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Ações de enfrentamento 
Seca na Bahia
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Atualmente, a Embasa está presente 
em 364 dos 417 municípios baianos 
e atende 12,5 milhões de pessoas com 
abastecimento de água e 4,3 milhões 
com esgotamento sanitário.*

Fo
to

: C
ás

si
a 

D
ia

s

Área de atuação 

*Dados de março de 2013
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Como principal executora do Pro-
grama Água para Todos, um dos 
maiores programas de saneamento 
do Brasil, a Empresa Baiana de Águas 
e Saneamento desenvolve, desde 
2007, 1.021 ações em 301 municípios. 
Até 2014, estão previstos investimen-
tos que somam mais de R$ 8 bilhões.

Ao participar ativamente do de-
senvolvimento do estado, melhoran-
do indicadores de saúde e condições 
de vida de boa parte da população, 
das ações realizadas pela empresa 
394 são voltadas para a ampliação 
do índice de atendimento com abas-
tecimento de água, 171 ampliam o 
acesso ao serviço de esgotamento 
sanitário em cidades e localidades 
próximas a mananciais, 332 são rela-

cionadas à perfuração de poços, 121 
à elaboração de projetos e três são de 
desenvolvimento institucional. 

Dentro de sua visão de universa-
lizar o acesso aos serviços de água e 
esgoto na Bahia, até 2030, de janeiro 
de 2007 até março de 2013, a em-
presa implantou mais 735.344 liga-
ções de água, beneficiando com o 
acesso ao serviço de abastecimento 
de água tratada e canalizada, cerca 
de 2,9 milhões de pessoas. Em rela-
ção ao serviço de esgotamento sani-
tário, no mesmo período, a empresa 
implantou 345.863 ligações de es-
goto, beneficiando cerca de 1,6 mi-
lhão de pessoas. Abaixo, gráfico com 
os investimentos realizados nos úl-
timos 12 anos.

Água para Todos
Programa

Entre janeiro de 2007 e 
março de 2013, a Emba-
sa beneficiou mais de 2,9 
milhões de baianos com 
novas ligações de água e 
1,6 milhão com esgoto.
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Ações de enfrentamento aos efeitos da seca na Bahia

A Bahia vive a pior seca dos úl-
timos 60 anos. Em alinhamento 
com as diretrizes do Governo do 
Estado para o Programa Água 
para Todos (PAT) e na busca da 
universalização dos seus serviços, 
a Embasa está desenvolvendo in-
tervenções nos sistemas de abas-
tecimento de água de 109 muni-
cípios que estão em situação mais 
crítica. As ações totalizam cerca 
de R$ 1.036 bilhão, sendo R$ 274 
milhões de recursos próprios da 
empresa e R$ 762 milhões recur-
sos dos ministérios das Cidades e 
da Integração Nacional. 

Os efeitos da seca certamente 
seriam maiores, não fosse a prio-
ridade dada pelo governo ao PAT. 
Além da construção e ampliação 

de sistemas de abastecimento de 
água, com foco, principalmente, 
nos sistemas integrados que aten-
dem vários municípios, a Embasa 
está realizando obras emergenciais 
para garantir o abastecimento nos 
municípios em situação crítica. 

Entre as ações, estão:  integra-
ção de sistemas de abastecimen-
to de água com disponibilidade 
hídrica aos sistemas que se en-
contram em colapso, em função 
da redução do volume dos ma-
nanciais; abastecimento alter-
nativo da população por meio 
de carros-pipa; e montagem  de 
poços que apresentam água com 
qualidade apropriada para con-
sumo humano, integrando-os ao 
sistema distribuidor.

Neste livreto, a Embasa apresenta as 
principais ações concluídas e em anda-
mento para enfrentar os efeitos da es-
tiagem na Bahia.
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Úmido

Úmido a subúmido

Subúmido a seco

Semiárido

Árido

Recursos Envolvidos

Embasa
R$ 274 milhões

Minitérios da Integração
e das Cidades
R$ 762 milhões

Total
R$ 1.036 bilhão

• 275 municípios em estado de 
emergência.
• 233 destes municípios são aten-
didos pela Embasa.
•  109 estão com abastecimento 
de água crítico.

