  
Fonte: Superintendência de Assuntos Regulatórios/Embasa 

3.3.4. RELACIONAMENTO COM OS TITULARES 

Um forte elo de relacionamento existe entre a Embasa e os titulares dos 
serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na área de 
atuação. 
G4-PR5 Para que haja um aumento dos benefícios gerados à sociedade ampli-
ando a cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário é necessário que a Embasa se apresente como a melhor escolha 
para tal missão. Isso requer uma prestação de serviços ao usuário com altos 
níveis de qualidade e uma maior proximidade dos titulares dos serviços para 
atender às suas demandas de modo efetivo. 
Assim foi contratada a P&A, que adotou uma abordagem quantitativa em 
aplicação de questionário estruturado, por autopreenchimento, acessível 
pela internet ou por entrevista pessoal (uma subamostra de 37 casos esco-
lhidos intencionalmente) com os titulares dos municípios (o prefeito ou 
alguém por ele designado). Responderam ao questionário 210 municípios 
dentre os 364 operados pela Embasa. 
Metade dos titulares entrevistados considera a Embasa próxima à Prefeitu-
ra. É a presença do Escritório Local e o bom relacionamento da equipe da 
empresa com os gestores municipais, o que mais contribui para a percepção 
dessa proximidade. No que se refere à satisfação com a negociação para 
contratualização dos serviços prestados, 42,3% dos municípios ouvidos 
declarou estar satisfeito ou muito satisfeito com o processo. 
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Gráfico nº 30 – Razões para a Embasa ser Considerada Próxima 

 
Fonte: Superintendência de Assuntos Regulatórios/Embasa 

No que se refere à satisfação com a negociação para contratualização dos 
serviços prestados, 42,3% dos municípios ouvidos declarou estar satisfeito 
ou muito satisfeito com o processo. 

Gráfico nº 31 – Satisfação com a negociação para contratualização dos servi-
ços prestados pela Embasa 

 
Fonte: Superintendência de Assuntos Regulatórios/Embasa 

Ressaltamos que a Embasa foi a primeira empresa prestadora de serviços de 
saneamento do Brasil a realizar pesquisa de satisfação dos titulares. 
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3.3.5. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES G4-12; G4-LA14; 
G4-HR10; G4-SO9; G4-EN-32  

A Embasa tem uma ampla e diversificada base de fornecedores que inclui, 
desde prestadores de serviços – pessoas físicas até companhias de grande 
porte, inclusive estrangeiras. O processo de seleção desses fornecedores e/ou 
prestadores na Embasa é pautado nos princípios administrativos da morali-
dade, da eficiência, norteando-se, principalmente, através de procedimentos 
licitatórios. 
Visando garantir o atendimento de suas necessidades e a defesa do interesse 
público, todos os processos de compra baseiam-se em normas legais já 
consagradas no ordenamento jurídico nacional e regional, a saber: Lei Fede-
ral n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 123/06, Lei Federal n.º 10.520/02, Lei 
Estadual n.º 9.433/05, dentre outras. 
Assim sendo, respeitando todo o regramento vigente para a escolha do 
contratado, a Embasa entende estar resguardando, em seus processos de 
aquisição e contratação, o interesse público e a legalidade dos atos adminis-
trativos, limitando assim o poder discricionário de seus administradores. 
Ao cumprir o estabelecido na Lei Federal n.º 123/06, Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Embasa concede trata-
mento diferenciado e simplificado as micro e empresas de pequeno porte, 
cumprindo assim o objetivo desse regramento, que é a promoção do desen-
volvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, além da 
ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tec-
nológica. 
Atualmente a carteira de fornecedores da empresa é constituída de 2.186 
prestadores de serviços – pessoa jurídica, 6.637 fornecedores de materiais – 
pessoa jurídica, 3.550 prestadores/fornecedores – pessoa física e 2 fornece-
dores estrangeiros, perfazendo um total de 12.375 prestadores/fornecedores. 
Desse total, 1.510 prestadores/fornecedores foram inseridos no cadastro da 
Embasa em 2014, distribuídos da seguinte forma: 445 prestadores de servi-
ços – pessoa jurídica, 474 fornecedores de materiais – pessoa jurídica, 591 
prestadores/fornecedores – pessoa física. 
Todos os prestadores de serviço da Embasa assinam contrato com cláusulas 
de comprometimento com o cumprimento da legislação trabalhista, inclu-
sive quanto ao trabalho de menores, com as especificações técnicas quanto a 
segurança do trabalho, medicina ocupacional e meio ambiente, bem como, 
pelo integral cumprimento do “Termo de Compromisso e Ajustamento de 
Conduta” e “Cláusula Primeira de Acordo Judicial”. 
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3.3.6. RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE G4-SO1  

O desenvolvimento sustentável busca compatibilizar o atendimento das 
demandas sociais e econômicas do ser humano com a necessidade de revita-
lização e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, de modo a 
assegurar a diversidade de vida na Terra, seja nos aspectos culturais ou 
biológicos. Um mecanismo de fundamental importância para a concretiza-
ção deste tipo de desenvolvimento é a Educação Ambiental, pois, por meio 
dela, é possível questionar e buscar soluções para problemas como a exclu-
são social e econômica, consumismo, desperdício e degradação ambiental. 
Trabalhando com estas premissas e dentro de recortes locais, a Embasa vem 
ampliando sua atuação socioambiental nos municípios onde possui conces-
são dos serviços de água e de esgotamento sanitário, com vistas a atender as 
demandas correspondentes às suas responsabilidades institucionais, fun-
damentando suas iniciativas dentro das diretrizes governamentais das 
políticas públicas de saneamento federal e estadual, que objetivam a univer-
salização do acesso aos serviços de saneamento, principalmente daqueles 
que estão nas áreas de vulnerabilidade social.  
Planejou e desenvolveu programas e ações, integrando vertentes operacio-
nais, comerciais e, de forma transversal, desenvolveu as ações 
socioambientais, evidenciadas no quadro nº 22 de Boas Práticas Socioambi-
entais. 
Programas e ações para minimizar impactos das intervenções nas comuni-
dades do entorno. 

PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – PTTS. 
O Trabalho Social realizado paralelamente à execução das obras vem alcan-
çando uma magnitude expressiva, proporcionalmente aos avanços dos 
investimentos em saneamento com vistas à melhoria da qualidade de vida e 
universalização dos serviços preconizadas pela Constituição Federal de 
1988, regulamentada pela lei 11.445/2007 e pelo Plano Nacional de Sanea-
mento Básico (PLANSAB). 
Em 2014, com a unificação por meio da Publicação da Portaria nº 21 de 
22/01/2014, do Ministério das Cidades, dos normativos de habitação e sane-
amento que regulam a elaboração, contratação e execução do trabalho 
social, se impôs à área social da Embasa o grandioso desafio de mergulhar 
nos seus processos e criticá-los com vistas à adequação às novas diretrizes. 
Na perspectiva de maximizar os impactos positivos e minimizar os impac-
tos negativos associados à expansão dos sistemas, o Projeto de Trabalho 
Técnico Social em 2014 permanece como um relevante projeto desenvolvi-
do concomitante a execução das obras com repasse/financiamento de 
recursos Federais. 
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Para responder ao desafio imposto, foram realizados encontros e reuniões 
com gestores e corpo técnico responsável pela elaboração, execução e fisca-
lização do trabalho social, visando conhecer as proposições da portaria e 
discorrer sobre sua aplicabilidade na área de saneamento. 
Durante o ano de 2014, foram executados 29 projetos na fase de implanta-
ção dos empreendimentos com 80.905 ações e 117.710 participantes. 
Apresentamos a seguir o quadro nº 21 com as ações socioambientais reali-
zadas em 2014 para minimizar os impactos negativos e maximizar os efeitos 
positivos gerados nas obras. 

Quadro nº 21 – Ações Sociais nas Comunidades 

Fase de implantação do empreendimento (Projeto de Trabalho Social - PTS) 

DADOS Região 
Metropolitana Região Norte Região Sul TOTAL 

 PROJETOS  6 15 8 29
 AÇÕES REALIZADAS  46.311 30.629 3.965 80.905
 PARTICIPANTES 63.720 41.779 12.211 117.710
  

Fase pós-implantação do empreendimento (Trabalho Social) 

DADOS Região 
Metropolitana Região Norte Região Sul TOTAL 

 AÇÕES REALIZADAS 1.760 909 9.994 12.663
PARTICIPANTES 29.364 36.088 82.124 147.576
  

Total das ações implementadas nas 02 fases de atuação 

DADOS Região 
Metropolitana Região Norte Região Sul TOTAL 

 AÇÕES REALIZADAS 48.071 31.538 13.959 93.568
PARTICIPANTES 93.084 77.867 94.335 265.286
Legenda: PROJETOS: Nº de projetos executados
  AÇÃO: Nº de atividades programadas e realizadas 
  PARTICIPAÇÃO: Nº de pessoas contempladas com as ações realizadas 

Fonte: Superintendência de meio Ambiente e Responsabilidade Socioambiental/Embasa 

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Em 2014, persistiu-se no esforço de sistematizar os Projetos Socioambien-
tais existentes, com o intuito de elaborar um programa corporativo de 
referência.  

PROCESSO FORMATIVO – EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PAC 
Em 2014, a Formação de Técnicos Sociais que atuam na fiscaliza-
ção/supervisão do Trabalho Social no PAC, deu continuidade aos 
encontros, na perspectiva de fortalecer a autonomia dos profissionais, a-
primorando seus conhecimentos teóricos, contribuindo para o processo de 
intervenção nas ações e procedimentos do PAC II na Bahia. Os temas traba-
lhados foram diagnóstico e avaliação, participação e controle social. 
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Ao final dessa etapa, o grupo de trabalho socioambiental composto pelas 
técnicas sociais da Embasa, das Secretarias Estaduais, de Desenvolvimento 
Urbano (SEDUR), de Meio Ambiente (SEMA) e da Companhia de Desen-
volvimento Urbano da Bahia (CONDER), deu continuidade as reuniões, 
com o objetivo de construir o documento final da Formação em Educação 
Ambiental no PAC, com o relato das experiências e melhorias significativas 
ocorridas e incorporadas ao processo de intervenção e aos PTTS.  
Como produto desse trabalho, surgiu a publicação: “Na trilha com o Educa-
dor - Experiência de Educação Ambiental no PAC na Bahia”. Dividida em 
três capítulos, sendo o 1º capitulo - conceitual de autoria dos docentes que 
ministraram o encontro e que abordou aspectos teóricos; o 2º capitulo de 
caráter mais avaliativo registrou experiências e avanços alcançados pela 
equipe técnica do PAC (habitação/saneamento), que a partir do processo 
formativo logrou melhorias no desenvolvimento das atividades do trabalho 
social; e o 3º capitulo - descreveu a necessidade de integração dos trabalhos 
da área social com a área física (obras), visando melhorias qualitativa e 
quantitativa da participação social das comunidades no planejamento e 
execução das atividades do PAC Bahia. 
O documento apontou para a necessidade de capacitação continuada dos 
profissionais que atuam junto às comunidades, destacando a importância 
de integração da equipe técnica - social e engenharia - no desenvolvimento 
do trabalho social.  

BOAS PRÁTICAS 
Além das ações estruturantes de controle e participação social previstas em 
lei, a Embasa discricionariamente investe em práticas sociais na perspectiva 
da cultura de valorização da água, da sustentabilidade e da preservação 
ambiental. O quadro de Boas Práticas relacionado a seguir reflete esses 
esforços socioambientais envidados no período. 

Quadro nº 22 – Boas Práticas 
TÍTULO 

OBJETIVOS 
PÚBLICO 

ABRANGÊNCIA
PARTICIPANTES 

ATIVIDADES
PACTO GLOBAL 

ODM 

PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Dia Mundial da Água 
Sensibilizar a população para o 
consumo consciente, bem como 
a preservação dos recursos 
naturais. 
Público: Estudantes e professores 
de escolas públicas e particulares, 
comunidades, empresas, 
colaboradores e sociedade de um 
modo geral  

Abrangência: Aramari, Barreiras, Camacã, Camaçari, Candeias, Cardeal da Silva, 
Conceição do Coité, Cotegipe, Dias d'Ávila, Euclides da Cunha, Eunapólis, Feira de 
Santana, Ipiaú, Irecê, Itaberaba, Itagiba, Itaguaçu, Itamaraju, Itaparica, 
Itaparica, Jaguaquara, Jequié, João Dourado, Juçara, Lauro de Freitas, Lençóis, Luís 
Eduardo Magalhães, Madre de Deus, Mata de São João, Paulo Afonso, Planaltino, 
Pojuca, Porto Seguro, Salvador, Santana, Santo Antônio de Jesus, São Francisco do 
Conde, São Sebastião do Passé, Sátiro Dias, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, 
Umburanas, Vera Cruz, Vitória da Conquista. 
Total de Participantes: 14.249 
Total de Ações: 150 
Ações: Palestras: Caminhadas; Jogos Lúdicos; Realização de atividades internas com as 
colaboradores; Visita às ETA e ETE; Feiras, Mostra de Vídeo; Exibição do vídeo 
institucional “Mergulhe nessa Causa” 
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Dia da Mulher 
Estimular a autoestima e a 
tomada de consciência do valor 
da mulher, no sentido de 
sensibilizá-las quanto à 
necessidade de rever seu papel na 
sociedade atual. 
Público: Estudantes e professores 
de escolas públicas e particulares, 
comunidades, colaboradores e 
sociedade de um modo geral. 

Abrangência: Camaçari, Candeias, Ilhéus, Jequié, Salvador, Santo Antônio de Jesus. 
Total de Participantes: 883 
Total de Ações: 14 
Ações: Peça teatral; Palestras; Dinâmica de Grupo; Exibição de filme; Realização de 
atividades internas com as colaboradoras; Oficinas; Seminário abordando temáticas sobre 
a mulher. 

