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DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Feira recebe mais de R$121 
milhões em saneamento 

PÁGINA 3PÁGINA 3

Embasa executa obras Embasa executa obras 
emergenciais na região de emergenciais na região de 

Senhor do BonfimSenhor do Bonfim
PÁGINA 7PÁGINA 7

Consumo 
consciente

Com o tema “Água: responsabilidade de todos”, a Embasa pro-
moveu uma grande mobilização, entre os dias 22 e 31 de março, 
em Salvador e em diversas cidades do interior, para celebrar o Dia 
Internacional da Água. Atividades esportivas, peças de teatro, expo-
sições, concurso de fotografia e desenho, palestras, distribuição de 
cartilhas, exibição de filmes, entre outras ações, alertaram para a 
importância do consumo consciente do recurso e a responsabilida-
de da sociedade na sua preservação.  PÁGINAS 4 E 5PÁGINAS 4 E 5
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EXPEDIENTE

Cerca de 80 profissionais das principais com-
panhias estaduais de saneamento do país se 

reuniram em Salvador, entre os dias 21 e 23 de 
março, para discutir a Portaria 2.914/2011 do Mi-
nistério da Saúde, que trata dos procedimentos de 
controle e de vigilância da qualidade da água para 
consumo humano. A reunião, em sua 22ª edição, 
foi promovida pela Câmara Técnica de Controle de 
Qualidade (CTCQ) da Associação das Empresas de 
Saneamento Básico Estaduais (Aesbe). Na ocasião, 
também foi realizado o 17º Workshop Laboratorial.

“A realização desse evento é importante por 
conta dos grandes desafios que as empresas 
de saneamento estão tendo após a publicação 
dessa portaria. Essa é uma oportunidade de 
discuti-la e, até, aperfeiçoá-la para a melhoria 
da qualidade de nossos serviços e para a saúde 

da população”, destacou Abelardo de Oliveira 
Filho, presidente da Aesbe e da Embasa.

“Com 10 anos, a CTCQ consolidou-se como uma 
importante rede de cooperação e aprendizado para 
melhoria dos processos laboratoriais. Por isso, essa 
reunião é o espaço ideal para alinhamento de enten-
dimentos e troca de experiências entre os profissio-
nais das companhias de saneamento”, disse Andréa 
Vidal dos Anjos, coordenadora da Câmara.

Márcia Kauark, gerente do Departamento de 
Controle de Qualidade da Embasa, empresa anfi-
triã da reunião, explicou que “o controle da quali-
dade significa o atestado de que a água produzida 
está boa para que a população possa consumir. 
Esta nova portaria está cheia de desafios para as 
companhias, que vão ter que fazer um grande in-
vestimento para atendê-la”.

Controle da qualidade da 
água é discutido em Salvador
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A Embasa participou do VII Fórum Brasileiro 
de Educação Ambiental, realizado entre os dias 
28 e 31 de março no Centro de Convenções de 
Salvador. O evento, o maior do setor, é prepa-
ratório oficial da Rio + 20. Além do estande do 
Projeto de Educação Ambiental e Mobilização 
Social para o Saneamento (PEAMSS), a gerente 
do Departamento de Responsabilidade Social e 
Ação Social, Terezinha Loiola, deu uma palestra 
“Educação Ambiental e Mobilização Social em 
Saneamento” ressaltando as ações do projeto 
nos 26 municípios onde foram implementados. 

“Por ser um evento nacional, o fórum trouxe 

vários temas dentro do contexto da educação 
ambiental. Isso permite que os nossos conhe-
cimentos sejam aprimorados através da troca 
de vivências, além de mostrar o que a Embasa 
vem trabalhando dentro da área social e am-
biental”, disse Terezinha. 

“A Embasa já vem trilhando esse caminho da 
educação ambiental. Não é à toa que somos a 
única empresa que coloca em prática o PEAMSS. 
Mas, precisamos trabalhar muito para criarmos 
essa cultura da importância da educação am-
biental na sociedade”, ressaltou Abelardo de 
Oliveira Filho, presidente da Embasa.