*Dados de março de 2013
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São Francisco
Adutora do

Em fevereiro de 2013, foi iniciada a implantação 
de linhas principais de distribuição para melhorar o 
abastecimento de água em Irecê. Os recursos aplica-
dos na obra, cerca de R$ 2,26 milhões, fazem parte 
dos investimentos no Sistema Adutor do São Francis-
co. Serão implantados 10 quilômetros de tubulações 
e será construído novo reservatório.

Investimento: R$ 178 milhões
Fonte de recurso: Embasa/ OGU (Ministério das Cidades)/BNDES
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Maior obra do Programa Água 
para Todos na Bahia, o Sistema Adu-
tor do São Francisco está permitindo 
que a água do Velho Chico chegue 
à microrregião de Irecê para aten-
der aos municípios e respectivas se-
des de América Dourada, Barra do 
Mendes, Barro Alto,  Cafarnaum, 
Canarana, Central, Ibipeba, Ibititá, 
Irecê, João Dourado, Jussara, Lapão, 
Presidente Dutra, São Gabriel e Ui-
baí. Cerca de 350 mil pessoas que 
enfrentavam racionamento na dis-

tribuição de água, devido à estiagem 
e à consequente diminuição do volu-
me acumulado da Barragem Manoel 
Novaes (Mirorós), estão recebendo 
água de qualidade e em quantidade 
suficiente para suas necessidades.

São 132 quilômetros de aduto-
ras intercaladas por 13 estações de 
bombeamento que estão trazendo 
água captada na localidade de Nova 
Iguira, em Xique-Xique, sendo trata-
da na Estação de Rio Verde I, em Ita-
guaçu da Bahia.
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Investimento: R$ 136 milhões (1ª etapa), R$ 42 milhões (2ª etapa)
Fonte de recurso: Codevasf

Adutora
do Algodão

Empreendimento realizado em 
apenas 15 meses, em parceria com a 
Codevasf (Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba), a Adutora do Algodão é 
outra ação estruturante que permitiu 
a cerca de 226 mil pessoas da região 
de Guanambi o acesso à água boa e 
farta do Rio São Francisco, pois as bar-
ragens de Ceraíma e Poço do Magro, 
com níveis muito baixos por causa da 
seca, só conseguiam abastecer em re-
gime de racionamento.

Desde outubro de 2012, os ha-
bitantes das sedes municipais de 
Guanambi, Malhada, Candiba, Iuiú, 
Palmas de Monte Alto, Pindaí, Mati-

na e as localidades rurais de Mutans 
(Guanambi), Pilões (Candiba), Julião 
(Malhada) e Pajeú do Vento (Caetité) 
voltaram a contar com água potável 
em quantidade suficiente para suas 
atividades diárias.

Região de Caetité

A segunda etapa da Adutora do 
Algodão vai atender, inicialmente, 
as sedes municipais de Caetité, Rio 
do Antônio e Lagoa Real, os povoa-
dos de Maniaçu, Morrinhos e Ibitira 
e, posteriormente, 32 localidades da 
região de Caetité. Cerca de 62 mil 
pessoas serão beneficiadas. 

Hospital do Rim
Referência no tratamento de pacientes renais crônicos, na região su-

doeste da Bahia, o Hospital do Rim, em Guanambi, foi um dos grandes 
beneficiados pela Adutora do Algodão. A água de qualidade do Rio São 
Francisco reduziu os custos para destilar a água da hemodiálise e o fim do 
racionamento acabou com o risco de diminuir o número de atendimentos.
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Pedras Altas
Adutora de

A obra resolveu o problema de 12 sedes mu-
nicipais e de 173 localidades de 22 municípios 
da região do Sisal que recebiam água com alto 
teor de sal da barragem de São José do Jacuí-
pe. A adutora implantada está permitindo que 
água de boa qualidade da Barragem de Pedras 
Altas chegue a cerca de 172 mil pessoas.

