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Rumo à universalização

É sabido que o setor de saneamento básico passou muitos anos sem 
ser uma prioridade de governo. O resultado desse abandono foi que os 
serviços de abastecimento de água e, principalmente, esgotamento sani-
tário não conseguiram acompanhar o rápido crescimento populacional e 
imobiliário que as cidades brasileiras apresentaram nas últimas décadas. 
Somente a partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades e da 
Secretaria Nacional de Saneamento Básico, e com a construção da Política 
Nacional de Saneamento Básico (aprovada em 2006, por unanimidade, 
pelas duas casas do Congresso Nacional  após dois anos de amplo debate 
com a sociedade, e sancionada em janeiro de 2007), ficou configurada a 
virada de página na história dos serviços públicos de saneamento no Brasil.

Aliado a isso, o governo federal, por meio do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), criou novas fontes de financiamento e retomou 
os investimentos no setor, com recursos via Caixa (FGTS) e BNDES (FAT), 
na tentativa de recuperar o atraso de décadas. A Bahia foi um dos esta-
dos que mais aproveitaram esse momento favorável, com a criação, em 
2007, do Programa Água para Todos (PAT).

Nada melhor que os números para atestar a evolução da co-
bertura no estado. Como principal executora do PAT, a Embasa as-
segurou recursos para investimentos da ordem de R$ 6,9 bilhões, 
podendo chegar em 2014 a R$ 8,5 bilhões. Desses, já foram investi-
dos, nos últimos sete anos, mais de R$ 2,9 bilhões, com a conclusão 
de quase 550 obras. Essas ações possibilitaram que cerca de 3,2 
milhões de baianos, que antes não tinham água na torneira, agora 
contem com o serviço, e mais de 1,7 milhão de pessoas, que des-
cartavam o esgoto em fossas, na rua ou no meio ambiente, agora 
tenham coleta, tratamento e destinação adequada de seus efluen-
tes, melhorando certamente a qualidade de vida dessa população.

Hoje, podemos dizer que a Embasa está presente na vida dos baia-
nos, não só nas grandes, médias e pequenas cidades, como também 
em pequeníssimas localidades situadas ao longo de nossas grandes es-
truturas. Mas, é bom destacar que estamos presentes, principalmente, 
no semiárido, região que foi beneficiada com mais de 50% das novas 
ligações de água. Não fosse a prioridade dada pelo governo estadual 
a essa região, os efeitos da seca, considerada a maior das últimas seis 
décadas, certamente seriam maiores.

A água é nossa fonte de sobrevivência. Por isso, diante desse cenário 
adverso, só foi possível concluir as obras estruturantes (adutoras e barra-
gens) por causa do planejamento de longo prazo realizado no início dessa 
gestão. Afinal, no meio do caminho, tivemos que tomar decisões rápidas 
para executar uma série de ações emergenciais que garantiram o abasteci-
mento nos municípios em situação crítica.

Temos o grande desafio de universalizar os serviços de forneci-
mento de água e de tratamento de esgoto em nossa área de conces-
são até 2030. Nas próximas páginas, um balanço do que já foi feito e 
está sendo executado pela Embasa até agora dará ao leitor a dimensão 
do trabalho realizado para garantir o mais amplo acesso a esses servi-
ços essenciais na Bahia.

Diretoria Executiva da Embasa
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O Água para Todos, amplo pro-
grama do governo do estado 
voltado para a universalização 

do acesso aos serviços de abaste-
cimento de água e de esgotamen-
to sanitário na Bahia, tem como 
principal executora de suas ações 
a Embasa, que, desde 2007, vem 
ampliando os índices de atendi-
mento à população baiana.

 Em sete anos de realizações, a 
empresa trabalhou de forma a ga-
rantir que parte de seus sistemas 
de água e da estrutura instalada 
(bombas, adutoras, estações de 
tratamento de água, reservató-
rios, redes distribuidoras) passasse 
a ter condições de atender à de-
manda por água, que aumentou 
devido ao crescimento da ocu-
pação 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 quem 
não tinha, principalmente no 
semiárido. A Embasa implantou 
novos sistemas de abasteci-
mento de água e também cons-
truiu barragens.

Essa foi apenas uma parte do 
grande trabalho executado, pois 
a empresa também teve que 
dedicar recursos financeiros e 
humanos à ampliação do aten-
dimento do serviço de esgota-
mento sanitário.

Programa Água
para Todos
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 Em grandes e médias cidades, 
situadas em bacias hidrográficas de 
importantes mananciais de abas-
tecimento humano no estado, as-
sim como em localidades turísticas, 
foram implantados ou ampliados 
sistemas de esgotamento sanitário 
para garantir a coleta, tratamento e 
destinação final adequada dos es-
gotos domésticos.

Criada em 1971, a Embasa 

atende prioritariamente à popu-
lação urbana de sua área de atu-
ação, bem como a uma parcela 
considerável da população rural 
localizada nas proximidades das 
cidades e dispersas ao longo de 
sistemas integrados. Ao todo, são  
mais de 12 milhões de pessoas 
atendidas com abastecimento de 
água e cerca de 4,5 milhões, com 
esgotamento sanitário.

As ações levaram água para a torneira de milhões 
de baianos, principalmente no semiárido
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Resultados 
    

C
omo resultado das ações 
desenvolvidas pela em-
presa na sua área de atu-

ação, o número de pessoas 
beneficiadas com novas li-
gações de água passou de 
3,2 milhões de baianos, en-
quanto que o número de be-
neficiados com esgotamento 
sanitário supera 1,7 milhões 
de pessoas, entre janeiro de 
2007 e dezembro de 2013. 

Em 2013, foram implan-
tadas mais de 130 mil novas 
ligações de água e 83 mil de 
esgoto. Considerando o pe-
ríodo de 2007 a 2013, foram 
executadas 832 mil ligações 
de água e 413 mil ligações de 
esgoto, o que equivale a mais 
de 1 milhão de imóveis conec-
tados à rede de água e mais de 
570 mil à rede de esgoto.

As intervenções do PAT 
contemplam 1.164 ações em 
312 municípios, sendo 441 
obras em abastecimento de 
água, 191 em esgotamento sa-
nitário, perfuração de 383 po-
ços, elaboração de 145 projetos 
e quatro ações de desenvol-
vimento institucional, totali-
zando cerca de R$ 6,9 bilhões 
em recursos de investimento 
aplicados ou garantidos. Além 
destes, existe expectativa de 
contratação de novos recur-
sos da ordem de R$ 1,6 bilhão, 
alcançando cerca de R$ 8,5 
bilhões de investimentos no 
período de 2007 a 2014.

 Os investimentos executados pela Embasa contam com re-
cursos próprios, além dos oriundos do governo do estado, do 
Orçamento Geral da União (OGU), dos ministérios das Cidades, 
da Integração Nacional, da Fundação Nacional de Saúde (Fu-
nasa), da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), de parceria público-privada,  
entre outros, tendo como agentes financiadores a Caixa (FGTS) 
e o BNDES (FAT).

 Um dos destaques da gestão iniciada em 2007 foi o 
aumento dos investimentos com recursos próprios. So-
mente em 2013, dos cerca de R$ 448 milhões investidos, 
a Embasa aplicou, de seu caixa, R$ 192 milhões. Em 2012, 
a empresa investiu, somente com recursos próprios, R$ 
422 milhões, o maior de sua história e superior ao que foi 
aplicado, com recursos próprios, entre 2001 e 2006.

Uma amostra desses investimentos poderá ser vista 
nas próximas páginas desta publicação, desde as grandes 
obras estruturantes, que estão beneficiando milhares de 
baianos na região do semiárido, como as adutoras do São 
Francisco, do Algodão e de Pedras Altas, até as extensões 
de rede para pequenas comunidades rurais. Cidades baia-
nas como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Encru-
zilhada, Euclides da Cunha, Itamaraju e Teixeira de Freitas 
passaram a contar com sistema de esgotamento sanitário 

ou tiveram sua cobertura ampliada, levando saúde e 
qualidade de vida para mais baianos.

 Devido à grande quantidade de ações, 
estão descritas nesta publicação as mais 

importantes intervenções realizadas nos 
últimos sete anos. Por causa da dimensão 

da Bahia e para uma melhor compreensão 
da interrelação entre as obras, uma vez que 

muitos sistemas são integrados e bene-
ficiam populações em mais de um 

município, optou-se pela seguinte 
divisão das informações: Salvador 

e região metropolitana; Recôncavo 
Baiano, onde foram agrupadas cidades 

no entorno da Baía de Todos os Santos 
que contam com obras de esgotamento 

sanitário; Centro-norte e Nordeste, ten-
do como destaque Feira de Santana, Serrinha, 

Amélia Rodrigues, Senhor do Bonfim e Irecê; 
Oeste, com Barreiras; Centro-sul e Sudo-

este, com destaque para Vitória 
da Conquista e Guanambi; 
Sul, com Porto Seguro, Eu-
nápolis, Teixeira de Freitas; 
e Vale do São Francisco, 
com Paulo Afonso.

Mais de 832 mil 
novas ligações de 
água e 413 mil de 

esgoto, entre 2007 
e 2013.

EMBASA em Revista 2014 7
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O  Programa Água para Todos tem uma frente de 
ação voltada para a despoluição da Baía de To-
dos os Santos (BTS) por meio da ampliação e 

implantação de sistemas de esgotamento sanitá-
rio nos municípios que se encontram no entorno 
da baía ou em sua área de influência, como é o 
caso dos municípios situados na bacia hidrográfi-
ca do rio Paraguaçu.

A Embasa está com obras de esgotamento sa-
nitário em 13 cidades. Muitas delas já foram con-
cluídas, beneficiando municípios como Muritiba, 
Madre de Deus, São Félix, Itaparica e a ilha de 
Bom Jesus dos Passos (Salvador), e outras estão 
em andamento, como São Francisco do Conde, 
Candeias, Santo Amaro, Cachoeira, Cruz das Al-

mas, Maragogipe, Simões Filho, Vera Cruz e a ilha 
dos Frades (Salvador). As intervenções em cada 
município estão descritas a partir da página 26, na 
seção Recôncavo Baiano. O investimento é de R$ 
275,7 milhões e vai contribuir para a despoluição 
das águas da baía.

A BTS é considerada a maior do Brasil e a segun-
da maior do mundo. Em 1.052 km² de área estão 
localizadas 56 ilhas de diversos tamanhos. A região 
da baía acolhe 13 municípios em seu entorno. Ela 
pode ser entendida como um grande complexo 
estuarino que recebe contribuições significativas 
dos rios Paraguaçu, Subaé, Jaguaripe e da Dona, 
além dos inúmeros afluentes de menor porte que 
nela deságuam.

Baía de Todos 
os Santos

CRUZ DAS ALMAS

MURITIBA

SÃO FÉLIX

MARAGOGIPE

CACHOEIRA

VERA CRUZ

SALVADOR

CANDEIAS 

ITAPARICA

SANTO AMARO 

SIMÕES FILHO

OCEANO ATLÂNTICO

BAÍA DE TODOS 
OS SANTOS

MADRE DE DEUS 

SÃO FRANCISCO
DO CONDE 

RIO PARAGUAÇU
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Município   Investimento
 R$ (milhões)

Cachoeira             9,8

Candeias        39,4

Cruz das Almas        40,0

Itaparica            12,5

Madre de Deus      7,4

Maragogipe            19,3

Muritiba               37,3

Salvador (Bom Jesus dos   
Passos e dos Frades)    11,4

Santo Amaro            10,1

São Félix        1,7

São Francisco do Conde      7,6

Simões Filho      27,4

Vera Cruz           51,8

Vista aérea de Madre de Deus



10 EMBASA em Revista 2014 EMBASA em Revista 2014 11

Semiárido
D

as novas ligações de água im-
plantadas pela Embasa, desde 
o início do Programa Água para 

Todos, mais de 50% se encontram 
em municípios situados no semi-
árido baiano. No período, a Bahia 
viveu a pior seca dos últimos 60 
anos. Os efeitos da estiagem cer-
tamente seriam maiores, não fos-
se a prioridade dada pelo governo 
ao Programa Água para Todos. 

Na região, a empresa concluiu, 
desde 2007, cinco barragens: a de 
Cristalândia, para atender à região 
de Brumado; a barragem de Riacho 

de Santana, para atender à sede do 
município e localidades rurais vizi-
nhas; a barragem do rio Tijuco, para 
atender aos municípios de Mulungu 
do Morro e Souto Soares e às loca-
lidades de Campo Alegre, Várzea do 
Cerco, Segredo, Matinha, Cascavel, 
Novo Horizonte e José Raimundo; a 
barragem de Serra Preta, para aten-
der às sedes municipais de Planalto 
e Barra do Choça e a algumas loca-
lidades rurais; a barragem de Lagoa 
do Torta, para atender às sedes de 
Igaporã e Matina.

Além da construção e am-

pliação dos sistemas de abas-
tecimento de água, a Embasa 
realizou diversas ações emer-
genciais para garantir o abas-
tecimento nos municípios em 
situação crítica. Entre as ações, 
estiveram: integração de siste-
mas de abastecimento de água 
com disponibilidade hídrica aos 
sistemas que se encontravam 
em colapso, em função da re-
dução do volume dos manan-
ciais; abastecimento alternativo 
da população por meio de car-
ros-pipa; e montagem de poços 
que apresentam água com qua-
lidade apropriada para consu-
mo humano, integrando-os ao 
sistema distribuidor. 

Entre as obras estruturantes 
concluídas pela Embasa para 
atender aos municípios locali-
zados 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, e a 
de Pedras Altas, com a barragem 
de Pedras Altas. 

Destaque também para a 
implantação dos sistemas in-
tegrados de abastecimento de 
água de Pedro Alexandre, que 
envolveu  investimento de R$ 
12,3 milhões, e de Cafarnaum, 
concluído em outubro de 
2012, com investimento de R$ 
26,4 milhões; e a ampliação e 
melhorias no sistema integra-
do de abastecimento de água 
de Serrinha-Conceição do 
Coité, com investimento de 
R$ 47,7 milhões, servindo a 
sete municípios (24 localida-
des) e beneficiando mais de 
300 mil pessoas.

A empresa 
concluiu, desde 
2007, cinco 
barragens: 
Cristalândia, 
Riacho de Santana, 
rio Tijuco, Serra 
Preta e Lagoa do 
Torta.        
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Barragem de CristalândiaBarragem de Cristalândia
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M
aior obra do Programa Água para To-
dos na Bahia, o sistema adutor do 
São Francisco foi concluído em fe-

vereiro de 2013, levando a água do Velho 
Chico à microrregião de Irecê, atendendo 
aos municípios de América Dourada, Cen-
tral, Irecê, João Dourado, Jussara, São Ga-
briel e Itaguaçu da Bahia.

O empreendimento foi a aternativa en-
contrada para o atendimento à região, que 
sofria com a diminuição continuada dos ní-
veis do lago da barragem de Mirorós, que 
abastece a área desde 1994.

Com investimento de R$ 188 milhões, a 
obra  conta com 132 km de extensão. A água 
é captada em um braço do rio São Francisco, 
na localidade de Nova Iguira, em Xique-Xi-
que, e tratada na estação de tratamento de 
água, em Rio Verde, localidade de Itaguaçu 
da Bahia. 

A ETA, capaz de produzir 750 litros de 
água por segundo, possui três módulos de 
tratamento e permite o reaproveitamento 
de toda a água que entra na estação. 

Adutora do São Francisco

Mais cidades
Uma estação de bom-

beamento já está sendo 
construída para levar água 
de Irecê para o reserva-
tório localizado na área 
da estação de tratamen-
to situada em Ibititá, que 
faz parte do sistema da 
Adutora do Feijão. A Em-
basa está realizando esta 
intervenção se antecipan-
do a um possível colapso 
da Barragem de Mirorós, 
que atualmente acumula 
menos de 10% do volume 
que é capaz de armazenar.

Com esta obra, as cidades 
de Lapão, Barra do Mendes, 
Barro Alto, Ibititá, Ibipeba, 
Canarana e Cafarnaum te-
rão a possibilidade de serem 
atendidas pela Adutora do 

São Francisco. O investi-
mento representa recursos 
da ordem de R$ 5 milhões. 

Também está em execu-
ção uma adutora, com 17 km 
de extensão, para integrar as 
cidades de Presidente Dutra 
e Uibaí ao sistema adutor 
do São Francisco. A Emba-
sa está investindo R$ 2,97 
milhões nesta intervenção. 
A cidade de Itaguaçu da 
Bahia já está sendo atendida 
pela Embasa, assim como 
o povoado de Rio Verde I. 
Antes, o atendimento des-
tas comunidades era feito 
pela prefeitura municipal, 
com água sem o devido 
tratamento. Também serão 
atendidos os povoados de 
Rio Verde II e III, cuja obra 
para implantação das liga-
ções será licitada em breve.

2013 EMBASA BAHIA 13
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Estrutura de captação no rio 
São Francisco, em Xique-Xique
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E
sta é mais uma ação estruturante no semi-
árido baiano concluída pela Embasa. Com 
o início da operação em setembro de 2012, 

cerca de 172 mil pessoas foram beneficiadas 
com a construção da Adutora de Pedras Al-
tas, que interligou a barragem de Pedras Altas, 
no município de Capim Grosso, ao sistema de 
abastecimento de água do Sisal. A obra, orçada 
em R$ 40,1 milhões e executada pela Emba-
sa, com recursos próprios, beneficiou 12 sedes 
municipais e mais 173 localidades rurais de 21 
municípios da região do Sisal. 

Com 42 km de adutora, o sistema  conta com 
oito estações elevatórias e dois reservatórios 
com capacidade para armazenar um milhão de 
litros, cada. Com uma vazão de 500 litros por 
segundo de água tratada, o sistema pode ser 
considerado um dos maiores já construídos pela 
Embasa no interior do estado.

A severa estiagem que atinge o semiárido 
baiano reduziu o volume acumulado da barra-
gem de Pedras Altas. Mesmo assim, a estrutura 
montada está garantindo o atendimento a ci-
dades e localidades da região. 

Adutora de Pedras Altas Adutora do Algodão

Á
gua de qualidade e em quantidade suficiente 
o ano todo. Isso já é realidade em sete mu-
nicípios da microrregião de Guanambi, graças 

ao início da operação da Adutora do Algodão e 
do sistema integrado de abastecimento de água 
(SIAA) de Guanambi, uma das principais obras do 
Programa Água para Todos (PAT).

A 1ª etapa da obra, concluída em outubro de 
2012, beneficia cerca de 250 mil habitantes das 
sedes municipais de Guanambi, Malhada, Matina, 
Iuiú, Candiba, Pindaí e Palmas de Monte Alto e das 
localidades de Mutans (Guanambi), Julião (Malha-
da), Pilões (Candiba) e Pajeú do Vento (Caetité).

A água é captada e tratada no município de Ma-
lhada e percorre 265 km de tubulação por meio de 
seis estações de bombeamento e seis reservató-
rios. A estação de tratamento de água, construída 
na localidade de Julião, tem capacidade para produ-
zir 450 litros por segundo de água.

Com investimento de R$ 135,7 milhões, a 1ª 
etapa da obra, iniciada em abril de 2011, é resulta-
do de convênio firmado entre o governo federal, 
através da Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), e 
o governo do estado, por meio da Embasa. 

SEGUNDA ETAPA
A 2ª etapa deste empreendimento, orçada em 

R$ 48,1 milhões, está dividida em três fases. A pri-
meira vai beneficiar os habitantes das sedes de Ca-
etité, Lagoa Real e Rio do Antônio e das localidades 
de Maniaçu e Morrinhos. Serão cerca de 83 km de 
adutoras. Na segunda fase, o sistema será amplia-
do para Ibitira e Lagoa Real, com a implantação de 
mais 74,5 km de adutora. A última fase contempla-
rá 32 pequenas localidades, com a construção de 
90,3 km de redes de distribuição.
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Barragem de Pedras Altas

Trecho da adutora na região do Sisal

Antônia da Silva, uma das 
moradoras beneficiadas 

em Guanambi com a 
conclusão da obra

A Estação de tratamento de 
água na localidade de Julião tem 
capacidade para produzir 450 
litros por segundo
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Salvador e RMS E
m setembro de 2013, a Embasa in-
terrompeu o fornecimento de água 
em grande parte de Salvador para 

entroncar as novas adutoras de água 
bruta e de água tratada, que foram du-
plicadas, ao sistema integrado de abas-
tecimento de água de Salvador e região 
metropolitana (RMS). Com o funciona-
mento dos dois equipamentos, houve 
um incremento na oferta de água da 
ordem de 30% na capital baiana, be-
neficiando principalmente a região dos 
subúrbios rodoviário e ferroviário. Na 
prática, a melhoria implementada pela 
Embasa se traduzirá em mais água para 
a população. 

Além da duplicação de trechos das 
duas adutoras, a Embasa realizou a am-
pliação da estação de tratamento de 
água (ETA) Principal, localizada em Can-
deias. Os três empreendimentos conta-
ram com investimentos da ordem de R$ 
75 milhões, provenientes do PAC Sanea-
mento e da própria Embasa.

Os 6 km de adutora de água bruta, 
com quase 2 metros de diâmetro, adu-
zem água da barragem Joanes II para a 
ETA Principal. A capacidade de adução 
com os equipamentos instalados pas-
sou de 2 para 5,82 m³/s. Para transportar 
esse volume de água adicional produzido 
na ETA Principal, trechos da adutora de 
água tratada, com diâmetros que variam 
de 1,6 a 2,3 metros, foram duplicados 
para o centro de reservação do Cabula.

Estas ações são apenas um exem-
plo do trabalho que a Embasa está re-
alizando em Salvador. Até 2014, estão 
previstos investimentos de mais de R$ 
1,1 bilhão na capital baiana, sendo R$ 
334 milhões em obras de melhorias no 
sistema de abastecimento de água e 
mais R$ 804 milhões em esgotamento 
sanitário. Entre dezembro de 2006 e 
dezembro de 2013, a empresa executou 
mais de 115 mil ligações de água e 190 
mil ligações de esgoto na cidade.

Salvador
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Abastecimento 
O sistema integrado de abaste-

cimento de água de Salvador aten-
de à capital baiana e aos municípios 
de Lauro de Freitas, Simões Filho, 
Candeias, São Francisco do Con-
de, Madre de Deus, Santo Amaro e 
Saubara. A integração da infraestru-
tura de abastecimento para aten-
der a esses municípios é necessária 
porque boa parte dos pontos de 
captação de água para tratamento 
e distribuição encontra-se fora do 
perímetro de Salvador.

Da barragem de Pedra do Cava-
lo, a 120 km da capital baiana, a água 
bruta segue por adutora até a ETA 
Principal, situada em Candeias, que 
também recebe água da barragem 
Joanes II. Outras captações são feitas 
nas barragens Joanes I e Ipitanga I e 
a água desses mananciais é tratada, 
em Salvador, nas estações Teodoro 
Sampaio e Vieira de Melo. Formada, 
também, por adutoras de água bru-
ta e água tratada, 25 reservatórios 
e uma rede distribuidora com 5,5 
km, essa estrutura distribui, em mé-
dia, 10,5 mil litros por segundo para 
abastecer cerca de 1,16 milhão de 
imóveis em Salvador.

