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Substituídos 2,3 km de rede 
de água na Cidade Baixa
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Embasa flagra “gato” 
na orla de Salvador

Quase um quilômetro de tubulações 
clandestinas foi retirado na orla de Piatã, 
na capital baiana, durante operação de 
combate a fraudes realizada em abril. A 
ação contou com o apoio da Polícia Mi-
litar, mas não foi possível o encaminha-
mento dos responsáveis à delegacia, 
já que não foi confi gurado o fl agrante. 
Hoje, cerca de 50 equipes de campo da 
Embasa atuam diretamente no comba-
te a este tipo de irregularidade, que o 
Código Penal qualifi ca como crime con-
tra o patrimônio. Até abril, foram execu-
tados mais de 16 mil serviços para verifi -
cação de fraude na Região Metropolita-
na de Salvador (RMS), com confi rmação 
de irregularidades em cerca de 33% dos 
casos. PÁGINAS 4 E 5PÁGINAS 4 E 5
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RAR destaca 
enfrentamento à 
crise hídrica

A situação de mananciais em situ-
ação crítica no interior e também 
na capital foi o principal destaque 

da Reunião de Apresentação dos Resulta-
dos (RAR) do primeiro trimestre de 2017, 
realizada no dia 18 de abril, no Parque De-
putado Paulo Jackson, no Rio Vermelho. 
O diretor de Operação da Região Metro-
politana de Salvador, Carlos Ramirez, e os 
superintendentes de operação do interior 
– Raimundo Neto (Norte) e Polyanna Du-
arte (Sul) – apresentaram as estratégias e 
ações, concluídas e em andamento, para 
fazer frente à pior crise hídrica dos últimos 
cem anos na Bahia. Enquanto os municí-
pios da RMS estão em situação de alerta, 
36 municípios do interior já entraram em 
regime de racionamento. 

Para garantir a continuidade do abas-
tecimento de água nestas localidades, a 
Embasa está realizando obras emergen-
ciais e estruturantes, como a implanta-
ção de adutoras e a perfuração de poços. 
“Também reduzimos a oferta de água 
bruta para a indústria, intensifi camos as 
ações de combate à fraude e lançamos 
campanha de alerta e de incentivo ao 
uso racional”, explicou Ramirez. O supe-
rintendente de operação Norte, Raimun-
do Neto, destacou as ações realizadas 
em parceria com o Instituto de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos (Inema) para 
a retirada de irrigantes nos mananciais, 
visando à priorização do abastecimento 

humano, além da realização do abasteci-
mento alternativo por meio de carros-pipa.

Ainda durante a reunião, o gerente de 
Planejamento Estratégico, Rodrigo Valada-
res, apresentou os níveis de cumprimento 
das metas relacionadas aos objetivos es-
tratégicos da empresa, em quesitos como 
capacitação dos colaboradores, melhoria 
na qualidade na prestação dos serviços, 
redução de perdas e contratualização dos 
titulares. O desempenho em cada um dos 
objetivos foi avaliado pelo presidente Ro-
gério Cedraz, além de diretores e demais 
gestores da empresa.

Outro destaque da RAR foi a apresenta-
ção do projeto “Atender Melhor”, realizada 
por Ricardo Torres, gerente de Suporte Co-
mercial da Superintendência de Operação 
Sul (ISTC). O projeto visa melhorar a satis-
fação dos usuários atendidos em lojas da 
Embasa por meio da implantação de um 
sistema amplo de avaliação que contem-
pla a apreciação de mais de cem aspectos, 
divididos em vertentes como condições 
de acesso; estrutura e organização da loja; 
gestão do atendimento; e resultados.

ANOTE AÍ! 
As apresentações da RAR estão 

disponíveis na intranet da 
Embasa, no portal da DT: 

Planejamento Estratégico>
Reuniões>Apresentações.

AsA ap
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Equipe 
da UNSM 
responsável 
pela elaboração 
do projeto

UNS reduz perdas com 
sinal por radiofrequência

A 
rotina de controlar perdas de água em sistemas de abaste-
cimento, um dos grandes desafi os impostos às companhias 
de saneamento, conta com uma importante ferramenta de 

combate na Unidade Regional de Senhor do Bonfi m (UNS). Desde 
2012, a unidade vem verifi cando uma economia mensal superior 
a R$ 300 mil, conquistada após a implantação de transmissão de 
sinal via radiofrequência para automação de reservatórios nos sis-
temas de Ponto Novo, Sisal, Jacaré e Igara.