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. 

Investimento: R$ 59,4 milhões
Fonte de recurso: Embasa

Fo
to

: A
dr

ia
no

 A
le

ix
o

15

Estação elevatória de água bruta
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1. Várzea da Roça
2. Capela do Alto Alegre
3. Pintadas
4. São José do Jacuípe
5. Gavião
6. São Domingos
7. Valente
8. Retirolândia
9. Nova Fátima
10. Conceição do Coité
11. Pé de Serra
12. Ichu
13. Candeal
14. Santa Bárbara
15. Capim Grosso
16. Santa luz
17. Queimadas
18. Quixabeira
19. Caém
20. Riachão do Jacuípe
21.  Jacobina
22. Ipirá

Várzea da Roça  
 Quilombo
 Várzea do Meio
 Chico Paixão
 Chapada
 Canudos
 C. de Almas
 Campo São João
 Bispador
 Fidelcina
 Lagedo Domingos
 Morrinhos

Capela do Alto Alegre
 Sede de Capela do Alto Alegre
 Chico Tibúrcio
 Tanquinho
 Beira do Rio
 Campo Alegre
 Capelinha de Ipiraí
 
Pintadas
 Sede de Pintadas
 José Amâncio 

 São José do Jacuípe
 Sede de São José do Jacuípe
 Itatiaia
 Melancia
 Nova Campina
 Pau de Colher 
 
Gavião
 Sede de Gavião
 Varginha
 Vieira
 Cabaças 

São Domingos
 Sede de São Domingos
 Santo Antônio
 Vila África
 São Pedro
 Morro Branco
 Lagoa da Torre
 Sítio Novo
 Lagoa Coberta
 Cabana
 Jurema
 Ouro Verde 

Valente
 Sede de Valente
 Ferros
 Santa Rita Cássia
 Ponta D'água
 Alto Bonito
 Barriguda
 Boa Vista
 Recreio
 Lagoinha
 Bezerra
 Ladeira
 Piana

 Baixa
 São Paulo
 Santana
 Tanquinho
 Mato Grosso
 Queijo
 Gitirana
 Limoeiro
 Feira do Pau
 Junco
 Cabochá
 Cajueiro
 Lagoa das Pedras
 Varginha
 S. do Pintado
 Poço
 Boi Novo
 Boi Velho
 Q. do Meio
 Q. do Curral
 Valilândia
 Ichu 

Retirolândia
 Lagoa do Canto
 Peões 
 
Nova Fátima
 Sede de Nova Fátima
 São Francisco
 Santo Antônio
 Alto Bonito (Dedego)
 Cancela Preta
 
Conceição do Coité
 Ipueirinha
 São Roque
 Nova Troca 
 
Pé de Serra
 Sede de Pé de Serra
 Poço
 Casa Nova de Riachão
 T. de S. Agostinho
 Cascalheira
 Pedra Bonita 
 
Ichu
 Sede de Ichu
 Casa Nova

 Umbuzeiro
 Capoeira do Rio
 Licuri de Baixo
 Licuri de Cima
 Queimada do Meio
 Barra
 Varjota
 Campinas
 Laranjo 
 
Candeal
 Sede de Candeal
 Sítio 
 
Santa Barbara
 São Nicolau 

Capim Grosso
 Sede de Capim Grosso
 Água Nova
 Caiçara
 Peixe 

Santa Luz
 Pereira
 Algodões de Santa Luz 
 
Queimadas
 Riacho da Onça 
 
Quixabeira
 Jaboticaba 
 Várzea do Poço
 Macarujá

 Caém
 Micaela
 Piaba

Riachão do Jacuípe
 Sede de Riachão do 
 Jacuípe
 Barreiros
 Terra Branca
 Algodão
 Canoas
 Terra Nova
 Vila Aparecida
 Trás da Roça