Por isso, desde 2007, a Em-
basa vem desenvolvendo ações 
de melhoria e ampliação da 
infraestrutura do SIAA de Sal-
vador e, até 2014, serão inves-
tidos R$ 334 milhões. Desse 
total, cerca de R$ 266 milhões 
são destinados a ações estrutu-

rantes, intervenções assim cha-
madas porque dotam o sistema 
de condições para atender à 
demanda de consumo resultan-
te do crescimento da ocupação 
imobiliária nas cidades atendi-
das pelo sistema.

Esgotamento sanitário
Atualmente, em Salvador, a Embasa 

dispõe de um sistema de esgotamento 
sanitário que possui uma rede coletora 
de 3.678 km de extensão, com cerca de 
461 mil ligações. Dessas, 190,4 mil foram 
realizadas entre janeiro de 2007 e de-
zembro de 2013.  Por meio do Programa 
Água para Todos, a empresa vem desen-
volvendo ações que, programadas até 
2014, envolvem recursos da ordem de R$ 
804 milhões, em investimentos voltados 
à ampliação do sistema de esgotamento 
sanitário da cidade. 

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 constru-
ção de três novas bacias sanitárias. Com 
relação ao adensamento, a Embasa in-
vestirá, até 2014, R$ 238,8 milhões em 
novas ligações.

Já a implantação das três novas ba-
cias 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 Cla-
ras, Cajazeiras, Sete de Abril, São Marcos, 
Trobogy e Canabrava. Depois de cole-
tados, os efluentes destas novas bacias 
serão conduzidos até a estação de condi-
cionamento prévio do novo emissário da 
Boca do Rio.

Principal obra de saneamento básico 
dos últimos 25 anos, o emissário da Boca 
do Rio, inaugurado em 2011, foi construí-
do para dar destinação adequada aos es-
gotos domésticos coletados na área norte 
de Salvador e também no município de 
Lauro de Freitas. Com investimento de R$ 
259 milhões, o sistema foi construído por 
meio de parceria público-privada (Emba-
sa/Foz do Brasil/Caixa) e tem capacida-
de de processamento de 5,9 mil litros de 
efluentes por segundo. Os esgotos são 
conduzidos ao emissário submarino e 
lançados ao mar numa profundidade de 
45 metros, a 3.670 metros da costa. 

Além do investimento 
em adução, a Embasa 

vem investindo 
no tratamento, na 
reservação, com a 

reforma, ampliação 
e construção de 
reservatórios em 

pontos estratégicos 
da cidade e na 

distribuição de água.

Além do investimento em 
adução, com a duplicação das 
adutoras de água bruta e trata-
da, a Embasa vem investindo no 
tratamento, com a ampliação 
da ETA Principal, e na reserva-
ção, com a reforma, ampliação e 
construção de reservatórios em 
pontos estratégicos da cidade. 
Um dos destaques é o centro 
de reservação da Ceasa, loca-
lizado no limite entre Salvador 
e Lauro de Freitas. No local, vai 
ser construído mais um centro 
de reservação, com duas câma-
ras de 8.700 m³ e um reserva-

tório elevado de 500 m³, tota-
lizando 17.900 m³. Juntamente 
com o parque de reservação do 
Caji, onde será implantada mais 
uma câmara de 8.700 m³, além 
da existente, o centro da Ceasa 
irá atender às áreas ocupadas 
às margens da rodovia CIA-Ae-
roporto, entre Salvador e Lauro 
de Freitas. A obra conta com in-
vestimento de R$ 69,6 milhões. 

Na área de distribuição, a 
Embasa vem investindo para 
melhorar a prestação do servi-
ço de abastecimento de água 
em áreas da cidade onde as 
principais causas de irregula-
ridade no fornecimento são 
redes antigas, com mais de 60 
anos de uso, ou redes subdi-
mensionadas diante do cres-
cimento imobiliário e popu-
lacional dos últimos 20 anos. 
Com investimento de R$ 69,6 
milhões, com recursos do PAC 
2 e da Embasa, serão implan-
tadas adutoras para reforçar o 
abastecimento dos bairros da 
zona alta do Cabula como En-
gomadeira, Tancredo Neves, 
Sussuarana, Mata Escura, São 
Gonçalo do Retiro, Narandiba, 
Saboeiro e adjacências, a par-
tir do parque de reservação do 
Cabula. A empresa também 
vem fazendo extensão de rede 
e implantação de ligações do-
miciliares em diversos pontos 
da capital baiana, onde in-
vestiu, com recursos próprios, 
cerca de R$ 24 milhões. 

Fo
to

: N
ilt

on
 S

ou
za

/A
ce

rv
o 

Em
ba

sa

Fo
to

: L
uc

ia
no

 R
êg

o/
Ac

er
vo

 E
m

ba
sa

Afundamento de trecho de tubulação 
do emissário submarino da Boca do 
Rio, em 2009

Vista panorâmica da ETA Principal, 
em Candeias
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A
tualmente, a empresa está 
investindo R$ 39,4 milhões, 
com recuros do PAC (OGU) 

e próprios, na ampliação do 
atendimento com coleta e tra-
tamento de esgoto na sede mu-
nicipal para atender a aproxima-

damente 50 mil habitantes. Ao 
todo, estão sendo implantados 
mais de 56 km em rede coletora 
convencional e 90 km em rede 
condominial, 2,7 km em ramais 
domiciliares, cerca de 12 mil liga-
ções intradomiciliares. Além dis-

so, o projeto prevê a recuperação 
de quatro estações elevatórias e 
implementação de outras dez. O 
destino final será o rio São Pau-
linho, ponto de lançamento do 
efluente tratado, sem riscos ao 
meio ambiente.

O sistema de abastecimento de água (SAA) do mu-
nicípio conta, atualmente, com três poços de cap-
tação de água, um reservatório e uma rede de dis-

tribuição de mais de 154 km. 
Com investimento da ordem dos R$ 9,1 milhões, 

entre recursos próprios e provenientes do PAC, a em-
presa está ampliando esse sistema com a reforma de 
um poço e a implantação de mais 4 km em aduto-

ras, dois novos reservatórios e estações elevatórias de 
água tratada, além de 28 km em rede de distribuição. 
A ação beneficiará mais de 31,6 mil habitantes. 

Já na área de esgotamento sanitário, a Emba-
sa está investindo cerca de R$ 3,7 milhões, com 
recursos próprios, em obras de adensamento na 
sede municipal, com o objetivo de ampliar o aten-
dimento na cidade. 

Candeias

Dias D’Ávila
Fo

to
: L

ui
z 

H
er

m
an

o/
Ac

er
vo

 E
m

ba
sa

Estação de tratamento de esgoto de Candeias



22 EMBASA em Revista 2014 EMBASA em Revista 2014 23EMBASA em Revista 2014 2

A
pelidada de Cidade Industrial 
pela concentração de fábri-
cas, principalmente quími-

cas e petroquímicas, Camaçari 
é alvo de grandes intervenções 
da Embasa nas áreas de esgo-
tamento sanitário e abasteci-
mento de água. Atualmente, a 
sede municipal possui mais de 
9 mil ligações de esgoto, atendi-
das por sistemas descentraliza-
dos em condomínios, além dos 
bairros já contemplados pelo 
sistema coletivo, cujos efluen-
tes coletados são encaminhados 
para tratamento na Cetrel. Com 
a conclusão da primeira etapa de 
obras de ampliação do sistema 
de esgotamento sanitário (SES) 
de Camaçari, serão agregadas 
mais de 17 mil novas ligações 
intradomiciliares, beneficiando 

um universo de 64,7 mil habi-
tantes da sede municipal.  

Ao todo, a ampliação conta 
com implementação de 229 km  
em redes coletora e condomi-
nial, 13,9 km em interceptores e 
três estações elevatórias, além 
de um emissário de mais de 10 

Camaçari

Em setembro de 2013, 
foram assinadas as ordens 
de serviço para o início das 
obras da 2ª etapa do sistema 
de esgotamento sanitário 
da sede municipal e amplia-
ção do sistema integrado 
de abastecimento de água 
(SIAA) de Camaçari. 

Orçada em R$ 19,4 mi-
lhões, a 2ª etapa do SES 
beneficiará mais 24,5 mil 
moradores, ampliando a 
cobertura de esgotamen-
to para 90%. A ampliação 
consiste em implantação 
de 61,9 km de rede coletora, 
6,9 km de linha de recalque, 
cinco estações de bombea-
mento, três novas estações 
elevatórias e 6,7 mil novas 
ligações domiciliares.

Já a ampliação do SIAA  
de Camaçari, com investi-
mento de R$ 36,3 milhões, 
contará com implantação de 
captação através da perfura-
ção e montagem de quatro 
novos poços e substituição 
de equipamentos dos três 
poços existentes, além de 
rede distribuidora com 83,7 
km de extensão e de adu-
tora com 7,5 km. O empre-
endimento também prevê 
quatro estações de bom-
beamento, três reservató-
rios, estação de tratamento 
da água, com duas casas de 
química, e 2,2 mil novas liga-
ções domiciliares. 

Recursos garantidos
darão continuidade
aos avanços

A Embasa vem 
concentrando esforços 
para ampliar a oferta 

de água na região, que 
vem apresentando 

crescimento 
populacional 

acelerado, tanto na sua 
sede quanto na orla.

Abastecimento 
No quesito abastecimento, a 

Embasa vem concentrando esfor-
ços  para ampliar a oferta de água 
na região, que vem apresentando 
crescimento populacional acele-
rado, tanto na sua sede municipal 
quanto na região de orla (área típica 
de veraneio, que tem como carac-
terística a formação de população 
sazonal na estação quente). Além 
da ampliação do sistema integrado 
de abastecimento de água (SIAA), 

km de extensão, que enviará o 
esgoto coletado até a estação de 
tratamento da Cetrel. O investi-
mento de R$ 95,7 milhões conta 
com recursos do PAC e da pró-
pria Embasa.

 Após a conclusão da primei-
ra etapa de obras, serão atendi-
dos os seguintes bairros: Centro, 
Dois de Julho, Piaçaveira, Phoc II, 
Nova Vitória, Alto da Cruz, Man-
gueiral, Ficam, Lama Preta, Par-
que Florestal, Parque Satélite, 
Natal, Gleba A, Gleba B, Gleba 
H, Camaçari de Dentro, Bomba, 
Verde Horizonte e Buri Satuba. A 
área corresponde a quase 70% 
de cobertura do serviço de es-
gotamento sanitário na cidade. 

 Ainda na área de esgota-
mento, a Embasa iniciou, no se-
gundo semestre de 2012, servi-

ços de adensamento (execução 
de novas ligações de esgoto) nas 
bacias que atendem as localida-
des de Monte Gordo e Barra do 
Pojuca, pertencentes ao muni-
cípio de Camaçari, contemplan-
do também Porto Sauípe e Vila 
Sauípe, no município de Mata 
de São João, num investimento 
de R$ 4 milhões, com recursos 
próprios. A previsão de conclu-
são dos trabalhos é em abril de 
2014. Ao todo, serão realizadas 
2.800 novas ligações, contem-
plando uma população de cerca 
de 13 mil pessoas. 

obra que já tem recursos assegu-
rados pelo PAC 2 (ver box ao lado), 
a Embasa tem focado os recursos 
em serviços de melhorias opera-
cionais e expansão do sistema de 
abastecimento. Desde 2007, já 
foram investidos mais de R$ 21,8 
milhões em serviços como exten-
sões de rede de água, instalações 
de boosters (bombas), perfuração 
de poços e assentamento de no-
vas linhas para reforçar o abasteci-
mento na região. 

No sistema de Machadinho, 
por exemplo, que abastece loca-
lidades situadas entre a ponte do 
rio Joanes e ponte do rio Capivara 
(Catu de Abrantes, Sucupió, Vila de 
Abrantes, Jauá e Arembepe), foi ini-
ciada, em 2012, a operação de mais 
um poço profundo, o que resultou 
em um incremento de vazão de 47 
m³/h. Ainda em 2012, outros cinco 
poços deste tipo foram perfurados. 
A previsão é de um incremento de 
70% no volume distribuído. Já no 
sistema de Barra do Pojuca, que 
abastece as localidades situadas 
entre Barra do Pojuca e Imbassaí, 
houve, nos últimos dois anos, um 
acréscimo na vazão distribuída da 
ordem dos 74%. 
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Vista aérea do centro de Camaçari

Arembepe será beneficiada 
com a ampliação do SIAA
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SES Litoral Norte 

O Litoral Norte, um dos princi-
pais destinos turísticos da Bahia, 
é conhecido internacionalmente 
por suas belas praias e pelo seu 
cenário paradisíaco. Desde o iní-
cio de 2011, os moradores e ve-
ranistas das localidades de Gua-
rajuba, Monte Gordo, Itacimirim 
e Barra do Pojuca, em Camaçari, 
já contam com sistema de es-
gotamento sanitário com quase 
63 km de rede coletora. A obra, 
realizada pela Embasa, teve um 
investimento de R$ 33,8 milhões 
do Programa Água Para Todos 
(PAT), garantindo saúde para 
mais de 31 mil habitantes.

Nessas localidades, os esgotos 
domésticos de residências, pousa-
das e restaurantes eram destina-
dos a fossas sépticas. Em muitas 
comunidades, os esgotos corriam 

a céu aberto, causando transtornos 
ao dia a dia das pessoas.  

Para o SES do Litoral Norte, a 
Embasa implantou cerca de 93,8 
km de tubulações (rede coleto-
ra, interceptor, linha de recalque), 
19 estações elevatórias (conjunto 
motor-bomba) e duas estações de 
tratamento de esgoto (ETE), uma 
no complexo hoteleiro Iberostar e 

outra em Barra do Pojuca. Com ca-
pacidade de 140 litros por segundo, 
a ETE de Barra do Pojuca tratará 
os efluentes de Guarajuba, Monte 
Gordo, Itacimirim e Barra do Pojuca, 
incluindo o complexo Hoteleiro Vila 
Galé. O efluente final é lançado por 
emissário no rio Pojuca, dentro dos 
parâmetros de qualidade exigidos 
pela legislação ambiental vigente.

L
auro de Freitas dispõe de co-
bertura de esgotamento de 
apenas 9% e a expectativa é 

ampliar este índice para 95%, re-
solvendo um grande passivo am-
biental e sanitário representado 
pelos resíduos que são lançados 
em rios como Joanes e Sapato. O 
município é quase inteiramente 
atendido por fossas e sumidou-
ros. Além de Itinga e Centro, o 
sistema irá beneficiar os mora-

dores de localidades como Ipi-
tanga, Areia, Vilas do Atlântico, 
Portão e Buraquinho. 

A obra de implementação 
do sistema de esgotamen-
to sanitário do município, no 
valor de R$ 170 milhões, com 
recursos da Embasa e do PAC 
(FGTS), prevê implantação de 
222 km de rede coletora de es-
goto, 33 estações elevatórias 
(bombas), 33 km de linha de 

recalque (ligação da rede ao in-
terceptor da Paralela) e 40 mil 
ligações domiciliares. 

O sistema será integrado ao 
de Salvador, uma vez que os 
esgotos coletados no município 
serão encaminhados ao Emissá-
rio da Boca do Rio. Atualmente, 
cerca de 52 km de rede coletora 
já foram assentadas. As obras 
vão beneficiar uma população 
estimada de 470 mil pessoas. 

Lauro de Freitas
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Estação de tratamento de esgoto em Barra do Pojuca

Operários trabalhando na limpeza da rede 
coletora antes da operação do sistema

Sistema beneficiará cerca de 470 mil 
pessoas em Lauro de Freitas
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Recôncavo Baiano

L
ocalizada na Baía de Todos 
os Santos e formada por dois 
municípios, a ilha de Itaparica 

é uma das mais belas do litoral 
brasileiro. Sua costa, em grande 
extensão, é cercada por recifes 
de corais que se prolongam de 
Bom Despacho até a Ponta de 
Aratuba.  Na ilha, a Embasa opera 
o sistema integrado de abasteci-
mento de água (SIAA) de Itapari-
ca, que atende a Itaparica e Vera 
Cruz. O sistema possui cerca de 
113 km de adutoras e 390 km de 

extensão de rede de distribuição, 
abastecendo um total de 35 lo-
calidades, sendo sete em Itapari-
ca e 28 em Vera Cruz. 

Cerca de R$ 585 mil foram in-
vestidos na implantação de rede 
distribuidora nas localidades de 
Baiacu (Itaparica), Cacha-Pregos, 
Tairu e Jiribatuba (Vera Cruz) e na 
realização de melhorias no siste-
ma de abastecimento de água.

Por conta do crescimento 
populacional, a Embasa está in-
vestindo R$ 2 milhões na elabo-

ração do projeto de ampliação 
do SIAA de Itaparica. 

Itaparica - Com relação ao es-
gotamento sanitário, em dezem-
bro de 2011, com investimento 
de R$ 9,8 milhões, a empresa 
ampliou o sistema de esgota-
mento sanitário (SES) do muni-
cípio de Itaparica, dotando-o de 
capacidade para atender 1.012 li-
gações domiciliares entre a sede 
municipal e a localidade de Pon-
ta de Areia. A extensão da rede 
coletora e dos ramais prediais 

implantados somam 30,5 km 
de tubulação. Foram construídas 
duas estações de bombeamento 
e a estação de tratamento ga-
nhou mais unidades com capa-
cidade para tratar 55,2 litros de 
esgoto por segundo.

Em 2013, a Embasa come-
çou uma nova frente de tra-
balho para atender mais 446 
ligações domiciliares no muni-
cípio. A conclusão desta ação, 
no valor de R$ 2,4 milhões, 
está prevista para junho de 

2014 e inclui a implantação de 
13,1 km de tubulação para rede 
coletora e ramais prediais e a 
construção de duas estações 
de bombeamento.

Já em Vera Cruz, estão sen-
do investidos R$ 51,8 milhões 
em esgotamento sanitário. A 
empresa está aumentando a 
extensão da rede coletora e 
do número de ramais domici-
liares para estender o atendi-
mento às localidades de Barra 
do Gil, Coroa e Barra do Pote, 

com previsão de atendimen-
to de mais 10.231 ligações de 
esgoto, 18 estações de bom-
beamento, 118 km de redes e 
ramais e previsão de conclusão 
para dezembro de 2014.

Os investimentos na infra-
estrutura de esgotamento sani-
tário da ilha de Itaparica fazem 
parte do programa de despolui-
ção da Baía de Todos os Santos 
a partir da redução dos pontos 
de lançamento de esgoto sem 
tratamento em suas águas. 
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Vista aérea da sede do município de Itaparica

26 EMBASA em Revista 2014 EMBASA em Revista 2014 27



28 EMBASA em Revista 2014 EMBASA em Revista 2014 29

S
ituada às margens do rio Paraguaçu, 
Cachoeira está recebendo investi-
mentos da Embasa para ampliar o 

seu índice de atendimento de esgoto. 
Serão implantadas mais 3.286 novas 
ligações, o equivalente a cerca de 12,5 
mil pessoas. 

O sistema de esgotamento sanitário 
que atende à sede municipal e às lo-
calidades de Belém, São Francisco do 
Paraguaçu, Santiago do Iguape e Capo-
eiruçu receberá mais 23,8 km de rede 
coletora, 10,2 km de ramais prediais, 
9,10 km de linhas de recalque/emissá-
rios e cinco estações de bombeamento. 
A entrega desta obra, no valor de R$ 9,8 
milhões, com recursos do PAC e pró-
prios, está prevista para junho de 2014.

São Félix

Cachoeira

A sede municipal é abastecida pelo 
SIAA de Muritiba. Em 2011, a em-
presa fez extensão de rede de dis-

tribuição de água, com 2,8 km, para o 
bairro Caanga, localizado em uma área 
mais elevada da cidade, beneficiando 
cerca de 700 habitantes. O investi-
mento foi de R$ 43 mil, com recursos 
próprios da Embasa.

Em relação ao serviço de esgo-
tamento sanitário, em fevereiro de 
2010, mais imóveis foram ligados ao 
SES da sede municipal. A rede cole-
tora ganhou mais 6 km de tubulação 
e 291 ligações domiciliares foram im-
plantadas. Aproximadamente mil ha-
bitantes passaram a contar com coleta 
e tratamento de esgoto doméstico. 
O valor do investimento foi de R$ 1,7 
milhão, com recursos da Embasa e do 
PAC (FGTS).

A
lém dos moradores serem beneficiados com 
a obra de ampliação do sistema integrado de 
abastecimento de água (SIAA) de Muritiba, em 

agosto de 2012, a Embasa fez extensão de rede 
distribuidora, no valor de R$ 54,9 mil, para aten-
der aos cerca de quatro mil habitantes das locali-
dades de Iraque e Alegre, que passaram a receber 
água tratada na torneira de casa.

Esgotamento - Com a conclusão de obras des-
tinadas à ampliação do atendimento do serviço de 
coleta e tratamento de esgoto, entre 2011 e 2013, 
o índice de cobertura passou de 6% para 45% na 
sede de Muritiba, município situado na bacia hi-
drográfica do rio Paraguaçu.

Os esgotos dos imóveis conectados à rede co-
letora implantada pela Embasa são conduzidos 
até a estação de tratamento de esgoto da cidade, 
de onde sai um efluente livre de carga poluidora 
que é lançado, por gravidade, no rio Paraguaçu, 
dentro dos parâmetros determinados pela legis-
lação ambiental vigente. O investimento foi de R$ 
37,3 milhões, com recursos do PAC (FGTS/MCida-
des) e próprios.

Muritiba
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Foram investidos R$ 37,3 
milhões na ampliação do SES 
de Muritiba. Na foto, a estação 
de tratamento de esgoto

Na foto, Cachoeira 
(acima) e  São Félix, 
ligadas pela ponte
Dom Pedro II 
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Cobertura do serviço atinge 45% da sede municipal
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Madre de Deus 

M
ais de 2.600 moradores dos 
povoados de Sítio do Des-
terro, Canabrava, Viradouro e 

Cabeça do Homem, no município 
de Castro Alves, além dos mora-
dores de Pau Cedro, localidade de 
Conceição do Almeida, passaram a 
ser beneficiados com água trata-
da e canalizada com a ampliação 
da rede de abastecimento para 
a zona rural desses municípios. 
A obra, inaugurada em agosto de 
2011, contou com investimento de 
R$ 1,2 milhão. 

Para levar água da sede de Cas-
tro Alves para os habitantes dos 
cinco povoados, foi necessária a 
implantação de 15,2 km de aduto-
ra e 31 km de rede de distribuição.

C
ercada pela Baía de Todos os Santos e com 
destaque pela diversidade de suas belezas na-
turais, a ilha de Madre de Deus, sede do muni-

cípio homônimo, já conta com 80% de cobertura 
do serviço de esgotamento sanitário. A Embasa 
concluiu, em novembro de 2011, a obra de am-
pliação do sistema da localidade, onde foram in-
vestidos R$ 7,4 milhões, entre recursos próprios 
da empresa e do PAC. As intervenções, além de 
contribuírem para a despoluição das águas da BTS, 
beneficiam 7.800 moradores dos bairros de Ca-
ção, Suape, Marezinha e Centro. 