“A transmissão de sinal por radiofrequência possibilita o controle 
à distância do nível dos reservatórios, já que alguns pontos do sis-
tema não possuem rede elétrica. Além disso, a própria geografi a lo-
cal, com presença de serras e terreno acidentado, difi culta o acesso 
a essas localidades remotas. Através do sinal por radiofrequência, 
conseguimos implantar um sistema de ‘liga e desliga’ automático, 
acionado com referência ao nível de água, evitando extravasamen-
tos. O funcionamento é simples e similar ao de uma boia comum 
que controla o nível em um reservatório doméstico, por exemplo”, 
explica o técnico em Automação Eric Souza.

Ele ressalta que o custo total de implantação da tecnologia nos 
quatro sistemas foi de menos de R$ 21 mil. “Em apenas um mês, 
economizamos um total estimado de R$ 334 mil, calculado a par-
tir do volume não faturado por mês. O ganho se torna ainda mais 
expressivo se considerarmos que deixamos de perder mais de 132 
mil metros cúbicos de água tratada em um único mês”, avalia. 

A solução é um dos instrumentos utilizados pelo programa de 
diminuição de perdas desenvolvido na UNS, que conta com ações 
de combate a perdas físicas e comerciais. Para o gerente da unida-
de, Vinícius Araújo, a tecnologia já vem sendo disseminada, inclu-
sive, em outras unidades da empresa. “Este tipo de iniciativa é de 
fundamental importância, especialmente neste período em que 
vivemos uma das estiagens mais severas da história. É primordial 
buscarmos alternativas operacionais que otimizem nossos proces-
sos e gerem economia de recursos naturais e econômicos”, pontua.

Menos de R$ 21 
mil   foi o custo total de 
implantação da tecnologia 
nos quatro sistemas .

R$ 334 mil 
economizados em apenas 
um mês .

No mesmo período, foi 
evitado o desperdício de 

mais de 132 mil metros 
cúbicos de água tratada.
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O projeto “Aplicação de tecnologia 
de radiofrequência visando 
redução de perdas em reservatórios 
remotos” conquistou o 2º lugar 
na categoria Tecnologias e 
Soluções Operacionais do 1º 
Prêmio Embasa de Inovação, 
realizado em 2016. Além de Eric, 
participaram da elaboração do 
projeto o técnico em Automação 
Jair José e o engenheiro eletricista 
Malan Neris, todos colaboradores 
da Gerência de Manutenção 
Eletromecânica da UNS (UNSM).
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Fotos: Bianca Oliveira/Acervo Embasa

Operação retira um quilômetro de 
rede clandestina na orla de Piatã

Foto: Elói Corrêa/GovBAFoto: Elói Corrêa/GovBAE
m operação realizada no mês de 
abril, na Avenida Octávio Manga-
beira, em Salvador, técnicos da Em-
basa identifi caram e retiraram cer-

ca de um quilômetro de ramais de água 
clandestinos na orla de Piatã, no trecho 
entre o antigo restaurante Casquinha de 
Siri e o Serviço Social da Indústria (Sesi). 
As tubulações ilegais desviavam água da 
rede distribuidora pública e abasteciam 
indevidamente 22 torneiras localizadas 
entre os coqueiros da praia. Com a fraude, 
a empresa estima uma perda de água de 
até 5 milhões de litros por mês. 

“Após a retirada das tubulações, realiza-
mos uma intervenção na rede distribui-
dora para impedir novas fraudes na loca-
lidade. Todo o material que servia para o 
furto de água, como ramais e mangueiras 
plásticas, foi recolhido e armazenado para 
reciclagem. Não houve o encaminhamen-
to de nenhum responsável pela infração à 
delegacia, já que no momento da ação não 
foi possível a identifi cação dos mesmos”, 
explica a gerente comercial da Embasa na 
Unidade Regional da Bolandeira (UNB), 
Bianca Régis, ressaltando que a operação 
contou com o apoio da Polícia Militar.

O apoio das polícias Civil, Militar e do 
Departamento de Polícia Técnica (DPT), 
inclusive, vem reforçando o combate às 
fraudes desde o início deste ano. Hoje, 
cerca de 50 equipes de campo da Em-
basa atuam diretamente no combate às 
irregularidades. Até o mês de abril, foram 
executados mais de 16.000 serviços para 
verifi cação de fraude na RMS, com con-
fi rmação de irregularidades em cerca de 
33% dos casos.

A prática de furto de água é qualifi ca-
da como crime contra o patrimônio, de 
acordo com o artigo 155 do Código Penal 
Brasileiro, cujo parágrafo 3º, ao tratar de 
furtos, equipara “à coisa móvel a energia 
elétrica ou qualquer outra que tenha valor 
econômico”. A pena prevista na lei é reclu-
são de um a quatro anos, além de multa. 
Caso confi gurado o fl agrante, o infrator 
pode ser conduzido a uma delegacia onde 
o auto de prisão será lavrado. O usuário 
que estiver nessa situação deve procurar 
um ponto de atendimento da empresa e 
regularizar sua ligação, evitando proble-
mas e corte no abastecimento do imóvel. 