 Maraiba
 Sítio Novo
 Chapada
 Almas, Pedrinhas
 Chapadinha
 Bom Sucesso
 Malhador
 Riacho de Areia
 Vila Guimarães
 Baixa de Areia
 Campo Alegre
 Barro Preto
 Campinas
 Furrupa

Jacobina
 Água Fria
 Alagadiço
 Aroeira
 Baixa do Couro
 Boa Vista I
 Boa Vista II
 Contorno de José  
 Gonçalo
 Estrada Nov
 Santa Rita
 Jibóia
 Jurema
 Lameiro
 Mandassaia
 Maninho
 Mucambinho
 Pau D’arco
 Pau D’arquinho
 Pedrinha
 Peral
 Pintadas
 Rodeador/Capim
 Açu
 Salobra
 Tamburi
 Várzea de Naninha
 Várzea de Curral
 Várzea Nova
 Várzea Nova II

Ipirá
 Bon�m de Ipirá

Adutora de Pedras Altas
Região atendida pela
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Região de
Senhor do Bonfim

Fo
to

: A
ce

rv
o 

Em
ba

sa

18

A mais grave estiagem dos últimos 50 
anos na Bahia reduziu drasticamente a 
disponibilidade de água das barragens 
do Prata e do Aipim, mananciais que 
abastecem cidades e localidades da re-
gião de Senhor do Bonfim. A ampliação 
do sistema integrado de abastecimento 
de água que atende esta região, além da 
integração da Barragem de Ponto Novo, 
manancial com maior volume acumu-
lado, prevê a ampliação das estruturas 
de captação, adução, tratamento e dis-
tribuição de água. Esta obra vai garan-
tir o atendimento às sedes municipais 
de Senhor do Bonfim, Jaguarari, Itiúba 
e Andorinha, beneficiando cerca de 129 
mil pessoas. 

Atendimento emergencial 

Diante do grave risco de não ha-
ver recursos hídricos disponíveis para 
abastecer as sedes de Senhor do Bonfim 
e  de Jaguarari, a Embasa concluiu, em 
abril, em regime de emergência, os 4,3 
quilômetros de adutora que restavam 
para ligar a Barragem de Ponto Novo 
até a Estação de Tratamento de Água 
de Senhor do Bonfim. Também foram 
finalizadas quatro estações de bombe-
amento. A obra garante a continuidade 
do serviço de abastecimento de água 
nos dos dois municípios, que atualmen-
te enfrentam racionamento de água.

Investimento: R$ 58,1 milhões
Fonte de recurso: PAC/BNDES/

Embasa



Neste município, desde o colapso da baragem 
Andorinha II, em janeiro de 2012, os morado-
res estavam sendo abastecidos por carros-pipa. 
Uma obra emergencial, concluída em agosto do 
mesmo ano, impediu que sete mil pessoas dei-
xassem de receber água tratada e canalizada. 
Foi implantada uma adutora de 68 quilômetros 
ligando o sistema de abastecimento do municí-
pio a barragem de uma mineradora no distrito 
de Pilar, no município de Jaguarari. 

Investimento: R$ 6,5 milhões
Fonte de recurso: Embasa

Andorinha

Após o colapso dos mananciais que abaste-
cem a cidade (as barragens da Fonte Velha e de  
Bendó), foi construída, de forma emergencial, 
uma adutora ligando o sistema de abasteci-
mento de água de Senhor do Bonfim ao sistema 
que atende o município, localizado no centro 
norte baiano, beneficiando cerca de 13 mil ha-
bitantes da sede. A obra representa uma parte 
do sistema integrado de abastecimento de agua 
(SIAA) de Ponto Novo a Senhor do Bonfim e visa 
suprir o abastecimento de água na cidade até a 
conclusão total da obra. 