 

Dia do Meio Ambiente 
Aproximar a comunidade de 
interação da empresa e fortalecer 
as parcerias com o Poder Público 
e demais Instituições locais. 
Público: Estudantes e professores 
de escolas públicas e particulares, 
comunidades, colaboradores e 
sociedade de um modo geral. 

Abrangência: Abaré, Alagoinhas, Aramari, Baixa Grande, Barra do Choça, Barra do 
Tarrachio, Barreiras, Brumado, Buracica, Chorrochó, Feira de Santana, Ipiaçu, Ipirá, 
Irecê, Itaparica, Jequié, Jeremoabo, Jitauna, Juciape, Maragogipe, Morro do Chapéu, 
Paulo Afonso, Pojuca, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Vera Cruz, 
Vitória da Conquista. 
Total de Participantes: 8121 
Total de Ações: 107 
Ações: Peça teatral; Palestras educativas; I Seminário do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Recôncavo; Feira de Saúde e Serviços, I Fórum de Responsabilidade Socioambiental; 
Passeata; Visitas às ETAs e ETEs; Atividade lúdica, com diálogo educativo e exibição de 
vídeos; Caminhada ecológica; Plantio de Mudas; Sessão Especial na Câmara de 
Vereadores; Semana do meio ambiente. 

 

 

Dia da Árvore 
Aproximar a comunidade de 
interação da empresa e fortalecer 
as parcerias com o Poder Público 
e demais Instituições locais. 
Público: Comunidades, 
colaboradores e sociedade de um 
modo geral.  

Abrangência: Camaçari, Salvador. 
Total de Participantes: 518 
Total de Ações: 3 
Ações: Palestras Educativas e mostra de vídeo; oficina de produção de mudas; Plantio de 
mudas 

 

 

PROJETOS OPERACIONAIS 
Operação Caça – Esgoto 
Identificar os imóveis sem caixa 
de gordura e água de chuva 
direcionada para rede coletora de 
esgotos; Inspecionar e atestar as 
ligações de esgotamento 
sanitário; orientar o público 
participante sobre uso adequado 
dos sistemas. 
Público: Comunidade. 

Abrangência: Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Cruz das Almas, Guanambi, Itacaré, 
Itaparica, Laje, Maragogipe, Morro de São Paulo, Muritiba, Santo Antônio de Jesus, São 
Felix, Vera Cruz. 
Total de Participantes: 10571 
Total de Ações: 5.354 
Ações: Visitas domiciliares; Orientação aos Mobilizadores e Técnicos de campo; 
Elaboração de notificações do INEMA; Contatos telefônicos para agendamento de visitas 
domiciliares (Veranistas); Encaminhamento de AR dos Correios em casos repetidos de 
visitas sem êxito por ausência dos usuários na residência; Pesquisa social. Reuniões 

 

 

Suporte Operacional em 
SAA e SES 
Informar os usuários dos 
sistemas ( água e esgoto), sobre 
os serviços prestados pela 
empresa, tarifas e procedimentos, 
bem como orientá-los a respeito 
do uso adequado dos recursos e 
sistemas, com vistas na 
sustentabilidade dos mesmos e 
do meio ambiente. 
Público: Comunidade 

Abrangência: Acaraci, Alto da Bela Vista, Amargosa, Anagê, Aracatu, Arataca, Arraial da 
Ajuda, Aurelino Leal, Barrolândia, Barra, Barro Branco, Boa Nova, Breginho, Brumado, 
Caatiba, Cabeceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Caétite, Camacã, Catolé, Colonia 
/Eunápolis, Conceição do Almeida, Contendas do Sincorá, Cruz das Almas, Guanambi, 
Guaratinga, Ibirapitanga, Ibiratáia, Iguai, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itagi, Itaparica/Bom 
Despacho, Itarantim, Itiuba, Jaguaquara, Jequié, Jussiape, Lage do Banco, Livramento, 
Loteamento Nuvem Azul (Aratuba), Loteamento Praia do Sol (Barra Grande), Malhada, 
Manguinhos, Maniaçu Canabrava, Mirante, Morro de São Paulo, Muritiba, Nazaré, 
Palmas de Monte Alto, Pinga Fogo, Planalto Iris, Planalto, Poções, Porto Seguro, Prado, 
Rio de Contas, Rio do Pires, Rurais de Dom Macedo Costa, Santa Cruz de Cabrália, Santa 
Maria Eterna/Belmonte, Santo Antônio de Jesus, São Félix, São José de Alcobaça, 
Tanhaçu, Trancoso, Una, Vazedo, Vera Cruz/Ponta Grossa/Campinas, Vitoria da 
Conquista. 
Total de Participantes: 10818 
Total de Ações: 646 
Atividades: Reuniões comunitárias; Palestras Educativas; Visitas domiciliares; 
Participação em eventos com foco na temática ambiental; participação em Conselhos de 
Saúde Municipais e Locais. 
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Projeto Com+Água 
Desenvolver mecanismo de 
controle operacional e 
manutenção hidráulica, através 
de intervenções físicas, 
promovendo o combate às 
perdas físicas e aparentes de água 
através de uma gestão integrada e 
participativa. 
Público: Comunidades, Alunos e 
Professores de escolas públicas. 

Abrangência: Bom Despacho, Itamaraju, Itaparica, Nossa Senhora do Livramento, 
Manguinhos, Vera Cruz, Vitória da Conquista. 
Total de Participantes: 3.334 
Total de Ações: 428 
Atividades: Mobilização interna e externa; Reuniões internas e externas; Visitas 
domiciliares e Comunitárias, Apresentação do projeto em escolas Municipais e Estaduais; 
Exibição de vídeos educativos sobre a água através de cine Com + Água; Caminhada 
Ciclo de palestras no dia mundial do meio ambiente; Passeio Ciclístico; Projeto lixo zero 
praia do sul; Domingão da Criança; Atividades Esportivas; Atendimento Social 
Especializado; Ciclo de Diálogos. 

 

 

Projeto Embasa na Escola 
Desenvolver ações 
socioeducativas nas escolas, 
possibilitando aos envolvidos 
melhor compreensão a cerca dos 
serviços prestados pela empresa, 
além de fomentar reflexões sobre 
o papel de cada individuo e sua 
responsabilidade com o 
ambiente. 
Público: Alunos e professores de 
escolas públicas, comunidades. 

Abrangência: Angical, Aramari, Barreiras, Boa Nova, Brumado, Caetité, Camaçari, 
Candeias, Cardeal da Silva, Central, Conceição do Coité, Conceição do Jacuípe, Coração 
de Maria, Cotegipe, Cruz das Almas, Dias D’Ávila, Feira de Santana, Guanambi, Ipupiara, 
Irecê, Itabatã, Itaberaba, Jequié, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Mairi, 
Maragogipe, Mucuri, Pojuca, Salvador, São Sebastião do Passé, Saubara, Senhor do 
Bonfim, Serrinha, Vera Cruz. 
Total de Participantes: 7686 
Total de Ações: 284 
Ações: Realização de palestras educativas; Levantamento de questões ambientais Jogos 
educativos e produção de cartazes; Exibição de filme; Produção de peças teatrais; 
Realização de atividades educativas; Palestras; Caminhadas e visitas a ECP e ETA; 
Formação de multiplicadores com alunos das escolas públicas; Participações em eventos, 
com as Escolas Públicas; Diálogos socioeducativos. Palestras Educativas; Contatos 
institucionais; Jogos Educativos; Mostra de Vídeo; Palestras; Visita à ETA e ETE e 
Diálogos Socioeducativos, Visita à Exposição Água- ODEBRECHT; Reuniões de 
planejamento; 
Oficinas ambientais; Dinâmicas de Grupo. 
 

 

 

SES 
Organizar mecanismos que 
viabilizem o bom funcionamento 
do Sistema de Esgotamento 
Sanitário a médio e longo prazo e 
o Uso Racional da Água. 
Público: Comunidades, Alunos e 
Professores de Escolas Públicas. 

Abrangência: Caetité, Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, 
Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São 
Sebastião do Passé, Simões Filho, Vera Cruz. 
Total de Participantes: 1324 
Total de Ações: 293 
Ações: Visitas técnicas e domiciliares; Visitas para composição de processos de 
desapropriação e faixa de servidão; Reuniões comunitárias; Diálogos socioeducativos; 
Participações em feiras e ações globais; Suporte Operacional as Obras de Ampliação do 
SES; Participação nas atividades dos Projetos de perdas realizadas pelas Unidades da 
Região Metropolitana; Palestras Socioeducativas nas Escolas. 

 

 

Projeto de Perdas 
Desenvolver ações 
socioambientais nas 
comunidades de baixa renda, 
visando à redução de perdas e o 
desperdício de água nas 
comunidades. 
Estimular a discussão interna 
com colaboradores sobre o 
combate a perdas integrando 
ações conjuntas de forma 
participativa. 
Público: Comunidade em geral. 

Abrangência: Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, 
Salvador. 
Total de Participantes: 667 
Total de Ações: 95 
Ações: Inspeções nos bairros; Reuniões Comunitárias; Palestras e Vistas Domiciliares. 
Inspeções no bairro para mapeamento das necessidades relacionadas ao abastecimento de 
água; Reuniões comunitárias com lideranças e moradores; Vistas domiciliares; Pesquisa 
socioeconômica com intervenções operacionais; Negociações de débitos; Implantação de 
tarifa social; Explanação dialogada sobre consumo racional da água; Visita às ETA's e 
ETE's; Acompanhamento das ações de mobilização social no município, ligados ao SES; 
Palestra e Apresentação da ETA PILOTO.  

 

 

Embasa na Comunidade 
Desenvolver ações 
socioeducativas nas 
comunidades, possibilitando aos 
envolvidos melhor compreensão 
a cerca dos serviços prestados 
pela empresa, além de fomentar 
reflexões sobre o papel de cada 
individuo e sua responsabilidade 
com o ambiente. 
Público: Comunidade em geral.  

Abrangência: Barreiras, Buracica, Conceição da Feira, Euclides da Cunha, Feira de 
Santana, Ibotirama, Irecê, João Dourado, Mundo Novo, Piritiba, Riachão das Neves, 
Santana, São Desidério, São Gonçalo dos Campos, Sátiro Dias, Senhor do Bonfim, 
Serrinha. 
Total de Participantes: 3.002 
Total de Ações: 50 
Ações: Palestras Educativas; Levantamento de questões ambientais; Jogos Educativos; 
Mostra de Vídeo; Visitas à ETA e ETE; Formação de Multiplicadores em Educação 
Ambiental e Diálogos Socioeducativos. 
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PROJETOS GOVERNAMENTAIS 

Campanha de Combate à 
Dengue 
Sensibilizar a comunidades 
quanto à importância de adotar 
medidas preventivas no combate 
ao mosquito da Dengue e 
erradicação de possíveis focos. 
Público: Colaboradores, 
comunidades, Alunos e 
Professores de Escolas Públicas.  

Abrangência: Alto da Bela Vista, Aramari, Barreiras, Buracica, Cachoeira, Caem, 
Caldeirão Grande, Camaçari, Candeias, Conceição do Almeida, Distrito da Matinha, 
Feira de Santana, Ipirá, Itaberaba, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Morro de 
São Paulo, Muritiba, Nazaré, Paulo Afonso, Salvador, Santa Brígida, Santo Amaro, Santo 
Antônio de Jesus, São Félix, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Sátiro Dias, 
Saubara, Serrinha, Terra Nova. 
Total de Participantes: 7071 
Total de Ações: 311 
Ações: Divulgação de Informes educativos; Mobilização dos colaboradores em ações 
sociais; Participações em Ações Sociais de combate a dengue; Palestras Educativas 
internas e para as Comunidades; Vistorias nos Escritórios Locais; Panfletagem com 
material educativo de combate a Dengue; Sensibilização da comunidade quanto a 
importância da prevenção dos focos da dengue e desperdício da água. Diálogos 
Socioambientais; Informes Educativos; Faxinaço; Mostra de Vídeo; Reuniões de 
Articulação;Formação dos "Agentes Mirins da Dengue; Visitas à ETA e ETE; Inspeção 
para verificação de focos; Reunião com agentes comunitários de saúde. 

 

 

Projeto Coleta de Óleo e 
gordura Residuais (OGR) 
Contribuir para a preservação do 
meio ambiente, promovendo 
mudança de hábitos e 
procedimentos na coleta e o 
reaproveitamento do óleo de 
fritura residual. 
Público: Cooperativas, donos e 
funcionários de estabelecimentos 
doadores ou possíveis doadores 
de OGR, técnicos operação. 

Abrangência: Ilhéus (Teotônio Vilela), Ilhéus, Mata de São João (Praia do Forte), Rio de 
Contas, Salvador, Vitória da Conquista. 
Total de OGR Coletado: 20.842l 
Total de Ações: 57 
Ações: Levantamento e cadastro de estabelecimentos identificados como possíveis 
doadores nas áreas com maiores índices de obstrução por gordura; Visitas aos 
estabelecimentos doadores de OGR para orientação e avaliação do andamento do projeto; 
Monitoramento da coleta de OGR; Reunião com parceiros; Acompanhamento das ações 
do Projeto ÁGUA SEM ÓLEO/ Coleta das bombonas cheias de óleo nos restaurantes; 
Entrega na Associação de Moradores. 

 

 

Projeto Embasa na 
Comunidade 
Desenvolver ações 
socioeducativas nas 
comunidades, possibilitando aos 
envolvidos melhor compreensão 
a cerca dos serviços prestados 
pela empresa, além de fomentar 
reflexões sobre o papel de cada 
individuo e sua responsabilidade 
com o ambiente. 
Público: Comunidade em geral.  

Abrangência: Barreiras, Buracica, Conceição da Feira, Euclides da Cunha, Feira de 
Santana, Ibotirama, Irecê, João Dourado, Mundo Novo, Piritiba, Riachão das Neves, 
Santana, São Desidério, São Gonçalo dos Campos, Sátiro Dias, Senhor do Bonfim, 
Serrinha. 
Total de Participantes: 3.002 
Total de Ações: 50 
Ações: Palestras Educativas; Levantamento de questões ambientais; Jogos Educativos; 
Mostra de Vídeo; Visitas à ETA e ETE; Formação de Multiplicadores em Educação 
Ambiental e Diálogos Socioeducativos. 