A empresa implantou 24,7 km em tubulações 

de diâmetros variados, duas estações elevatórias 
(conjuntos motor-bomba) e recuperou outras 
cinco já existentes na ilha. A estação de trata-
mento de esgoto (ETE) da cidade foi ampliada, 
ganhando três novos digestores anaeróbios de 
fluxo ascendente (Dafas), mais um tanque de 
aeração, oito novos aeradores e um decantador, 
equipamentos responsáveis pela remoção da 
carga orgânica dos efluentes.

O efluente final tratado é conduzido por emis-
sário terrestre ao mar da Baía de Todos os Santos, 
dentro dos parâmetros de qualidade exigidos pela 
legislação ambiental vigente.

N
a sede municipal de Cruz das 
Almas, a infraestrutura do sis-
tema de esgotamento sani-

tário está sendo implantada para 
atender mais 7.373 ligações domi-
ciliares, o equivalente a aproxima-
damente 28 mil pessoas que terão 
acesso a coleta e tratamento de 
esgotos domésticos. Junho de 2014 
foi estimado como o prazo de con-
clusão desta obra. Este município 
está situado na bacia do rio Para-
guaçu, manancial de abastecimen-
to humano do próprio município, 
de Salvador e de vários municípios 
do Recôncavo Baiano e da região de 
Feira de Santana. O investimento é 
de R$ 40 milhões, com recursos do 
PAC (MCidades) e da Embasa. 

Castro Alves e Conceição do Almeida

Cruz das Almas

A ampliação dos sistemas inte-
grados de abastecimento de 
água (SIAA) da Zona Fumagei-

ra e de Muritiba, com investimen-
to de R$ 18,4 milhões, provenien-
tes do PAC e de recursos próprios, 
é uma ação estruturante que 

permitirá o aumento da oferta de 
água para as sedes dos municípios 
de Cruz das Almas, Muritiba, Go-
vernador Mangabeira, São Félix, 
Conceição do Almeida, Cachoeira 
e Sapeaçu e para as localidades de 
São José do Aporá e Pumba. 

Todos os equipamentos dos sis-
temas serão ampliados, regularizan-
do o fornecimento de água e per-
mitindo futuras extensões de rede 
distribuidora para mais localidades. 
Cerca de 121 mil habitantes da região 
serão beneficiados. 

SIAA da Zona Fumageira
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Sede do município conta com 80% de 
cobertura de esgotamento sanitário

Cinco povoados desses 
municípios passaram a receber 
água canalizada e tratada

Na sede municipal, estão sendo 
investidos R$ 40 milhões na 
implantação do SES
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Maragogipe

A ampliação do sistema de  esgo-
tamento sanitário (SES) da sede 
municipal e a implantação do 

serviço de esgotamento nas locali-
dades de São Roque do Paraguaçu, 
Nagé e Coqueiros estão em anda-
mento e ficarão prontas em se-

tembro de 2014. As obras integram 
o programa do governo do estado 
voltado para a preservação da Baía 
de Todos os Santos e receberão in-
vestimentos da ordem de R$ 19,3 
milhões, com recursos da Embasa 
e do PAC. Na sede de Maragogipe, 

após negociação com a comunida-
de, a empresa refez o projeto inicial 
da obra de ampliação para cons-
truir uma nova estação de trata-
mento de esgotos, longe de áreas 
habitadas, para evitar transtornos 
na comunidade do entorno.

São Francisco do Conde

32 EMBASA BAHIA  2013

A
s comunidades que habitam 
as ilhas das Fontes e do Pati, 
pertencentes ao município, 

passaram a receber água tra-
tada em casa.  Em fevereiro de 
2010, cerca de 23 mil pessoas 
da primeira ilha tiveram acesso 
ao serviço, um investimento de 
R$ 960 mil, com recursos do 
governo do estado. Já em julho 
de 2012, foi a vez dos pouco 
mais de 520 habitantes do Pati 
terem água canalizada. O inves-
timento, com recursos próprios 
da Embasa, foi de R$ 1,8 milhão.

Esgotamento - A ampliação 
do sistema de esgotamento 

sanitário da sede municipal é 
uma das ações do PAT volta-
das para a promoção da saúde 
pública no município e para a 
despoluição das águas da Baía 
de Todos os Santos. 

Com investimento de R$ 7,6 
milhões, oriundos do PAC e da 
Embasa, o sistema foi construí-
do para atender a 800 ligações, 
o equivalente a cerca de 15 mil 
pessoas com acesso a colW e 
tratamento de esgoto. 

A estação de tratamento ga-
nhou mais uma lagoa com ca-
pacidade para tratar 46 litros de 
efluente por segundo. Ao todo, 

foram implantados 28,3 km de 
tubulação para redes coleto-
ras, ramais domiciliares, linhas 
de recalque (de um ponto mais 
baixo para outro mais alto) e 
emissário final.

Adensamento - Em São 
Francisco do Conde e Candeias, 
nas bacias existentes nas duas 
sedes municipais, construídas há 
15 anos, estão sendo instalados 
ramais domiciliares para aten-
der a novos imóveis. A previsão 
é que até abril de 2014, nessas 
áreas, sejam implantados cerca 
de 4 mil novos ramais. O inves-
timento é de R$ 4,9 milhões. 
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E
ntre 2011 e 2012, para melhorar as condições 
operacionais de distribuição de água tratada 
em Sapeaçu e Conceição do Almeida, a Emba-

sa substituiu 11,8 km de extensão da adutora que 
conduz água do SIAA da Zona Fumageira até a 
rede de Sapeaçu. 

A substituição resultou na diminuição das per-
das de água causadas por frequentes vazamentos e 
no aumento da oferta de água para as duas cidades. 
O investimento foi de R$ 941,3 mil, com recursos 
próprios. O município também será beneficiado 
com a ampliação do SIAA da Zona Fumageira.

Sapeaçu
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A Embasa investe
R$ 19,3 milhões na 
ampliação do SES da 
sede municipal
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Com R$ 7,6 milhões de investimento, serviço de 
esgotamento vai beneficiar cerca de 15 mil pessoas
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N
a área de abastecimento, a 
Embasa concluiu, em outu-
bro de 2012, a implantação 

de 15,5 km de adutora de água 
tratada no sistema integrado de 
abastecimento de  água  (SIAA) 
Santo Antônio de Jesus/Varze-
do. Esta ação beneficiou cerca de 
3.400 habitantes com o aumen-
to da oferta de água.

Já em 2013, vários povoados 
do município passaram a ter 
acesso à água tratada da Em-
basa. Em março, cerca de 650 
habitantes de Cunha e Sereen 
começaram a ser atendidos pela 
empresa. Em junho, foi a vez dos 

1.140 moradores dos residen-
ciais do Minha Casa Minha Vida 
da rua do Cajueiro, na sede mu-
nicipal. Em outubro, 3 mil mora-
dores do povoado de Boa Vista 
também começaram a contar 
com o serviço. 

A localidade de Benfica, com 
cerca de 9 mil habitantes, foi 
também beneficiada com abas-
tecimento de água. A implanta-
ção de rede distribuidora para 
atender à população foi conclu-
ída em dezembro de 2013. Os 
investimentos realizados totali-
zaram R$ 1,5 milhão, com recur-
sos próprios.

Santo Antônio de Jesus 
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Santo Amaro e saubara

Esgotamento - A conclu-
são, em março de 2013, da 
primeira e segunda etapas 
da implantação do sistema 
de esgotamento sanitário 
da sede municipal garantiu 
o atendimento a cerca de 2 
mil pessoas que moram no 
bairro Irmã Dulce e em par-
te do bairro São Paulo com a 
implantação de 387 ligações 
de esgoto (ramal predial e li-
gação intradomiciliar). 

As obras complementa-
res iniciadas em setembro 
de 2013 vão implantar mais 
1.923 ligações e serão con-
cluídas em maio de 2014, be-
neficiando mais 7 mil pesso-
as. O valor do investimento, 
da ordem de R$ 16,6 milhões, 
conta com  recursos do PAC 
(OGU) e da Embasa. 

A empresa implantou uma 
estação de tratamento de 
esgoto com capacidade para 
tratar 44 litros de efluentes 
por segundo; duas estações 
de bombeamento; 33,2 km 
em tubulações em diâme-
tros variados de rede cole-
toras, interceptores, linha de 
recalque e emissário final. O 
efluente final, livre de carga 
poluidora e dentro dos pa-
drões determinados pela le-
gislação ambiental vigente, é 
lançado no rio Jequitibá.

Antes da obra, a sede 
municipal de Santo Antô-
nio de Jesus possuía apenas 
os quatro sistemas locais de 
esgotamento sanitário que 
atendem aos conjuntos ha-
bitacionais Providência, Urbis 
III, Zilda Arns e o bairro da 
Rádio Clube. 

M
unicípio do Recôncavo Baia-
no conhecido por suas tra-
dições artísticas e culturais, 

Santo Amaro está recebendo 
investimentos da Embasa tan-
to para ampliar a cobertura de 
esgotamento sanitário da sede 
como para melhorar o abasteci-
mento de água de algumas loca-
lidades e também do município 
de Saubara.

Na área de esgotamento, 
estão sendo investidos R$ 10,1 
milhões, com recursos do PAC 
Saneamento e próprios da 
Embasa, para ampliar o acesso 
da população aos serviços de 

coleta e tratamento em San-
to Amaro. A ação beneficiará 
22 mil habitantes, atendendo 
à sede municipal e aos bairros 
de Jericó, Canabrava, Buraco 
da Gia, Derba, Volta do Cais, 
Polivantes, Embasa (São Fran-
cisco), João Melo, Santo Amaro 
e Pitinga. O empreendimento 
contará com 17,2 km de rede 
coletora, seis estações eleva-
tórias, além de 2 km de linhas 
de recalque e emissário final.

Ampliação - A empresa 
também vai ampliar o siste-
ma de abastecimento de água 
(SAA) de Saubara para benefi-

ciar 46,8 mil moradores de oito 
localidades em Santo Amaro 
(Acupe, Itapema, São Brás e 
Bângala) e em Saubara (Sauba-
ra, Cabuçu, Bom Jesus e Monte 
Cristo). O investimento será da 
ordem de R$ 14,9 milhões.

O novo sistema aproveitará 
a água proveniente da estação 
de tratamento de água (ETA) 
de Santo Amaro, que terá sua 
capacidade de produção am-
pliada de 150 para 240 litros 
por segundo. Serão implan-
tados 33,8 km de adutora de 
água tratada e 48,3 km de 
rede distribuidora.
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Estação de tratamento de esgoto conta 
com capacidade para tratar 44 litros de 
efluentes por segundo

Oito localidades de 
Santo Amaro e Saubara 
serão beneficiadas com 

a ampliação do SAA
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CENTRO-NORTE 
e NORdeste 
M

aior município do interior 
da Bahia, Feira de Santana 
conta com um dos maio-

res investimentos em sanea-
mento do estado. Até 2014, a 
cidade contabilizará mais de 

R$ 280 milhões aplicados em 
obras de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, 
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Feira de Santana
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endimentos já concluídos, em 
andamento e em projetos a se-
rem licitados.

Uma das grandes frentes de 
trabalho da Embasa na cidade 
são as obras de esgotamen-
to sanitário. Em setembro de 
2012, foi entregue a 1ª etapa de 
obras de ampliação das bacias 
do Jacuípe e do Subaé, iniciadas 
em 2008. Mais de 127 mil mo-
radores de 25 bairros de Feira de 
Santana passaram a ser atendi-
dos com coleta, tratamento e 
destinação adequada do esgoto 
doméstico. O investimento foi 
de R$ 130,3 milhões, oriundos 
do PAC e próprios da Embasa. 
Com a obra, a cobertura do ser-
viço na sede do município subiu 
de 42% para 61%.  

A 2ª etapa da ampliação das 

bacias do Jacuípe e do Subaé 
foi iniciada em 2012, represen-
tando um investimento de R$ 
54,2 milhões, oriundos do PAC 
2 (OGU), além de recursos pró-

prios. A obra beneficiará cerca 
de 78 mil habitantes, aumen-
tando a cobertura do atendi-
mento de esgotamento do-
méstico de 61% para 75%.
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ETE de Feira de Santana
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Ipuaçu
A obra de ampliação do sistema integrado de 

abastecimento de água (SIAA) de Governador João 
Durval Carneiro, distrito de Feira de Santana conheci-
do como Ipuaçu, foi iniciada em dezembro de 2012. A 
intervenção levará água canalizada de qualidade para 
cerca de 6 mil pessoas em 18 localidades da região de 
Feira: Umbuzeiro, Fazenda Capim, Vera Cruz, Pedra 
da Canoa, Baeta, Lagoa Grande, Formosa, parte de 
Santa Rosa, Caboronga, Candeia, Santa Rosa, Ponte 
do Rio Branco, Cascalheira, Sítio do Meio, Malhador, 
Conceição, Maia e Licurioba. Além disso, a ampliação 
do SIAA reforçará o abastecimento em cinco localida-
des já atendidas pela Embasa: Brava, Ieda, Barradas, 
Gameleirinho e na própria Ipuaçu. O investimento foi 
de R$ 5,7 milhões, com recursos próprios.

Zona rural 

Além da sede municipal, as comunidades ru-
rais no entorno de Feira de Santana também vêm 
sendo beneficiadas por extensões de rede, através 
de convênios firmados entre a Embasa e a pre-
feitura de Feira. Obras concluídas em outubro de 
2011 beneficiaram cerca de 5 mil habitantes, com 
implantação de mais de 90 km em rede distribui-
dora. Investimentos de quase R$ 1,6 milhão, com 
recursos próprios da Embasa, beneficiaram as se-
guintes localidades: 

• Alto do Canuto
• Fazenda e Estrada 

Moita da Onça
• Rua Tancredo Neves
• Rua Concórdia
• Estrada da Salgada
• Fazenda Salgada Vila 

Menília - Matinha
• Formiga
• Estrada da Formiga
• Corredor de Cotá
• Salgada
• Saco de Capitão
•  Corredor Paraíso
•  Corredor de Marieta
• Lagoa da Camisa
• Corredor de Bete
• Corredor de Fagner 

Silva
• Garapa, Corredor dos 

Silva
• Corredor Lagoa da 

Nega
• Estrada de Saco do 

Capitão
• Calandro
• Estrada do Boiadeiro
• Lagoa Salgada

• Santa Rita
• Maria Quitéria
• São Roque
• Fazenda Canteiros
• Corredor de Crispim
• Fazenda Brandão
• Corredor de Antônio
• 1ª Travessa Estrada do 

Aeroporto
• Brandão
• Corredor de Eusébio - 

Jaíba
• Calango
• Fazenda Doutor
• Loteamento São Carlos 

(Humildes)
• Santa Luzia
• Mucambo
• Rasta Couro
• Genipapo II
• Alecrim Miúdo
• Camargo
• Porções - Terra Dura
• Jaqueira
• Estrada da Fazenda 

Malhada Grande (distri-
to de Tiquaruçu)
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Abastecimento
Já com relação ao abastecimen-

to, a Embasa vem realizando am-
pliações no sistema integrado de 
abastecimento de água (SIAA) de 
Feira de Santana, cuja captação é 
feita diretamente na barragem de 
Pedra do Cavalo. O SIAA contem-
pla também as sedes municipais 
de Conceição de Feira, São Gonça-
lo dos Campos, Tanquinho, Santa 
Bárbara e Santanópolis, bem como 
comunidades e áreas rurais circun-
vizinhas, atendendo a uma popu-
lação de mais de 700 mil pessoas.  
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Obras de extensão na localidade 
de Maria Quitéria, em 2012

Em 2009, a empresa con-
cluiu uma ampliação do SIAA 
com a implantação de mais de 
61 km em rede distribuidora e 
cerca de 1.800 novas ligações 
domiciliares, num investimento 
de R$ 11,6 milhões, oriundos do 
Pró-Saneamento (Caixa) e do 
governo do estado. 

Reservação Norte - No final 
de 2012, foi iniciada mais uma 
obra de ampliação do sistema de 
abastecimento de água de Feira 
de Santana. As intervenções, en-

tre elas a implantação do centro 
de reservação Norte, vão ampliar 
a oferta de água e melhorar a dis-
tribuição na área norte da sede 
municipal, beneficiando bairros 
como Jardim Cruzeiro, Campo 
Limpo, Asa Branca, Novo Hori-
zonte, Feira VI, Pampalona e Pe-
dra Ferrada. O investimento é de 
mais de R$ 48 milhões de recur-
sos do PAC 2/Saneamento e a 
previsão é de que as obras sejam 
concluídas no segundo semestre 
de 2014.

DESTAQUES FEIRA DE SANTANA
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Estação de tratamento de água de Feira de Santana
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(Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Terra Nova e Teodoro Sampaio)
 SIAA Amélia Rodrigues

E
stão em andamento as obras 
de ampliação do sistema in-
tegrado de abastecimento de 

água (SIAA) de Amélia Rodrigues, 
que vão beneficiar, além de Amélia 
Rodrigues, as sedes municipais de 
Conceição do Jacuípe, Coração de 
Maria, Terra Nova e Teodoro Sam-
paio, com um investimento de R$ 
41,1 milhões, provenientes do PAC 
2 (BNDES) e Embasa. A obra bene-
ficiará mais de 90 mil habitantes. 

A execução da obra vai pos-
sibilitar o aumento da ofer-
ta de água no sistema de 92,7 
para 260 litros por segundo. O 
investimento prevê a implan-
tação de captação derivada do 
canal de água bruta do sistema 
da barragem de Pedra do Cava-
lo, de adutora com 115 km de 
extensão e de 10 estações de 
bombeamento. A Embasa tam-
bém vai ampliar a estação de 

tratamento de água de Amélia 
Rodrigues, dotando-a de uma 
estação de tratamento de lodo 
residual. Na parte de distribui-
ção do SIAA, está prevista a 
construção de cinco reservató-
rios apoiados com capacidade 
entre 50 e 500 m³, 13 reser-
vatórios elevados e a reforma 
de dois reservatórios apoiados, 
além da implantação de 2.918 
novas ligações domiciliares.
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Vista aérea da barragem 
de Pedra do Cavalo
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E
stão em andamento as obras 
de ampliação do sistema in-
tegrado de abastecimento de 

água (SIAA) de Santo Estevão, 
que vai beneficiar, além de Santo 
Estêvão, as sedes municipais de 
Anguera, Ipecaetá e Serra Preta, 
com um investimento de mais 
de R$ 28 milhões, com recursos 
do PAC 2 (BNDES), próprios e do 
governo do estado, beneficiando 
mais de 115 mil habitantes.  

A execução da obra vai pos-
sibilitar o aumento da oferta de 
água no sistema e prevê a im-
plantação de nova captação, 
adutora de água bruta com 9,8 
km de extensão e duas esta-
ções de bombeamento de água 

bruta, ampliação da estação de 
tratamento de água existente 
em Santo Estêvão, e construção 
de um reservatório elevado de 
300 m³, além de uma estação 
de tratamento de lodo da ETA. 
Na parte de distribuição do SIAA, 
está prevista a implantação de 
sete reservatórios apoiados com 
capacidade entre 50 e 500 m³, 
cinco reservatórios elevados 
com capacidade entre 25 e 150 
m³, oito estações elevatórias, 
mais de 80 km de adutora, 31,2 
km de rede de distribuição, além 
da implantação de 1.553 novas 
ligações domiciliares

Emergencial - A 1ª etapa da 
ampliação do SIAA, no valor de 

R$ 2,5 milhões, consistiu na cons-
trução de estação elevatória, am-
pliação de estação de tratamento, 
substituição de motor-bomba e 
outros equipamentos para garan-
tir maior captação na barragem 
de Pedra do Cavalo. A vazão de 
água aumentou em 40%, com a 
produção saltando de 100 para 
140 litros por segundo.

Na 2ª etapa da ampliação do 
sistema, a Embasa  executou 
serviços de melhoria na adutora, 
nos trechos entre o reservatório 
apoiado de Serra Preta/Anguera 
e Areias e entre Santo Estêvão e 
Sítio do Aragão, garantindo ain-
da reforço no fornecimento de 
água para o povoado de Paiaiá.

Santo Estêvão
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(Anguera, Ipecaetá e Serra Preta)
Estação de tratamento de água do 
SIAA de Santo Estêvão foi ampliada 
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D
esde o colapso da barragem 
Andorinha II, em janeiro de 
2012, os moradores estavam 

sendo abastecidos por carros-
-pipa. Uma obra emergencial, 
concluída em agosto do mes-
mo ano, impediu que sete mil 
pessoas deixassem de receber 
água tratada e canalizada. Foi 
implantada uma adutora de 68 
km ligando o sistema de abas-

tecimento do município à bar-
ragem de uma mineradora no 
distrito de Pilar, no município de 
Jaguarari. O investimento de R$ 
6,5 milhões foi realizado com 
recursos próprios da Embasa.

A ampliação do SIAA de Se-
nhor de Bonfim possibilitará a 
operação do sistema de abas-
tecimento de água de Andori-
nha, que também está sendo 

ampliado. A obra contará com 
implantação de adutora com 
48,5 km de extensão, dois re-
servatórios, 23,1 km de rede 
de distribuição e 572 ligações 
domiciliares. Realizada com 
recursos oriundos do BNDES 
(FAT) e próprios da Embasa, 
com investimento da ordem de 
R$ 13,3 milhões, a obra benefi-
ciará 9.269 habitantes.

Em maio de 2013, a Embasa 
concluiu a obra emergencial, no 
valor de R$ 1,2 milhão, que ligou 
o sistema de abastecimento de 
água de Senhor do Bonfim ao 
sistema (SAA) de Jaguarari, cujos 
mananciais que abastecem a ci-
dade (barragens da Fonte Velha e 
de Bendó) entraram em colapso. 
Cerca de 13 mil habitantes foram 
beneficiados. A ação representou 
uma parte da obra do SIAA de 
Ponto Novo a Senhor do Bonfim.

Andorinha
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Dona Dolores foi uma das 
moradoras beneficiadas com a 
conclusão da obra emergencial 
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Trecho de  adutora entre o SAA de
Senhor do Bonfim e o SAA de Jaguarari

A mais grave estiagem dos últi-
mos 60 anos na Bahia reduziu 
drasticamente a disponibilida-

de de água das barragens do Prata 
e do Aipim, mananciais que abas-
tecem cidades e localidades da re-
gião de Senhor do Bonfim. 

A obra do sistema integrado 
de abastecimento de água (SIAA) 
que atenderá a esta região, inicia-
da pela Embasa em 2010, além da 
integração da barragem de Ponto 
Novo, manancial com maior volu-
me acumulado, prevê a ampliação 
das estruturas de captação, adu-
ção, tratamento e distribuição de 
água. Esta ação, com investimen-
to total de R$ 60,4 milhões, vai 
garantir o atendimento às sedes 
municipais de Senhor do Bonfim, 
Jaguarari, Itiúba e Andorinha (ver 
box ao lado).