Investimento: R$ 5 milhões
Fonte de recurso: Embasa

Jaguarari
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Investimento: R$ 58,1 milhões
Fonte de recurso: PAC/BNDES/



Região de
Serrinha

A ampliação e as melhorias no 
sistema integrado de abastecimen-
to de água (SIAA) que atende as 
cidades de Serrinha, Conceição do 
Coité, Biritinga, Teofilândia, Lama-
rão, Retirolândia, Barrocas e mais 
24 localidades rurais aumentou 
em 50% a vazão da água distribu-
ída, melhorando significativamen-
te, a vida de aproximadamente 88 
mil pessoas, que passaram a con-
tar com um fornecimento regular 
de água tratada pela Embasa.

Investimento: R$ 47,4 milhões
Fonte de recurso: PAC/BNDES/
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A Embasa implantou um sistema de abasteci-
mento neste município do nordeste da Bahia, que 
era abastecido com água comprada da companhia 
estadual de saneamento do estado de Sergipe. O 
sistema começou a operar no início de 2012 e me-
lhorou a vida de cerca de 5,8 mil habitantes da sede 
municipal de Pedro Alexandre, dos distritos de Ma-
lhada Nova, Lagoa dos Porcos e Ponta da Serra e 
dos povoados de Lagoa Escondida e Lagoa do Mato, 
em Jeremoabo. 

Pedro Alexandre é um dos 275 municípios baia-
nos que decretaram situação de emergência por 
conta dos efeitos da estiagem. A implantação des-
te sistema, com captação de água em poço pro-
fundo, foi uma das ações da Embasa que garantiu 
água potável de qualidade e em quantidade sufi-
ciente para suprir as necessidades da população.

Investimento: R$ 12,3 milhões
Fonte de recurso: Proágua

Pedro Alexandre
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Vitória da Conquista
Região de

As barragens de Água Fria I e II, 
mananciais utilizados para abas-
tecer Vitória da Conquista e Belo 
Campo também foram afetadas 
pela estiagem, levando a Embasa a 
racionar a distribuição de água. 

No curto prazo, a medida tomada 
pelo Governo do Estado, nesta re-
gião, para enfrentar os impactos da 
estiagem no abastecimento huma-
no, foi a interrupção da retirada de 
água das barragens pelos irrigantes.

A região será contemplada com 
um novo e importante reforço no 
suprimento de água, com a implan-
tação de uma estrutura de capta-
ção de água no Rio Catolé Grande, 

em duas etapas: inicialmente com 
estrutura flutuante, a ser concluída  
em 2013, em caráter emergencial, 
e, posteriormente, a partir de bar-
ragem de regularização. 

A realização do projeto de cons-
trução da Barragem do Catolé e de 
ampliação do SIAA de Vitória da 
Conquista foi iniciada, em 2013, 
com o processo de licenciamento 
ambiental, desapropriação fundi-
ária e levantamento topográfico. 
Estas obras representam uma solu-
ção para o atendimento dos muni-
cípios de Vitória da Conquista, Belo 
Campo e Tremedal nos próximos 
20 anos.

Investimento: Captação no Rio Catolé

Fonte de recurso: PAC/OGU (Ministério das Cidades)

Construção da Barragem do Rio Catolé e ampliação do
SIAA de  Vitória da Conquista – R$ 237,3 milhões
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Jacobina
Região de

A ampliação do sistema integra-
do de abastecimento de água (SIAA) 
de Jacobina vai atender as sedes 
municipais de Jacobina, Saúde e 
Caém, além dos povoados de Itacu-
rubi, Itapicuru, Canabrava, Pilões, 
Amorosa, Paiaiá, Rio das Pedras, 
Paulista, Jenipapo, Serra Branca e 
Quebra-Côco, beneficiando cerca 
de 80 mil pessoas. Esta obra visa re-
duzir o risco de desabastecimento 
nesta região, tornando a Barragem 
de Pindobaçu mais uma alternativa 
para a captação de água destinada 
ao abastecimento humano.