 

 

PROJETOS DE VOLUNTARIADO 
Ações Complementares 
Atender as demandas internas e 
externas advindas da força de 
trabalho, das comunidades, 
instituições, sociedade de modo 
geral com intervenções 
socioambientais que contribuam 
para suscitar melhorias na 
qualidade de vida das pessoas. 
Público: Colaboradores, Alunos e 
Professores de escolas públicas, 
Comunidades. 

Abrangência: Alagoinhas, Camaçari, Canudos, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, 
Itaberaba, Jeremoabo, Luís Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, 
Salvador, Santa Brígida. 
Total de Participantes: 7340 
Total de Ações: 417 
Ações: Palestras; Ciclo de Diálogos e Reuniões Comunitárias, Palestras de Educação 
Ambiental; Participação em Ações Sociais; Mobilização interna nos Parques das unidades 
regionais; Campanha Natal Solidário 2014; Participação em feira de serviços no SESI: 
Apoio as ações do SGI; Exibição do Documentário lixo extraordinário; Plantio de árvores; 
Parceria com SIPAT viabilizando a realização de palestras; Visita ao MAE – Museu 
Arqueológico da Embasa, com colaboradores da Unidade; Visita à ECP; Programa Pacto 
pela vida; Visitas domiciliares, negociações e adesão a tarifa social; Visita às ETAs e ETEs. 

 

 

Campanhas de 
Solidariedade: Projeto 
Adote/Grupo Frater 
Sensibilizar os colaboradores 
para prática do voluntariado. 
Público: Instituições sem fins 
lucrativos. 

Abrangência: Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador, Santo Amaro. 
Total de Participantes: 1582 
Total das Ações: 25 
Ações: Divulgação nos murais sobre as campanhas de apoio a instituição; Diálogos e 
mobilizações nos setores; visitas dos colaboradores a instituição para conhecer e entregar 
as doações; Organização de palestra sobre AUTISMO; Levantamento de Instituições; 
Divulgação das ações da instituição; Doações de roupas, brinquedos e notas fiscais; Festa 
de carnaval “bailinho das Pérolas” e dia das crianças; Mobilização para estimular doação 
de brinquedos, visita dos alunos da Creche Apito às instalações internas da UMC; 
Exposição de atividades elaboradas pelos alunos. 
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Coleta seletiva 
Sensibilizar a força de trabalho 
interna no combate ao 
desperdício de materiais evitando 
impacto nocivo ao meio 
ambiente. 
Público: Colaboradores das 
Cooperativas.  

Abrangência: Arembepe, Camaçari, Dias D’Ávila, Mata de São João, Sauípe. 
Total de Participantes: 928 
Total de Ações: 04 
Ações: Destinação de recicláveis para a cooperativa de catadores recicla conquista; 
Palestra interna sobre resíduos sólidos; Projeto de Olho no Óleo; Realização de logística 
reversa da borra de sulfato.  

 

 

Projeto Parque Limpo 
Lucaia 
Reduzir o volume de Resíduos 
produzido na ME que é 
descartado no aterro sanitário, 
contribuindo com ganhos 
socioambientais. 
Público: Colaboradores da ME e 
CANORE 

Abrangência: Salvador 
Total de Resíduos Coletado: 5.908,3 kg 
Total de Ações: 23 
Participantes: 598 
Ações: Reuniões com parceiros; Visitas às salas da Superintendência de Esgotamento 
Sanitário para sensibilização dos colaboradores e identificação de erros quanto à 
utilização dos cestos; Monitoramento da pesagem dos materiais coletados; Reuniões com 
agentes ambientais. 

 

 

PROJETOS SISTEMAS CRÍTICOS 
Projeto de Educação 
Ambiental e Mobilização 
Social - Sistemas Críticos 
Possibilitar a adoção de medidas 
pactuadas com a sociedade 
capazes de minimizar eventuais 
carências do serviço ofertado em 
algumas localidades em razão de 
limitações técnicas (sistemas 
críticos). 
Envolver os usuários nas busca 
pela otimização do 
funcionamento de sistemas em 
situação crítica; 
Inserir o poder concedente e as 
lideranças comunitárias na 
problemática. 

Abrangência: Água Fria (Irará), Angical, Anguera, Araci, Barreiras, Conceição do Coité, 
Feira de Santana, Glória, Nova Fátima, Santa Bárbara, Santana, Santo Estevão, Serrinha, 
Terra Nova. 
Total de Participantes: 588 
Total de Ações: 30 
Ações: Contatos Institucionais; Mobilização Social; Visitas Domiciliares; Negociação e 
adesão à tarifa social e Diálogo Socioambiental. 

 

 

Projeto de Ampliação e 
Novos Sistemas 
Orientar as comunidades 
beneficiárias sobre os serviços 
prestados pela Embasa, sua 
importância para a saúde, o uso 
racional de água tratada, coleta e 
tratamento dos efluentes 
domésticos visando uma maior 
interação com a comunidade. 

Abrangência: Abaré, Baianopólis, Baixa Grande, Buracica, Caem, Cafarnaum, Canarana, 
Cansanção, Capela do Ema (Gavião), Capim Grosso, Capoeiroçu (Conceição da Feira), 
Cícero Dantas, Conceição do Coité, Corolândia, Feira de Santana, Glória, Ipiaçu, Ipirá, 
Irecê, Itaguaçu da Bahia, Itamira, Jacobina, Jeremoabo, Lamarão, Luís Eduardo 
Magalhães, Mochila (Iraci), Morro do Chapéu, Mulungu do Morro, Paulo Afonso, Pé de 
Serra, Pedrão, Pintadas, Pojuca, Povoado de Nunes, Laranjeira (Ipuaçu), Queimada 
Velha, Quinjingue, Rio da Prata (Aramari), Santa Bárbara, Santanopólis, Santo Estevão, 
São Francisco, São Gonçalo dos Campos, São José do Jacuípe, Serrinha, Serrolândia, 
Tanquinho, Várzea Nova. 
Total de Participantes: 7.340 
Total de Ações: 231 
Ações: Reuniões Comunitárias; Visitas Domiciliares; Visita à ETA e ETE; Pesquisa; 
Contatos institucionais; Diálogo Socioambiental e Mobilização para Adesão. 

 

 

Projeto de Recomposição 
de Matas Ciliares 
Recompor a partir de ações 
socioambientais, áreas da mata 
ciliar do manancial utilizado no 
abastecimento local, no intuito 
de garantir a disponibilidade da 
água na quantidade e qualidade 
necessárias ao atendimento das 
demandas. 
Público: Comunidades, Alunos e 
Professores de escolas públicas. 

Abrangência: Caetité, Camamu, Itamaraju, Vitória da Conquista.D26 
Total de Participantes: 3.265 
Total de Ações: 321 
Ações: Diagnóstico socioambiental; Visitas domiciliares, Articulação de parcerias, 
Palestras; Teatro; Oficina de vídeo; Formação de multiplicadores em educação ambiental 
de uma escola; lago da Barragem do Rio da Dona, em Santo Antônio de Jesus 
reflorestamento de 30 hectares de mata ciliar, plantio de 35 mil mudas de espécies nativas 
da mata atlântica, ações de combate às formigas cortadeiras, marcação, coroamento, 
abertura, fertilização, fechamento de covas, implantação de 10.960 metros de cerca de 
isolamento e a tal para a comunidade do entorno. Plantio de 1.795 mudas na área de 
proteção permanente do Rio São Francisco, no município de Xique-Xique, recuperando 
1,7 hectares com mata nativa. Implantação de matas ciliares no Sistema de Abastecimento 
de Água - SAA de Itamaraju. Nesse município, o Rio do Ouro recebeu o plantio de 5.000 
mudas de espécies nativas, resultando em 4,5 hectares de matas ciliares recuperadas.  

 

 

Fonte: Superintendência de meio Ambiente e Responsabilidade Socioambiental/Embasa 
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Política de Sustentabilidade da Embasa 

DESEMPENHO AMBIENTAL G4-DMA, G4-15  

Visando atuar na preservação, conservação, recuperação, utilização e destinação de forma 
sustentável dos recursos naturais e na preservação do patrimônio natural e construído, a 
Embasa se compromete a: 

a) Considerar os aspectos ambientais de suas atividades nos processos decisórios e 
operacionais, estimulando o efetivo envolvimento de todos os gestores e empregados 
da empresa nas questões ambientais; 

b) contribuir com medidas para a preservação, conservação e recuperação dos manan-
ciais necessários ao abastecimento humano; 

c) adotar e manter padrões de qualidade ambiental dos efluentes gerados conforme 
limites e parâmetros estabelecidos na legislação; 

d) aprimorar e regular os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, visando otimizar a utilização dos recursos naturais, minimizar a geração de 
resíduos e perdas, e maximizar a eficiência no consumo de energia e de matérias pri-
mas; 

e) interagir com os órgãos integrantes do sistema estadual de meio ambiente, visando 
contribuir para a perfeita e harmônica execução da Política Ambiental do Estado; 

f) fomentar a realização de programas de educação ambiental voltadas aos seus 
públicos de interesse, principalmente o corpo funcional e usuários, com vistas à pro-
moção, preservação e defesa do patrimônio ambiental, natural e construído; 

g) atender aos requisitos legais e regulamentares durante todo o ciclo de vida dos 
empreendimentos da empresa, bem como verificar o seu cumprimento por parte de 
contratados, fornecedores e parceiros melhorando continuamente o desempenho 
ambiental; 

h) estabelecer canais de comunicação com o público em geral, divulgando os objetivos e 
as metas do sistema de gestão ambiental da empresa. 
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4. DESEMPENHO AMBIENTAL 
G4-DMA A crise hídrica que se abateu sobre a região sudeste do país, evidenciou a 
importância da gestão dos recursos hídricos, e o papel de protagonista da 
população para a redução dos efeitos da seca. A Embasa, que entre os anos de 
2011 e 2013, enfrentou a maior escassez de água dos últimos 60 sessenta anos no 
Estado, vem paulatinamente trabalhando a incorporação dos aspectos socioambi-
entais aos seus processos internos, e também ampliando o diálogo com as partes 
interessadas. Neste sentido, após um longo processo de construção, que contou 
com a participação de diversas áreas da empresa, foi aprovada em dezembro de 
2014 a Política de Sustentabilidade da Embasa. A Política traz conceitos e 
diretrizes nas três dimensões da sustentabilidade, econômica, social e ambiental, 
e será o principal instrumento norteador dos processos internos na busca da 
universalização de modo sustentável. 

4.1. INDICADORES AMBIENTAIS 

No âmbito do Planejamento Estratégico da Embasa referente ao período 2012-
2015, a gestão ambiental da empresa é monitorada por meio do “Indicador de 
Atendimento a Condicionantes - IAC”, que representa o percentual dos 
condicionantes de licenças ambientais que é cumprido dentro de um prazo de 
controle, igual ou mais restritivo que os prazos determinados na licença 
ambiental. Dessa forma, é possível visualizar o passivo relativo a condicionantes 
ainda não atendidos e/ou em atendimento e realizar o planejamento dos 
investimentos necessários para alcançar as metas estabelecidas para este 
indicador. 

Gráfico nº 32 – Indicador de Atendimento a Condicionantes 

 
Fonte: Superintendência de Meio Ambiente e Responsabilidade Socioambiental/Embasa 
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Do início de 2013 ao final de 2014, o total de condicionantes das licenças 
ambientais da Embasa saltou de 3.188 para 4.336, devido às novas obras de 
sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água e à regularização do 
licenciamento ambiental de sistemas antigos.  
Apesar desse acréscimo expressivo, o percentual de atendimento evoluiu de 
52,85% no primeiro semestre de 2013, para 66,51% ao final de 2014, superando a 
meta de 63,42%.  
Uma vez que o conjunto desses condicionantes representa em grande medida os 
desafios postos à Embasa em relação ao seu desempenho ambiental, visto que 
estão associados a quase 200 licenças ambientais válidas e relativas às diversas 
atividades e áreas de atuação da empresa, decidiu-se, em 2014, por focar os 
esforços na gestão do Indicador de Atendimento a Condicionantes – IAC e 
suspender a operacionalização do Indicador de Mitigação de Impactos 
Ambientais, que vinha sendo acompanhado desde 2013, mas apresentava grandes 
dificuldades relacionadas à metodologia de aferição. 

4.2. CTGA 

Fundamental para que a Embasa alcance sua visão de universalizar os serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário em sua área de atuação de modo 
sustentável, a Comissão Técnica de Garantia Ambiental (CTGA) foi constituída 
em 1998 e possui 21 membros que se reúnem mensalmente ou quando 
convocados em caráter extraordinário. Além de seus membros, as reuniões 
também contam com a participação dos representantes dos Comitês de Gestão 
Ambiental (CGA) criados nas unidades regionais, que têm como papel 
disseminar as práticas da gestão ambiental, nos diversos territórios de atuação da 
empresa no Estado da Bahia. 
No decorrer do ano de 2014, a CTGA reuniu-se em 9 (nove) ocasiões, nas quais 
foram discutidos temas como outorga de recursos hídricos, proteção de 
mananciais, política de sustentabilidade, segurança de barragens e indicadores de 
desempenho ambiental.  

4.3. PARTICIPAÇÃO EM COLEGIADOS AMBIENTAIS 

A Embasa, ciente de sua responsabilidade como importante usuário de recursos 
hídricos no âmbito do Estado da Bahia, além de seu protagonismo na execução 
da Política Estadual de Saneamento Básico, mantém a representação em todos os 
13 Comitês de Bacia Hidrográfica estaduais instituídos em sua área de atuação, 
além do CBH do rio São Francisco, de âmbito federal. Essa ampla participação 
visa integrar as políticas de gestão de recursos hídricos e conservação ambiental, 
com a promoção e a expansão do acesso aos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 
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Além da participação nos Comitês de Bacia Hidrográfica, a Embasa é membro 
titular de 19 Conselhos Gestores de Unidades de Conservação em todo o Estado 
da Bahia, além de integrante de diversas Câmaras Técnicas sobre temas relativos 
a recursos hídricos e saneamento ambiental.  
Em 2014, a Embasa participou da recondução dos Conselhos Gestores das APA 
Marimbús/Iraquara e Bacia do Cobre/São Bartolomeu, além de ter iniciado a 
participação na Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização Social 
(CTEAM) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu. 