A intervenção também benefi-
ciará as localidades de Carrapichel, 
Igara, Estiva, Catuni, Olhos d’Água, 
Cajueiro, Aroeira, Quicé, Tanqui-
nho e Tijuaçú (Senhor do Bonfim) 
e os povoados de Riacho do Mu-
lungu, Carrapato, Fazenda Fecha-
da, Moçoroca, Morrinho, Cabeça 
de Vaca, Várzea Formosa, Enge-
nheiro Rômulo Campos, Vila Ju-
curici, Varzinha das Olarias, Ponta 

Branca, Alto Lindo, Lagoa Eugênia 
e Brito (Itiúba).

O sistema será dotado de adu-
tora com 115 km de extensão, 
nove reservatórios e sete estações 
de bombeamento. A execução 
contempla, ainda, a ampliação da 
estação de tratamento de água e 
da rede de distribuição, que terá 
87 km de extensão. Também es-
tão previstas a implantação de 
uma estação de tratamento de 
lodo residual e 2.277 novas liga-
ções domiciliares.

Senhor do Bonfim

Obra emergencial 
 Com R$ 38,3 milhões in-

vestidos na primeira fase, onde 
foram implantados 94,5 km de 
adutora, em abril de 2013, a 
Embasa concluiu, em regime de 
emergência, os 4,5 km de adu-
tora que restavam para ligar a 
barragem de Ponto Novo até a 
estação de tratamento de água 
de Senhor do Bonfim. Também 
foram finalizadas quatro esta-
ções de bombeamento. 

A obra, no valor de R$ 6,9 mi-
lhões, garantiu a continuidade 
do serviço de abastecimento de 
água nos municípios de Senhor 
do Bonfim e Jaguarari, que en-
frentavam um severo raciona-
mento de água.

Em outubro de 2013, foi as-
sinada a ordem de serviço para 
iniciar a última etapa das obras 
de ampliação do sistema. Orça-
da em R$ 15,1 milhões, esta eta-
pa será realizada com recursos 
provenientes do BNDES (FAT) e 
próprios da Embasa.
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Trecho da adutora entre a barragem de Ponto 
Novo e o SAA de Senhor do Bonfim

Pequenas 
localidades 

também serão 
beneficiadas
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Esgotamento 
Em agosto de 2013, 

foi assinada a ordem de 
serviço para a implanta-
ção do sistema de esgo-
tamento sanitário (SES) 
de Jacobina. Ao todo, as 
primeira e segunda eta-
pas das obras envolvem 
investimentos da ordem 
de R$ 50,5 milhões, com 
recursos do governo do 
estado, Programa Pró-
-Saneamento (Caixa) e 
PAC 2/Saneamento, be-
neficiando mais de 50 
mil habitantes.

O empreendimento 
compreende o assenta-
mento de 80,2 km de 
rede coletora, estações 
de tratamento e de bom-
beamento, emissário fi-
nal, interceptores e linhas 
de recalque, além da re-
alização de 11.845 liga-
ções domiciliares, o que 
equivale a 70% de aten-
dimento nas áreas ocu-
padas da sede municipal.

Atualmente, parte da 
cidade dispõe de um siste-
ma de rede coletora com 
pouco mais de seis mil 
ligações, que é operado 
pela prefeitura municipal 
e lança os esgotos, sem 
tratamento, no canal do 
rio Itapicuru, no trecho que 
corta as ruas do centro da 
cidade. O projeto de im-
plantação de SES na sede 
municipal prevê a integra-
ção dessa rede ao sistema.
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C
onhecida como Cidade do 
Ouro, localizada a 330 km de 
Salvador, Jacobina é abasteci-

da a partir de quatro mananciais: 
barragens do Cuia, Itapicuruzinho, 
Cachoeira Grande e Rio do Ouro. A 
água é tratada em duas estações de 
tratamento (ETAs) distintas. 

Em função de uma forte es-
tiagem que atingiu a região, entre 
2008 e 2009, reduzindo signifi-
cativamente os mananciais locais, 
sendo o mais grave o de Itapicu-
ruzinho, a Embasa investiu R$ 9 
milhões, com recursos próprios, 
no reforço ao sistema de Jacobina, 
com a interligação da barragem de 
Cachoeira Grande ao município. As 
obras contemplaram a constru-
ção de 23 km de adutora de água 
bruta, além de dois reservatórios e 
uma estação elevatória. 

Para regularizar definitivamente 
o abastecimento de água na região, 
a Embasa iniciou, ainda em 2009, 
as obras de implantação do sistema 
integrado de abastecimento de água 
(SIAA) para atender aos municípios 
de Jacobina, Saúde e Caém, além 
dos povoados de Itacurubi, Itapicuru, 
Canabrava, Pilões, Amorosa, Paiaiá, 

Rio das Pedras, Paulista,  Jenipapo, 
Serra Branca e Quebra-Coco, be-
neficiando mais de 118 mil pesso-
as. Com captação na barragem de 
Pindobaçu, o SIAA terá 74 km de 
adutora, quatro estações elevató-
rias, três reservatórios, uma estação 
de tratamento e uma rede de distri-
buição de 49,9 km. O investimento 
total será de R$ 31,3 milhões, com 
recursos do governo federal, do go-
verno estadual e da Embasa.

Emergencial - Após paralisa-
ção da obra em 2011, duas etapas 
já foram executadas de forma 
emergencial em função da pior 
estiagem dos últimos 60 anos. A 
primeira, concluída em agosto de 
2012, levou água da barragem de 
Pindobaçu até a ETA da cidade 
de Saúde. Em março de 2013, foi 
concluída outra etapa emergen-
cial, no valor de R$ 6,5 milhões, 
que está levando água da mes-
ma barragem até a ETA de Jaco-
bina. A ação reforçou a oferta de 
água para a cidade, acrescentan-
do cerca de 120 litros por segun-
do ao sistema. 

Em sua última fase, a obra do 
SIAA compreende a conclusão da 
estação de tratamento de água e 
da estação de tratamento de lodo 
em Pindobaçu, a execução de de-
rivação da adutora principal para 
vários povoados, além de exten-
são de rede distribuidora e liga-
ções domiciliares.

Novas localidades - Entre 2012 
e 2013, a Embasa também inves-
tiu cerca de R$ 1,4 milhão, com re-
cursos próprios, no atendimento a 
novas localidades, com ampliação 
da rede distribuidora, beneficiando 
cerca de 2.500 habitantes de Pau 
Ferro, Soropó, Velame de Cima, 
Velame de Baixo, Lagoa do Peixe, 
Lagoa de Antônio Sobrinho, Ma-
lhadinha de Fora, Malhadinha de 
Dentro, Baraúnas, Cajazeiras, Ca-
choeira Grande e Queimadas. 

No final de 2013, foi dada a 
ordem de serviço para a implan-
tação de 8 km de rede para levar 
água para cerca de 270 habitan-
tes do povoado de Sargento, com 
investimento de R$ 378 mil, com 
recursos próprios. 

Para regularizar 
o abastecimento 

de água na região, 
foi iniciada a 

implantação do 
SIAA para atender 
aos municípios de 

Jacobina, Saúde 
e Caém, além de 

diversos povoados, 
beneficiado mais de 

118 mil pessoas.

Jacobina
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Trecho de adutora entre a barragem de 
Pindobaçu e a ETA de Jacobina
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N
este município, a Embasa opera a sede e a lo-
calidade de Jenipapo. O sistema de abasteci-
mento de água é composto de captação no rio 

Paiaiá, rio Cardoso e riacho Buraco, além de adu-
tora com 13,9 km de extensão, quatro estações 
elevatórias, estação de tratamento, três reserva-
tórios e uma rede de distribuição de mais de 23 
km. Como consequência da estiagem durante o 
ano de 2012, estes mananciais entraram em co-
lapso, prejudicando o abastecimento do municí-
pio, que passou a ser atendido por carros-pipa.

Em caráter emergencial, a Embasa concluiu, 
em agosto de 2012, a implantação do sistema de 
captação e adução de água bruta da barragem de 

Pindobaçu e sua integração ao sistema de abas-
tecimento de água do município. O investimento, 
de aproximadamente R$ 450 mil, foi uma alter-
nativa para garantir a continuidade do forneci-
mento de água tratada e canalizada na cidade, no 
caso de colapso da barragem do Paiaiá por causa 
da estiagem. 

O SAA foi projetado para captar e aduzir 18 
litros por segundo. A partir de janeiro de 2013, 
com a recarga dos rios Paiaiá e Cardoso, o SAA 
de Saúde voltou a ser abastecido de forma re-
gular. A obra posteriormente atenderá o sistema 
integrado de abastecimento de água de Saúde, 
Caém e Jacobina.

Saúde

A sede municipal de Itabera-
ba conta com investimento 
de R$ 60 milhões, com re-

cursos do PAC (MCidades) e da 
Embasa, em obras de comple-
mentação do sistema de esgo-
tamento sanitário (SES). 

A estrutura prevista pelo 
empreendimento contempla 
17.604 ligações intradomicilia-
res, beneficiando mais de 74 
mil habitantes. Serão implanta-
dos 163,9 km de redes coletoras 
convencionais e auxiliares, 44 
km de ramais prediais, 9,3 km 
de interceptores, quatro esta-
ções elevatórias de esgoto, 5,6 
km em linhas de recalque, uma 
estação de tratamento de es-
goto e um emissário terrestre 
final, que lançará o efluente tra-
tado no rio Piranhas. 

Na área de abastecimento, 
encontra-se aprovado no Mi-
nistério das Cidades projeto de 
ampliação do sistema integra-
do de abastecimento de água 
(SIAA) de Itaberaba, com inves-
timento de R$ 123,4 milhões, 
com recursos do PAC 2. O SIAA, 
com captação no rio Paraguaçu, 
abastece as cidades de Itabera-
ba, Ruy Barbosa, Macajuba, Bai-
xa Grande e povoados, e já se 
encontra no limite de operação. 
O projeto, que beneficiará mais 
80 localidades desses municí-
pios, prevê a ampliação da es-
tação de tratamento de água, a 
implantação de sete reservató-
rios e a reforma dos existentes, 
substituição de 500 metros de 
adutora de água tratada e mais 
de 40 km de rede de distribui-
ção, além de implantação de 
cerca de 31 km de rede para no-
vas ligações.

E
m setembro de 2013, foi assinada a ordem de serviço para iniciar 
a implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) de Ira-
quara. Orçada em R$ 6,9 milhões, a obra será realizada por meio 

de parceria entre a Embasa e a Funasa, beneficiando uma população 
de 5,6 mil habitantes da sede municipal. O empreendimento conta-
rá com a implantação de 19 km de rede coletora, três estações ele-
vatórias, uma estação de tratamento e 1.788 novas ligações domici-
liares. Também estão previstos um emissário final com 347 metros, 
5,6 km de ramal predial e 2,2 km de linha de recalque. 

ItaberabaIraquara
Fo

to
: J

os
é 

N
um

es
/A

ce
rv

o 
Em

ba
sa

Adutora entre barragem de 
Pindobaçu e o SAA Saúde

E
m dezembro de 2013, cerca de 800 moradores das localida-
des de Barra, Caldeirãozinho e Patos, situadas no município 
de Caldeirão Grande, começaram a receber água tratada e de 

qualidade pela primeira vez. A conquista só foi possível graças a 
uma obra da Embasa, que implantou, com recursos próprios, mais 
de 25 km de rede para trazer a água da barragem de Ponto Novo. 
O empreendimento também contemplou a instalação de estação 
elevatória e reservatório com capacidade para armazenar 10 m³ de 
água. O investimento total alcançou R$ 430 mil e representou um 
grande alívio para a população beneficiada, que sempre dependeu 
de fontes alternativas de abastecimento.

Também foram beneficiadas as localidades de Quixaba de São 
Miguel, Castelo, Ouricuri e Quixabinha. O investimento de aproxi-
madamente R$ 300 mil implantou 18,9 km de redes, atendendo 
a 114 famílias.

Caldeirão Grande
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N
este município, em 2013, a extensão de 64 km de rede distri-
buidora levou água canalizada e de qualidade para os povoa-
dos de Alto Mandacaru, Malhado, Embu/Quixaba, Muriçoca, 

Queimada do Moleque, Serrote do Meio, Alto do Capim, Lagoa 
da Barra, Monte Cruzeiro, Falhado, Ouricuri e Pedra D’Água. O in-
vestimento de R$ 1,7 milhão, com recursos próprios, beneficiou 
3,2 mil habitantes.

Quijingue
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O sistema integrado de abas-
tecimento de água (SIAA) 
de Mulungu do Morro aten-

de também à cidade de Souto 
Soares e aos povoados de Vár-
zea do Cerco e Chicão, além 
das comunidades de Segredo 

e Quixaba. A Embasa investiu 
cerca de R$ 24 milhões, com re-
cursos próprios e do programa 
Pró-Saneamento (Caixa), na im-
plantação da obra, que envolveu 
a construção da barragem do rio 
Tijuco e o assentamento de 56,4 

km de adutora, três reservató-
rios e 30 km de rede de distri-
buição. Também foi construída 
uma estação de água (ETA) com 
capacidade para tratar 70 litros 
por segundo. A ação beneficiou 
cerca de 37 mil moradores.

Mulungu do Morro e Souto Soares

L
ocalizado na microrregião de 
Irecê, o município de cerca de 
37 mil moradores passou a re-

ceber água doce nas torneiras em 
outubro de 2012, quando entrou 
em operação a adutora de água 
tratada que, interligada à Adu-
tora do Feijão, está abastecendo 
a cidade com água da barragem 
de Mirorós. A ação teve investi-
mento de R$ 26,4 milhões, com 
recursos do Proágua. Foram im-
plantados 63 km de tubulações, 
entre a estação de tratamento 

de Ibititá e a sede de Cafarnaum, 
três estações de bombeamen-
to e cinco reservatórios. Com o 
empreendimento, passaram a 
contar com água tratada mais 
nove comunidades rurais dos 
municípios de Lapão, Cafarnaum 
e Canarana: Volta Grande, Barri-
guda, Lagoa de Dentro, Baixa do 
Vigário, Volta do Angico, Lagoa 
do Zeca, Baixa Verde, Mato Ver-
de e Largo do Miranda, sendo as 
quatro últimas remanescentes 
de quilombos.
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Barragem do rio Tijuco
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S
ituada a 478 km de Salvador, 
Irecê é a principal cidade da 
microrregião composta por 19 

municípios. Desses, sete passa-
ram a ser abastecidos pela Adu-
tora do São Francisco, maior obra 
de abastecimento de água do 
PAT, um investimento de R$ 188 
milhões (ver pág 13). 

Em fevereiro de 2013, foi inicia-
da a implantação de linhas princi-
pais de distribuição para melhorar o 
abastecimento de água no municí-
pio. Os recursos aplicados na obra, 
cerca de R$ 2,26 milhões, fazem 
parte dos investimentos no siste-
ma adutor do São Francisco. Foram 
implantados 10 km de tubulações 
e construído um novo reservatório. 
Com as novas linhas principais, os 
bairros Vila Esperança, Recanto das 
Árvores, Vivendas, Esagri, Coopire-
cê e Arnóbio Batista terão sua oferta 
de água ampliada.

Esgotamento - A Embasa está 
buscando recursos para implantar 
o sistema de esgotamento sani-
tário (SES) na sede de Irecê, com 
previsão de investimento da or-
dem de R$ 89 milhões.

Irecê 

Obras de melhoria no abastecimento de água de Irecê



50 EMBASA em Revista 2014 EMBASA em Revista 2014 51

O
bras de implantação do siste-
ma de esgotamento sanitário 
(SES) do município envolvem 

recursos de R$ 9,6 milhões, oriun-
dos do PAC 2 (OGU/Funasa) e da 
Embasa. A estrutura prevista pelo 

empreendimento beneficiará mais 
de 16 mil habitantes da sede muni-
cipal e contempla a implementa-
ção de 4.629 ligações domiciliares, 
26,6 km em rede coletora, duas 
estações elevatórias e uma esta-

ção de tratamento, dentre outros 
equipamentos. Após tratamento 
adequado, o efluente será lança-
do no riacho da Vitória, dentro dos 
padrões de qualidade exigidos pela 
legislação ambiental vigente.

Baixa Grande

C
om investimento total de R$ 40,6 milhões, a 
Embasa executará a obra de implantação do 
sistema de esgotamento sanitário da sede mu-

nicipal de Ipirá. 
A estrutura prevista pelo empreendimento 

para atender a 10.113 ligações domiciliares, be-
neficiando mais de 54 mil habitantes da sede 
municipal, contará com 83,9 km de rede coleto-
ra, 40,4 km de ramais prediais, mais de 3 km em 
interceptores, cinco estações elevatórias de es-
goto, 5,6 km em linhas de recalque, uma estação 
de tratamento de esgoto, além de emissário final, 
que lançará o efluente tratado no riacho do Sos-
sego, dentro dos padrões de qualidade exigidos 
pela legislação ambiental vigente.

Ipirá

N
o final de 2008, foram con-
cluídas as obras de ampliação 
do sistema de abastecimento 

de água (SAA) da sede municipal, 
beneficiando uma população de 
mais de 20 mil pessoas, com in-
vestimento de R$ 370 mil. A am-
pliação fez parte do Programa de 

Recuperação de Sistemas Críti-
cos, com a implantação de 1.500 
metros de adutora, após perfura-
ção de um poço pela Companhia 
de Engenharia Ambiental e Re-
cursos Hídricos da Bahia (Cerb).

Com relação ao esgotamen-
to, a Embasa está dando conti-

nuidade à obra de implantação 
do sistema de esgotamento 
sanitário (SES) da sede do mu-
nicípio, iniciada pela Codevasf. 
Os recursos, na ordem de R$ 3,9 
milhões, serão repassados pela 
companhia, com contrapartida 
financeira da empresa.

Morro do Chapéu

A Embasa concluiu, na sede de Miguel Calmon, 
as obras de recuperação e ampliação do siste-
ma de esgotamento sanitário local, no final de 

2012. A obra representou um investimento, com 
recursos próprios, de R$ 1,9 milhão, possibilitando 
que mais de 3.600 moradores passassem a ter 
acesso ao serviço de coleta, tratamento e destina-
ção final adequada dos esgotos domésticos. 

Além de eliminar pontos de esgoto a céu aber-
to em diversos bairros, a Embasa recuperou cerca 
de 700 ligações domiciliares, as estações de bom-
beamento e a estação de tratamento local. Foram 
implantados, ainda, 14,6 km de rede coletora, uma 
nova estação de bombeamento e executadas mais 
de 1.200 novas ligações domiciliares. 

Miguel Calmon
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Embasa está dando continuidade à obra de 
implantação do SES na sede municipal
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N
o município de Antônio Gonçalves 
foi inaugurado, no início de 2010, 
o sistema de abastecimento de 

água  (SAA) que atende às localidades 
rurais de Caldeirão do Mulato, Jiboia, 
Brejo do Coelho, Fazenda Carminha, 
Santana, Poço d’Água, Macaco Atra-
vessado e São João. Antes, as comu-
nidades não tinham acesso à água ou 
eram abastecidas de forma alternati-
va, através de chafarizes.

Mais de nove mil pessoas foram be-
neficiadas com a construção da obra, 
que contou com uma adutora de 39 
km, estações elevatórias e uma esta-
ção de tratamento, três reservatórios, 
13,5 km em rede de distribuição e mais 
de 500 ligações domiciliares. O valor 
do investimento foi de R$ 3,4 milhões, 
com recursos do governo do estado.

Foram investidos R$ 3,1 milhões 
na ampliação do sistema

E
m janeiro de 2014, foi assina-
da a ordem de serviço para o 
início das obras de implanta-

ção do sistema de esgotamento 
sanitário (SES) da sede de Jere-
moabo. Orçado em R$ 8,3 mi-

lhões, o empreendimento será 
realizado com recursos próprios 
da Embasa e da Codevasf, be-
neficiando uma população de 
3,9 mil habitantes no município. 
O investimento prevê a implan-

tação de 22,5 km de redes e ra-
mais, 2,8 km de linha de recal-
que, cinco estações elevatórias 
e uma estação de tratamento. 
Os efluentes tratados serão lan-
çados no rio Vaza-Barris.

Jeremoabo

Antônio Gonçalves
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(Biritinga, Teofilândia, Lamarão, Retirolândia, Barrocas)
SIAA Serrinha-Conceição do Coité

M
ais de 330 mil habitantes de 
sete cidades do Território do 
Sisal, região que atravessou 

uma das mais severas estiagens 
dos últimos 60 anos, foram bene-
ficiados pela ampliação do sistema 
integrado de abastecimento de 
água (SIAA) de Serrinha. A obra au-
mentou em 50% a vazão da água 
distribuída, melhorando significa-
tivamente o abastecimento nas 
cidades de Serrinha, Conceição do 
Coité, Biritinga, Lamarão, Teofilân-
dia, Retirolândia e Barrocas.

Também foram beneficiadas 
as localidades de Camiranga, Bela 
Vista, Saquinho, Chapada, Ma-

A obra aumentou 
em 50% a 

vazão da água 
distribuída, 

melhorando 
significativamente 
o abastecimento 
nessas cidades.
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lhada do Alto, Subaé, Mato Fino, 
Mato Grosso (Serrinha), Aroeira, 
Bandiaçu, Altinho da Vargem, To-
boleiro, Fazenda Correia, Pinda, 
Santa Cruz, Goiabeira, Juazeirinho, 
Açude Itaranti, Lajinha, Caruaru, 
Santa Rosa, Santa Rosa II (Con-
ceição do Coité), Jitaí, Bom Gosto 
(Barrocas) e Jiboia (Retirolândia).

Com a ampliação, concluída 
em abril de 2013, o SIAA de Ser-
rinha-Coité passou a captar 450 
litros de água por segundo em 17 
poços profundos, graças à perfu-
ração e montagem de mais cinco 
poços, à instalação de adutora 
com maior diâmetro e à constru-

ção de estações de bombeamen-
to e de reservatórios. O inves-
timento foi de R$ 47,7 milhões, 
com recursos do PAC (BNDES) e 
da Embasa.

Foram investidos R$ 47,7 
milhões na ampliação do SIAA
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S
ituada a 270 km de Salvador, 
a cidade de Tucano é mais 
conhecida pela proximida-

de com a estância hidromineral 
de Caldas do Jorro, onde aflora 
a água de uma fonte termal que 
é famosa em todo o país pelas 
suas propriedades medicinais. 
A população da sede munici-
pal, cerca de 12,9 mil pessoas, 

passou a contar, em 2010, com 
sistema de esgotamento sani-
tário (SES). A obra, que teve in-
vestimento da ordem de R$ 8,4 
milhões, com recursos do PAC 
(OGU) e próprios, envolveu a 
implantação de mais de três mil 
ligações intradomiciliares, esta-
ção elevatória, linha de recalque 
e estação de tratamento. Foram 

implantadas ainda 14,1 km de 
rede convencional, 9,1 km de 
rede condominial, 3 km de in-
terceptores, estação elevatória, 
além de tratamento através de 
digestor anaeróbio de fluxo as-
cendente (Dafa), duas lagoas de 
tratamento e disposição final do 
efluente tratado por meio de 
emissário no riacho do Salobro.