Situada no semiárido baiano, a 
região de Jacobina foi seriamente 
afetada pela seca que se acirrou no 
início de 2012 e continuou em 2013. 
As barragens do Itapicuruzinho, Ca-
choeira Grande e do Rio do Cuia che-

garam a níveis operacionais críticos, 
levando a Embasa a diminuir a ofer-
ta de água distribuída à população.

Obra emergencial

Por meio de contrato emergen-
cial, a Embasa implantou uma 
adutora de 7,5 quilômetros de ex-
tensão e quatro estações elevató-
rias (bombas) que estão conduzin-
do, desde abril de 2013, 160 litros 
por segundo de água da Barragem 
de Pindobaçu até a estação de tra-
tamento do SIAA de Jacobina, per-
mitindo que o serviço de abaste-
cimento de água opere com vazão 
necessária para atender as neces-
sidades diárias de cerca de  83,6 
mil pessoas que habitam na sede 
municipal de Jacobina.

Investimento: R$ 31,3 milhões
Fonte de recurso: Proágua
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Iniciada em dezembro de 2012, a obra de implantação do Cen-
tro de Reservação Norte vai ampliar o sistema de abastecimento 
de água de Feira de Santana, beneficiando mais de 300 mil pes-
soas, principalmente nos bairros Jardim Cruzeiro, Campo Limpo, 
Asa Branca, Novo Horizonte, Feira VI, Pampalona e Pedra Ferrada.

Investimento: R$ 49 milhões
Fonte de recurso: PAC 2/OGU (Ministério das Cidades)/Embasa

Feira de Santana
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Ipuaçu - A obra de ampliação do siste-
ma integrado de abastecimento de água 
(SIAA) de Governador João Durval Carnei-
ro, distrito de Feira de Santana conhecido 
como Ipuaçu, foi iniciada em dezembro de 
2012. A intervenção levará água canalizada 
de qualidade para cerca de 5 mil pessoas 
em 17 localidades da região de Feira: Um-
buzeiro, Fazenda Capim, Vera Cruz, Pedra 
da Canoa, Baeta, Lagoa Grande, Formosa, 
Santa Rosa, Caboranda, Candeia, Ponte 
do Rio Branco, Cascalheira, Sítio do Meio, 
Malhador, Conceição, Maia e Licurioba. 
Além disso, a ampliação do SIAA reforça-
rá o abastecimento em cinco localidades já 
atendidas pela Embasa: Brava, Ieda, Barra-
das, Gameleirinho e na própria Ipuaçu.

Investimento: R$ 5,7 milhões
Fonte de recurso: Embasa
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Os cerca de 37 mil moradores da 
sede municipal deste município, 
localizado na microrregião de Ire-
cê, passaram a receber água doce 
nas torneiras desde outubro de 
2012, quando entrou em operação 
a adutora de água tratada que, in-
terligada à Adutora do Feijão, está 
abastecendo a cidade com água 
da Barragem de Mirorós. Foram 
implantados 63 quilômetros de 
tubulação, entre a estação de tra-
tamento de Ibititá e a sede de Ca-
farnaum,  três estações de bombe-
amento e cinco reservatórios. 

Investimento:  R$ 26,3 milhões
Fonte de recurso: Proágua
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Cafarnaum

Devido à diminuição do nível da Barragem do França, 
ocasionada pela escassez de chuvas na região, a Embasa in-
vestiu, de forma emergencial, na incorporação de mais um 
manancial ao sistema integrado de abastecimento de água 
(SIAA) que atende os municípios de Piritiba, Miguel Calmon 
e  Mundo Novo.  A Barragem do Rio Veredas atenderá a sede 
e os distritos de Andaraí e Sumaré, em Piritiba, e a sede de 
Mundo Novo. Para isso, foram implantados cerca de 10,1 
quilômetros de adutora de água bruta e tratada e a Estação 
de Tratamento de Água (ETA) de Piritiba foi reativada.