4.4. ÁGUA [TEMA MATERIAL] 
G4-EN8 O monitoramento do volume de água captado é um indicador de relevada 
importância para constatação dos avanços alcançados pela empresa no tocante à 
promoção da universalização dos serviços de saneamento básico. Os dados 
apresentados no quadro nº 23 demonstram uma evolução sistemática anual deste 
indicador, principalmente a partir do ano de 2011, como consequência da 
intensificação dos investimentos realizados na implantação de novos sistemas de 
abastecimento de água e ampliação de outros já existentes. Os projetos destes 
sistemas são elaborados para um horizonte de 20 (vinte) anos, e para a implanta-
ção dos mesmos solicita-se a outorga de uso da água ao órgão ambiental gestor 
dos recursos hídricos. Cabe mencionar que a outorga é um instrumento do 
gerenciamento de recursos hídricos, através do qual o órgão ambiental realiza o 
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, o que permite uma 
distribuição mais justa e equilibrada desse recurso, e o alcance da sustentabilida-
de hídrica da bacia.  

Quadro nº 23 – Volume de Água Bruta Captado 

Ano Volume de água bruta captado (m3)
Subterrânea Superficial Total

2009 67.910.248 631.588.700 699.498.948
2010 67.219.035 635.846.268 703.065.303
2011 68.171.577 639.235.952 707.407.529
2012 73.429.297 652.291.264 725.720.561
2013 79.671.516 693.879.242 773.550.758
2014 81.542.917 741.982.370 823.525.287

Fonte: Unidades Socioambientais, Embasa 2015. 

Todo o volume de água captado dos mananciais hídricos passa por tratamento 
específico, que torna a água própria para consumo humano, conforme requisitos 
da Portaria n° 2914/2011 do Ministério da Saúde. A garantia da qualidade da 
água continua após sua saída das estações de tratamento; a Embasa persegue a 
manutenção e a melhoria contínua de sua eficiência operacional, de forma a 
manter a qualidade da água em toda a extensão da rede de distribuição, e isto é 
evidenciado por meio de um monitoramento amplo em toda a rede, realizado por 
um conjunto de laboratórios em todo o Estado. 
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G4-EN23 O processo de tratamento de água realizado em uma ETA contempla 
diversas etapas: coagulação, floculação, decantação e filtração. Ao longo deste 
processo existem perdas relacionadas à limpeza das unidades do sistema. 
G4-EN10, G4-EN22 Neste contexto a empresa tem intensificado esforços, adequando as 
estruturas físicas das ETAs, o que vem permitindo reutilizar a água ao retorná-la 
ao sistema para ser tratada novamente, reduzindo assim, o impacto das perdas 
por meio do reaproveitamento. O volume de água reaproveitado é apresentado 
no quadro nº 24. 

Quadro nº 24 – Volume Total de Água de Reaproveitamento 

SISTEMA 

EMBASA - VOLUME TOTAL DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO 
VOLUME TOTAL DE ÁGUA 

DE LAVAGENS E 
DESCARGAS

VOLUME TOTAL 
REAPROVEITADO 

% DE 
REAPROVEITAMENTO 

DM 18.296.371,88 51.267,18 0,28%
DS 10.700.085,00 5.299.491,00 49,53%
DN 13.732.796,00 2.187.591,00 15,93%
TOTAL 42.729.252,88 7.538.349,18 17,64%

SISTEMA 
EMBASA - NÚMERO TOTAL DE ETAs COM REAPROVEITAMENTO

NÚMERO TOTAL DE ETAs Nº DE ETAs C/ 
REAPROVEITAMENTO

% DE ETAs C/ 
REAPROVEITAMENTO

DM 10 1 10,00%
DS 205 68 33,17%
DN 118 34 28,80%
TOTAL 333 103 30,93%

Fonte: Unidades Socioambientais, Embasa 2015. 

No gráfico nº 33 é possível constatar o aumento do número de ETAs com 
reaproveitamento de água, onde se destaca o incremento de aproximadamente 
77% deste indicador em quatro anos de análise (2011 a 2014). 
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Gráfico nº 33 – Evolução do Número de ETAs com Reaproveitamento de Água de 
Lavagem 

 

Gráfico nº 34 – Evolução do Volume Total de Água de Lavagens e Descargas 

 

REUSO DE EFLUENTES SANITÁRIOS NA ATIVIDADE AGRÍCOLA  
 G4-EN8,G4-EN10, G4-SO1  
Pautada nas tecnologias e práticas para o reuso de efluentes na agricultura bem 
sucedidas em diversas companhias de saneamento do país, a Embasa avalia por 
meio do projeto piloto, em fase de implementação, na ETE de Vitória da 
Conquista, a utilização de forma controlada da água, matéria orgânica e nutriente 
resultantes do tratamento de efluentes na irrigação de diferentes culturas, 
objetivando transferir a tecnologia para as diversas estações de tratamento de 
esgoto da Embasa. 
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Este projeto é oriundo do Acordo de Cooperação Técnica firmado em janei-
ro/2014 com a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Reforma Agrária, 
Pesca e Aquicultura (SEAGRI), visando o desenvolvimento de práticas que 
estimulem o reuso de águas residuárias, incentivando os pequenos e médios 
produtores a diversificarem e viabilizarem a agricultura irrigada, principalmente 
nas regiões do semiárido do Estado, onde há escassez de água para o consumo 
humano. 
O projeto contará também com a parceria da Universidade Estadual do Sudoeste 
Baiano (UESB), que realizará estudos acadêmicos focando o tema. 
Estima-se que até o final do projeto piloto a ETE de Vitória da Conquista 
contribuirá com uma vazão de 40l/seg de efluente qualificado para irrigação de 
mais de 10 hectares de área destinada ao cultivo agrícola. 

4.5. EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA  
G4-EN3 CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO  
A operacionalização da maioria dos sistemas de distribuição de água e a coleta e 
tratamento de esgotos domésticos realizados pela Embasa, dependem diretamen-
te do uso de energia elétrica. Este uso é essencial para manter os sistemas 
operando por meio de inúmeros equipamentos e instalações administrativas 
espalhadas na área de atuação da empresa. 
Diante desta configuração, as contas pagas com energia elétrica assumem o 
segundo, e, por vezes o primeiro lugar no ranking das maiores despesas dentro da 
organização, ficando atrás apenas da folha de pagamento com pessoal. 
O ano de 2014 foi marcado entre outras questões da diminuição de níveis de 
mananciais hídricos, o que impactou diretamente na geração, distribuição e 
valores monetários ligados direta e indiretamente à energia elétrica, visto que a 
matriz elétrica brasileira, desde seu início até os dias atuais, tem como principal 
fonte de geração, a carga advinda de energia hidráulica. 
Além do aumento dos custos tarifários incidirem diretamente nas despesas da 
empresa, a Embasa aumentou também seu consumo de energia elétrica, 
conforme exposto no Quadro n° 25 proveniente da expansão da sua rede de 
abrangência, tanto no sistema de distribuição de água tratada, quanto no sistema 
de esgotamento sanitário. Ressalta-se que esta expansão se deu de forma 
planejada, preservando a excelência nos resultados de distribuição e atendimento 
aos usuários finais. 
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Quadro nº 25 – Consumos MWH 
Atividade 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolução %

Água – SAA 526.191 534.085 550.303 556.939 569.944 596.317 634.555 650.350 2,00
Prédios Administrativos 4.232 4.376 4.466 4.445 4.508 4.891 5.332 5.210 -2,00
Esgoto – SES 62.080 59.775 63.734 62.568 63.436 64.770 65.632 67.123 2,00

Total 592.502 598.235 618.503 625.714 637.888 665.978 705.519 722.683 2,00

Fonte: Departamento de Eficientização Energética/ Embasa 

O Departamento de Eficientização Energética realiza análises mensais de faturas 
de energia, através de refaturamento de contas, mudanças e adequações de 
opções tarifárias, com redução de demanda e ressarcimentos da concessionária 
local de energia. Estas ações trazem retorno direto na redução das contas de 
energia elétrica, as quais podem ser observadas no quadro nº 26. 

Quadro nº 26 – Programa de Redução de Despesas sem Investimento 

PROGRAMAS 
REDUÇÃO ACUMULADA R$

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

1 – Refaturamento 
de contas 527.791 494.567 1.919.926 2.177.775 1.304.303 625.632 459.680 272.211 7.781.885

2 – Mudança e 
adequações de 
opção tarifária e 
redução de 
demandas

3.395.052 4.204.249 4.399.827 5.380.924 7.158.911 8.281.411 6.512.416 5.708.977* 39.332.790

3 - Ressarcimentos 
Coelba* 
(DIC/FIC/DMIC) 

39.261 46.453 65.731 274.094 561.101 329.868 534.544 604.899 2.455.951

Total Geral 3.962.103 4.745.269 6.385.485 7.832.794 9.024.315 9.236.910 7.506.639 6.586.087 48.693.516
Fonte: Departamento de Eficientização Energética/ Embasa 

*Coelba : Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

G4-EN5 ENERGIA ECONOMIZADA DEVIDO À MELHORIA EM CONSERVA-
ÇÃO E EFICIÊNCIA 
A Embasa acompanha também, o consumo específico dos seus equipamentos 
encontrados pela relação entre o consumo de energia elétrica (MWH) e o volume 
bombeado (m³) que pode ser visto no quadro nº 27. Estes dados permitem 
melhor avaliar os sistemas de maneira geral. As ações de melhoria são realizadas 
por meio do desenvolvimento de projetos voltados para a eficácia e eficiência 
energética reduzindo assim o consumo elétrico e otimizando os sistemas 
operacionais. Estas intervenções vão desde a melhoria de distribuição através do 
aproveitamento de cargas hidráulicas, até a substituição de equipamentos e/ou 
elementos como válvulas e instalação de inversores de freqüência, etc.  
São desenvolvidos por meio de diagnósticos, estudos e intervenções nos 
processos operacionais de produção/distribuição de água e coleta/tratamento de 
esgotos. Estas ações têm foco no uso racional dos insumos, de modo a gerar 
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redução de consumo e despesas com energia elétrica, promovendo assim maior 
conforto operacional. 

Quadro nº 27 – Indicadores de Consumo Específico 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolução 
%

Consumo específico (kWh/m³)

0,795 0,793 0,800 0,808 0,819 0,835 0,876 0,874 0,54 

Estes valores foram obtidos através das médias dos referidos anos.  
Fonte: Departamento de Eficientização Energética/ Embasa 

PRODUÇÃO DE ENERGIA POR MEIO DE BIOGÁS DE ETE G4-EN15, G4-EN16  

Emissões 
O tratamento de esgoto constitui-se na principal fonte de emissão de gases de 
efeito estufa nas concessionárias de água e esgoto. A Embasa possui um número 
considerável de reatores anaeróbios, os quais têm um potencial elevado para 
produção de biogás. Os principais gases componentes deste são o metano (CH4) e 
dióxido de carbono (CO2). Apesar de ainda não ter realizado um inventário de 
suas emissões, a Embasa tomou a decisão de executar um projeto de pesquisa e 
desenvolvimento referente ao aproveitamento do biogás em estações de 
tratamento de esgoto. Além do benefício econômico obtido com a redução do 
consumo de energia, cabe ressaltar que esta iniciativa é uma eficiente medida 
mitigadora das emissões de metano. Nesse sentido, a empresa reafirma seu 
compromisso de universalização dos serviços conforme previsto em sua Política 
de Sustentabilidade. 
Em parceria com a Companhia de Energia Elétrica da Bahia (COELBA), Rotária 
do Brasil e a Universidade Estadual de Feira de Santana (UESF), a Embasa 
participa do projeto de P&D - “Arranjos técnicos e comerciais de geração de 
energia a partir do biogás proveniente de reatores anaeróbios de estações de 
tratamento de esgoto” – desenvolvido na Estação de Tratamento de Esgotos 
Sanitários - Jacuípe II, situada no município de Feira de Santana/BA.  
A recuperação da energia contida nos esgotos ajudará a melhorar a contabilidade 
energética e ambiental dos sistemas de saneamento urbanos através do 
aproveitamento do gás gerado nos reatores anaeróbios.  
Previsto para iniciar a produção no segundo semestre de 2015, o projeto medirá a 
quantidade e qualidade de gás produzido, em m³/h, e de energia elétrica gerada, 
em kWh, na planta. Assim, será obtida a eficiência da produção de energia por 
indicadores, que serão comparados aos valores internacionalmente obtidos na 
geração de energia utilizando biogás. 
Será analisado, também, o custo de implantação em R$/kW e R$/kWh, que 
servirão de base para análise de viabilidade para outros empreendimentos.  
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Destaca-se o aspecto inovador do projeto, por ser o primeiro desta magnitude e 
configuração implantado no Brasil, assim como a metodologia de viabilidade a 
ser desenvolvida. 
Motivada pela pesquisa, a Embasa vem tratando com o banco alemão Kreditans-
talt für Wiederaufbau (KfW) um potencial acordo de cooperação técnica e 
financeira através do programa “Iniciativa de Tecnologia Limpas do Governo 
Alemão” com foco em projetos de mitigação de gases de efeito estufa por meio da 
captação de biogás e a sua utilização em estações de tratamento de esgoto.  
Em maio de 2014, um especialista alemão avaliou a viabilidade técnico-
econômica de aproveitamento de biogás em 20 ETE’s da Embasa, priorizando 
três delas para o programa. Em paralelo a empresa investiu na participação de 
duas funcionárias no Treinamento Internacional – Operação de ETE’s com 
geração de energia a partir do biogás, realizado na Alemanha/GER, com o 
objetivo de criar quadros com potencial de transferência do conhecimento. 
Um projeto importante constante neste âmbito está em fase de implantação no 
SES de Feira de Santana que objetiva gerar eletricidade a partir do biogás oriundo 
da estação de tratamento de esgoto Bacia do Jacuípe II. A expectativa é que este 
sistema entre em operação no segundo semestre de 2015.  