D
urante mais de dez anos, a po-
pulação de Euclides da Cunha, 
no sertão baiano, conviveu com 

a escassez de água nas torneiras. O 
sistema de abastecimento era defi-
citário, com vazão insuficiente para 
atender à demanda, obrigando os 
moradores da cidade a construirem 
grandes reservatórios para armaze-
nar a maior quantidade possível de 
água, nos raros períodos em que o 
fornecimento acontecia. Em 2008, 
a Embasa concluiu a primeira in-
tervenção de ampliação do siste-
ma de abastecimento da cidade, 
beneficiando 41 mil habitantes da 
sede e dos povoados de Barrigu-
da, Lagoa do Limoeiro, Melancia, 
Usinas e Ruilândia, que passaram 
a contar com fornecimento regu-
lar de água tratada em suas casas. 
Na ocasião, foram investidos R$ 
683 mil, com recursos próprios, 
através do Programa de Recupe-
ração de Sistemas Críticos.

Tucano Euclides da Cunha

Como solução 
definitiva do 

abastecimento de água 
na cidade, estão sendo 
investidos cerca de R$ 

5,5 milhões em sua 
ampliação, ligando o 

sistema local ao SIAA 
de Tucano.
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Com investimento de R$ 8,4 milhões, a população passou a contar 
com coleta, tratamento e destinação adequada do esgoto doméstico

Um novo poço foi instalado e 
as estações elevatórias de água 
bruta e água tratada foram amplia-
das, aumentando a vazão do siste-
ma em cerca de 32%, melhorando 
a qualidade de vida das pessoas.

No mesmo ano, a Embasa, 
em parceria com a Cerb, am-
pliou a rede distribuidora, levan-
do água canalizada para as loca-
lidades de Santo Antônio, Jiló, 
Alecrim, Zumbi de Baixo, Maca-
co, Sobem e Queimada Grande. 
Com investimento de R$ 535,3 
mil, cerca de 1,5 mil habitantes 
foram beneficiados.

Como solução definitiva do 
abastecimento de água em Eucli-
des da Cunha, a empresa está in-
vestindo cerca de R$ 5,5 milhões, 

Estação de tratamento de esgoto 
de Euclides da Cunha
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E
m janeiro de 2012, cerca de seis mil habitantes 
da sede municipal de Pedro Alexandre e dos 
distritos de Malhada Nova, Lagoa dos Porcos e 

Ponta da Serra, além dos povoados de Lagoa Es-
condida e Lagoa do Mato, no município de Jere-
moabo, passaram a receber quantidade suficiente 
de água tratada e canalizada em suas casas, dando 
adeus a vários anos de sofrimento por causa da es-
cassez da oferta. Antes da conclusão desta obra, a 
população local era abastecida por água comprada, 
pela Embasa, da companhia de saneamento do es-
tado de Sergipe. 

A construção do sistema integrado de abaste-
cimento, no valor de R$ 12 milhões, com recursos 
do Proágua, foi possível graças a perfuração de um 
poço profundo, de 400 metros, com vazão de 286 
mil litros de água por hora. A obra também contou 
com a implantação de 70,5 km de adutora, até a 

Pedro Alexandre População passou a ser 
abastecida de forma regular

sede municipal, e de 13,5 km de rede distribuidora, 
para complementar tanto a sede de Pedro Alexan-
dre como as localidades rurais deste município e de 
Jeremoabo. Ainda compõem o sistema três esta-
ções elevatórias e uma caixa de reunião no trecho 
conhecido como Poço da Tranqueira.

Poços foram instalados para aumentar 
a quantidade de água no sistema

com recursos do PAC, na amplia-
ção do abastecimento do municí-
pio, ligando o sistema de abasteci-
mento local ao sistema integrado 
de abastecimento de  água (SIAA) 
de Tucano. A obra contará com a 
implantação de 14,2 km de aduto-
ra e uma estação elevatória.

Esgotamento - Em janeiro de 
2012, foi concluída a implanta-
ção do sistema de esgotamento 
sanitário da sede de Euclides da 
Cunha. A obra, no valor de R$ 9,2 
milhões, com recursos próprios 
da Embasa, beneficiou cerca de 
7,375 habitantes. Foram implan-
tados 30,3 km de rede coletora, 
além de uma estação de trata-
mento, emissário com 42 metros 
e 2.495 ligações intradomiciliares.
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OESTE

C
idade polo do oeste da Bahia, 
Barreiras vem recebendo o 
maior investimento em sa-

neamento básico da sua história. 
Por meio da obra de ampliação do 
sistema de esgotamento da sede 
municipal, no valor total de R$ 109 
milhões de investimento, com re-
cursos próprios e financiamento, a 
Embasa está expandindo o acesso 
da população à coleta e ao trata-
mento adequado dos esgotos de 
suas casas. Ao final, a cobertura da 
rede chegará a 70% da sede, be-
neficiando cerca de 91 mil pessoas. 

E os resultados do investimen-
to já estão nas ruas. Além do Cen-
tro Comercial, bairros como Vila 
Rica, Vila dos Funcionários, Vila 
Amorim e parte do São Pedro fo-

BARREIRAS
ram os primeiros, nesta ampliação, 
a contar com a prestação do servi-
ço antes mesmo de toda a obra ser 
concluída, pois se encontram em 
topografia e proximidade favorável 
para que os esgotos coletados se-
jam enviados até a estação de tra-
tamento do Centro Histórico. 

Com a conclusão total da 1ª 
etapa das obras, também serão 
beneficiados os bairros de Bela 
Vista, Cascalheira, Flamengo, Ban-
deirantes, Novo Horizonte, Jar-
dim Ouro Branco, Jardim Sandra 
Regina, Renato Gonçalves, Aratu, 
Morada da Lua, Loteamento São 
Paulo, Ribeirão, Antônio Geraldo, 
Recanto dos pássaros, Mimosinho, 
Vila Nova, Sombra da Tarde, Santa 
Luzia, Loteamento Rio Grande e JK. 

Na área de abastecimento, a 
Embasa vem trabalhando para 
acompanhar o crescimento urba-
no, principalmente através de ex-
tensões de rede para novas loca-
lidades e povoados. Em Barreiras, 
desde 2007, mais de 50 mil pes-
soas da sede municipal já tiveram 

acesso à água canalizada e de qua-
lidade, beneficiando novos bairros 
como Conquista e Arboredo I e II. 

Para abastecer toda a cidade, 
principalmente no período de es-
tiagem, a Embasa investiu cerca 
de R$ 670 mil na substituição de 
equipamentos na captação e na 
estação de tratamento de água 
(ETA), o que aumentou em 21% 
a vazão total de água distribuída, 
com capacidade para distribuir 30 
milhões de litros por dia para aten-
der a 42 mil imóveis. Somente no 
último ano, houve um aumento de 
7% no número de novas ligações, 
com 2,7 mil novas famílias bene-
ficiadas. Recursos da ordem de R$ 
400 mil foram investidos em me-
lhorias operacionais no sistema. 

Estão sendo 
investidos R$ 109 

milhões no sistema 
de esgotamento de 
Barreiras, um dos 

maiores investimentos 
em saneamento do 

estado.
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Além do Centro Comercial, bairros como Vila Rica, Vila dos 
Funcionários, Vila Amorim e parte do São Pedro já estão 

sendo beneficiados com a obra

Assistentes sociais orientam a população para a 
ligação do imóvel à rede pública coletora de esgoto
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Luís Eduardo Magalhães

Zona rural
 Já na zona rural, nos últimos sete 
anos, foram investidos R$ 3,4 mi-
lhões para levar água para mais 
de 20 povoados, a exemplo de 
Angélica Ayres, Barreiras Norte, 
Buritis I e II, Conquista, Mucambo, 
Nanica, Riachinho e comunidades 
do Cinturão Verde (Baixão, Cana-
brava, Boqueirão do Rodrigues, 
Boqueirão do Justino, Arraial da 

Penha, Mantiqueira, Palmeiras, 
Correio, Brejo Novo, Bom Jesus, 
Barra da Água Vermelha e Tábua 
de Água Vermelha). Somente em 
2013, foi investido cerca de R$ 1 
milhão para a construção e opera-
ção do sistema de abastecimento 
para levar água para 2 mil pessoas 
dos povoados do Mucambo, Serra 
Talhada e Prata. 

A sede do município é atendida pelo sistema local 
de abastecimento de água, composto por quatro 
poços, 4,9 km de adutora, 87 km de rede de distri-

buição, uma estação elevatória e três reservatórios com 
capacidade total de 1.800 m³, atendendo a cerca de 57 
mil pessoas.  A Embasa realizou melhorias no sistema, 
no valor total de R$ 1,4 milhão. Em 2009, foi constru-
ído um reservatório com capacidade de 500 m³ e, em 
2011, perfurado um novo poço, possibilitando um in-
cremento de vazão de 300 m³/h.

Na segunda maior cidade do oeste da Bahia, a Em-
basa iniciou a operação do sistema de esgotamento 
sanitário (SES), sendo que sua implantação deve aten-
der inicialmente a cerca de 7 mil ligações domiciliares, 
beneficiando aproximadamente 30 mil pessoas com 
coleta e tratamento de esgotos. A obra contou com 
recursos de R$ 31,9 milhões, do Programa de Revitali-
zação do São Francisco, e foi executada pela Codevasf.

Fo
to

: H
eb

er
t R

eg
is

/A
ce

rv
o 

Em
ba

sa

Fo
to

: A
ce

rv
o 

Em
ba

sa

Fo
to

: A
ce

rv
o 

Em
ba

sa

Antes da operação, foi executada 
a lavagem da rede coletora no 
bairro Vila Amorim 

C
om investimentos em torno de R$ 3,8 milhões, o 
governo do estado e a Embasa iniciaram as obras 
de ampliação e melhorias no sistema de abasteci-

mento de água de Morpará, no oeste da Bahia. Com 
o financiamento da Fundação Nacional de Saúde (Fu-
nasa), inscrita na seleção do PAC 2, a obra contempla 
a criação de novas estruturas para a captação de água 
bruta e a estação de tratamento de água (ETA). Além 
do reforço em trechos da rede já existentes, o projeto 
também prevê a substituição e ampliação em torno de 
11 km de tubulação.

Com as melhorias, a rede distribuidora em Morpa-
rá passará a ter uma extensão de 28,9 km. O proje-
to prevê a construção de uma nova captação no rio 
São Francisco, com dois flutuadores contendo novos 
conjuntos motor-bomba para atender à demanda 
de Morpará, atualmente com 625 ligações de água. 
Situada a 929 metros da captação, a nova ETA será 
projetada para o tratamento da água principalmente 
na época de chuva, quando o manancial apresenta al-
teração da cor e turbidez.

Morpará

Foram investidos 
R$ 31,9 milhões na 
implantação do SES 
de Luís Eduardo 
Magalhães. Na foto, a 
estação de tratamento 
de esgoto

A Embasa vem trabalhando na expansão do abastecimento no 
município. Na foto, a estação de tratamento de água de Barreiras
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C
erca de cinco mil morado-
res serão beneficiados com 
a conclusão do sistema de 

esgotamento sanitário de Ca-
nápolis, cujos testes na rede 
foram finalizados em agosto de 
2013 e vai atender a cerca de 

90% da sede municipal.
Com investimento da ordem 

de R$ 3,3 milhões, a obra para 
implantar o SES foi executada 
pela Codevasf. O empreendi-
mento conta com rede coletora 
de 9,8 km, duas estações eleva-

tórias  e de uma estação de tra-
tamento de esgoto. Os efluen-
tes terão destinação adequada 
no córrego do Salobro, dentro 
dos parâmetros de qualidade 
exigidos pela legislação am-
biental vigente.

C
oncluído em 2008, o sistema in-
tegrado de abastecimento de água 
(SIAA) de Santana está permitindo 

que os cerca de 65 mil habitantes de 
cinco municípios, no oeste do estado, 
recebam água de qualidade em suas 
casas. Antes da conclusão da obra, a 
região era abastecida a partir de poços 
com água salobra. Com captação no 
rio Corrente, o sistema possui cerca de 
163 km de adutora, 12 estações eleva-
tórias e 21 reservatórios, além de uma 
rede de distribuição de 155 km. 

Foram beneficiados: Santana (sede, 
Porto Novo, Gameleira, Canabrava e 
Cedro 1), Brejolândia (sede, Cedro 2 
e Mombaça), Canápolis (sede, Portal, 
Represa e Canabravinha), Serra Dou-
rada (sede, Riachão, Morrinhos, Traíra, 
Bonito, Tiritica, Feirinha, Charco e Bo-
queirão), Tabocas do Brejo Velho (sede 
e Olhos D’Água, Mariquita e Redinha). 
O investimento foi de R$ 39 milhões, 
com recursos do Proágua e do gover-
no do estado.

(Canápolis, Serra Dourada, Brejolândia, Tabocas do Brejo Velho)
SIAA Santana

Canápolis
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Moradores foram orientados sobre o serviço
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centro-sul e Sudoeste

U
ma das mais importantes ci-
dades da Bahia, terceira maior 
em população, Vitória da Con-

quista vem recebendo o segundo 
maior investimento da Embasa na 
ampliação dos serviços de sanea-
mento básico, atrás apenas da ca-
pital. A empresa está executando, 
por meio do Programa Água para 
Todos, cerca de R$ 415 milhões 
em ações que vão desde grandes 
obras, como as ampliações dos sis-

temas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, até obras de 
interesse social, com o atendimen-
to ao programa Minha Casa Minha 
Vida e à população de pequenos 
povoados e assentamentos.  

Esgotamento - Com inves-
timento da ordem de R$ 115,5 
milhões, com recursos do PAC 
(OGU) e próprios, a ampliação 
do sistema de esgotamento sa-
nitário (SES) da sede municipal 

de Vitória da Conquista, uma das 
maiores obras do PAT, concluí-
da em maio de 2013, beneficiou 
cerca de 275 mil habitantes.

Foram implantados 663,7 km 
de tubulação (rede coletora, ra-
mais domiciliares e linhas para 
conduzir efluente por bombea-
mento ou gravidade, travessias) e 
sete estações de bombeamento. 

Instalada em uma área de 
196,6 mil m² e capacidade para 

tratar até 830 litros por segundo, 
a estação de tratamento de esgo-
to (ETE) do SES de Vitoria da Con-
quista é uma das maiores do gênero 
no Nordeste pelo método de lodo 
ativado, processo mais eficiente na 
eliminação da carga orgânica e dos 
odores. O efluente final, após a de-
sinfecção, ficará dentro dos parâme-
tros de qualidade determinados pela 
legislação ambiental em vigor e será 
lançado no rio Verruga.

A grande estrutura instalada pela 
Embasa na cidade tem capacidade 
para atender a 21 mil ligações domi-
ciliares, das quais 11.442 unidades es-
tão sendo instaladas pela Embasa em 
áreas de baixa renda e 9.558 serão 
feitas pelos próprios usuários. Com 
a obra concluída e a execução das 
ligações domiciliares previstas, será 
alcançado um percentual de atendi-
mento de 85% da população urbana 
do município. 

Vitória da Conquista

Foram investidos 
R$ 115,5 milhões 

na ampliação 
do sistema de 

esgotamento da 
sede municipal, 

beneficiando 
cerca de 275 mil 

habitantes. 
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(Tremedal e Belo Campo)
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Bairros contemplados com rede coletora
Urbis II, III, IV e V, Loteamento Bateias 2, Cidade 

Maravilhosa, Nenzinha Santos, Senhorinha Cairo, 
Miro Cairo, Vila Serrana I, II e III, Kadija, Cidade Mo-
delo, Coveima I, Jardim Copacabana, Jardim Valé-

ria, Jardim Sudoestes, Morada dos Pássaros I, II e 
III, Morada Real, Vila América, Renato Magalhães, 
Loteamento Pombal, Esplanada do Parque, Con-
quistense, Terras do Remanso e Boa Vista. 
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Entre 2008 e 2012, foram 
investidos R$ 2,6 milhões em 

extensão de rede para povoados 
de Vitória da Conquista

Estação de tratamento é uma das 
maiores do gênero no Nordeste pelo 
método de lodo ativado
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As barragens de Água Fria I 
e II, mananciais utilizados para 
abastecer Vitória da Conquista 
e Belo Campo, foram afetadas 
pela estiagem, levando a Embasa 
a racionar a distribuição de água 
em 2012 e 2013.  No curto prazo, 
a medida tomada pelo governo 
do estado, nesta região, para en-
frentar os impactos da estiagem 
no abastecimento humano, foi a 
interrupção da retirada de água 
das barragens pelos irrigantes.

Diante dessa situação de in-
segurança hídrica, a empresa 
concluiu, no início de 2014, a am-

pliação emergencial do sistema 
integrado de abastecimento de 
água (SIAA) de Vitória da Con-
quista/Belo Campo a partir de 
captação flutuante no rio Catolé. 
Emergencialmente, foram in-
vestidos cerca de R$ 33 milhões, 
com recursos do PAC e próprios, 
para abastecer os dois municípios 
a partir deste manancial. Além 
de captação flutuante, foram im-
plantados 15,3 km de adutora de 
água bruta, três estações elevató-
rias, e três poços de sucção. 

Também como parte das 
ações do governo do estado 

para enfrentamento dos efeitos 
da seca, a Embasa irá construir a 
Barragem do Catolé. O empre-
endimento, no valor de R$ 141,7 
milhões, com recursos próprios 
e do PAC 2, beneficiará cerca 
de 340 mil habitantes de Vito-
ria da Conquista, Tremedal, Belo 
Campo e diversas localidades 
da região. Com recursos já asse-
gurados e aguardando o final do 
processo licitatório, as obras são 
ações estruturantes que garan-
tirão regularidade ao abasteci-
mento dos três municípios e se-
gurança hídrica para essa região.

Obras estruturantes em Abastecimento

Captação flutuante no rio Catolé 
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Água na torneira
Entre os anos de 2008 e 2012, os povoados 

de Zumbi dos Palmares, União e Força, chácaras 
Guarani, Choça, Tapirema, Cedro, São Joaquim, 
Laranjeiras, Itaipu, Dantilândia, Batuque, Pedra 
Branca, Casulo, Fazenda Amaralina, São João da 
Vitória, Pau Ferro II, Lagoa do Zé Luís e o bairro de 
Lagoa das Flores, na sede municipal, passaram a 
receber água distribuída pela Embasa. Ao todo, 
foram implantadas mais 8.849 novas ligações 
domiciliares, o equivalente a cerca de 38 mil pes-
soas com acesso a água tratada. O investimento 
foi de R$ 2,6 milhões, com recursos próprios e 
convênio com a Cerb.

Na área urbana, a empresa investiu, com re-
cursos próprios, cerca de R$ 347 mil na expansão 
do atendimento, beneficiando 6,2 mil habitantes  
dos conjuntos habitacionais do programa Minha 
Casa Minha Vida, como Europa Unida, América 
Unida, Vila Bonita e Vila do Sul. Também con-
cluiu, em julho de 2012, com investimento de R$ 
87,4 mil, melhorias no atendimento dos bairros 
Urbis VI, Vila América e Esplanada do Parque, 
beneficiando 40 mil pessoas. 
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Barra do Choça e Planalto

O SAA de Barra do Choça era 
abastecido unicamente a 
partir de dois mananciais: 

Biquinha, localizado nas ime-
diações da cidade, e a barragem 
de Água Fria II, localizada tam-
bém no município, que abaste-
ce também, o SAA de Vitória da 
Conquista. Considerando que 
o reservatório de Água Fria II já 
se mostrava insuficiente para as 
demandas das duas cidades, em 
maio de 2009, a Embasa im-
plantou o sistema integrado de 
abastecimento de água (SIAA) de 
Barra do Choça/Planalto, com 
quantidade de água suficiente 
para suprir a demanda das sedes 
municipais dos dois municípios. 

A obra contou com a constru-
ção da barragem de Serra Preta, 
a implantação de 20 km de adu-
tora, 19,9 km de rede de distri-

buição, três estações elevatórias, 
além da ampliação da estação de 
tratamento de água (ETA), bene-
ficiando mais de 26 mil pesso-
as. O investimento, no valor de 
R$ 23,8 milhões, contou com 
recursos do Proágua,  do Banco 
Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (Bird) e pró-
prios da Embasa.

Extensão de rede - A em-
presa vem investindo, com 
recursos próprios, em exten-
são de rede distribuidora para 
povoados de Barra do Choça. 
Em agosto de 2010, passou a 
atender aos povoados de Santo 
Antônio I e II e Lagoa Nova. Em 
janeiro de 2013, foi a vez do as-
sentamento Pátria Livre e, em 
março do mesmo ano, dos po-
voados de Cavada I e II. O valor 
total de investimento foi de R$ 

465,8 mil, beneficiando cerca 
de 1.300 pessoas. 

Está em andamento a exten-
são da rede distribuidora para os 
povoados de Boa Vista, Canu-
dos e Pau Brasil e a ampliação da 
rede de abastecimento de água 
de Cavada I e II. A obra, com in-
vestimento de R$ 732 mil, con-
tará com implantação de 23,3 
km de rede e beneficiará cerca 
de 1.500 pessoas. A previsão de 
conclusão é 2014.

Em Planalto, está em an-
damento a obra para estender 
a rede distribuidora da sede do 
município até as localidades 
de Lagoa Dantas, Santa Cruz e 
Jacó, orçada no valor de R$ 300 
mil, também com recursos pró-
prios, e que vai beneficiar com 
acesso à água de qualidade cer-
ca de três mil pessoas.
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Lago da barragem de Serra Preta
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I
mportante cidade do centro-sul baiano, Jequié 
recebeu mais de R$ 12 milhões de investimentos 
em saneamento pela Embasa, a maior parte dos 

recursos direcionados à ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário (SES) da sede municipal. Em 
junho de 2013, a obra foi concluída, beneficiando 
uma população de quase 10 mil habitantes, nos 
bairros Curral Novo, Km 3, Km 4 e parte da Cidade 
Nova I, e evitando que os esgotos dessas áreas se-
jam lançados em estado bruto no rio de Contas.

A obra, no valor de R$ 10,9 milhões, com re-
cursos do PAC (OGU) e próprios, envolveu a im-
plantação de 44,1 km de tubulação (rede coletora, 
ramais prediais e linhas para conduzir efluente), 
duas estações de bombeamento e 516 ligações 
domiciliares. A empresa já está elaborando projeto 
de ampliação do SES do município.

Na área de abastecimento, a empresa implan-
tou, com recursos próprios, rede distribuidora de 
água no distrito de Baixão para atender a 111 liga-
ções domiciliares. Com essa ação, a partir de março 
de 2013, cerca de 450 pessoas passaram a receber 
a água produzida pelo sistema de abastecimento 
de água que atende a sede municipal. O investi-
mento foi de cerca de R$ 1,3 milhão.