Um forte alvo das ações de combate das equipes de 
campo da Embasa são os lava a jato clandestinos. O di-
retor de Operação da Embasa para Salvador e RMS, Car-
los Ramirez, lembra que, para o combate a este tipo de 
estabelecimento irregular, também é fundamental o 
engajamento da prefeitura, responsável pelo cadastra-
mento e fi scalização das atividades comerciais no mu-
nicípio, além do comprometimento da própria socie-
dade. “Quando a população utiliza os serviços dos lava 
a jato clandestinos, acaba estimulando indiretamente 
o desperdício de água e a fraude, além de prejudicar os 
estabelecimentos regulares que pagam corretamente 
pela água utilizada e que, portanto, adotam hábitos de 
consumo mais responsáveis”, destaca Ramirez.

Estima-se que as fraudes são responsáveis por um pre-
juízo em volume superior a 2 bilhões de litros de água 
por mês, o que perfaz um prejuízo anual estimado em 
R$ 96 milhões. Mesmo com uma rotina de fi scalização 
periódica, nem toda ação fraudulenta é descoberta, e 
esse valor pode ser muito maior. A população também 
pode participar do esforço de combate ao furto de 
água, denunciando situações suspeitas pelo telefone 
0800 0555 195, inclusive de forma anônima.

NÃO AO LAVA A LATO 
CLANDESTINO! 

Força policial 
reforça luta contra 
irregularidades

Após a retirada 
das tubulações, 
realizamos uma 
intervenção na 
rede distribuidora 
para impedir 
novas fraudes na 
localidade. Todo o 
material que servia 
para o furto de 
água, como ramais e 
mangueiras plásticas, 
foi recolhido e 
armazenado para 
reciclagem

Bianca Régis

Gerente comercial da 
Unidade Regional da 
Bolandeira
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Foto: Valter Gonzaga/Acervo Embasa

Rede distribuidora 
ganha novas tubulações

A Unidade Regional do Cabula 
(UML) concluiu, em abril, a 
substituição de 2,3 quilôme-

tros de redes de abastecimento de 
água nos bairros do Uruguai e Mares, 
na Cidade Baixa, em Salvador. Iniciada 
em novembro, a obra de melhoria en-
trou, ainda neste mês, em uma nova 
fase onde serão realizados os entron-
camentos e as transferências das liga-
ções domiciliares. Com investimento 
de R$ 953,7 mil, a intervenção tem 
previsão de conclusão em maio.

 De acordo com o gerente de Servi-
ços de Água e Controle Operacional 
da UML, Valter Gonzaga, o sistema 
de distribuição de água tratada da 
chamada zona de abastecimento 21, 
apesar de diversas obras de melho-
rias executadas nas ultimas décadas, 
ainda é constituído por algumas tu-
bulações antigas em material de fer-
ro fundido cinzento, que reduzem a 
sua resistência e durabilidade. “A obra 
proporcionará melhor operacionali-
dade do sistema de distribuição da 
região, ampliando as condições de 
abastecimento e diminuindo a ocor-
rência de grandes vazamentos que 
impactam diretamente nas perdas de 
água da UML. Além disso, facilitará a 
execução de ações comerciais como 
identifi cação e regularização de frau-
des, por exemplo”, cita Gonzaga.

Serviço visa 
prevenir 
vazamentos 
na rede

Foto: Mateus Pereira/GovBAFoto: Mateus Pereira/GovBA

Em abril, o governador Rui Costa visitou as obras 
de ampliação do Reservatório R23, localizado 
próximo à Central de Abastecimento da Bahia 
(Ceasa), na BA-526. A intervenção, que tem 77% dos 
trabalhos concluídos, vai reforçar o abastecimento 
em bairros de Lauro de Freitas, atendendo também 
empreendimentos imobiliários particulares e do 
programa Minha Casa Minha Vida. O investimento é 
de R$ 71,4 milhões, entre recursos da União e próprios 
da Embasa. O Parque de Reservação do R23B (Ceasa) 
terá dois reservatórios apoiados, com capacidade 
de 8.700 metros cúbicos (m3) cada, e mais um 
reservatório elevado, com capacidade de 500 m³. O 
Parque de Reservação do R23A (Caji) também está 
sendo ampliado, com a implantação de mais um 
reservatório apoiado, com capacidade de 8.700 m³.