Educação Ambiental

22ª reunião da Câmara Técnica de Controle de Qualidade contou com 80 profissionais



Feira de Santana, segunda maior cidade 
baiana, receberá nos próximos meses 
um investimento de R$121 milhões em 

saneamento. Obras de abastecimento de água, 
na zona urbana e na zona rural, ampliação do 
sistema de esgotamento sanitário, além da insta-
lação de novos hidrantes, compõem o conjunto 
de ações previstas. O presidente da Embasa, 
Abelardo de Oliveira Filho, anunciou os inves-
timentos em visita à cidade, dia 15 de março, 
quando assinou contratos com a Caixa Econômi-
ca Federal e convênio com a Prefeitura.

Segundo Abelardo, essa é a maior aplicação 
de recursos em obras de saneamento feita de 
uma só vez em Feira de Santana. “É um investi-
mento grandioso, que vai, com certeza, melho-
rar a qualidade de vida das pessoas na cidade. 
Somando tudo o que já foi realizado e assegu-
rado em Feira, dá um total de R$250 milhões 
em investimentos, desde 2007”, enfatizou. 

ABASTECIMENTOABASTECIMENTO
Por meio de convênio celebrado com a Prefei-

tura, com recursos da ordem de R$1 milhão, a 
Embasa vai estender rede distribuidora de água 
em 43 localidades da zona rural de Feira nos 
distritos de Humildes, Governador João Durval 
Carneiro (antigo Ipuaçu) Jaíba, Tiquaruçu, Mati-
nha e Maria Quitéria.

Outro destaque na zona rural, será a amplia-
ção do sistema de abastecimento do Distrito 
de Governador João Durval Carneiro. O pro-
jeto prevê a implantação de novas adutoras, 
estações elevatórias (bombas), substituição e 
ampliação da rede distribuidora, além de uma 
nova estação de tratamento de água e reser-
vatórios. As obras, que têm um investimento 
de mais de R$4 milhões com recursos pró-
prios da Embasa, serão iniciadas no segundo 
semestre deste ano.

Com recursos da segunda fase do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC-2), a Emba-
sa vai dar continuidade à ampliação das bacias 
de esgotamento sanitário Jacuípe e Subaé. O in-
vestimento, de R$ 61,3 milhões, levará o serviço 
de coleta, tratamento e destinação adequada 
de efluentes a bairros como Três Riachos, Nova 
Esperança, Conjunto Panorama, Fraternidade, 
Francisco Pinto, entre outros, beneficiando mais 
de 70 mil pessoas. 

CENTRO DE RESERVAÇÃOCENTRO DE RESERVAÇÃO
Também com recursos do PAC-2, a Embasa vai 

implantar o chamado Centro de Reservação Nor-
te, um conjunto de reservatórios e bombas que 
vão melhorar a distribuição de água na cidade. 
Serão investidos R$ 48,1 milhões nas obras, que 
beneficiam, principalmente, bairros da zona norte 
como Campo Limpo, Asa Branca, Novo Horizon-
te, Feira VI, Pampalona e Pedra Ferrada, além de 
possibilitar o atendimento a novas demandas.

Feira de Santana recebe 
R$121 milhões em investimentos
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Foto: Cássia Dias /Acervo Embasa

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Desde 2007, investimentos em saneamento na Princesa do Sertão chegam a R$250 milhões, o maior da história do município

A Embasa realizou, dia 3 de abril, reunião pública em 
Retirolândia para mostrar à comunidade o andamento 
da obra de ampliação do Sistema Integrado de Abaste-
cimento de Água Serrinha/Conceição do Coité. Além dos 
dois municípios, o sistema contemplará Biritinga, Lama-
rão, Teofilândia, Barrocas e Retirolândia. O investimento 
é de R$ 42 milhões e tem cerca de 93% dos serviços já 
concluídos. A previsão é de que a obra seja entregue no 
segundo semestre. Com isso, a disponibilidade de água 
no sistema vai passar dos atuais 300 para 500 litros por 
segundo até dezembro. 