No início de 2014, a empresa, também com re-
cursos próprios, concluirá a extensão da rede dis-
tribuidora de água do sistema de Jequié até a loca-
lidade Chácaras Provisão, com a instalação de 100 
ligações domiciliares para atender a cerca de 400 
pessoas. O valor da obra é de R$ 169 mil.

Jequié

C
erca de 200 moradores do povoado de Pé de 
Umbu começaram a receber água tratada em 
março de 2009. A empresa implantou 1,5 km 

de rede distribuidora, a partir da sede municipal, 
além de 46 ligações domiciliares. O investimento 
de R$ 131 mil foi feito com recursos próprios.

Maracás

N
este município, um sistema local 
de abastecimento de água para o 
povoado de Porto Alegre, implan-

tado pela Embasa com recursos pró-
prios, começou a operar em março de 
2012. Foram realizadas 376 ligações 
para atender a cerca de 1,5 mil pessoas. 
O investimento foi de R$ 574,9 mil.

Em novembro de 2012, com inves-
timento de R$ 347 mil, com recursos 
próprios, o povoado de Pé de Serra re-
cebeu um sistema de abastecimento 
de água com dessalinizador para aten-
der a 169 ligações. Com essa ação, cer-
ca de 700 pessoas passaram a receber 
água tratada canalizada. 

A ampliação do sistema integrado de abaste-
cimento de água (SIAA) que atende às duas 
sedes municipais contará com uma nova 

adutora de 12 km de extensão entre Jiquiriçá e 
Mutuípe, dois reservatórios com capacidade de 
75 m³ e 200 m³ e duas novas estações de bom-
beamento. A rede distribuidora será ampliada 
e válvulas de controle de pressão instaladas. A 
obra será concluída em março de 2014 e vai me-
lhorar a regularidade no fornecimento de água 
para diversas áreas das duas cidades, além de 
possibilitar o atendimento a mais localidades 
dos dois municípios. O total de pessoas benefi-
ciadas por essa ação gira em torno de 14 mil. O 
investimento é de R$ 2,1 milhões, realizado com 
recursos próprios.

Manoel Vitorino

Jiquiriçá e Mutuípe
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Foram implantados cerca 
de 44,1 km de tubulação  
na ampliação do SES

Concluída em 2013, a ampliação do 
sistema de esgotamento teve investimento 
de R$ 11,9 milhões. Na foto, a estação de 
tratamento de esgoto

Ampliação do SIAA beneficiará 
cerca de 12 mil pessoas. Na foto, o 

Vale do Jiquiriçá

Povoados de Porto Alegre e Pé de Serra foram 
beneficiados com a ampliação da rede de água
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O
s cerca de 800 moradores da loca-
lidade de Campinho tiveram acesso 
a água tratada em janeiro de 2011. 

Com cerca de R$ 2,4 milhões, com re-
cursos do Pró-Saneamento (Caixa), a 
Embasa implantou 4,8 km de rede dis-
tribuidora, duas estações de bombea-
mento e 307 ligações.

Em função da estiagem que se agra-
vou em 2012, a empresa realizou, de 
forma emergencial, a interligação dos 
poços da localidade de Baixa Funda, no 
município de Maracás, ao sistema inte-
grado de abastecimento de água (SIAA) 
da sede municipal de Planaltino, pois o 
manancial que atendia à cidade entrou 
em colapso. Com a implantação de 
uma adutora de 22 km de extensão, foi 
possível garantir, em outubro de 2012, 
a continuidade do serviço prestado 
pela Embasa, mesmo que em regime 
de racionamento. O investimento foi 
de cerca de R$ 1,2 milhão, com recursos 
do PAC (Funasa).

E
m 2011, a Embasa ampliou a estrutura da estação 
de tratamento de água (ETA) da sede municipal para 
melhorar a eficiência do tratamento e aumentar a 

produção de água. Foram investidos cerca de R$ 403 
mil, com recursos próprios.

Está prevista, para o primeiro semestre de 2014, a con-
clusão da captação alternativa no rio Preto para o sistema 
de abastecimento de água (SAA) da localidade de Cocão. 
Esta é uma obra voltada para garantir a continuidade do 
abastecimento de água nessa comunidade, com cerca de 
2,5 mil habitantes, em tempos de estiagem, quando os rios 
Tremedal e Bronco secam. O investimento é de R$ 175 mil, 
com recursos próprios. 

C
om recursos da ordem de R$ 138 mil, do governo do 
estado e da Embasa, a estação de tratamento de água 
(ETA) foi ampliada, em abril de 2009, melhorando a efi-

ciência no tratamento e aumentando a produção de água 
na sede municipal.

Planaltino Ubaíra
A partir de julho de 2013, cerca de 5,3 mil 

moradores da sede do município passa-
ram a contar com serviço regular de cole-

ta, tratamento e disposição final de esgotos 
domésticos. O sistema de esgotamento sa-
nitário (SES) implantado pela Embasa, com 
investimento de R$ 7,9 milhões, incluindo 
recursos  próprios, do Pró-Saneamento (Cai-
xa) e do governo do estado, está atendendo 
a 1.324 ligações domicilliares por meio de 
uma estrutura que inclui 40,7 km de tubu-
lação (rede coletora, ramais prediais e linha 
para condução de efluente), uma estação de 
bombeamento com gerador, para que não 
deixe de funcionar quando houver interrup-
ções no fornecimento de energia elétrica, e 
uma estação de tratamento situada fora do 
perímetro urbano. 

O efluente tratado nessa estação segue 
por emissário de 22 metros de extensão até 
o rio Água Preta, dentro dos parâmetros de 
qualidade determinados pela legislação am-
biental em vigor.

Na área de abastecimento, a Embasa 
também realizou melhorias, no valor de R$ 
1,5 milhões, no SAA da sede municipal para 
atender melhor a cerca de 6 mil pessoas.

Encruzilhada

Wenceslau Guimarães
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Em função da estiagem, a Embasa 
interligou poços de Baixa Funda ao sistema 

de abastecimento de Planaltino

Concluído em julho de 2013, 
o sistema de esgotamento 
contou com investimento de 
R$ 7,9 milhões
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Obra de implantação de rede distribuidora
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A sede municipal ganhou, em dezembro de 
2006, um novo sistema de abastecimento 
de água (SAA) para atender a uma popula-

ção de aproximadamente 4,8 mil pessoas. Isso 
melhorou a prestação do serviço que, antes da 
conclusão dessa obra, era muito irregular du-
rante os longos períodos de estiagem. O novo 
sistema capta, trata e distribui a água captada 
nos rios da Caixa e do Pires. O investimento foi 
de R$ 2,1 milhões, com recursos do Pró-Sane-
amento (Caixa).

A estação de tratamento de água constru-
ída é do tipo convencional, com capacidade 
para tratar 100 m³/h, equipada com sistema 
de reaproveitamento da água da lavagem dos 
filtros e leito de secagem do lodo residual. 

Uma adutora com 12 km de extensão foi im-
plantada, assim como um reservatório apoiado 
de 240 m³, na estação de tratamento, e dois 
reservatórios de 140 m³ e 100 m³, em pontos 
da sede municipal. 

L
ocalizado no Vale do Jiqui-
riçá, na microrregião de Je-
quié, o município de Jagua-

quara foi um dos que passaram 
a contar com serviço de esgota-
mento sanitário. Concluído em 
março de 2013, o sistema de 
esgotamento sanitário (SES) da 
sede tem capacidade para aten-
der a 3.570 ligações domicilia-
res, beneficiando diretamente 
cerca de 15 mil habitantes.

No total, foram implantados 
110,8 km de tubulação (rede co-
letora e ramais prediais) e cons-
truídas uma estação de bom-
beamento e uma estação de 
tratamento com capacidade para 

E
m outubro de 2009, o sistema de abastecimento 
de água da sede municipal teve suas estruturas de 
captação, bombeamento, adução, tratamento, re-

servação e distribuição ampliados. A empresa cons-
truiu uma estação de bombeamento de água bruta do 
rio de Contas para a estação de tratamento de água da 
localidade de Ourives e realizou melhorias na estação 
de bombeamento da ETA de Tanhaçu. 

Também implantou 13,4 km de adutora, dotou a 
ETA de Tanhaçu de um sistema de reaproveitamento 
da água da lavagem dos filtros, construiu dois reser-
vatórios apoiados de 150 e 300 m³ e ampliou a rede 
distribuidora em 12,1 km. 

Com a ampliação, foi possível capacitar o sistema 
para distribuir 65 m³/h na cidade, condição que me-
lhora a regularidade do fornecimento e permite a am-
pliação do número de ligações domiciliares. Quando 
a obra foi concluída, a Embasa implantou 202 novas 
ligações. O investimento foi de R$ 2,3 milhões, com 
recursos do programa Pró-Saneamento (Caixa).

Jaguaquara

tratar 53,7 litros de esgoto por 
segundo. O efluente final é desti-
nado ao rio da Casca, dentro dos 
parâmetros de qualidade deter-

minados pela legislação ambien-
tal vigente. O investimento foi de 
R$ 15,7 milhões, com recursos do 
Pró-Saneamento (Caixa).

Rio do PiresTanhaçu

A Embasa ampliou a capacidade de distribuição do sistema de abas-
tecimento de água da sede municipal em dezembro de 2008 para 
atender a 207 ligações de água no bairro Beira Rio I, com investi-

mento de R$ 169 mil , com recursos do governo do estado e próprios.

A Embasa ampliou, em 
agosto de 2007, o sistema 
de abastecimento de água  

(SIAA) que abastece a sede 
municipal, elevando o índice 
de cobertura do atendimen-
to na cidade para 100%, com 
recursos do Pró-Saneamento 
(Caixa), da ordem de R$ 1,3 
milhão. Em 2009, foram re-
alizadas melhorias em alguns 
equipamentos do sistema, no 
valor de R$ 52,8 mil, com re-
cursos do governo do estado 
e da Embasa.

Em 2011, a empresa fez 
extensão de rede para as lo-
calidades de Espinheiro, Sa-
linas, Mandacaru, Baixa do 
Marcelino e Gamboa, bene-
ficiando 256 habitantes. O 
investimento, com recursos 
próprios, foi da ordem de 
R$ 223 mil.

N
a sede municipal, a em-
presa estendeu a rede 
distribuidora de água 

para atender às áreas cujas 
comunidades não tinham 
acesso à distribuição de 
água tratada e canalizada, 
em setembro de 2008, 
com investimento de R$ 92 
mil, com recursos do go-
verno do estado e próprios. 
Cerca de 2,5 mil pessoas fo-
ram beneficiadas.

Presidente Jânio Quadros
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Estação de tratamento de esgoto 
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A Embasa concluiu, em dezembro 
de 2009, a obra de implantação 
do sistema de esgotamento sa-

nitário de Rio de Contas, município 
situado na Chapada Diamantina,  
beneficiando cerca de 3,7 mil mo-
radores da sede. 

O sistema, que contou com in-
vestimento de R$ 6,4 milhões, com 
recursos do Pró-Saneamento (Cai-
xa), é dotado de 29,6 km de tubu-
lação (rede coletora, ramais prediais 
e linhas que conduzem efluen-
te bombeado), duas estações de 
bombeamento e uma estação de 
tratamento de esgoto com diges-
tor anaeróbio de fluxo ascendente 
(Dafa), lagoas e leito de secagem de 
lodo residual. 

O efluente tratado nessa esta-
ção é destinado por emissário final 
de 2,5 km de extensão no rio Bru-
mado dentro do padrão de qualida-
de exigido por legislação ambiental 
vigente. Atualmente, este sistema 
possui 1.157 ligações de esgoto.

74 EMBASA em Revista 2014

Rio de Contas
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é lançado no rio Brumado 

Implantação do sistema de 
esgotamento teve investimento 
de R$ 6,4 milhões
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F
oi concluída, em dezembro de 2010, uma bar-
ragem no riacho de Santana, córrego que dá 
nome ao município. Por meio dos recursos do 

governo do estado, do Pró-Saneamento (Caixa) e 

da Embasa, foram investidos cerca de R$ 12 mi-
lhões na construção da barragem e de uma adutora 
para atender a Riacho de Santana e diversas locali-
dades próximas à sede municipal.

Riacho de Santana
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E
ntre 2010 e 2011, a Embasa 
estendeu rede distribuidora 
para atender a cerca de 300 

famílias nas localidades de Olhos 
d’Água, Santa Rosa, Bezerros, Pau 
de Colher, Gameleira e Três La-
goas. Em julho de 2012, cerca de 
2 mil pessoas das localidades de 
Salinas, Barrocas e Lagoa do Espi-
nho também passaram a receber 
água distribuída pela Embasa, que 
investiu pouco mais de R$ 135 mil 
na realização das obras. 

A 
Embasa concluiu, em janei-
ro de 2012, a barragem de 
Lagoa do Torta, cuja capa-

cidade máxima de acumulação 
é de 16 milhões de m³ do rio 
Santo Onofre. 

Também ampliou o sistema 
integrado de abastecimento de 
água que abastece as duas sedes 
municipais. A estação de trata-
mento de água recebeu mais 
unidades de tratamento com ca-
pacidade para tratar 30 litros por 

segundo, um reservatório com 
capacidade de 250 m³ foi cons-
truído para atender ao sistema de 
abastecimento de água de Matina 
e cerca de 40,8 km de rede distri-
buidora foram implantados. 

Essa obra também permitiu a 
instalação de 2.618 ligações do-
miciliares (1.830 em Igaporã e 788 
em Matina), beneficiando cerca de 
9 mil pessoas. O investimento foi 
de R$ 15,8 milhões com recursos 
do Pró-Saneamento (Caixa).

Igaporã e Matina

Belo Campo

A
Embasa implantou, entre maio de 2010 e ja-
neiro de 2011, o sistema de abastecimento de 
água da sede municipal. O investimento foi de 

pouco mais de R$ 8 milhões, com recursos do Pró-
Saneamento (Caixa). 
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P
or conta da estiagem e do 
consequente esvaziamento 
da barragem de Guajeru, que 

acumula água do rio do Antônio, 
a Embasa passou a abastecer 
a sede municipal por meio de 
quatro poços que não possuem 
vazão suficiente para atender à 
demanda e, por isso, a distribui-

ção era complementada por seis 
carros-pipa que traziam água 
tratada do sistema de abaste-
cimento de Caculé, a 38 km da 
cidade de Guajeru.

Em dezembro de 2013, foi 
concluída a solução definitiva para 
garantir a continuidade do serviço 
de abastecimento na cidade du-

rante os longos períodos de seca: 
a Embasa implantou uma capta-
ção flutuante na barragem do rio 
do Antônio, a 20 km da estação 
de tratamento de água de Gua-
jeru, e uma adutora de água bruta 
com 20,6 km de extensão. O in-
vestimento foi de cerca de R$ 1,7 
milhão, com recursos próprios.

Guajeru
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Captação flutuante na 
barragem do rio do Antônio
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Guanambi

N
a área de abastecimento, 
por conta do baixo nível de 
água acumulada na barra-

gem de Ceraíma, manancial uti-
lizado tanto para abastecimento 
humano quanto para irrigação, 
a Embasa implantou, em de-
zembro de 2008, uma capta-
ção e uma adutora para utilizar 
também a água da barragem de 
Poço do Magro para fornecer 
água para cerca de 91 mil pes-
soas na sede municipal.  A obra 
representou um investimento 
de 8,9 milhões de reais, com re-
cursos próprios e da Codevasf.

Como solução definitiva para 
o problema de abastecimento, 
em outubro de 2012, foi con-
cluído o sistema integrado de 

abastecimento de água (SIAA) de 
Guanambi, com a operação da 
Adutora do Algodão. (ver pág. 15)

Esgotamento - Com inves-
timento de R$ 36,8 milhões, 
com recursos do PAC (OGU) e 
próprios, a Embasa concluiu, em 
setembro de 2011, a implanta-
ção do sistema de esgotamen-
to sanitário (SES) de Guanambi, 
beneficiando aproximadamente 
32 mil habitantes da sede mu-
nicipal com serviço de coleta e 
tratamento de esgotos domésti-
cos. Com a implantação do SES, 
9.368 ligações domiciliares estão 
sendo atendidas.

Antes da conclusão dessa 
obra, o esgoto bruto dos imóveis 
era lançado no canal da Feira, es-

trutura urbana que corta a cidade 
e drena o riacho Belém. A obra 
realizada pela Embasa permitiu 
que esse esgoto deixasse de ir 
para o canal e fosse coletado e 
conduzido por uma rede de tu-
bulações, que chega a 188,3 km 
de extensão (rede coletora, ra-
mais e linhas que conduzem o 
efluente), e por seis estações de 
bombeamento até uma estação 
de tratamento constituída por 
dois digestores anaeróbios de 
fluxo ascendente (Dafas), seis 
lagoas e um leito de secagem 
de lodo residual. O efluente final 
que sai da estação de tratamen-
to é lançado no rio Carnaíba de 
Dentro, sem risco de degradação 
do corpo hídrico.

S
ituado em região com escassez de recursos hídri-
cos e atividade econômica florescente por conta 
de seus recursos minerais, o abastecimento de 

água em Caetité mereceu uma atenção especial da 
Embasa para garantir a continuidade do serviço nos 
longos períodos de estiagem anuais, característicos da 
região semiárida. 

Entre dezembro de 2008 e julho de 2012, o sistema 
de abastecimento de água que atende à sede municipal 
e a algumas localidades vizinhas passou por melhorias, 
no valor de R$ 1,2 milhão, para aumentar a produção 
de água, que envolveram a perfuração de  poços na lo-
calidade de Periperi e a implantação de adutoras, entre 
outras medidas operacionais. Em novembro de 2013, foi 
concluída a interligação de poços da localidade de Piripá 
ao sistema de Caetité, com investimento de R$ 870 mil.

Com a conclusão da 2ª etapa da Adutora do Algo-
dão, a sede municipal vai passar a receber água tratada 
captada no rio São Francisco e a falta de recursos hídricos 
locais não será mais uma ameaça para o abastecimento 
humano no município (ver pág. 15).

Com relação ao esgotamento sanitário, visando 
atender a sede da cidade com o serviço, está em licita-
ção obra para implantação do SES, com investimento da 
ordem de R$ 15 milhões.  

Caetité
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Operários trabalhando na 
época da implantação da 
Adutora do Algodão, que 
entrou em operação em 
outubro de 2012

Melhorias foram realizadas no SAA de 
Caetité para aumentar a produção de água
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Brumado

E
m dezembro de 2009, foi concluída a constru-
ção da barragem de Cristalândia, mais uma ação 
da empresa visando a garantir segurança hídri-

ca para municípios com população acima de 50 
mil habitantes. O antigo manancial que abastecia a 
sede municipal, o rio do Antônio, todo ano, no pe-
ríodo de estiagem, não tinha água suficiente para 
atender à demanda de consumo da população da 
sede municipal. O investimento foi de  R$ 28 mi-
lhões, com recursos do Pró-Saneamento (Caixa).

A barragem de Cristalândia, um reservatório 
com capacidade para acumular 16,7 bilhões de li-
tros da água do rio de Contas, possibilitou esten-
der o atendimento do serviço de abastecimento 
de água a povoados e localidades rurais do muni-
cípio de Brumado. 

Malhada de Pedras

F
oi concluída, em agosto de 2013, a implantação  
da adutora de água tratada que integrou o sis-
tema de abastecimento de água do município 

de Malhada de Pedras ao sistema de Brumado (in-
cluindo a derivação para a Fazenda Arrecife), que 
tem captação na barragem de Cristalândia. Este 
manancial, com água do rio de Contas, é suficien-
te para abastecer a população dos dois municípios 
que ainda sofrem os efeitos da estiagem, mas têm 
garantido abastecimento regular de água potável. 

A obra, um investimento da ordem de R$ 3,6 
milhões, foi realizada pela Embasa com recur-
sos próprios e significa a solução para a escas-
sez de recursos hídricos no município. Durante 
a estiagem, que se acirrou no ano passado, a 
barragem do rio do Antônio, que abastecia Ma-
lhada de Pedras, secou e a Embasa imprimiu 
o regime de racionamento na distribuição de 
água por meio de carros-pipa e água de poços 
que possuiam vazão insuficiente para atender a 
demanda da população. 

A Embasa implantou uma adutora com 26 km 
de extensão, ligando a estação de tratamento II do 
sistema de Brumado à rede distribuidora de Ma-
lhada de Pedras, construiu um reservatório de dis-
tribuição com capacidade para 300 m³ e uma es-
tação elevatória com potência para bombear 71,69 
m³/h de água e  implantou dois equipamentos de 
bombeamento (booster) na rede de distribuição 
com vazão de 5,5 litros por segundo para ambos.

Com isso, foi possível realizar o que os técni-
cos denominam reversão de bacias hidrográfi-
cas para abastecimento humano, pois Malhada 
de Pedras deixou de receber água da barragem 
do rio do Antônio e passou a ser abastecida pela 
água do rio de Contas. A construção da adu-
tora de integração dos dois sistemas também 
permitiu o atendimento aos habitantes das se-
guintes localidades rurais do município de Bru-
mado: Tocassu, Queimada Grande, Arrasta-Pé, 
Cachoeira, Arrecifinho, Arrecife I e II, Pinheiro e 
Lagoa Redonda.
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Barragem de Cristalândia

O município está recebendo água da barragem de Cristalândia

Com investimento de R$ 2 milhões, com re-
cursos próprios, entre 2008 e 2013, a Embasa 
implantou rede distribuidora nas seguintes lo-
calidades: Campo Seco (2008); fazendas Lagoa 
do Arroz, Cachoeiras, Curralinho, Nova, Barreiro, 
Furado dos Veados, Amucafo, Baraúnas e La-
goa de Dentro (2009); povoado de Passagem 
(2012); povoados de Coqueiro, André, Jacaré, 
Gatos, Retiro, Arrasta Pé, Queimada Grande, 
Cachoeira, Fazenda Tocassu, Lagoa Redonda, 
Campo Seco Velho, Espinheiro, Pedra Preta, 
Itaquerê e Algodões (2013).
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Sul
Uruçuca

U
m dos mais importantes sí-
tios de preservação ambien-
tal do litoral sul terá assegu-

rada a qualidade dos seus cursos 
de água e praias, com a conclu-
são e funcionamento do sistema 
de esgotamento sanitário (SES) 
do distrito de Serra Grande, no 
município de Uruçuca. 

A localidade integra a APA 
(Área de proteção ambiental) 
Itacaré/Serra Grande, de apro-
ximadamente 16 mil hectares, 
num território de exuberan-
te vegetação (mata atlântica), 
rios e cachoeiras. A obra, que 
teve investimento de R$ 4,7 

milhões, com recursos do Pró-
-Saneamento (Caixa), governo 
do estado e Embasa,  beneficia 
diretamente os 2.500 morado-
res e o grande contingente de 
pessoas que visita um dos mais 
interessantes pontos de desti-
nação turística da Bahia. 