Governador vistoria obras do R23
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Iniciada cooperação técnica 
com departamento da Ufba

A riqueza do evento 
demonstrou o enorme 
potencial dessa 
cooperação técnica 
em contribuir com a 
evolução da aplicação 
de ferramentas 
computacionais de 
ponta nos processos da 
Embasa, visando realizar 
a melhor gestão possível 
da água, essencial em 
um cenário de baixa 
disponibilidade hídrica

Tiago Hiroshi
Gerente da Unidade 

Socioambiental 

Um workshop, realizado em par-
ceria entre Embasa e Univer-

sidade Federal da Bahia (Ufba), no 
início de abril, marcou o início da 
cooperação técnica com o Depar-
tamento de Ciência da Computação 
da instituição de ensino, com o ob-
jetivo de desenvolver linhas de pes-
quisa relacionadas à engenharia de 
software e outras vertentes da com-
putação aplicadas diretamente ao 
desenvolvimento tecnológico dos 
processos operacionais da Embasa.  

Após uma apresentação do ge-
rente da Unidade Socioambiental 
(TSA), Tiago Hiroshi, cerca de quin-
ze professores doutores da Ufba 
mostraram potenciais linhas de 
pesquisa a serem desenvolvidas 

por alunos de mestrado e douto-
rado do Departamento de Ciência 
da Computação, todas focadas em 
questões práticas das rotinas de tra-
balho da empresa. Entre os diversos 
temas de pesquisa citados, estão: 
desenvolvimento e fabricação de 
sensores de baixo custo; inteligên-
cia artifi cial aplicada à percepção da 
Embasa nas mídias sociais; interpre-
tação de análises de satélite e dro-
nes, visando controle ambiental de 
reservatórios; processamento ma-
temático para identifi cação de pa-
drões em grandes séries de dados 
de monitoramento da água; e mo-
delagem computacional integrada 
dos mananciais que abastecem a 
região metropolitana de Salvador.

Foto: Mauro Lira/Acervo Embasa

PQVT realiza diagnóstico em 
parceria com o Sesi

Visando subsidiar diretrizes para nortear as futuras ações do Progra-
ma de Qualidade de Vida no Trabalho da Embasa (PQVT), a Gerência 
de Serviço Social e Qualidade de Vida (GPEV) iniciou a aplicação dos 
questionários de diagnóstico nas áreas de saúde e qualidade de vida 
para colaboradores de unidades da capital. A ação está sendo coor-
denada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e visa a coleta de dados  
através de aferição da pressão arterial e glicose, medidas antropomé-
tricas e avaliação odontológica. 

“A ação é fundamental para analisar como está a vida e a saúde dos 
empregados, a fi m de que, como empresa, possamos saber quais 
medidas adotar para melhorar. Também é uma oportunidade e in-
centivo para cada profi ssional poder ser avaliado e melhorar a pró-
pria saúde”, afi rmou o presidente Rogério Cedraz, ao participar do 
diagnóstico na sede do CAB. Até meados de maio, a equipe do Sesi vi-
sitará outras unidades da capital. Confi ra a programação na intranet. 
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ão devemos economizar água somente quando tivermos que 
lutar por ela”. Dessa forma, a estudante Ataízia Barreto, de 16 
anos, descreveu a ideia por trás da fotografi a vencedora do 
concurso Festival das Águas, realizado pela Unidade Regional 
de Irecê (UNI), em alusão à passagem do Dia Mundial da Água 
(22 de março). Ataísia contou com a ajuda da família para fazer 

a foto: a mãe e a irmã da estudante encenaram a imagem premiada. “Estu-
dando sobre o assunto, vi que a maioria dos fotógrafos usa preto e branco 
para tratar de temas sociais, então fi z o mesmo. Deu trabalho para esco-
lher a que enviamos, porque tirei mais de cem fotografi as. Queria uma 
imagem bem espontânea”, conta.

Com o tema “Economize água. Cada gota conta”, mote da campanha da 
Semana da Água 2017, o concurso mobilizou cerca de 2.500 estudantes 
das redes pública e particular de ensino em Irecê e mais 11 municípios 
da região. Além de fotografi a, os estudantes desenvolveram trabalhos 
em outros suportes das artes visuais, como o grafi te, e também na área 
da música.  “Queremos que as pessoas despertem para a necessidade de 
preservação da água. Acredito que essa semente foi plantada em cada 
um de vocês, e que irão levar a mensagem adiante”, afi rmou o gerente da 
UNI, Odirlei Rocha, durante a cerimônia de premiação, realizada em abril.

Festival das Águas dissemina temática 
ambiental entre estudantes

ÁÁguas dissemina temática 

Foto: Ataízia Barreto

“N

Foto: Patrícia Araújo/Acervo Embasaj

Ataízia, aluna 
do 2° ano do 
Ensino Médio 
do Colégio 
Estadual José 
Ribeiro de 
Araújo, em 
Canarana, e 
autora da foto 
vencedora do 
concurso