Além da programação na capital, unidades 
regionais da Embasa no interior do estado, 
em parceria com órgãos governamentais e 
da sociedade civil, investiram no debate e 
mobilização social em prol da preservação 
dos recursos hídricos. Em Vitória da Conquis-
ta, além de exposição no Shopping Conquista 
Sul, foi realizada a terceira edição da Corrida 
da Água, que atraiu cerca de 1.500 partici-
pantes e arrecadou alimentos para doação à 
Casa do Amor, que trata pessoas com câncer. 
Já em Barreiras, cerca de 500 estudantes da 
rede pública de ensino percorreram trecho 
da Avenida José Bonifácio, chamando a aten-
ção da população para a importância da pre-
servação da água. Ao final do percurso, na 
praça Castro Alves, eles conferiram os ven-

cedores dos concursos de fotografia e dese-
nho sobre o tema “Água: Responsabilidade 
de Todos”, promovidos pela Embasa entre 
os estudantes das escolas estaduais Prisco 
Vianna e Costa Borges.

Em Feira de Santana, mais de 700 pessoas 
visitaram a exposição da Embasa sobre os 
caminhos da água potável, realizada no Mu-
seu Parque do Saber. Palestras educativas 
e caminhada também constaram na progra-
mação. Em Senhor do Bonfim e Jacobina, 
houve blitz educativa e distribuição de car-
tilhas e brindes. Em Paulo Afonso, o trânsito 
da cidade também foi palco das manifesta-
ções, com passeio ciclístico que reuniu mais 
de 180 pessoas com ponto de chegada 
na Praça das Mangueiras, onde a Embasa 
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Preserve o 
Somente 1% da água do planeta está disponível para consum

da Água alertou para importância do uso c

A cor azul do planeta Terra, vista de cima no 
livro de Geografia, sugere mesmo que o 
mundinho aqui de baixo é constituído por 
mais de 70% de água. O problema é que 

menos de 3% dela é própria para consumo e, pior, 
parte deste pequeno percentual está congelada nos 
pólos. Sobra aí cerca de 1% de água potável e aces-
sível para os que aqui habitam. 

“A humanidade acha que a água é eterna, que te-
remos água para vida toda. Acorda, humanidade! A 
água é o novo ouro do planeta”. Quem alardeia é 
o locutor da Rádio Cidadania, personagem da peça 
“Água: Responsabilidade de Todos”, encenada pelo 
grupo teatral do Serviço Social da Indústria (Sesi), 
que integrou a programação especial preparada 
pela Embasa para marcar a passagem do Dia da 
Água, 22 de março.

“É essencial que as novas gerações tomem consci-
ência da importância de se preservar a água, porque 
o próprio futuro delas depende disso”. Guiada por 
essa convicção, a pedagoga Roseli Oliveira levou os fi-
lhos Rian e Rodrigo, de cinco e seis anos, para assistir 
a peça em uma tarde de sábado no Teatro da Uneb, 
no bairro do Cabula, em Salvador. Além do local, a 
programação da Semana da Água, na capital e re-
gião metropolitana, também passou por Pernambués, 
Castelo Branco, Liberdade, Calabar, Camaçari e Lauro 
de Freitas, contemplando mais de 2 mil  pessoas. 

CONSCIÊNCIACONSCIÊNCIA
Antes da apresentação teatral, o público teve aces-

so à palestra conduzida por Francisco Nunes, biólogo 
do Departamento de Tratamento de Água da Embasa, 
que descreveu as etapas de captação, tratamento e 
distribuição da água, além de falar sobre a importân-
cia das matas ciliares para preservação dos manan-
ciais e dar dicas de consumo para a utilização racional 
do recurso. “É fundamental atingir as crianças nesse 
processo de tomada de consciência porque, de fato, 
o futuro do planeta depende mesmo delas”, afirma. 

No Centro Social Urbano de Castelo Branco, os gê-
meos Ítalo e Itamar Santos, 10 anos, mostraram que 
a lição é fácil de aprender, praticar e até ensinar. “Lá 
em casa, a gente presta muita atenção na hora do 
banho e de escovar os dentes”, diz Ítalo. E a lição 
não se limita a chuveiro e torneira fechados na hora 
de passar o sabão e quando a escova de dentes está 
em ação. “Também aprendemos dicas para repassar 
à nossa mãe, como controlar a água na hora de lavar 
os pratos e pôr a roupa pra lavar toda de uma vez 
só”, completou o irmão.