O sistema de esgotamento 
sanitário da localidade de Ser-
ra Grande tem 24,5 km de re-
des coletoras, 5,4 km de ramais 
prediais, 230  de interceptor, 5 
km de linha de recalque e emis-
sário final. Após o tratamento, o 
efluente tem como destinação 
final o rio Piaba, sem prejudicar 

a qualidade das suas águas.
Ainda no município de Uru-

çuca, existe um sistema cen-
tralizado de esgotamento sa-
nitário que atende ao bairro 
Portelinha, com 1,2 Km de rede 
coletora, uma estação de trata-
mento, atendendo a uma po-
pulação de 757 habitantes, com 
208 ligações de esgoto. 

Este sistema foi construído 
pela prefeitura municipal e a 
Embasa realizou intervenções 
para a sua recuperação, com 
início da operação em 2011, 
cujo valor investido foi da or-
dem de R$ 52 mil.
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A Embasa investiu R$ 4,7 milhões 
na implantação do SES do 
distrito de Serra Grande
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Abastecimento - Nessa área, em junho de 2010,  a Emba-
sa investiu mais de R$ 550 mil, com recursos próprios, para 
ampliar a estação de tratamento de água (ETA) de Itacaré, que 
atende à sede municipal, aumentando em 80% a oferta de 
água para cerca de 11 mil pessoas. 

Em fevereiro de 2013, a empresa concluiu a implantação 
de um sistema de abastecimento de água (SAA) para atender 
a cerca de 6 mil pessoas nas localidades de Vila Marambaia 
e de Campo Seco. Essa obra também permitiu que, na sede 
municipal, os bairros Santo Antônio, Alto da Bela Vista e Alto 
da Telebahia passassem a ter um fornecimento de água mais 
regular e sem intermitências. 

A obra incluiu a construção de dois reservatórios com ca-
pacidade de 150 e 200 m³ e de uma estação de tratamen-
to da água captada no rio Jeribucaçu, que tem capacidade 
para tratar 130 m³/h, além de uma unidade que reaproveita 
a água da lavagem dos filtros. Foram implantadas 1.200 li-
gações domiciliares. O total da tubulação de adutoras e rede 
distribuidora foi de 12 km e foi investido R$ 1,3 milhão em 
recursos próprios. 

D
estino de vários turistas do 
Brasil e do mundo e local 
onde está situada a foz do rio 

de Contas, a cidade de Itacaré 
recebeu, em julho de 2010, um 
sistema de esgotamento sanitá-
rio que disponibilizou o serviço 
de coleta e tratamento de es-
goto em 58% da área ocupada 
da sede municipal, beneficiando 
cerca de 34 mil pessoas. Após 
a retirada do material orgânico 
presente no esgoto, a estação 
de tratamento realiza a desin-
fecção do efluente por meio de 
raios ultravioleta, que eliminam 
com eficiência as bactérias e ví-
rus. O sistema tem capacidade 
para atender 3.000 ligações e 
contribui para a preservação dos 
cursos d´água e das praias do 
município. O investimento reali-
zado foi de R$ 7,6 milhões, com 
recursos do governo do estado.

Itacaré

Camamu

2013 EMBASA BAHIA 87

A
Embasa realizou uma série de melho-
rias operacionais e ampliações no sis-
tema de abastecimento de água (SAA) 

que beneficia a sede municipal, visando 
a um melhor atendimento à população, 
pois a oferta de água não atendia satisfa-
toriamente à demanda de consumo. Com 
investimento de R$ 103 mil do governo 
do estado e da Embasa, foram ampliadas, 
em dezembro de 2008, uma estação 
de bombeamento e as adutoras de água 
bruta e de água tratada. Em maio de 2011, 
a adutora de água tratada do sistema foi 
duplicada com recursos próprios de quase 
R$ 300 mil. Os dois investimentos resul-
taram num incremento de 67% na oferta.

Esgotamento - Ainda, no município, 
existe um sistema centralizado de esgo-
tamento sanitário que atende ao bairro 
Mutirão, com 5 km de rede coletora, 2 
estações elevatórias de esgoto e uma es-
tação de tratamento, atendendo a uma 
população de 1.816 habitantes, com 435 
ligações de esgoto. Em 2012, a Embasa 
fez melhorias na estação de tratamento, 
com a construção de leito de secagem 
para tratamento do lodo. 
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Além da sede, em maio de 2013, a Embasa concluiu a implantação 
do sistema de esgotamento sanitário de Taboquinhas, principal dis-
trito de Itacaré, com investimentos da ordem de R$ 4 milhões, com 
recursos da Caixa e do governo do estado, dentro do programa Pró-
-Saneamento. A obra contou com a implantação de 5,4 km de rede 
coletora, 2,8 km de linha de recalque, duas estações elevatórias, esta-
ção de tratamento e um emissário com cerca de 451 metros.

Estação de tratamento de esgoto da sede de Itacaré

Estação de tratamento 
de esgoto do distrito de 
Taboquinhas

Estação de tratamento de água, 
em Vila Marambaia
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N
a sede municipal, começou a fun-
cionar, em outubro de 2007, o sis-
tema de esgotamento sanitário 

implantado pela Embasa para atender, 
inicialmente, 710 ligações domiciliares, 
o equivalente a cerca de 3 mil pessoas 
com acesso a coleta e tratamento de es-
goto. Na época, foram implantados 10,1 
km de tubulação, uma estação de bom-
beamento e uma estação de tratamento 
com sete lagoas (duas anaeróbias, duas 
facultativas e três de maturação) capazes 
de tratar 15 litros de esgoto por segundo. 
O efluente final, livre de carga poluido-
ra e transmissora de doenças, é lançado 
no rio Olhos d’Água. O investimento foi 
de R$ 2,7 milhões, com recursos do Pró-
-Saneamento (Caixa).

Cravolândia
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C
erca de 26 mil habitantes do 
município de Gandu, localizado 
a 295 km de Salvador, foram 

beneficiados com a conclusão das 
obras de  ampliação e melhoria do 
sistema de abastecimento de água 
(SAA) operado pela Embasa des-
de janeiro de 2011. Com investi-
mento de aproximadamente R$ 

974 mil de recursos próprios, as 
ações foram concluídas em de-
zembro de 2012.

Além de melhorias na unidade 
de captação de água no rio das 
Almas, foram implantados mais 
15,4 km de adutora de água tra-
tada e 4,3 km de rede distribui-
dora, levando água para o distrito 

de Água Preta e o povoado de 
Fazenda Lisboa. Também foram 
construídas quatro estações ele-
vatórias e três reservatórios de 
distribuição, ampliando e melho-
rando o abastecimento da sede 
municipal, principalmente nos 
bairros Alto dos Esquecidos e Bela 
Vista, de topografia elevada.

IlhéusGandu

N
a sede municipal, desde 
2007 a Embasa vem desen-
volvendo ações de combate 

a perdas de água no sistema de 
abastecimento de Ilhéus, por 
meio do Programa Com+Água, 
em parceria com o Ministério 
das Cidades e o governo do es-
tado. Nas duas primeiras etapas, 
concluídas, respectivamente, em 
2008 e 2010, foi investido cerca 
de R$ 1,13 milhão. Na 3ª etapa, 
está prevista a substituição de 
mais de 13 km de redes de dis-
tribuição de água nos bairros Te-
otônio Vilela e Nossa Senhora da 
Vitória, beneficiando cerca de 12 
mil pessoas. O investimento será 
da ordem de R$ 912 mil, com re-
cursos próprios da Embasa.

No distrito de Olivença, a Em-
basa construiu uma barragem em 
alvenaria de pedra no rio Curupi-
tanga como ponto de captação al-
ternativo deste manancial, no caso 
de queda do nível de água no atual 
ponto de captação adotado pela 
empresa. A obra, concluída em 
novembro de 2008, custou R$ 
25 mil e foi realizada com recursos 
próprios e do governo do estado. 

Na zona rural do município, as 
localidades de Santo Antônio e 
São José passaram a ser atendi-
das pelo serviço de abastecimento 
de água prestado pela empresa. 
Em Santo Antônio, os moradores 
de 202 imóveis passaram a rece-
ber água tratada na torneira, em 
agosto de 2010, graças à implan-
tação de uma adutora que conduz 
a água produzida na estação do 
Pontal, de um reservatório de 50 
m³ e de 6,5 km de rede distribui-
dora. A partir de janeiro de 2011, 
cerca de 1,2 mil habitantes de São 
José foram beneficiados pela im-
plantação da infraestrutura neces-
sária para levar a água da estação 
de tratamento do Distrito Indus-
trial para a comunidade. Para rea-
lizar estas intervenções, a Embasa 
investiu quase R$ 800 mil com 
recursos próprios. 

Projetos - A Embasa concluiu 
projeto para implantação do sis-
tema de esgotamento sanitário de 
Pontal, bairro de Ilhéus. Os inves-
timentos, com recursos do PAC 2/
Saneamento, serão da ordem de 
R$ 48,2 milhões para a realização 
do empreendimento. O projeto 

encontra-se pré-aprovado pelo 
Ministério das Cidades. 

Também foi concluído o pro-
jeto para implantação do sistema 
de abastecimento de água de 
Ponta da Tulha, que irá atender 
ao setor Distrito de Ilhéus e todas 
as localidades do litoral norte do 
município, incluindo o Porto Sul. 
O projeto prevê captação na bar-
ragem do Iguape, ampliação da 
estação de tratamento de água 
de Distrito, implantação de adu-
tora de água tratada paralela à 
BA-001, além de rede de distri-
buição e reservatório na localida-
de de Ponta da Tulha.

 Serão beneficiados, com a 
obra, o setor Distrito (sede de 
Ilhéus) e as localidades de Paraíso 
das Águas, Teosópolis, Mar e Sol,  
Joia do Atlântico,  Vila Paraíso, Lo-
teamento Barramares, Ponta da 
Tulha,  Mamoam ,  Praia dos Co-
queiros, Praia de Ilhéus, Luzimares 
e Ponta do Ramo. A Embasa já 
protocolou a carta consulta junto 
ao Ministério das Cidades, visan-
do  a obter recursos financeiros, no 
âmbito do PAC 2/Saneamento, 
no valor de R$ 40,5 milhões.
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SES contou com investimento de R$ 2,7 milhões

Município teve obras de 
ampliação e melhorias do 
sistema de abastecimento 

Na zona rural, as localidades de Santo Antônio e São José 
passaram a ser atendidas pelo serviço de abastecimento de água

88 EMBASA em Revista 2014 EMBASA em Revista 2014 89



90 EMBASA em Revista 2014 EMBASA em Revista 2014 912013 EMBASA BAHIA 91

Porto Seguro

ganhou uma estação de trata-
mento de água (ETA). A Embasa 
e o governo do estado investiram 
R$ 122 mil na construção da ETA, 
que tem capacidade para tratar 
54,4 litros por segundo.

Vera Cruz - Nesse povoado, 
está em fase de conclusão a cons-
trução da nova ETA, bem como 
a implantação de melhorias, no 

sistema de abastecimento. O in-
vestimento de R$ 363,3 mil, com 
recursos próprios da Embasa, be-
neficiará três mil habitantes.

 Arraial d’Ajuda - Nesse distri-
to, os cerca de 300 moradores 
do bairro Novo Arraial passaram 
a contar com coleta e tratamen-
to de esgoto doméstico, em ou-
tubro de 2012. 

A Embasa investiu R$ 124 
mil na implantação de 1,1 km de 
tubulação para a rede coletora 
e 91 ligações domiciliares para 
atender a 50% das áreas ocu-
padas do bairro. Até dezembro 
de 2013, Arraial d’Ajuda contava 
com um índice de cobertura do 
serviço de esgotamento sanitá-
rio de cerca de 61%. 

90 EMBASA BAHIA  2013

D
estino turístico destacado do 
litoral sul baiano, a cidade de 
Porto Seguro teve seu siste-

ma de esgotamento sanitário 
(SES) ampliado, em setembro 
de 2011, elevando a cobertura do 
serviço de 80% para 90% das 
áreas ocupadas da sede munici-
pal, o equivalente a uma popu-
lação de 10 mil habitantes com 
acesso a coleta e tratamento 
de esgoto doméstico. O inves-
timento foi de R$ 13,6 milhões, 
com recursos do PAC (MCidades) 
e da Embasa.

O SES ganhou mais 45,3 km 
de rede coletora, ramais e inter-
ceptores, mais 11 estações de 
bombeamento e a estação de 
tratamento de esgoto (ETE) da 
cidade recebeu mais quatro la-
goas de estabilização e uma de 
sedimentação, ampliando a ca-
pacidade máxima de tratamen-
to para 506,1 litros de efluente 
por segundo e melhorando sua 
eficiência na remoção da carga 
orgânica do esgoto que, depois 

de tratado, segue por gravidade 
até o rio Buranhém, dentro do 
padrão de qualidade exigido pela 
legislação ambiental vigente. As 
áreas que passaram a contar com 
esgotamento sanitário foram 
parte da orla norte e os bairros 
de Areal, Casas Novas, Nilo Fra-
ga, Porto Alegre I, Porto Alegre II, 
Cambolo, Ubaldinão e Sapoti 

Abastecimento de água  - 
Nesta área, em julho de 2009, a 
empresa concluiu melhorias no 
sistema de abastecimento de 
água (SAA) que atende à sede 
municipal, visando ao contro-
le de perdas e ao equilíbrio das 
vazões para melhorar a regula-
ridade da distribuição junto aos 
usuários do serviço. 

A rede distribuidora foi am-
pliada em 4 km, foram instala-
dos hidrômetros novos em 1.215 
ligações de água e equipamentos 
de controle para tornar mais efi-
ciente a operação do SAA. Mais 
de R$ 340 mil foram aplicados 
nas obras, com recursos próprios 

e governamentais.
Ainda na sede municipal, o 

bairro Ubaldinão, que já contava 
com serviço de esgotamento sa-
nitário, passou a ser beneficiada 
com água distribuída pela Emba-
sa em abril de 2013. 

A empresa instalou um poço 
na estação de tratamento de 
água do Cambolo e substituiu a 
rede distribuidora que era opera-
da pela prefeitura por uma nova 
rede com 6,6 km de extensão. O 
investimento de R$ 422 mil, com 
recursos da Embasa, incluiu ain-
da a implantação de 1.300 liga-
ções domiciliares para atender a 
cerca de 5 mil moradores.

 Trancoso - Em dezembro de 
2008, essa localidade turística 

R$ 13,6 milhões 
foram investidos na 
ampliação do sistema 
de esgotamento 
sanitário, em 2011.
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Estação de tratamento de esgoto de Porto Seguro.
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C
om investimento de R$ 17 milhões, com re-
cursos do PAC (MCidades) e da Embasa, a 
empresa iniciará a implantação do sistema 

de esgotamento sanitário da sede municipal de 
Caravelas, município do litoral sul baiano. A obra 
prevê a implantação de 45,1 km de tubulação, 

a construção de seis estações de bombeamen-
to e de uma estação de tratamento de esgoto e 
a instalação de um emissário final com 1,5 km, 
que vai lançar efluente tratado no estuário for-
mado pelos rios do Macaco e pelos córregos Pai 
Anselmo, Peixoto e Peruípe. 

Caravelas

E
m setembro de 2009, a Embasa implantou o servi-
ço de esgotamento sanitário na sede municipal para 
atender a 735 ligações domiciliares, o equivalente a 

2,5 mil pessoas. Com investimento de R$ 3,6 milhões, 
com recursos do Pró-Saneamento (Caixa) e do gover-
no do estado, o sistema construído contou com a im-
plantação de 20,6 km de tubulação para rede coletora 

e ramais prediais, duas estações de bombeamento e 
uma estação de tratamento composta de um digestor 
anaeróbio de fluxo ascendente (Dafa) e duas lagoas 
(uma facultativa e uma de maturação) capazes de tratar 
16 litros de esgoto por segundo. O efluente tratado é 
lançado no rio Colônia dentro de parâmetros determi-
nados pela legislação ambiental vigente.

 Itaju do Colônia

N
este município, a Embasa am-
pliou a capacidade de atendi-
mento do sistema de esgota-

mento sanitário da sede de 41% 
para 56%, representando mais 
saúde e qualidade de vida para a 
população local. Em novembro de 
2011, o serviço de coleta e trata-
mento de esgoto foi disponibiliza-
do para 6.183 ligações domiciliares. 
Para a ampliação, foi necessário 
implantar 191,3 km de tubulação 
para a rede coletora, ramais pre-

diais (estruturas que possibilitam a 
ligação do imóvel à rede coletora) 
e linhas de recalque e construir 12 
estações de bombeamento e uma 
estação de tratamento com capa-
cidade para tratar 69,4 litros por 
segundo. Com investimento de R$ 
36 milhões, com recursos do PAC 
(MCidades)/BNDES (FAT) e pró-
prios, essa obra beneficiou cerca 
de 42 mil pessoas, permitindo o 
aumento do número de ligações 
após sua conclusão para 14.537.

Com o sistema de esgota-
mento sanitário de Itamaraju 
em funcionamento, o rio do 
Ouro, manancial de abaste-
cimento do município, e o rio 
Jucuruçu deixaram de receber 
praticamente a totalidade do 
esgoto doméstico produzido 
na cidade, que antes era lan-
çado em suas águas e, agora, 
é tratado numa estação e des-
tinado de forma adequada ao 
meio ambiente.

Itamaraju
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Sistema de esgotamento contou com 
investimento de R$ 36 milhões
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SES contou com investimento de R$ 3,6 milhões
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Eunápolis

Camacan

E
m janeiro de 2008, a Embasa 
concluiu a implantação do sis-
tema de esgotamento sanitá-

rio da sede municipal e passou a 
atender a 2.982 ligações domici-
liares, o equivalente a cerca de 11 
mil pessoas atendidas. A obra con-
tou com investimentos da ordem 
de R$ 5,2 milhões, com recursos 
do Pró-Saneamento (Caixa). Ao 
todo, foram implantados 39,5 km 
de tubulação, duas estações de 

bombeamento e uma estação de 
tratamento com dois digestores 
anaeróbios de fluxo ascenden-
te (Dafas), uma lagoa facultativa, 
uma lagoa de maturação e quatro 
leitos de secagem do lodo resi-
dual capazes de tratar 48,7 litros 
por segundo de forma a atender 
a ampliações futuras no número 
de ligações domiciliares. O efluen-
te final que sai da estação de tra-
tamento de esgoto é lançado no 

rio Panelinha por um emissário de 
686 metros de extensão.
Ampliação - Está em andamen-
to a obra de ampliação do SES 
da sede de Camacan, no valor 
de R$ 4,2 milhões, com recursos 
do PAC Saneamento (Funasa). 
Estão sendo implantados mais 
2,1 km de rede coletora, uma 
estação elevatória, 7,2 km de ra-
mais prediais e cerca de duas mil 
ligações intradomiciliares.
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U
ma das principais ações da 
Embasa no município foi me-
lhorar o fornecimento de água 

para a população. Em dezembro 
de 2008, o governo do estado 
e a empresa investiram R$ 438 
mil na ampliação da produção de 
água do sistema de abastecimen-
to de água (SAA) da sede munici-
pal, melhorando e ampliando o 
atendimento para aproximada-
mente 12,5 mil pessoas. 

Quatro anos depois, a em-
presa ampliou o sistema para 
torná-lo capaz de atender mais 
imóveis e áreas da cidade. Com 
esta última intervenção, o siste-
ma passou a atender a 30.666 li-
gações domiciliares, evidencian-
do um incremento de 16,5% em 

relação ao número de ligações 
atendidas em 2008.

Para solucionar o abasteci-
mento na sede, o SAA recebeu 
investimentos de R$ 19,7 mi-
lhões – sendo R$ 6,2 milhões 
com recursos do PAC e outros 
R$ 13,5 milhões com recursos 
próprios, beneficiando 91,5 mil 
habitantes na sede do município.

Foi implantado um novo sis-
tema de captação de água no rio 
Buranhém, com três estações de 
bombeamento de água bruta; 
uma nova estação de tratamen-
to de água (ETA), com capacida-
de para produzir 444,8 litros por 
segundo; um sistema de reapro-
veitamento da água de lavagem 
dos filtros da ETA e do lodo resi-

dual do tratamento, uma adutora 
de água tratada com 2,8 km de 
extensão, 14,2 km de rede distri-
buidora e um centro de reserva-
ção com capacidade de 3.000 
m³, entre outros equipamentos. 

Outros R$ 494 mil reais foram 
investidos pela Embasa para le-
var água potável ao povoado de 
Colônia, vizinho a Eunápolis, be-
neficiando 3.375 pessoas.

Esgotamento - Em 2012, a 
Embasa investiu cerca de R$ 1,1 
milhão em melhorias no siste-
ma de esgotamento sanitário do 
bairro Urbis I. Foram implanta-
dos 5,7 km de tubulação e am-
pliada a estação de tratamento 
de esgoto (ETE), beneficiando 
cerca de 1.380 habitantes.
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Cerca de 11 mil pessoas foram beneficiadas 
com a implantação do sistema de 
esgotamento na sede municipal 
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Estação de tratamento de água de Eunápolis 
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M
aior cidade do extremo sul baiano, Teixeira 
de Freitas está recebendo um dos maiores 
investimentos em esgotamento sanitário 

pela Embasa. Em julho de 2012, foi entregue a 
1ª etapa da implantação do sistema de esgota-
mento sanitário (SES) da sede municipal, com 
investimento de R$ 10,9 milhões. 

A obra consistiu na construção de três es-
tações de bombeamento e de uma estação de 
tratamento com uma unidade de caixa de areia, 
quatro difusores anaeróbios de fluxo ascendente 
(Dafas), duas lagoas (facultativa e de maturação) 
e um leito de secagem de lodo com capacidade 
para tratar 24,1 litros por segundo. A rede coletora 
do sistema e as linhas por onde passa o esgoto 
bombeado somam uma extensão de 23 km de 
tubulação. Essa estrutura atende a 3.482 ligações 
domiciliares nos bairros Castelinho, Irmã Dulce, 
Caminho do Mar, Nova Jerusalém, Jerusalém e 
Nova América, o equivalente a uma população de 
aproximadamente 13,9 mil pessoas.

Segunda etapa - Com previsão de conclusão 
em março de 2014, a 2ª etapa da implantação do 
SES de Teixeira de Freitas, com investimento de 
R$ 76,6 milhões, prevê a ampliação da estação 
de tratamento, que vai ganhar mais três módulos 
com 11 digestores anaeróbios de fluxo ascendente 
(Dafas), nove lagoas e três leitos de secagem. Essa 
estrutura adicional terá capacidade para tratar 
260 litros por segundo. 

A extensão da rede coletora e das linhas que 
conduzirão os efluentes por bombeamento ou por 
gravidade será de 182,9 km. Nesta etapa, 18.438 li-
gações domiciliares serão implantadas nos bairros 
São José, Monte Castelo, Bela Vista, Recanto do 
Lago, Jardim Europa, Jardim Planalto, Vila Caraípe, 
Vila Verde, Jardim Caraípe, Santa Rosa, São Louren-
ço, Vila Vargas, Teixeirinha, Bom Jesus, Wilson Brito, 
Novo Horizonte, Santa Rita, Centro e Colina Verde. 
Nessas áreas, cerca de 70 mil pessoas serão benefi-
ciadas com acesso a coleta e tratamento de esgoto.