4.6. BIODIVERSIDADE G4-EN13 [TEMA MATERIAL] 

É notável a relação entre os corpos d’água utilizados para o abastecimento 
público com o ambiente terrestre que os circundam, tanto positiva quanto 
negativamente. Quanto mais preservada for a vegetação existente, tanto na bacia 
hidrográfica como no entorno direto de rios, lagos e reservatórios, maior será a 
qualidade e a quantidade de água disponível para a captação, o tratamento e a 
distribuição de água à população. Por outro lado, quando o ambiente urbano 
avança sobre as áreas de mananciais, são esperados efeitos negativos notadamen-
te à qualidade da água. 
Dessa forma, visando prestar e ampliar seus serviços de modo sustentável, a 
Embasa mantém um eixo de atuação na reabilitação de matas ciliares em 
mananciais utilizados para abastecimento humano. Essas ações desempenham 
papel fundamental na conservação da água, já que as matas ciliares atuam como 
barreiras de proteção, impedindo que poluentes e sedimentos sejam carregados 
pela ação das chuvas e despejados nesses mananciais, além de também serem 
importantes à proteção da biodiversidade, uma vez que as matas ciliares 
funcionam como local de abrigo e alimentação de animais silvestres, tornando 
possível a conexão biológica entre remanescentes florestais existentes na bacia 
hidrográfica.  
Dos projetos em andamento, destacam-se as ações desenvolvidas no entorno do 
lago da Barragem do Rio da Dona, em Santo Antônio de Jesus. No decorrer do 
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ano de 2014 realizou-se o reflorestamento de 30 hectares de mata ciliar, 
correspondendo ao plantio de 35 mil mudas de espécies nativas da mata atlântica 
de grande ocorrência na região, contemplando também ações de combate às 
formigas cortadeiras, marcação, coroamento, abertura, fertilização, fechamento 
de covas, além da implantação de 10.960 metros de cerca de isolamento e a 
execução de diversas oficinas de educação ambiental para a comunidade do 
entorno. Para a execução destas ações, foram investidos R$ 779.670,85. 
Além das ações no entorno da Barragem do Rio da Dona, a Embasa realizou o 
plantio de 1.795 mudas na área de proteção permanente do Rio São Francisco, no 
município de Xique-Xique, recuperando 1,7 hectares com mata nativa. O SAA de 
Itamaraju também foi contemplado com implantação de matas ciliares que irão 
conferir maior proteção à área de captação do sistema. Nesse município, o Rio do 
Ouro recebeu o plantio de 5.000 mudas de espécies nativas, resultando em 4,5 
hectares de matas ciliares recuperadas. 

4.6.1. RESÍDUOS SÓLIDOS 
G4-EN23 A Embasa vem adotando técnicas que visam à redução e/ou à elimi-
nação de alguns dos resíduos sólidos gerados, além de gerenciá-los do berço 
ao túmulo, atendendo assim, a legislação ambiental e as normas técnicas 
vigentes. 
Dentre as ações realizadas destacam-se a devolução de resíduos aos forne-
cedores (logística reversa), conforme previsto na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) e a reciclagem de materiais mediante a doação às 
cooperativas. 
A Diretoria de Operação e Expansão da RMS destinou para reciclagem 
cerca de 12.860 Kg de papel/papelão e 80 Kg de plásticos, neste ano, em 
parceria com o Programa de coleta seletiva em órgãos públicos “Recicle Já 
Bahia”. Além de colaborar para o aumento da vida útil dos aterros metropo-
litanos, esta ação também tem cunho social, uma vez que apoia diversas 
cooperativas através da doação desses resíduos.  
Ao longo do ano a Embasa realiza campanhas que visam promover o con-
sumo consciente junto aos colaboradores, como por exemplo: o Projeto 
Adote um Copo, que visa reduzir o uso de copos descartáveis; e o incentivo 
à reutilização de papéis de escritório como rascunhos. Como resultado 
dessas ações, em um comparativo entre os anos 2013 e 2014, obteve-se uma 
redução de 49% do consumo de copos descartáveis e 10% de papéis de escri-
tórios, impactando positivamente nas Despesas de Exploração (DEX). 
Na Superintendência de Abastecimento de Água da RMS (MA) foram im-
plantadas tecnologias para o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados. 
Dentre essas, destacam-se a substituição de hipoclorito de cálcio por hipo-
clorito de sódio ou clorogás e cal por barrilha, nos Sistemas de 
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Abastecimento de Água de: Santo Amaro, Pedras, Planalto, Saubara, São 
Sebastião do Passé e São Brás. Além disso, vem sendo feita a confecção de 
blocos de alvenaria, cobogós, bloquetes de resíduos de cal hidratada utiliza-
dos para pavimentação e também para reaterro nos sistemas. 
G4-EN1 Outra alternativa que a empresa vem buscando através de novas tec-
nologias é a substituição do cloro gás armazenado em cilindros de 900 kg 
por sistemas alternativos que gerem agente oxidante “in-loco”. Com o cres-
cimento das cidades, o entorno de algumas ETA’s tornou-se densamente 
habitado, despertando uma preocupação com possíveis vazamentos de 
Cloro Gás sendo necessário maior investimento para atender as normas de 
segurança.  

4.6.2. GESTÃO DE RESÍDUOS NO SISTEMA DE ESGOTAMEN-
TO SANITÁRIO DE SALVADOR [TEMA MATERIAL] 

Material retido no tratamento preliminar - todas as unidades do SES de 
Salvador (elevatórias, estações de tratamento e Estação de Condicionamen-
to Prévio - ECP) possuem grades para remoção de sólidos grosseiros. O 
material retido no gradeamento da ECP é removido mecanicamente através 
de rastelos e depositado em containers. Os containers dispõem de sistema 
para o escoamento do líquido, que retorna ao sistema de condicionamento 
de esgotos, permitindo que o material seja seco. Nas estações elevatórias e 
estações de tratamento de esgoto descentralizadas a limpeza do gradeamen-
to é realizada manualmente por operadores e equipes móveis, onde são 
utilizados ferramentas e equipamentos de proteção adequados e dispostos 
em tonéis que são deslocados para a ECP e/ou parques. A empresa possui 
contrato específico para o recolhimento desses resíduos cuja disposição 
final é feita no Aterro Metropolitano Centro.  
Os resíduos oriundos de resto de obras, materiais de demolições e escava-
ções quando não aproveitados são descartados no Aterro Sanitário Revita.  
Lodo - o lodo digerido das unidades de tratamento é recolhido na sua maio-
ria por equipamentos do tipo Vac-all e lançados no Emissário Submarino 
ou, quando necessário, são realizadas descargas nos leitos de secagem, onde 
o lodo sofre o processo de secagem, devido à evaporação e drenagem do 
líquido que retorna ao processo de tratamento.  
Óleos e gorduras - As elevatórias/estações de tratamento do SES de Salvador 
não dispõem de unidades específicas para remoção de óleos. Esse material é 
removido nas unidades domiciliares. A Embasa tem orientado para postos 
de gasolina, oficinas, restaurantes e residências a construção de caixas de 
retenção de óleo, gordura, graxas, etc., dimensionadas conforme o porte e 
tipo do estabelecimento. 
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Quadro nº 28 – Destinação Final dos Resíduos Sólidos G4-EN23, 25  
RESÍDUO CLASSE DESTINAÇÃO TOTAL

LODO DE ETA (m³) Não Perigoso

Sistema de Esgotamento Sanitário, Afluente 
do Rio Joanes e no Rio Ipitanga, Aterro 
sanitário/Locais para disposição final dos 
resíduos municipais/Reutilização, e/ou 
drenagem em corpos receptores. 

17.667.756

LODO DE ETEs, 
ELEVATÓRIAS E 
ECP (m³) 

Não Perigoso

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 
Salvador e RMS, Aterro Sanitário / área da 
ETE, Aterro Sanitário/Aterro Controlado/ 
Locais para disposição final dos resíduos 
municipais /Reutilização

160.287.79

 RESÍDUO COMUM 
DE ELEVATÓRIAS, 
ETEs E ECP (m³) 

Não Perigoso
Aterro Sanitário, Aterro Sanitário/Aterro 
Controlado/ Locais para disposição final dos 
resíduos municipais /Reutilização, Aterro 
Sanitário / área da ETE

4.822.18

AREIA (SAA E SES) 
(t) Não Perigoso

Aterro Sanitário, Aterro Sanitário / área da 
ETE, Aterro sanitário/ Locais para 
disposição final dos resíduos municipais 
/Reutilização

40.168.92

RESÍDUOS DE 
PRODUTOS 
QUÍMICOS (BORRA 
DE CAL) (t) 

Não Perigoso
Quality Cal, Reutilização/Devolução aos 
fornecedores e/ou direcionados a aterros 
sanitários 

176.824

EMBALAGEM DE 
PRODUTOS 
QUÍMICOS (Und) 

Não Perigoso Retorna ao fabricante 23.881

EMBALAGEM DE 
PRODUTOS 
QUÍMICOS (t) 

Não Perigoso Retorna ao fabricante 18

PLÁSTICOS (t) Não Perigoso
Cooperativas de reciclagem, Aterro 
sanitário/ Locais para disposição final dos 
resíduos municipais /Devolução ao 
fornecedor/Reciclagem, aterro, e reciclagem 

1.8908

METAIS (SUCATA) 
(t) Não Perigoso Cooperativas de reciclagem e venda como 

sucata 24.097

VIDROS (t) Não Perigoso
Cooperativas de reciclagem, aterro, e 
reciclagem, Aterro sanitário/ Locais para 
disposição final dos resíduos municipais 
/reciclagem

0.129

PAPELÃO/ PAPEL (t) Não Perigoso
Cooperativas de reciclagem, Aterro 
sanitário/ Locais para disposição final dos 
resíduos municipais /Reciclagem 

15.235

CARTUCHOS DE 
IMPRESSORA (Und) Não Perigoso Devolução ao fornecedor. 1035

PNEUS (Und) Não Perigoso Devolução ao fornecedor 103
PILHAS E BATERIAS 
(Und) Perigoso Pontos de coletas em Shoppings /Devolução 

ao fornecedor, 484

LÂMPADAS 
FLUORESCENTES 
(Und) 

Perigoso 
Locais para disposição final dos resíduos 
municipais /Devolução ao 
fornecedor/Descaracterização das lâmpadas 

885

OUTROS 
(ALUMÍNIO/ELETR
ÔNICOS) (t) 

Não Perigoso Cooperativas de reciclagem 0.232

BOMBONAS DE 
ÁCIDO (Und) Não Perigoso Reuso e Venda para reuso 232

 
G4-EN23, EN25 Em relação ao destino final dos resíduos do quadro acima, as 
informações foram fornecidas pelas empresas contratadas para dispor os 
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resíduos, pelos receptores dos resíduos, ou tratam-se de métodos padroni-
zados adotados pelo própria municipalidade e/ou concessionária municipal 
responsável pela coleta de resíduos.  

4.6.3. SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

Em busca da universalização de modo sustentável, a Embasa investe na 
ampliação e implantação de novos sistemas de esgotamento sanitário e 
abastecimento de água em sua área de atuação, adotando medidas para que 
os impactos ambientais decorrentes da execução dessas obras sejam mini-
mizados e mitigados sempre que possível. 
Uma vez que obras dessa natureza necessariamente implicam em extensas 
áreas de escavação do solo, um dos principais impactos ambientais está 
relacionado ao patrimônio arqueológico que pode existir no subsolo e even-
tualmente ser danificado por essas escavações. 
Dessa forma, com vistas a salvaguardar o patrimônio arqueológico do Esta-
do da Bahia na sua área de atuação, em 2014 a Embasa foram realizados 
serviços de diagnóstico e prospecção arqueológica em Ilha do Pati, Capoei-
ruçu (distrito de Cachoeira) e na área prevista para implantação da 
Barragem de Catolé, município de Barra do Choça, além de atividades de 
educação patrimonial em Muritiba. Ainda nesse período, foi dado prosse-
guimento aos serviços de prospecção e monitoramento arqueológico nos 
municípios de Andaraí, Jacobina e Rio de Contas, enriquecendo cada vez 
mais o acervo do Museu Arqueológico da Embasa – MAE. 
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PARÂMETROS DO RELATÓRIO 