Investimento: R$ 2,14 milhões
Fonte de recurso: Embasa

Piritiba / Mundo Novo
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SIAA de Santana

Concluído em 2008, sistema in-
tegrado de abastecimento de água 
(SIAA) de Santana está permitindo 
que os cerca de 37,7 mil habitantes 
dos municípios de Canápolis, Serra 
Dourada, Brejolândia, Tabocas do 
Brejo Velho e Santana, 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.

 
Investimento: R$ 39 milhões
Fonte de recurso: Proágua
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Euclides da Cunha
A Embasa está ampliando o sistema de abaste-

cimento de água (SAA) do município, localizado 
no nordeste baiano, que passará a contar tam-
bém com a produção dos poços de Tucano. Serão 
implantados cerca de 14 quilômetros de adutora, 
interligando o SAA de Euclides da Cunha ao SIAA 
de Tucano Sul, beneficiando cerca de 28 mil pes-
soas. Esta ação representa uma solução definitiva 
para o fornecimento de água no município.

 
Valor do investimento: R$ 5,6 milhões
Fonte de recurso: PAC1/Embasa

Malhada de Pedras
 
Como solução para os problemas sazonais de 

abastecimento de Malhada de Pedras, está em 
andamento a obra de ampliação do sistema de 
abastecimento local.  Os serviços compreendem 
a construção de um reservatório de distribuição 
na área da estação de tratamento (ETA II) de Bru-
mado, onde será implantada a captação de água 
tratada, estação de bombeamento e implantação 
de uma adutora de água tratada com 36,8 qui-
lômetros de extensão que atenderá, ao longo do 
seu trajeto, diversas localidades dos municípios 
de Brumado e Malhada de Pedras, hoje em estado 
crítico de abastecimento de água.

 
Investimento: R$ 3,3 milhões
Fonte de recurso: Embasa

Neste município, a Embasa realiza 
obras de extensão de rede para os povo-
ados de Petim, Salgado, Murici, Caatin-
guinha de Baixo, Caatinguinha de Cima, 
Murutuba, Cidade Nova, Cova da Nega 
e Lagoa Seca, com a implantação de 45 
quilômetros de rede de distribuição e a 
execução de 953 ligações domiciliares, 
beneficiando 4,5 mil habitantes.

 
Valor do Investimento: R$ 3,4 milhões
Fonte de recurso: PAC/Funasa

Castro Alves
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Cristalândia 
Barragem de
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Concluída em 2010, esta barragem é garantia de 
água para abastecimento humano durante os perío-
dos de seca no município de Brumado, onde a Embasa 
atende cerca de 60 mil pessoas.

Investimento: R$ 28 milhões
Fonte de recurso:  Pró-Saneamento/Embasa/Caixa/

Governo do Estado



Os municípios de Mulungu do Morro e Souto Soares, em situação de 
emergência por conta da estiagem, tiveram o abastecimento de água 
assegurado por conta desta barragem concluída em 2011. A população 
beneficiada é de 37,7 mil pessoas

Investimento: R$ 24 milhões
Fonte de recurso: Pró-Saneamento/Embasa/Caixa/Governo do Estado

Barragem do
Rio Tijuco
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Barragem de
Riacho de Santana

Esta barragem foi construida para atender 
Riacho de Santana e, desde 2010, está garan-
tindo o abastecimento de água tratada para 
cerca de 16,5 mil pessoas que vivem neste 
município do semiárido baiano que também 
se encontra em situação de emergência.

Investimento: R$ 11,4 milhões
Fonte de recurso: Pró-Saneamento/Embasa/

Barragem construída no Rio Santo Onofre 
para atender as sedes municipais de Igaporã 
e Matina.