O ato de preservar a água demanda mesmo medi-
das simples, que podem ser facilmente incorporadas 
ao cotidiano. No banheiro, por exemplo, ao escovar 
os dentes com a torneira aberta, em cinco minutos 
gasta-se, em média, 25 litros de água. Com a tor-
neira fechada, o consumo reduz para 1 litro. Já 15 
minutos de banho, com o registro aberto, são res-
ponsáveis pelo consumo de 138 litros de água, em 
média; em cinco minutos, gasta-se 46 litros. 

O fato é que toda economia é bem-vinda. Segundo 
a Organização das Nações Unidas (ONU), 800 mi-
lhões de pessoas sofrem com a falta de fornecimento 
seguro de água potável em todo o mundo. Para que 
esse contingente não seja progressivamente amplia-
do, e as previsões mais pessimistas não se confir-
mem, é preciso que todos cumpram a máxima: cada 
um fazendo a sua parte.

Mobilização intensa n

 

montou estande com material educativo.  
Em Guanambi, o professor Adão Albuquerque, 

especialista em educação ambiental, ministrou 
a palestra “Água para um Mundo Globalizado”, 
no auditório do Colégio Luís Eduardo Magalhães, 
reunindo alunos, professores e funcionários da 
Embasa. Itaparica também foi contemplada com 
palestra, exibição de filme e exposição de traba-
lhos elaborados pelos estudantes da Escola Es-
tadual Antônio Carlos Magalhães, como poesias, 
redações e desenhos. Alunos de escolas munici-
pais de Cardeal da Silva participaram de oficina 
sobre o tema e uma caminhada reuniu mais de 
2.700 crianças e adolescentes na cidade. Em 
Entre Rios, foi realizado ato público em defesa 
da água, com participação de escolas, represen-
tações governamentais e da sociedade civil. 

Fotos enviadas por colaboradores das Unidades Regionais/Acervo Embasa
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A sede de Camaçari contará com in-
vestimentos de R$ 53,3 milhões 

para obras de ampliação dos sistemas 
de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário. Esses recursos, prove-
nientes da segunda fase do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC 2) 
somados ao que já foi investido pela 
Embasa, desde 2007, no município, 
dentro do programa Água para Todos, 
totalizam cerca de R$ 192,5 milhões, o 
maior da história de Camaçari. 

A assinatura do contrato de financia-
mento e repasse de recursos federais 
foi realizada dia 27 de março, na Pre-
feitura de Camaçari, com o presidente 
da Embasa, Abelardo de Oliveira Filho, 
o prefeito de Camaçari, Luiz Carlos 
Caetano, e um representante da Caixa 
Econômica Federal. 

“Essas obras, somadas aos investi-
mentos que a Prefeitura realizará de 
revitalização da bacia do rio Camaçari, 
a sede do município contará com um 
dos maiores índices de atendimento 
de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário do país. Isso vai tra-

zer mais desenvolvimento, qualidade 
de vida e melhoria de saúde para a 
população”, disse Abelardo de Olivei-
ra Filho, presidente da Embasa. 

Do total dos recursos previstos, R$ 
35,1 milhões serão destinados ao au-
mento da oferta de água, beneficiando 
cerca de 169 mil pessoas. Além da per-
furação de três poços tubulares, serão 
construídas duas novas estações de tra-
tamento de água e três grandes reserva-
tórios. Serão assentados 8,5 quilômetros 
de adutoras e a rede de distribuição de 
água, além de melhorada, será ampliada 
em 83,6 quilômetros. 

Os R$ 18,1 milhões restantes serão 
aplicados no atendimento a 24.534 mo-
radores dos bairros de Jardim Limeiro, 
Parque das Mangabas, Cristo Redentor, 
Lama Preta, Camaçari de Dentro e parte 
do Parque Verde com serviço de esgo-
tamento sanitário. A coleta, tratamento 
e destinação adequada dos esgotos 
domésticos vão contribuir para a despo-
luição do Vale do Rio Camaçari e do Rio 
Joanes, manancial responsável por 40% 
do abastecimento de água de Salvador. 