I. SOBRE O RELATÓRIO 

Desde 2009, o processo de relato dos temas materiais da sustentabilidade vem 
evoluindo na Embasa, podendo ser constatados nos relatórios de sustentabilidade 
publicados no site da empresa e da Global Reporting Initiative (GRI), sempre 
lançados no ano seguinte do exercício referido, assim o último relatório foi 
lançado em junho de 2014. G4-29, G4-30 Todos esses relatórios estão baseados na 
metodologia da GRI e têm como premissa básica comunicar o desempenho 
social, ambiental e econômico da organização para seus públicos de interesse. O 
ano de 2014 foi um marco pois algumas iniciativas estruturantes definidas no 
planejamento estratégico 2012/2015, como a criação da Política de Sustentabili-
dade, a revisão do Código de Ética e de Conduta e o compromisso ao Pacto 
Global e as Nações Unidas para o Milênio, foram efetivadas e sinalizam que 
estamos no caminho certo. G4-15 
Como principais ações de melhoria desse processo, citamos a manutenção da 
metodologia de relato da GRI, adesão dos colaboradores envolvidos no processo 
de relato, adequação dos temas materiais ao planejamento estratégico da 
organização visando a definição de indicadores, continuidade na realização de 
eventos para engajamento das partes interessadas e divulgação do relatório 
anualmente, culminando com a elaboração da Política de Sustentabilidade e a 
reformulação do Código de Ética e de Conduta que representam os principais 
instrumentos condutores da gestão da sustentabilidade para os próximos ciclos 
do planejamento empresarial, visando seu fortalecimento. 
A permanência da atribuição da gestão da sustentabilidade, pertencer à Unidade 
de Planejamento e Gestão, evidência a evolução dos compromissos da Embasa, 
deixando claro que as questões de sustentabilidade devem integrar e permear 
toda a gestão da empresa expressa no caráter abrangente e norteador da atual 
política de sustentabilidade. 
Por outro lado, a GRI atualizou sua metodologia de relato da sustentabilidade 
para as diretrizes G4 descritas no quadro a seguir. 
A opção essencial contempla os elementos essenciais do relato da sustentabilida-
de. Ela oferece o arcabouço para que a organização relate seus impactos no 
desempenho econômico, ambiental, social e de governança. A opção abrangente 
parte da opção essencial, exigindo a divulgação de informações adicionais sobre a 
estratégia, análise, governança, ética e integridade da organização, além de 
comunicar o desempenho de forma mais ampla, relatando todos os indicadores 
referentes aos aspectos materiais apontados. 
Como parâmetro para este relato foi selecionado o nível Essencial (Core) em 
versão referenciada. 
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Quadro nº 29 – Conteúdos Padrão Gerais por Nível da G4 
Conteúdos Padrão Gerais “De Acordo” - Essencial “De acordo”- Abrangente
Estratégia e Análise G4-1 G4-1, G4-2 
Perfil organizacional G4-3 a G4-16 G4-3 a G4-16 
Aspectos Materiais Identificados e 
Limites G4-17 a G4-23 G4-17 a G4-23 

Engajamento de Stakeholders G4-24 A G4-27 G4-24 A G4-27 
Perfil do Relatório G4-28 A G4-33 G4-28 A G4-33 
Governança G4-34 G4-34,G4-35 a G4-55
Ética e Integridade G4-56 G4-56 a G4-58 

Conteúdos Setoriais Gerais  
 

Devem ser incluídos de 
acordo com o suplemento 
setorial de saneamento

Devem ser incluídos de acordo 
com o suplemento setorial de 
saneamento 

Conteúdos Padrão Específicos “de acordo” – Essencial “de acordo” – abrangente
Informações Genéricas sobre a forma 
de Gestão 

Apenas para aspectos 
materiais Apenas para aspectos materiais 

Indicadores 
Pelo menos um indicador 
relacionado a cada aspecto 
material identificado

Todos os indicadores 
relacionado a cada aspecto 
material identificado 

Conteúdos Setoriais Específicos 
Devem ser incluídos os 
indicadores do suplemento 
setorial de saneamento, se 
forem materiais.

Devem ser incluídos os 
indicadores do suplemento 
setorial de saneamento, se forem 
materiais. 

 

As informações disponíveis neste relatório compreendem os resultados relativos 
ao período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, contendo os dados 
globais da empresa, ou seja, das Unidades da Região Metropolitana de Salvador e 
das Unidades das Regiões Norte e Sul. G4-28 
Para integrar os indicadores de sustentabilidade aos demais indicadores e 
informações relatados pela empresa, foi feita uma análise das demandas 
estratégicas apontadas nas oficinas do planejamento estratégico em 2012-2015, 
nas demandas decorrentes das reuniões bimensais de avaliação da estratégia do 
período, assim como das exigências da agencia reguladora e do Acordo de 
Melhoria de Desempenho. 
O Relatório de Sustentabilidade da Embasa é aprovado pela diretoria executiva 
após verificação da Unidade de Planejamento e Gestão. A Embasa divulga uma 
versão no site www.embasa.ba.gov.br e publica 1000 exemplares em formato de 
revista para distribuição aos seus públicos de interesse. 
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II. ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS 

Desde 2009, a Matriz de Materialidade vem servindo de base para a definição do 
Relatório de Sustentabilidade da Embasa, definida por meio de um processo 
estruturado de engajamento das partes interessadas, abordado ainda neste 
capítulo. G4-18 
Os Relatórios de sustentabilidade existem, principalmente, para informar melhor 
o mercado e a sociedade sobre as questões de sustentabilidade das organizações, 
para tanto as Diretrizes GRI G4 estabelecem critérios com foco na materialidade, 
que viabilizam a contextualização dessas questões. 
A Embasa reconhece como seus públicos de relacionamento: usuários, titulares 
dos serviços, acionistas, empregados, fornecedores, poder público, imprensa, 
comunidades onde atua e sociedade. G4-26 
A Matriz de Materialidade da Embasa, foi inicialmente elaborada com base em 
metodologia sugerida pela GRI G3 e aplicada através de pesquisas aos públicos 
interno e externo e de oficina ao público interno composto de 35 representantes 
das cinco diretorias da empresa, em novembro de 2009. Pesquisas foram 
aplicadas nos eventos de lançamento dos relatórios de 2011 e 2012 com o intuito 
de atualização dessa ferramenta, cuja validação junto aos membros da diretoria 
ocorre nas reuniões anuais de Análise da Estratégia.  

Quadro nº 30 – Temas Específicos apontados pelas partes interessadas da Embasa 
PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO TEMAS SUGERIDOS NOS EVENTOS DE ENGAJAMENTO 

Fornecedores Eficiência operacional 
Plano de investimentos

 Usuários 
Melhoria na prestação dos serviços
Programa de incentivo contra o desperdício de água 
Qualidade do produto ofertado

Sindicato 
Desenvolvimento e valorização das pessoas
Satisfação dos usuários 
Divulgar o relatório

Comunidade Relacionamento mais próximo
Plano de serviços – Universalização

Poder Público e Sociedade 
 

Controle dos impactos da atividades no meio ambiente 
Relação da Embasa com os municípios 
Desdobramento da estratégia

 

No quadro nº 31 está evidenciada a forma de relacionamento que a empresa 
adota para o engajamento com as partes interessadas. 
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Quadro nº 31 – Relacionamento da Embasa com seus públicos de interesse G4-24 
PÚBLICO DE 
INTERESSE 

FORMA DE 
ENGAJAMENTO OBJETIVO FREQUÊNCIA 

Acionistas 

Assembléia Geral  Decidir em fórum de representantes dos 
acionistas-CA. Instância deliberativa superior Anual 

Reuniões do Conselho 
de Administração (CA) 

Deliberar assuntos referentes a empresa pelos 
representantes dos acionistas e empresa Mensal 

Reuniões do Conselho 
Fiscal 

Avaliar assuntos referentes a empresa pelos 
representantes dos acionistas e empresa  

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

Usuários 

Palestras e conta de água promover o consumo consciente e 
sustentável,  Conforme demanda 

Distribuição do Guia do 
Usuário 

Informar sobre a empresa e os serviços por ela 
prestados Conforme demanda 

Pesquisas de Satisfação 
do cliente 

Conhecer a opinião sobre os diversos aspectos 
dos serviços oferecidos Anual 

Titulares dos 
serviços Reuniões com prefeitos Avaliar demandas dos titulares e negociar 

contratação. Conforme demanda 

Empregados 
 

Reuniões gerenciais 
 
 

Proporcionar o nivelamento das ações da 
empresa e o acompanhamento do 
planejamento estratégico para todo o corpo 
gerencial, inclusive supervisores. Organizado 
pela alta direção.

 
 

Semestral 

Reuniões Setoriais Proporcionar alinhamento das demandas e 
cumprimento do planejamento estratégico Mensal 

Comissões, comitês e 
grupos de trabalho 

Discutir e subsidiar tomada de decisão de 
temas específicos Conforme demanda 

Fornecedores Canais de interação 
Distribuição de jornais Mensal
Reuniões, treinamentos, participação em 
congressos e feiras. 
Distribuição de Relatórios corporativos 

 
Anual 

Poder Público 

Participação em Fóruns 
Setoriais 

Cumprimento das políticas públicas com base 
na legislação e regulamentação setorial

 
Conforme demanda

Reunião com a Agersa 
Cumprimento de acordos, tratar de aspectos 
regulatórios contratuais, regulamentares e 
estratégicos.

 
Conforme demanda 

Imprensa 
 
 
Canais de interação 

Realização de campanhas publicitárias 
abordando temas específicos, como 
desperdício de água.  
Avisos de esclarecimento e interrupção dos 
serviços.

 
 

Conforme demanda 

Comunidade e 
Sociedade 

Reuniões de Consulta 
Pública 

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

Conforme cronograma 
das obras 

Reuniões Comunitárias  Fomentar a integração da empresa com a 
sociedade. 

Conforme demandas das 
áreas de interação das 

unidades regionais e dos 
cronogramas de 

execução das obras

Eventos socioambientais Disseminar a cultura de conservação 
socioambiental e valorização da água 

Conforme demanda e 
dos cronogramas de 
execução das obras

 
Reuniões de Consulta 
Pública 

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

Conforme cronograma 
das obras 
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MATERIALIDADE 
Para adequar o relato de 2014 a metodologia da G4, a Vita Consultoria e 
Assessoria em Sustentabilidade elaborou uma análise de lacuna, com base no 
relatório da Embasa de 2013. Uma revisão da materialidade feita pela equipe da 
Embasa mereceu destaque de forma a aglutinar os aspectos nos temas considera-
dos relevantes e de abrangência para a organização de forma a expressar com 
clareza os temas materiais para a Embasa e suas partes interessadas. Os temas: 
Água, Gestão Ambiental e Gestão de Riscos foram mantidos, Ação Social passou 
a ser tratada no aspecto comunidades na Gestão ambiental, Educação para a 
sustentabilidade foi incorporado como aspecto do novo tema Desenvolvimento 
de pessoas, Energia compõe juntamente com o aspecto Eficiência Operacional os 
temas Água e Esgotamento Sanitário. Este passou a fazer parte da materialidade 
por similaridade de importância do tema Água. Governança corporativa deixou 
de ser tema material por ser tratado nos indicadores de Conteúdos Padrão 
Gerais. O contexto dos indicadores referente as pessoas foi ampliado para os 
temas Desenvolvimento e Valorização em substituição a Reter talentos, enquanto 
que Corrupção e falta de Ética passou a ser Combate à Corrupção. Foram 
introduzidos os temas: Biodiversidade, Produtos e serviços, Desempenho 
Econômico e Esgotamento sanitário, por que já vinham sendo relatados pela 
empresa principalmente por sua consonância com a missão da Embasa. G4-18, G4-19 

Quadro nº 32 – Temas Materiais da Embasa 

1.  Água (Eficiência operacional , Eficientização Energética )
2.  Esgotamento Sanitário (Eficiência operacional e Eficientização Energética )

3.  Gestão Ambiental (Conservação dos mananciais, Mitigação de impactos , Segurança de 
barragens, qualidade da água, condicionantes e Comunidades )

4.  Biodiversidade (Emissões e efluentes) 

5. Produtos e Serviços (Responsabilidade do produto, Saúde e segurança do cliente, 
Satisfação dos clientes)  

6.  Gestão de riscos (Mapeamento e gerenciamento)
7.  Valorização de pessoas (Práticas trabalhistas, emprego saúde e segurança no trabalho)  
8. Desenvolvimento de pessoas (Educação para a sustentabilidade, treinamentos)  
9. Combate a corrupção (Direitos Humanos, diversidade e igualdade de oportunidades)  
 10. Desempenho Econômico (Investimentos e Impactos Econômicos Indiretos) 

 

A Embasa compreende que todos os temas identificados no quadro nº 32 
possuem a mesma relevância e estabelecem relacionamento com a estratégia da 
empresa, apesar de manter a priorização dos anos anteriores. 
A Matriz de Materialidade definida por temas materiais às atividades da Embasa 
permitiu o desdobramento nos aspectos elencados na GRI G4 para o reporte e 
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públicos de relacionamento por eles impactados e considerados relevantes para o 
período. G4-20; G4-21; G4-27 
O quadro nº 33 mostra o alinhamento dos temas materiais da sustentabilidade 
aos temas estratégicos da Embasa, resultante do planejamento estratégico vigente. 

Quadro nº 33 – Comparativo dos Temas Estratégicos e Materiais 

Temas 
Estratégicos Item Tema/Aspectos 

(GRI G4 – 19) Pág 
Cobertura do tema  (GRI G4 -20 e 21)

Público Impactado 
Interno

Públicos Impactados
Externos

Satisfação dos 
usuários e 
titulares 

1 

Água e Esgoto - Produtos 
e Serviços / Continuidade 
e qualidade dos serviços, 
Saúde e Segurança do 
usuário, Responsabilidade 
do produto. 

 

Governança 
Corporativa 
Diretorias 
Operacionais e de 
Expansão 

Acionista 
Usuários 
Titulares 
Agersa 
Comunidade e 
Sociedade 
Impresa 

2 

Água e esgoto – Gestão 
de Riscos /Eficiência e 
Eficácia operacional , 
energia, Responsabilidade 
do produto. 