Abastecimento - Na área de abastecimento, a 
empresa aumentou a oferta de água na localidade 
de Santo Antônio de Alcobaça em dezembro de 
2008, beneficiando cerca de 2,5 mil habitantes. 
O investimento foi da ordem de R$ 80 mil, com 
recursos próprios e do governo do estado.

Teixeira de Freitas
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A Embasa está investindo um total 
de R$ 86,7 milhões em esgotamento 

sanitário. A primeira estapa foi 
concluída em julho de 2012

96 EMBASA em Revista 2014 EMBASA em Revista 2014 97



98 EMBASA em Revista 2014 EMBASA em Revista 2014 99

E
m dezembro de 2008, o 
sistema de abastecimento 
de água (SAA) da sede mu-

nicipal passou por intervenções 
voltadas para a melhoria da 
qualidade da água distribuída, 
regularização do fornecimento 
em alguns pontos da cidade e 

ampliação de 10,2% no número 
de ligações domiciliares, o equi-
valente a cerca de 2,5 mil pesso-
as que passaram a ter acesso a 
água tratada fornecida na porta 
de casa. O investimento foi de 
R$ 89 mil, com recursos do  go-
verno do estado e próprios.

Prado

A estação de tratamen-
to de água que aten-
de à sede municipal foi 

ampliada, em fevereiro de 
2009, para produzir mais 
47 mil litros por dia. Com 
isso, o sistema de abaste-
cimento pôde estender o 
atendimento para mais 350 
imóveis, um incremento de 
20,5% no número de liga-
ções de água da cidade, A 
Embasa e o governo do es-
tado investiram R$ 79 mil 
para dar acesso à água trata-
da a mais de 1,3 mil pessoas. 

Ibirapuã

E
m junho de 2010, melhorias 
na captação e na estação 
de tratamento reduziram 

as perdas de água nas estru-
turas do sistema, permitindo 
que houvesse uma diminuição 
de 19% no volume distribuído 
na sede municipal, ao mesmo 

tempo em que o fornecimento 
de água foi regularizado em al-
gumas áreas da cidade. A obra, 
realizada com recursos pró-
prios e governo estadual, da 
ordem de R$ 230 mil, possibi-
litou ainda a melhoria da quali-
dade da água distribuída. 

Itapebi

A adutora de água tratada do 
SAA que atende à sede muni-
cipal foi substituída. Esta ação 

solucionou os frequentes vaza-
mentos que ocorriam devido ao 
desgaste de tubulações e equi-
pamentos antigos e permitiu que 
o volume de água ofertado fosse 
ampliado em 10,4%. Após a con-
clusão dessa obra, em junho de 
2010, também foi possível am-
pliar o atendimento em 10,2%. 
O investimento é de R$ 682 mil, 
com recursos do governo do es-
tado e próprios.

Nova Viçosa

E
m maio de 2011, a Embasa 
aplicou R$ 182 mil na implan-
tação de mais módulos e no-

vos equipamentos na estação de 
tratamento da sede municipal. O 
investimento aumentou em 5% o 
volume distribuído de água e em 
6,8% o número de ligações aten-
didas, além de melhorar a quali-
dade da água fornecida aos cerca 
de 7 mil habitantes da cidade. 

Itagimirim

A ampliação da infraestru-
tura do sistema de abas-
tecimento de água (SAA) 

que atende à cidade foi ou-
tra ação da empresa, com 
investimento de R$ 427,4 
mil, com recursos próprios, 
voltada para melhorar a efi-
ciência operacional da cap-
tação, produção e distribui-
ção de água tratada. A obra 
foi concluída em fevereiro 
de 2012 e possibilitou a re-
dução de 12,8% no volume 
distribuído, mesmo com 
um incremento de 8,8% no 
número de ligações aten-
didas, o equivalente a mais 
1,3 mil pessoas, aproxima-
damente, com acesso a 
água tratada e canalizada.

Itanhém

A Embasa investiu cerca de R$ 
788 mil na implantação de 
rede distribuidora de água no 

bairro de Geraldão. Em março de 
2012, 447 ligações domiciliares 
foram realizadas. 

Santa Cruz Cabrália
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Mucuri

E
m setembro de 2013, a Em-
basa concluiu a implantação 
do sistema de esgotamento 

sanitário da sede municipal. A 
estrutura montada tem capa-
cidade para atender 1.776 liga-
ções e é constituída de 54,2 km 
de tubulação, seis estações de 
bombeamento e uma estação de 
tratamento com dois digestores 
anaeróbios de fluxo ascendente 

(Dafas), uma lagoa facultativa, 
uma lagoa de maturação e um 
leito de secagem de lodo, com 
capacidade para tratar até 33 li-
tros por segundo. Após o trata-
mento, o efluente é lançado no 
rio Mucuri por um emissário de 
603 metros, dentro do padrão 
de qualidade exigido pela legis-
lação ambiental vigente. A obra 
teve investimento de R$ 13,9 mi-

lhões, com recursos do programa 
Pró-Saneamento (Caixa).

No município, a empresa tam-
bém investiu cerca de R$ 73 mil 
na melhoria do atendimento 
do abastecimento de água. A 
rede distribuidora que atende 
à sede foi ampliada ou subs-
tituída, em fevereiro de 2009, 
beneficiando aproximadamen-
te 2 mil pessoas.
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O sistema de abastecimento que 
atende à localidade de Monte 
Pascoal, em Itabela, recebeu 

várias intervenções que permitiram 
reduzir perdas de água no sistema 
e melhorar a qualidade da água dis-
tribuída e a regularidade no forneci-
mento para cerca de 7 mil pessoas, 
em maio de 2011. Antes de iniciar 
o atendimento, a empresa investiu, 
com recursos próprios, cerca de R$ 
302 mil na captação de água bru-
ta, no rio Caraíva, na construção de 
uma casa de química na estação 
de tratamento de água e na hidro-
metração das ligações domiciliares 
para contabilizar o consumo nos 
imóveis atendidos.
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Itabela

A Embasa realizou melhorias em Monte Pascoal

ETE de Mucuri
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VALE DO 
SÃO FRANCISCO

Paulo Afonso

P
ouco mais de 4,5% da população é atendi-
da com serviço de esgotamento sanitário e os 
efluentes domésticos são lançados, quase em 

sua totalidade, diretamente no rio São Francisco, 
sem qualquer tipo de tratamento, contribuindo 
para o processo de degradação de um dos mais im-
portantes cursos d’água do país. 

Com 90% dos serviços já executados, as obras 
de implantação do sistema de esgotamento na 
sede municipal de Paulo Afonso vêm para mudar 
esse cenário, com investimentos de R$ 73,8 mi-
lhões, entre recursos próprios e provenientes do 
PAC, que vão beneficiar 67,7 mil habitantes.  

As ligações de imóveis à rede de esgotamento sa-
nitário em bairros localizados no entorno dos lagos 
de Centenário, Bonfim e Jacaré, área que cresceu de 
maneira espontânea e sem planejamento urbano 

adequado, vão eliminar os lançamentos indevidos de 
esgoto e contribuir para despoluição das águas dos la-
gos. Estão sendo realizadas ligações intradomiciliares 
em bairros como Abel Barbosa, Centenário, Caminho 
dos Lagos, Senhor do Bonfim, BNH e Tropical, situa-
dos nas margens ou nas proximidades dos lagos.

Além disso, frentes de serviço da Embasa exe-
cutam ligações em bairros cujos imóveis estão liga-
dos à rede de drenagem pluvial da prefeitura, como 
Santa Inês, Fazenda Chesf e Tancredo Neves I, II e 
III. O objetivo é evitar que os efluentes domésticos 
originados nestes locais deságuem, sem o trata-
mento adequado, no rio.

Ao todo, foram implantados 155,4 km de rede co-
letora, uma estação elevatória de esgoto e duas esta-
ções de tratamento, além de cerca de oito mil liga-
ções intradomiciliares. 
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Embasa investe R$ 73,8 milhões nas obras de 
esgotamento sanitário da sede do município
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F
oi assinada, em agosto de 2013, a ordem de ser-
viço para o início das obras de implementação do 
sistema de esgotamento sanitário (SES) de Chor-

rochó, município baiano da microrregião de Paulo 
Afonso. A obra será realizada através de parceria en-
tre a Embasa e a Codevasf, envolvendo recursos da 

ordem dos R$ 6,4 milhões e beneficiando uma po-
pulação de 4,8 mil habitantes. Os serviços compre-
endem implementação de mais de 14 km em rede 
coletora, cerca de 6 mil metros de ramais prediais, 
uma estação elevatória e uma estação de tratamen-
to, além de 984 ligações intradomiciliares. 

E
m 2012, a Embasa iniciou a ope-
ração do sistema de esgotamen-
to sanitário (SES) de Ibotirama. A 

previsão é estender o atendimento 
até o total de 5,4 mil imóveis, em 
uma população de aproximada-
mente 20 mil pessoas, moradores 
de bairros como Alto do Cruzeiro, 
Centro, São Francisco e Veredinha. 

Após a entrega da obra, execu-

tada pela Codevasf, com recursos 
de R$ 8,7 milhões do Programa 
de Revitalização do Rio São Fran-
cisco, a Embasa fez ajustes no 
sistema para colocá-lo em fun-
cionamento, como lavagem na 
rede coletora e energização das 
estações de bombeamento para 
conduzir o esgoto coletado até a 
estação de tratamento, que terá 

capacidade para tratar 34 litros de 
efluente por segundo.

Para sensibilizar a população 
acerca da operacionalização do 
sistema de esgoto, a Embasa pro-
moveu uma série de encontros 
com professores, agentes de saú-
de e associações de moradores 
para ensinar como utilizar a infra-
estrutura implantada.  

Chorrochó

Ibotirama

A Embasa começou a operar, no início de 2012, o 
sistema de esgotamento sanitário de Muquém 
de São Francisco, beneficiando cerca de 1,8 

mil pessoas da sede do município. A obra foi en-
tregue pela Codevasf, com recursos do Programa 
de Revitalização do Rio São Francisco no valor de 

R$ 1,9 milhões. Com capacidade de processar uma 
vazão média de quatro litros de esgoto por segun-
do, o sistema tem rede coletora com extensão de 
5,5 km, que conduz os esgotos até as três estações 
elevatórias, que por sua vez, vão bombeá-los até a 
estação de tratamento de esgoto. 
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MUQUÉM De SÃO FRANCISCO
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Lagoa de tratamento do SES de Ibotirama
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Funcionários realizam teste na rede 
coletora em Muquém
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Ações 
socioambientais

C
om o marco legal inserido 
pela Política Nacional de Sa-
neamento, por meio da lei nº 

11.445/ 2007 e da lei estadual nº 
11.172/2008, o saneamento na 
Bahia avança de maneira signifi-
cativa, assumindo sua importân-
cia como serviço público essencial 
à população. A partir dessa regu-
lamentação e com maior inves-
timento no setor, os serviços de 
abastecimento de água e esgota-
mento sanitário passaram a fazer 
parte da agenda política do esta-

do, desempenhando um impor-
tante papel tanto na conservação 
ambiental como na qualidade de 
vida e na saúde da população. 

Na busca pela universalização 
e integralidade dos serviços de 
saneamento, a Embasa tem de-
senvolvido ações socioambientais 
visando a aproximar-se das co-
munidades beneficiadas, minimi-
zando os impactos e disponibili-
zando as informações necessárias 
sobre a empresa, os sistemas, a 
importância do consumo de água 

tratada e a coleta e tratamento do 
esgoto, bem como a preservação 
do meio ambiente com ênfase no 
uso racional dos recursos hídricos.

A responsabilidade socio-
ambiental é um dos valores que 
guiam as ações da Embasa e 
representa o compromisso de 
contribuir para a consolidação 
de direitos fundamentais indivi-
duais e sociais no âmbito de sua 
atividade na Bahia, fortalecendo 
a cidadania e o controle social na 
área de saneamento. 
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Rio da Dona, em Santo Antônio de Jesus, um dos Rio da Dona, em Santo Antônio de Jesus, um dos 
mananciais beneficiados com o projeto Matas Ciliaresmananciais beneficiados com o projeto Matas Ciliares
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A responsabilidade 
socioambiental é 
um dos valores que 
guiam as ações da 
Embasa e representa 
o compromisso de 
contribuir para a 
consolidação de 
direitos fundamentais 
individuais e sociais 
no âmbito de sua 
atividade na Bahia. 

Educação ambiental e mobilização

O
s projetos socioambientais 
desenvolvidos pela Embasa 
se diferenciam pelas deman-

das, mas congregam a missão da 
empresa de garantir o acesso aos 
serviços. Para tornar essas inter-
venções mais adequadas, no que 
se refere à minimização dos im-
pactos negativos, e os processos 
mais participativos, a Embasa, 
respeitando sua autonomia e di-
versidade, vem buscando traba-
lhar coletivamente, integrando, 
em suas ações, diferentes seto-
res da sociedade, sejam eles pú-
blicos ou privados. 

Com base nesta perspecti-
va, traz a educação ambiental 
como elemento de transforma-

ção social, inspirada no fortale-
cimento dos sujeitos e no exer-
cício da cidadania.

Entre os projetos desenvolvi-
dos, destacam-se o Embasa na 
Escola, dirigido a professores e 
estudantes de escolas estaduais 
e municipais; a mobilização em 
datas comemorativas como o Dia 
da Água e o Dia Mundial do Meio 
Ambiente; o Programa de Comba-
te à Dengue, que ocorre em par-
ceria com a Secretaria Estadual de 
Saúde e os centros de vigilância 
epidemiológica dos municípios, 
contribuindo com as ações do go-
verno do estado na redução do 
risco da doença nos municípios; e 
os projetos de apoio operacional.
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Participação comunitária
Nas localidades beneficiadas com as interven-

ções da Embasa, com obras de implantação ou am-
pliação de sistemas de abastecimento de água ou 
de esgotamento sanitário, é desenvolvido o Proje-
to de Trabalho Técnico Social (PTTS). O PTTS tem 
como um dos seus principais objetivos estimular o 
comprometimento dos moradores com a conser-
vação dos recursos naturais e o uso adequado dos 
equipamentos implantados por meio do processo 
de mobilização, participação comunitária, educa-
ção ambiental e comunicação social. 

Entre 2010 e 2013, foram executados 34 proje-
tos, custeados por recursos próprios, financiamen-
tos e investimentos do Orçamento Geral da União 
(OGU), com 17.332 atividades, envolvendo 420.924 
participantes, entre representantes do poder públi-
co e das organizações sociais, lideranças e comuni-
dade em geral.

Municípios beneficiados pelos PTTS

2013 EMBASA BAHIA 109

Muritiba, Cruz das Almas, Santo Antonio de Je-
sus, Itaparica, Vera Cruz, Cachoeira, Maragogipe, 
Guanambi, Mucuri, Uruçuca, Jequié, Ipiaú, Teixeira 
de Freitas, Itamaraju, Porto Seguro, Vitória da Con-

quista, Feira de Santana, Ipirá, Paulo Afonso, Anda-
raí, Barreiras, Iaçu, Jacobina, Saúde, Caém, Cafar-
naum, Pedro Alexandre, Pedras Altas, Irecê, Ipuaçu 
e Amélia Rodrigues.
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Visita domiciliar de agentes sociais

Mobilização de estudantes em datas comemorativas como o Dia da Água

Visita de líderes comunitários em uma estação de tratamento de água 
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Matas Ciliares
A supressão das matas cilia-

res - formação vegetal localizada 
nas margens dos rios, córregos, 
lagos, represas e nascentes, para 
dar lugar a pastos ou plantações, 
além das ocupações irregulares -, 
vem causando diversos impactos 
ambientais, como poluição das 
águas, extinção de nascentes e 
assoreamento, impactando ne-
gativamente na qualidade e dis-
ponibilidade hídrica. 

Para a conservação dos ma-
nanciais utilizados para abas-
tecimento humano, a Embasa 
desenvolve o projeto de recupe-
ração de matas ciliares, adotan-
do técnicas e modelos de inter-
venção adequados a cada área. 
Estão em andamento ações 
em: Santo Antônio de Jesus (rio 
da Dona), Camamu (rio Acaraí), 
Itamaraju (rio do Ouro), Caetité 
(riachos Moita dos Porcos, Pas-
sagem das Pedras e Santarém), 
Morro do Chapéu (rio Jacuípe) e 
Seabra (rio da Prata). 

Um dos aspectos mais im-
portantes do projeto é o apoio 
da população e de vários parcei-
ros, entre eles os proprietários 
de terras às margens dos ma-
nanciais e a comunidade escolar, 
desenvolvendo ações de educa-
ção ambiental, principalmente 
com relação à preservação dos 
recursos hídricos. 

Reabilitação - Um desses 
exemplos é a reabilitação das 
matas ciliares do reservatório 
da barragem do rio da Dona, no 
município de Santo Antônio de 
Jesus. Até o final de 2012, em 
duas etapas já executadas, fo-
ram recuperados 66 hectares 
ou cerca de dois terços de todo 
o perímetro do reservatório, en-
volvendo recursos da ordem de 

R$ 916 mil. Em paralelo aos ser-
viços de plantio, foram desen-
volvidas, em 2012, mais de 40 
ações de educação ambiental 
com a comunidade da região. 
Já está em curso a terceira das 
cinco etapas, com previsão de 
conclusão em 2015. Serão recu-
perados mais 30 hectares, com 
investimento de R$ 839,2 mil, 
totalizando 96 hectares e todo o 
perímetro do reservatório. 

Para a execução do projeto 
nos riachos Moita dos Porcos, 

Passagem das Pedras e Santa-
rém, em Caetité, um convênio 
de cooperação foi assinado com 
a empresa de energia eólica Re-
nova Energia*, por meio do Pro-
grama Catavento, contemplando 
a implantação de viveiros de mu-
das, coletas de sementes, me-
lhorias nas instalações para exe-
cução do projeto, treinamento 
para a equipe de trabalho, análi-
se qualitativa da água, bem como 
diversas atividades de educação 
ambiental e mobilização social.

Projeto Matas CiliarEs
Manancial Período Área 

(hec.) Valor (R$)

Rio da Dona 
(Santo Antônio de Jesus) 

1ª e 2ª etapa 2008-2015 66 916.009,84

3ª etapa 2013-2015 30 839.253,09

Rio Acaraí (Camamu) 2013-2014 3 56.743,67

Rio do Ouro (Itamaraju) 2013-2014 4,5 92.081,45

Rio da Prata (Seabra) 2012-2013 8 90.827.60

Rio Jacuípe (Morro do Chapéu)) 2012-2013 8 85.091,12

Riacho Moita dos Porcos, Passagem das 
Pedras e Santarém (Caetité) 2013-2014 10 167.964,00*

Suporte Operacional 
Todo o sistema de abastecimento de água sofre 

com as perdas durante o processo de tratamento e 
distribuição. Essas podem ser reais (física), ou seja, 
vazamentos em adutoras, redes e reservatórios; 
ou aparentes (comercial), ocasionadas por ligações 
clandestinas ou não cadastradas, hidrômetros para-
dos ou imprecisos. 

Para melhorar seu desempenho no sentido de 
combater essas perdas, a Embasa desenvolve al-
guns projetos, promovendo uma gestão integrada 
e participativa, com mobilização interna e externa, 
e envolvendo as áreas social, comercial e operacio-
nal. Entre os anos de 2012 e 2013, ocorreram ações 
articuladas de mobilização, controle de perdas apa-
rentes e perdas reais em 11 municípios: Ubaitaba, Li-
vramento de Nossa Senhora, Vitória da Conquista, 
Ilhéus, Feira de Santana, Paulo Afonso, Alagoinhas, 
Itamaraju, Paramirim, Ubatã e Itaparica. No período, 
foram envolvidas cerca de 225,5 mil pessoas. 

A disponibilidade de água na Bahia não é a mes-
ma em todas as regiões, o que demanda a sensibili-
zação das populações para o uso racional do recurso 
hídrico, evitando desperdícios. Em municípios onde 

a situação é mais grave, são discutidas e desen-
volvidas, em diálogo com a comunidade, ações de 
enfrentamento à seca, como aconteceu nos muni-
cípios de Vitória da Conquista, Caetité, Senhor do 
Bonfim e Irecê.

À implementação de novos sistemas, precede a 
orientação das comunidades beneficiárias sobre os 
serviços prestados pela Embasa, o uso sustentável 
da água tratada, a coleta e o tratamento dos esgotos 
domésticos, visando a uma maior interação com os 
usuários e a compreensão da importância do sanea-
mento para a saúde pública.
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Palestras são realizadas em comunidades beneficiadas com os serviços 

Mudas para a recuperação de matas ciliares no rio Acaraí

Ação social com estudantes
 em Riachão do Jacuípe
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 PEAMSS
Fortalecer a participação da so-

ciedade nas questões relativas ao 
saneamento, por meio de ações 
de mobilização e educação am-
biental, de maneira que estas se 
consolidem como ações continu-
adas e transformadoras. Este é o 
principal objetivo do Projeto de 
Educação Ambiental e Mobilização 
Social em Saneamento (Peamss), 
desenvolvido pela Embasa em 26 
municípios onde foram realizadas 
melhorias em sistemas de abaste-
cimento de água avaliados como 
críticos e também em sistemas de 
esgotamento sanitário.

Caracterizado por ações de ca-
pacitação continuadas, mediante o 
desenvolvimento de oficinas, cur-
sos, palestras e atividades lúdicas, 
o projeto, realizado em duas etapas 
(2009 e 2012), contou com 10.553 
participantes diretos nos diversos 
municípios, em cerca de 350 ofi-
cinas, propiciando 8.466 certifica-
ções emitidas pela Universidade do 
Estado da Bahia (Uneb), instrumen-
talizando, nesse processo partici-
pativo de ensino-aprendizagem, as 
comunidades a participarem efe-
tivamente da construção do Plano 
Municipal de Saneamento. 

Com investimento total de cerca 
de R$ 6,4 milhões, com recursos da 
Sedur e da Embasa, o projeto teve, 
em cada etapa, a duração de 12 me-
ses, deixando em cada um dos mu-
nicípios o Grupo de Acompanha-
mento do Projeto (GAPEAMSS), 
composto por líderes comunitários, 
representantes da sociedade civil 
e do poder público, dentre outros, 
que voluntariamente se estabele-
ceram como um coletivo de edu-
cador popular, com o compromisso 
de replicar as informações e conti-
nuar com o desenvolvimento de 
ações socioeducativas.

Premiações 
Em 2012, a Embasa recebeu três premiações pelo projeto: Prêmio 

Luiz Tarquínio, da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-
-BA); Prêmio Socioambiental Chico Mendes, do Programa de Certifi-
cação pelo Compromisso com a Gestão Socioambiental Responsável,  
signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, Agen-
da 21; e Prêmio Destaque Nacional em Desenvolvimento Sustentável 
e Responsabilidade Social ano 2012, do Instituto Ambiental Biosfera.
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Desenvolvido em 26 municípios, mais de 10 mil 
pessoas participaram do Peamss

Oficinas, cursos, palestras e atividades lúdicas 
fizeram parte das ações do projeto
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Reservatório do Queimado, em Salvador
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