PAC 2: Embasa 
garante mais de R$ 53 
milhões para Camaçari
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REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADORREGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR

A Embasa recuperou, até o início de abril, 38,5 quilômetros 
de asfalto em diversas ruas de Lauro de Freitas onde foi im-
plantada rede coletora de esgotos. Na ocasião, engenheiros 
fiscais da empresa e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
além de lideranças comunitárias, percorreram várias ruas para 
verificar se a pavimentação asfáltica, nestes locais, foi executa-
da com qualidade. 

De acordo com o gerente da Divisão de Obras de Esgota-
mento Sanitário da Embasa, Fábio Pacheco, a Embasa assumiu 
o compromisso de realizar a recuperação do asfalto em, pelo 
menos, 70% da área trabalhada no mês. “Os 30% restantes 
serão recapeados com arenoso e solo brita e serão prioridade 
no mês subsequente”, explicou.

A obra, que levará mais saúde e qualidade de vida a cerca 
de 469 mil pessoas, elevará a cobertura do serviço de 9% 
para 95% no município. Ao todo, serão implantados 222 km 
de rede coletora, 33 estações elevatórias, 33 km de linha de 
recalque (tubulação de grande diâmetro) e 40 mil ligações 
domiciliares. O esgoto coletado será enviado até o Sistema de 
Disposição Oceânica do Jaguaribe, conhecido como Emissário 
Submarino da Boca do Rio, em Salvador. 

No início de abril, a Embasa executou a ligação das novas 
adutoras de água tratada e de água bruta ao sistema inte-
grado de abastecimento de água que atende 60% da capital 
baiana e parte da RMS. Com investimento de R$ 68,8 milhões 
a duplicação desses equipamentos vai melhorar a prestação 
do serviço de abastecimento de água em Salvador, Lauro de 
Freitas, Simões Filho, e as localidades de Busca Vida e Su-
cupió, em Camaçari. A duplicação das adutoras aumentará a 
oferta de água em aproximadamente 1.000 litros por segundo 
para atender à crescente demanda provocada pela expansão 
imobiliária, nos últimos anos, beneficiando diretamente cerca 
de 1,9 milhão de pessoas.

L. de Freitas: 38 km 
de asfalto recuperados

Luiz Caetano (à esq.) assina contrato com Abelardo de Oliveira Filho

INVESTIMENTOINVESTIMENTO
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Obras emergenciais atendem 
região de Senhor do Bonfim

A Embasa está realizando obras emergen-
ciais para atender municípios da região 
de Senhor do Bonfim, como Andorinhas, 

Jaguarari, Saúde, Mairi e Várzea do Poço, cujos 
mananciais secaram por conta da seca que já 
atinge 199 municípios na Bahia, causando co-
lapso nos sistema de abastecimento de água 
que atendem estas cidades.  A conclusão des-
tas obras está prevista para os próximos 60 
dias. Até lá, a unidade regional da empresa, em 
Senhor do Bonfim, está garantindo o abasteci-
mento dos cerca de 50 mil habitantes destes 
municípios, distribuindo dois milhões de litros 
de água tratada por dia, e mobilizando uma 
frota de 40 caminhões pipas.

Em Andorinha, com investimento de R$ 5,6 

milhões, a empresa está implantando 68 quilô-
metros de adutora e construindo duas estações 
elevatórias para levar 37 litros por segundo (l/s) 
de água tratada do sistema de abastecimento 
de Caraíba para esta cidade. A barragem que 
atendia o município secou desde janeiro, preocu-
pando uma comunidade de 15 mil pessoas. 

A Embasa também está providenciando a in-
terligação do sistema de abastecimento de água 
de Senhor do Bonfim ao sistema que atende 
Jaguarari para que 18 litros por segundo incre-
mentem a oferta de água destinada à cidade. O 
investimento é de R$ 3 milhões e visa atender, 
numa primeira etapa, 13 mil pessoas. 

Para aproveitar a disponibilidade da água 
ainda armazenada em alguns pontos da Bar-

ragem de São José do Jacuípe, que opera com 
apenas 12% da sua capacidade, estão sendo 
implantados 2 km de adutora para garantir 
o abastecimento em Várzea do Poço e Mairi, 
além de 550 metros de adutora e 1 km de 
rede elétrica para abastecer Várzea da Roça. 
O investimento total para atender estas cida-
des é de R$ 400 mil.