 

Governança 
Corporativa 
Diretorias 
Operacionais e de 
Expansão 

Acionista 
Usuários 
Titulares 
Agersa 
Comunidade e 
Sociedade 
Imprensa 

3 

Produtos e serviços
 / Relacionamento com 
fornecedores, 
Responsabilidade do 
produto e Comunicação e 
Marketing 

 

Governança 
Corporativa 
Diretorias 
Operacionais e de 
Expansão 

Acionista 
Usuários 
Titulares 
Imprensa 

Ampliação do 
atendimento 

4 Água e esgoto / Expansão 
dos serviços  

Diretorias 
Operacionais e de 
Expansão 

Acionista 
Usuários 
Titulares 
Agersa 
Comunidade e 
Sociedade 

5 
Água e esgoto / Realizar 
empreendimentos com 
eficiência 

 
Diretorias 
Operacionais e de 
Expansão 

Acionista 
Usuários 
Titulares 
Agersa 
Comunidade e 
Sociedade 

Equilíbrio 
econômico-
financeiro 

6 Desempenho Econômico
/ Investimentos  Diretoria Financeira e 

Comercial
Acionista 
 

7 Água e esgoto / Perdas e 
Tarifas  

Diretorias 
Operacionais e de 
Expansão 
Diretoria Financeira e 
Comercial 
Diretorias Técnica e de 
Sustentabilidade

Acionista 
Usuários 
Titulares 
Agersa 
Comunidade e 
Sociedade 

8 
Água e esgoto / Eficiência 
Energética 
 

 

Diretoria Técnica e de 
Sustentabilidade 
Diretorias 
Operacionais e de 
Expansão 

Acionista 
Usuários 
Titulares 
Agersa 
Comunidade e 
Sociedade 
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Gestão da 
sustentabilida
de e Gestão de 
Riscos  

9 Gestão Ambiental / 
Comunidades Locais   Governança 

Corporativa 
Acionista 
Comunidade e 
Sociedade 

10 
Gestão Ambiental / 
Biodiversidade, Efluentes 
e Resíduos 

 
Superintendência de 
Meio Ambiente e 
responsabilidade 
Socioambiental

Poder Público 
Acionista 
Comunidade e 
Sociedade 

11 Gestão de Riscos  Auditoria 
Poder Público 
Usuários 
Comunidade e 
Sociedade 

 
 
 
Gestão de 
Pessoas 

12 Saúde e segurança no 
Trabalho  

Superintendência de 
Gestão de Pessoas 
Empregados

Poder Público 

13 
Valorização das Pessoas / 
Diversidade e igualdade 
de oportunidades 

 
Superintendência de 
Gestão de Pessoas 
Empregados

 

14 
Desenvolvimento de 
Pessoas/ Treinamento e 
Educação, Emprego 

 
Superintendência de 
Gestão de Pessoas 
Empregados 

Usuários 
Agersa 
Comunidade e 
Sociedade 

15 
Combate à corrupção / 
Mecanismos de queixas 
Direitos Humanos 

 Ouvidoria 
Empregados  

Usuários 
Agersa 
Poder Público 
Comunidade e 
Sociedade 

Gestão de 
Tecnologias 

16 
 

17 

Tecnologia da Informação
 
Inovação 

 

Superintendência de 
Tecnologia e 
Informação 
Superintendência 
Suporte Técnico

Usuários 
Comunidade e 
Sociedade 
Acionistas 
Titulares 

 
Os indicadores relatados ao longo do texto são apresentados no item Sumário 
GRI, no final deste relatório. 
A empresa, desde 2010, adota o Padrão Internacional de Contabilidade (IFRS), 
obrigatório para as Demonstrações Financeiras do exercício comparativas ao ano 
anterior. Estas informações são auditadas pela KPMG Auditores Independentes, 
com exceção dos indicadores socioambientais. G4-33 
Esclarecimentos sobre este relatório e informações adicionais podem ser 
encaminhados para lucia.bugarin@embasa.ba.gov.br. G4-31 

  



Embasa | Relatório de Sustentabilidade 2014 

 

 

124 Parâmetros do Relatório 

III. SUMÁRIO GRI 

O Relatório de Sustentabilidade 2014 segue os critérios das Diretrizes GRI G4 
Referenciado no nível Essencial (Core), incluindo todos os indicadores 
específicos do setor de saneamento aplicáveis à companhia. 
O Sumário de Conteúdo da GRI Referenciado para a opção “de acordo” – 
Essencial apresentado a seguir , traz a correlação dos indicadores GRI, com os 
Princípios do Pacto Global e com as Metas de Desenvolvimento do Milênio. 

 

Princípios do Pacto Global 

 

 
 

Princípios de Direitos Humanos 

 



Relatório de Sustentabilidade 2014 | Embasa 

 

 

  Parâmetros do Relatório 125 

Quadro nº 34 – Conteúdos Padrão Gerais 

Descrição Capítulo/ resposta Verificação 
externa Omissão 

Princípio 
do Pacto 
Global 
/Pág. 

Metas do 
Milênio/ 

Pág 

ESTRATÉGIA E ANÁLISE 
G4-1 Mensagem do 
presidente ◆ Mensagem do presidente (pág. 9) Não   8, 9 7, 8 

PERFIL ORGANIZACIONAL 
G4-3 Nome da 
organização 

Embasa 
 
◆ Perfil (pág. 13) 

Não    

G4-4 Principais 
marcas, produtos e/ ou 
serviços 

◆ Nossos produtos (pág. 19) Não    

G4-5 Localização da 
sede da organização 

Salvador (BA) 
 
◆ Área de atuação (pág. 20) 
◆ Informações corporativas (pág. 

136) 

Não    

G4-6 Países onde estão 
as principais unidades 
de operação ou as mais 
relevantes para os 
aspectos da 
sustentabilidade do 
relatório 

Brasil 
 
◆ Perfil (pág. 14) 

Não    

G4-7 Tipo e natureza 
jurídica da propriedade 

A Embasa é uma empresa de 
economia mista, capital autorizado 
 
◆ Perfil (pág. 13) 

Não    

G4-8 Mercados em que 
a organização atua 

◆ Área de atuação (pág. 20)
◆ Mapa dos municípios (pág. 14) Não    

G4-9 Porte da 
organização 

◆ Embasa (pág. 13) 
◆ Nossos Produtos (pág. 19) 
◆ Balanço Social (pág. 135)

Não    

G4-10 Perfil dos 
empregados ◆ Valorizando nossa gente (pág. 78) Não    

G4-11 Percentual de 
empregados cobertos 
por acordos de 
negociação coletiva 

100 % 
 
◆ Valorizando nossa gente (pág. 90) 

Não  3  

G4-12 Descrição da 
cadeia de fornecedores 
da organização 

◆ Relacionamento com Fornecedores 
(pág. 90) Não 

Não foi possível 
apresentar o 
número de 
fornecedores 
contratados.

  

G4-13 Mudanças 
significativas em 
relação a porte, 
estrutura, participação 
acionária e cadeia de 
fornecedores 

Não houve mudanças significativas 
em relação a porte, estrutura, 
participação acionária ou cadeia de 
fornecedores 

Não    

G4-14 Descrição sobre 
como a organização 
adota a abordagem ou 
princípio da precaução 

A empresa utiliza matérias-primas e 
insumos permitidos pela legislação 
dos países em que atua. No entanto, 
não aplica o princípio da precaução.

Não    
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G4-15 Cartas, 
princípios ou outras 
iniciativas 
desenvolvidas 
externamente 

◆ Nossos produtos (pág. 19) 
◆ Estratégia (pág. 28) 
◆ Política de Sustentabilidade (pág. 

22, 50, 72 e 100) 
Não  

1, 2, 3, 4, 
5, 6,7, 8, 

9 e10 
1, 2, 3, 4, 
5, 6,7 e 8 

G4-16 Participação em 
associações e 
organizações 

◆ Associações e entidades de classe 
(pág. 85) 

 
A Embasa participa de organizações 
ligadas ao setor, tais como: 
Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (ABES), 
Associação das Empresas Estaduais 
de Saneamento Básico Estaduais 
(Aesbe) e Asociación Interamericana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
(AIDIS). 

Não    

Aspectos materiais identificados e limites
G4-17 Entidades 
incluídas nas 
demonstrações 
financeiras 
consolidadas e 
entidades não cobertas 
pelo relatório 

As demonstrações financeiras 
consolidadas no Relatório de 
Administração da Embasa. 
(www.embasa.ba.gov.br) 

Não    

G4-18 Processo de 
definição do conteúdo 
do relatório 

◆ Parâmetros do Relatório (pág. 120)
 
Os princípios da GRI de Inclusão, 
Materialidade, Contexto da 
Sustentabilidade e Completude 
foram amplamente considerados no 
processo de materialidade da 
empresa. 
O processo de materialidade 
realizado para o relatório 2013 foi 
mantido para este ciclo de relato. Em 
2014, incluíram-se os aspectos 
materiais Treinamento e Educação e 
Saúde e Segurança do Trabalho para 
a gestão do tema prioritário 
Ambiente de Trabalho, por 
recomendação do processo de 
Analise de gap realizado em 2014.

    

G4-19 Lista dos temas 
materiais ◆ Parâmetros do Relatório (pág. 121)     

G4-20 Limite, dentro 
da organização, de cada 
aspecto material  

◆ Parâmetros do Relatório (pág. 122)     

G4-21 Limite, fora da 
organização, de cada 
aspecto material 

◆ Parâmetros do Relatório (pág. 120)
 
A empresa realizou a análise dos 
impactos por parte dos grupo de 
partes interessadas.  

    

G4-22 Reformulações 
de informações 
fornecidas em 
relatórios anteriores 

Presentes ao longo do relatório, 
quando houver, em notas de rodapé. Não    

G4-23 Alterações 
significativas de escopo 
e limites de aspectos 
materiais em relação a 
relatórios anteriores 

Não houve alterações significativas 
nas operações da empresa. Não    
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Engajamento de stakeholders 
G4-24 Lista de grupos 
de stakeholders 
engajados pela 
organização 

◆ Parâmetros do Relatório (pág. 120) Não    

G4-25 Base usada para 
a identificação e seleção 
de stakeholders para 
engajamento 

Realização de pesquisas de mercado 
com específicos do setor de 
saneamento 

Não    

G4-26 Abordagem para 
envolver os 
stakeholders 

◆ Parâmetros do Relatório (pág. 120)
 
Pesquisas com consumidores e 
funcionários e canais de diálogo, 
como SAC e redes sociais.

Não    

G4-27 Principais 
tópicos e preocupações 
levantadas durante o 
engajamento, por 
grupo de stakeholders 

◆ Parâmetros do Relatório (pág. 119) Não    

Perfil do relatório 
G4-28 Período coberto 
pelo relatório ◆ Parâmetros do Relatório (pág. 118) Não    

G4-29 Data do 
relatório anterior mais 
recente 

2013 Não    

G4-30 Ciclo de emissão 
de relatórios Anual Não    

G4-31 Contato para 
perguntas sobre o 
relatório ou seu 
conteúdo 

◆ Parâmetros do Relatório (pág. 123) Não    

G4-32 Opção da 
aplicação das diretrizes 
e localização da tabela 
GRI 

◆ Parâmetros do Relatório (pág. 117)
◆ Sumário GRI (pág. 124) Não    

Governança 
G4-33 Política e prática 
atual relativa à busca de 
verificação externa para 
o relatório 

Não se aplica Não    

G4-34 Estrutura de 
governança da 
organização 

◆ Governança Corporativa (pág. 23) Não    

Ética e integridade 
G4-56 Valores, 
princípios, padrões e 
normas de 
comportamento da 
organização 

◆ Governança Corporativa (pág. 23) 
◆ Princípios da gestão (pág. ) Não  

1, 2, 3, 4, 
5, 6,7, 8, 

9 e10 
7 

CATEGORIA ECONÔMICA 
Desempenho econômico 
G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Econômico / Política 
de Sustentabilidade (pág. 50) Não  1, 7, 8 e 9 2, 7 e 8 

G4-EC1 Valor 
econômico direto 
gerado e distribuído  

◆ Valor Econômico (pág. 63) Não    

G4-EC3 Cobertura das 
obrigações no plano de 
pensão de benefício 

◆ Relacionamento com a FABASA 
(pág. 85) Não  1  
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G4-EC4 Ajuda 
financeira significativa 
recebida do governo 

◆ Tabela de subvenções (pág. 64) Não    

Presença no mercado 

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Econômico / Política 
de Sustentabilidade (pág. 50) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

 
A empresa não possui uma política 
específica de contratação de 
fornecedores locais. 

Não    

Impactos econômicos indiretos 

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Econômico / Política 
de Sustentabilidade (pág. 50) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

 
A contratação de fornecedores é feira 
com base em critérios técnicos, 
profissionais, éticos, com cotação de 
preços e avaliação de qualidade – 
Processo licitatório. 

Não    

G4-EC7 Impacto de 
investimentos em 
infraestrutura 
oferecidos para 
benefício público 

◆ Tarifa Residencial Social e Tarifa 
Filantropica (pág. 84) Não   2 e 8 

CATEGORIA AMBIENTAL 
Energia 

G4-DMA Forma de 
gestão  

◆ Desempenho Ambiental / Política 
de Sustentabilidade (pág. 100) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122)

    

G4-EN1 Materiais 
usados,discriminados 
por peso ou volume 

◆ Gestão de Resíduos (pág. 110)     

G4-EN3 Consumo de 
energia dentro da 
organização  

◆ Eficiência energética (pág. 107)     

G4-EN5 Intensidade 
energética ◆ Eficiência energética (pág. 108) Não    

Água 

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Política de Sustentabilidade (pág. 
100) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 

nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

◆ Nossos processos (pág. 19)

    

G4-EN8 Total de água 
retirada da fonte ◆ Gestão Ambiental (pág. 103 e 105)   8  

G4-EN10 Percentual e 
volume de água 
reciclada e reutilizada 

◆ Gestão Ambiental (pág. 104 e 105) Não  10  
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Biodiversidade 

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Política de Sustentabilidade (pág. 
100) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 

nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

◆ Nossos processos (pág. 19)

Não  9  

G4-EN13 Habitats 
protegidos ou 
restaurados 

◆ Biodiversidade (pág. 109) Não    

G4-EN14 Número total 
de espécies incluídas na 
lista vermelha da IUCN 

A Embasa não dispõe de estudos 
nem levantamentos sobre esse grupo 
específico de espécies. Nem existe 
previsão de realização desse estudo 
para os próximos anos.