 
Investimento: R$ 15,8 milhões
Fonte de recurso: Pró-Saneamento/Embasa/

Barragem
Lagoa da Torta
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Barragem de

Em Planalto e Barra do Choça, 
uma população de cerca de 26,5 
mil habitantes está recebendo água 
desta barragem concluída, em 2009, 
pela Embasa. Os dois municípios 
também se encontram na região 
flagelada pela seca.

Investimento: R$ 24 milhões
Fonte de recurso: Proágua

Serra Preta
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Perfuração de poços e carros-pipa

Dentre as ações emergenciais de 
combate aos efeitos da estiagem, a 
Embasa já investiu cerca de R$ 60 
milhões em perfuração de poços e  
em operação de carros-pipa.
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Com o longo período de estia-
gem, em algumas regiões da Bahia, 
e a consequente diminuição dos 
níveis dos mananciais (barragens, 
açudes, rios e poços) utilizados 
para abastecimento, a Embasa 
vem adotando, em alguns municí-
pios, a medida preventiva de dis-
tribuir água em regime de racio-
namento. A distribuição de água 
tratada nesse regime é a única 
forma de garantir a continuidade 
do serviço até que os mananciais 
recuperem o nível normal.

Na prática, significa que, com 
menos água para distribuir, os 
imóveis atendidos terão água nas 
torneiras em menos dias da se-
mana. Para ter acesso à água nos 
períodos de desabastecimento, 

a população deve 
fazer o consumo 
racional, evitando 
desperdício e usos 
menos importan-
tes como irrigação 
de jardins, lava-
gem de carros, cal-
çadas, áreas exter-
nas, entre outros 
espaços.

Nos municípios onde há ra-
cionamento, a empresa está pro-
movendo campanhas nos meios 
de comunicação para alertar a 
população, distribuindo o ca-
lendário dos dias em que have-
rá fornecimento e mobilizando 
a comunidade para consumir o 
mínimo possível de água.

Racionamento
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Ação de mobilização realizada em Senhor do Bonfim
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Barragem de Cristalândia
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Até 2014, a Embasa investirá 
mais de R$ 1 bilhão na capital 
baiana e região metropolitana, 
sendo R$ 334,7 milhões em abas-
tecimento de água e R$ 740,3 mi-
lhões em esgotamento sanitário.

Na área de abastecimento, as 
obras de duplicação da adutora 
de água tratada e da adutora de 
água bruta da Barragem Joanes 
II, além da ampliação da Esta-
ção de Tratamento Principal, em 
fase final, aumentarão em 30% 
a oferta de água na RMS. O con-
junto de empreendimentos en-
volve investimentos da ordem 
dos R$ 74,3 milhões.

A ampliação do reservatório 
de Águas Claras, responsável 
pelo abastecimento de parte do 

subúrbio rodoviário de Salvador, 
beneficiará diretamente bairros 
como Castelo Branco, Cajazei-
ras, Dom Avelar, Águas Claras, 
Porto Seco Pirajá, Pau da Lima, 
Sete de Abril, Estrada Velha do 
Aeroporto, Canabrava, São Mar-
cos e Boca da Mata.

Com relação ao esgotamen-
to sanitário, em seis anos, fo-
ram implantadas cerca de 167 
mil novas ligações de esgoto 
na capital, beneficiando 800 mil 
pessoas. Por mês, estão sendo 
executadas 2.500 novas ligações 
na cidade. Com o novo emissário 
submarino da Boca do Rio e as 
novas bacias de esgotamento sa-
nitário, Salvador  terá cobertura 
de 92%, uma das maiores do país.

Salvador
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SR.do Bonfim

VitóRia da 
ConquiSta

BaRReiRaS iReCê

itaBeRaBa

Caetité

Jequié

itamaRaJu

Unidades Regionais da Embasa
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CandeiaS

alagoinhaS

Paulo 
afonSo

SR.do Bonfim

feiRa 
de Santana

Sto. antônio 
de JeSuS

CamaçaRi

SalVadoR

itaBuna

Unidades Regionais da Embasa
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