De acordo com o gerente da unidade regional 
da Embasa em Senhor do Bonwfim, Vinicius Sou-
za, essas ações operacionais não são isoladas e 
integram projetos estruturantes em andamento 
na empresa, a exemplo da segunda etapa da 
adutora de Pedras Altas, que deverá atender a 
200 mil pessoas em 17 municípios dessa extensa 
área afetada pela seca.

Com dez frentes de trabalho, a obra de 
implantação da Adutora do Algodão está 
em ritmo acelerado. O sistema contará 
com 265 quilômetros de tubulação, seis 
estações elevatórias e uma estação de 
tratamento de água, na localidade de Ju-
lião. No município de Malhada, foi montada 
a captação da água do rio São Francisco 
para abastecer mais de 226 mil pessoas 
que moram na região de Guanambi, no 
sudoeste do estado. A adutora principal, 

com cerca de 113 km, já tem 98% de sua 
tubulação instalada. A previsão é de que o 
sistema seja entregue em julho de 2012.

O investimento, no valor de R$ 98,2 mi-
lhões, tem caráter emergencial e faz parte 
de uma parceria entre o Governo Federal, 
através da Codevasf, e o Governo do Esta-
do, através da Embasa. A implantação do 
sistema solucionará definitivamente o pro-
blema de disponibilidade de água própria 
para abastecimento humano na região.

SECASECA

Adutora do Algodão

A conclusão destas 
obras está prevista 
para os próximos 60 
dias. Em Andorinha, 
a Embasa está 
investindo R$ 5,6 
milhões
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COMERCIANTE CLÁUDIO ALVESCOMERCIANTE CLÁUDIO ALVES

Obra na Praça Igor 
ganha apoio dos 

moradores

OBRAS NA BOCA DO RIO 
BENEFICIARÃO 250 RESIDÊNCIAS BENEFICIARÃO 250 RESIDÊNCIAS  

á cerca de três meses, Cláudio Alves 
abriu um restaurante no pavimento 
térreo de sua residência, na Rua Nadir 
Mendonça, Boca do Rio. Além das pes-
soas que moram e trabalham nas adja-

cências, ele via como potenciais clientes os 
motoristas que utilizam a rua como atalho 
para transitar entre o Imbuí e a Orla. “A 
rua é movimentada e a localização é boa. 
O restaurante fica bem visível e é uma op-
ção para quem sempre passa por aqui na 
hora do almoço”, conta. Entretanto, Cláu-
dio viu o movimento cair, entre fevereiro 
e março, por conta da interdição da rua 
para obras de esgotamento sanitário. 

Situação revoltante? Não para Cláudio. 
“Existe um prejuízo temporário, sim. Afinal, 
abri o negócio há pouco tempo e o movi-
mento é prejudicado por conta da poeira, 
lama, máquinas pesadas transitando e da 
própria interdição da rua. Mas tenho uma 
filhinha de três anos e preciso pensar em 
sua saúde. Sou consciente da necessidade 
e importância dessa obra e vejo que a vizi-
nhança também”, afirma. E ele está certo.  

Dados do Instituto Trata Brasil, organi-
zação voltada para a universalização da 
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zação voltada para a universalização da 

coleta e tratamento de esgoto, evidenciam a 
relação direta entre o acesso ao saneamen-
to e a saúde da população. Localidades com 
acesso à rede coletora de esgotos registram 
uma menor incidência de infecções gastroin-

testinais, especialmente entre crianças e 
jovens de até 14 anos.

Cláudio, como todo bom pai, sabe o 
que é o melhor para sua família 

e apoia a realização da obra. 
“Como o serviço é aqui 

em frente ao restaurante, faço questão de 
tratar bem a equipe da Embasa. Pode per-
guntar aí ao pessoal da obra. O cafezinho 
não falta! E até ajuda a manter o pique pra 
que o trabalho ande mais rápido”, brinca. 

Além da família de Cláudio, as intervenções 
realizadas pela Embasa na rua Nadir Mendon-
ça e na Praça Igor, na Boca do Rio, beneficia-
rão outras 250 residências.
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