    

G4-EN15 Emissões 
diretas de gases de 
efeito estufa (GEE) 
(escopo 1) 

◆ Produção de energia por meio de 
Biogás de ETE (pág. 108) Não    

G4-EN16 Emissões 
indiretas de gases de 
efeito estufa (GEE) 
provenientes da 
aquisição de energia 
(escopo 2) 

◆ Produção de energia por meio de 
Biogás de ETE (pág. 108) Não    

Efluentes e resíduos 

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Política de Sustentabilidade (pág. 
100) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 

nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

◆ Nossos processos (pág. 19)

    

G4-EN23 Peso total de 
resíduos, 
discriminando por tipo 
e método de disposição 

◆ Biodiversidade (pág. 110 e 112) Não  8  

G4-EN32 Percentual de 
novos fornecedores 
selecionados com base 
em critérios ambientais 

◆ Relacionamento com fornecedores 
(pág. 90) Não    

CATEGORIA SOCIAL- PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE 
Emprego 

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 120) 

Não    

G4-LA2 Comparação 
entre benefícios a 
empregados de tempo 
integral e temporários 

◆ Valorizando nossa gente (pág. 77) Não    



Embasa | Relatório de Sustentabilidade 2014 

 

 

130 Parâmetros do Relatório 

Saúde e segurança do trabalho 

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 120) 

Não    

G4-LA6 Taxas de 
lesões, doenças 
ocupacionais e dias 
perdidos 

◆ Valorizando nossa gente (pág. 78)   1  

G4-LA8 Temas 
relativos a saúde e 
segurança cobertos por 
acordos formais com 
sindicatos 

◆ Valorizando nossa gente (pág. 78)     

Treinamento e educação 

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 120) 

Não    

G4-LA9 Média de 
horas de treinamento 
por ano 

◆ Desenvolvimento de pessoas (pág. 
78) Não    

G4-LA11 Percentual de 
empregados que 
recebem análises de 
desempenho 

◆ Desenvolvimento de pessoas (pág. 
79) Não    

Diversidade e igualdade de oportunidades

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 120) 

Não    

G4-LA12 Composição 
dos grupos 
responsáveis pela 
governança e 
discriminação de 
empregados por 
categoria funcional, de 
acordo com gênero, 
faixa etária, minorias e 
outros indicadores de 
diversidade 

◆ Desempenho Social (pág. 73) Não    
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G4-LA13 Proporção de 
salário-base entre 
homens e mulheres, 
por categoria funcional 
e por unidades 
operacionais relevantes 

◆ Valorizando nossa gente (pág. 75) Não  6 3 

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 120) 

◆ Estratégia / Informações 
Corporativas (pág. 136) 

◆ Relacionamento com fornecedores 
(pág. 90) 

 
A Ouvidoria da Embasa é o 
mecanismo formal para recebimento 
de queixas e reclamações 
relacionadas a práticas trabalhistas. 
Todas as ocorrências são tratadas 
internamente. 

    

G4-HR2 Número total 
de horas de 
treinamento de 
empregados em 
políticas de Direitos 
Humanos 

     

Liberdade de associação e negociação coletiva

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 120) 

◆ Estratégia / Informações 
Corporativas (pág. 136) 

 
A empresa não possui práticas, 
políticas e procedimentos formais de 
promoção da liberdade de 
associação, uma vez que considera 
que as operações não violam ou 
geram riscos à liberdade de 
associação e à negociação coletiva.

Não    

G4-HR4 Grau de 
aplicação do direito de 
livre associação e 
operações e 
fornecedores 
identificados como de 
risco 

◆ Públicos de relacionamento (pág. 
120) 

 
Considera-se que as operações não 
violam ou geram riscos à liberdade 
de associação e à negociação coletiva. 
Por isso, não há uma medida 
específica para promover a livre 
associação. 

Não  3  
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Trabalho infantil 
G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Públicos de relacionamento (pág. 
120) Não    

G4-HR5 Operações e 
fornecedores com risco 
de ocorrência de casos 
de trabalho infantil e 
medidas tomadas 

◆ Públicos de relacionamento (pág. 
120) Não  1, 2 e 5 8 

Avaliação 

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 120) 

Não    

G4-HR9 Número total 
e percentual de 
operações submetidas a 
análises de direitos 
humanos 

◆ Desenvolvendo pessoas (pág. 79)
◆ Públicos de relacionamento (pág. 

120) 
◆ Relacionamento com fornecedores 

(pág. 90) 

Não    

Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a direitos humanos

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 122) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 120) 

    

G4-HR12 Número de 
queixas e reclamações 
relacionadas a impactos 
em direitos humanos 
registradas, processadas 
e solucionadas 

◆ Ouvidoria (pág. 47)     

CATEGORIA SOCIAL- SOCIEDADE
Comunidades locais 

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 124) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 123) 

Não    
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G4-SO1 Percentual de 
operações com 
programas de 
engajamento da 
comunidade local, 
avaliação de impactos e 
desenvolvimento local 

◆ Relacionamento com a 
comunidade (pág. 91) 

◆ Medição individualizada (pág. 66) 
 
A Embasa tem intensificado suas 
ações de engajamento nas 
comunidades onde atua, sempre em 
acordo com as autoridades ou ONGs 
locais. Atualmente, a empresa não 
possui um processo formal de 
mensuração, mitigação ou avaliação 
de impactos sociais e de gênero 
relacionados às comunidades. A 
empresa monitora impactos 
ambientais no entorno das unidades 
e realiza ações para mitigá-los.

Não  8 1, 2 e 8 

Combate à corrupção 
G4-DMA Forma de 
gestão Estratégia (pág. 28) Não    

Políticas públicas 

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 124) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 123) 

 
A Embasa atua setorialmente nos 
assuntos relacionados às políticas 
públicas. 

Não    

G4-SO6 Valor total de 
contribuições para 
partidos políticos e 
políticos, 
discriminando por país 
e destinatário/ 
beneficiário 

A Embasa não adota essa prática. Não    

Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 124) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 123) 

    

G4-SO9 Percentual de 
novos fornecedores 
selecionados com base 
em critérios relativos a 
impactos na sociedade 

◆ Relacionamento com fornecedores 
(pág. 90) Não    
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Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Públicos de relacionamento/ 
Comunidades (pág.) 

 
O aspecto não é considerado 
material, mas, por decisão da 
empresa, o indicador G4-SO11 é 
reportado 

    

G4-SO11 Queixas 
relacionadas a impactos 
na sociedade 
registradas, processadas 
e solucionadas por 
meio de mecanismo 
formal 

◆ Públicos de relacionamento/ 
Comunidades (pág.) 

 
Não ocorreu nenhuma queixa ou 
reclamação relacionada a impactos 
na comunidade. 

Não    

CATEGORIA SOCIAL- RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 124) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 123) 

Não    

G4-PR1 Avaliação de 
impactos na saúde e 
segurança durante o 
ciclo de vida de 
produtos e serviços 

◆ Boas Práticas Operacionais (pág. 
41) Não 

Conforme 
recomendação da 
Análise de Gap esse 
indicador será 
revisto em 2015. 

  

G4-PR2 Não 
conformidades 
relacionadas aos 
impactos causados por 
produtos e serviços 

◆ Boas Práticas Operacionais (pág. 
41) Não 

Conforme 
recomendação da 
Análise de Gap esse 
indicador será 
revisto em 2015. 

1  

Rotulagem de produtos e serviços 

G4-DMA Forma de 
gestão 

◆ Desempenho Social / Política de 
Sustentabilidade (pág. 72) 

◆ Parâmetros do Relatório / Quadro 
nº 33 – Comparativo dos temas 
estratégicos e materiais (pág. 124) 

◆ Estratégia e Gestão (pág. 28) 
◆ Quadro nº 32 – Relacionamento da 

Embasa com seus públicos de 
interesse (pág. 123) 

Não    

G4-PR5 Resultados de 
pesquisas medindo a 
satisfação do cliente 

◆ Pesquisa de satisfação dos usuários 
(pág. 81) 

◆ Relacionamento com os titulares 
(pág. 88) 

Não    
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IV. BALANÇO SOCIAL ANUAL 2014 

1 - Base de Cálculo 2014 Valor (Mil reais) 2013 Valor (Mil reais)
Receita líquida (RL) 2.578.532 2.448.054
Resultado operacional (RO) 63.257 96.315
Folha de pagamento bruta (FPB) 392.845 379.819
2 - Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação 33.489 8,52% 1,30% 29.862 7,86% 1,22%
Encargos sociais compulsórios 120.712 30,73% 4,68% 121.747 32,05% 4,97%
Previdência privada 15.274 3,89% 0,59% 14.459 3,81% 0,59%
Saúde 40.315 10,26% 1,56% 33.367 8,79% 1,36%
Segurança e saúde no trabalho 3.503 0,89% 0,14% 2.563 0,67% 0,10%
Educação 629 0,16% 0,02% 619 0,16% 0,03%
Cultura 63 0,02% 0,00% 15 0,00% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional 540 0,14% 0,02% 528 0,14% 0,02%
Assistencia Social 13.140 3,34% 0,51% 10.462 2,75% 0,43%
Participação nos lucros ou resultados 17.742 4,52% 0,69% 28.534 7,51% 1,17%
Outros  2.736 0,70% 0,11% 2.703 0,71% 0,11%
Total - Indicadores sociais internos 249.386 63,48% 9,67% 246.386 64,87% 10,06%
3 - Indicadores Sociais Externos    Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Educação 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Cultura 350 0,55% 0,01% 315 0,33% 0,01%
Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 2 0,00% 0,00%
Esporte 133 0,21% 0,01% 159 0,17% 0,01%
Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Outros 6.753 10,68% 0,26% 7.185 7,46% 0,29%
Eventos técnicos sociais externos 278 0,44% 0,01% 3.576 3,71% 0,15%
Total das contribuições para a sociedade 7.514 11,88% 0,29% 8.097 8,41% 0,33%
Tributos (excluídos encargos sociais) 308.202 487,22% 11,95% 295.254 306,55% 12,06%
Total - Indicadores sociais externos 315.716 499,10% 12,24% 303.351 314,96% 12,39%
4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/ operação da 
empresa 2.173 3,44% 0,08% 1.842 1,91% 0,08%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 2.706 4,28% 0,10% 2.319 2,41% 0,09%
Total dos investimentos em meio ambiente 4.879 7,71% 0,19% 4.161 4,32% 0,17%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar 
resíduos, o consumo em geral na produção/ operação e aumentar 
a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa 

(  ) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75%            
(  ) cumpre de 0 a 50%   (  ) cumpre de 76 a 100% 

(  ) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75%            
(  ) cumpre de 0 a 50%   (  ) cumpre de 76 a 100% 

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2014 2013 
Nº de empregados(as) ao final do período 5.035 4.871 
Nº de admissões durante o período 432 193 
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 5.459 5.364 
Nº de estagiários(as) 55 144 
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.375 2.451 
Nº de mulheres que trabalham na empresa 1.344 1.302 
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 29,46% 28,73% 
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 844 762 
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 9,36% 9,62% 
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 60 62 
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania 
empresarial 2014 Valor (Mil reais) Metas 2015 

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 11,8
Número total de acidentes de trabalho 31 
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa 
foram definidos por: (  ) direção ( X) direção e 

gerências
(  ) todos(as) 

empregados(as) (  ) direção (X) direção e 
gerências 

(  ) todos(as) 
empregados(as)

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

(  ) direção e 
gerências

(X) todos(as) 
empregados(as)

(  ) todos(as) + 
Cipa

( ) direção e 
gerências 

(X) todos(as) 
empregados(as) 

( ) todos(as) + 
Cipa

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

(  ) não se 
envolve

(X) segue as 
normas da OIT

(  ) incentiva e 
segue a OIT

(  ) não se 
envolverá 

(X) seguirá as 
normas da OIT 

( ) incentivará e 
seguirá a OIT

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

(X) todos(as) 
empregados(as) (  ) direção (  ) direção e 

gerências 
( X ) todos(as) 

empregados(as)

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

(X) todos(as) 
empregados(as) (  ) direção (  ) direção e 

gerências 
(X) todos(as) 

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

(  ) não são 
considerados (X) são sugeridos (  ) são exigidos (  ) não serão 

considerados 
(X) serão 
sugeridos (  ) serão exigidos

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

(  ) não se 
envolve ( X) apóia (  ) organiza e 

incentiva
(  ) não se 
envolverá (X) apoiará ( ) organizará e 

incentivará
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 20142: Em 2013: 1.011.561 

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 36,11  %  governo       42,46  %  colaboradores(as)         
___% acionistas     15,30  % terceiros  6,13  % retido

33,02%  governo        42,54%  colaboradores(as)           
___% acionistas     14,92 % terceiros  9,52% retido

7 - Outras Informações      
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V. INFORMAÇÕES CORPORATIVAS G4-5 

Nome: Embasa 

Razão Social: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S. A. 

Natureza Jurídica: Sociedade de economia mista de capital autorizado e 
pessoa jurídica de direito privado. 

Sede: 4ª Avenida, 420, Centro Administrativo da Bahia, 
CEP 41745-002 –Salvador, Bahia, Brasil 

Página na Internet: www.embasa.ba.gov.br 

Relatório de  
Sustentabilidade:    lucia.bugarin@embasa.ba.gov.br 
 

Central de serviços (atendimento online) 
http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php 
Disponibiliza 23 serviços online, além de todas as informações necessárias para 
realizar solicitações nos canais de atendimento da empresa. O cliente da Embasa 
pode obter orientações e fazer solicitações sem ter que se dirigir, necessariamente, 
aos pontos de atendimento presencial. 
Horário de funcionamento: Atendimento 24h 
 

Atendimento 195 
http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php/fale/85-central/85-iframe-
contatooffline 
Consiste em um formulário para o cliente preencher com solicitações, informa-
ções ou denúncias. É obrigatório informar um e-mail para que a equipe da 
empresa responda através do mesmo.    
Horário de funcionamento: Atendimento 24h 
 

0800 0555 195 
Telefone de ligação gratuita para solicitação de serviços, solicitações diversas, 
informações e denúncias.  
Horário de funcionamento: Atendimento 24h 
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VI. CRÉDITOS 

Coordenação Geral   
Unidade de Gestão Estratégica 

Colaboração   
Presidência, Diretoria de Gestão Corporativa, Diretoria Financeira e Comercial, Diretoria 
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