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As frentes de trabalho da obra 
de ampliação do sistema de esgo-
tamento sanitário da sede munici-
pal de Camaçari estão concentra-
das na conclusão das estações 
de bombeamento e de trechos de 
rede coletora e do emissário que 
enviará os esgotos até a estação 
de tratamento da Cetrel. Desde 
junho, agentes sociais também 
estão nas ruas da cidade cadas-
trando imóveis situados em áreas 
de baixa renda e implantando a 
ligação intradomiciliar sem ônus 
para o morador ou proprietário. 
PÁGINAS CENTRAISPÁGINAS CENTRAIS

ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAMAÇARI

Obra de ampliação 
pronta até dezembro
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Embasa sobe Embasa sobe 
35 posições em 35 posições em 

rankingranking da Exame da Exame

PÁGINA 2PÁGINA 2

Povoados de Barreiras passam a receber água tratada - PÁGINA 7PÁGINA 7

Unidade móvel 
visita residências 
do Minha Casa, 

Minha Vida
PÁGINA 3PÁGINA 3
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Gestão das águas nas bacias 
dos rios Corrente e Grande

Fo
to

: H
eb

er
t R

eg
is/

Ac
er

vo
 E

m
ba

saTécnicos da Embasa partici-
param, no dia 9 de julho, em 

Santana, de oficina temática da 
bacia hidrográfica do rio Corrente 
e, no dia 17, em Cotegipe, e no dia 
19, em Luís Eduardo Magalhães, 
de oficinas temáticas da bacia hi-
drográfica do rio Grande. Além da 
empresa e de outros usuários da 
água, representantes do poder 
público e da sociedade civil or-
ganizada também integraram a 
construção participativa do plano 
de gestão das águas e da biodi-
versidade das duas bacias. 

Membro do comitê do rio Corren-
te, o gerente do sistema integrado 
de abastecimento de água (SIAA) 
de Santana, Deriomar da Silva, 
acha a contribuição da Embasa 
importante para a construção do 
plano. “Como responsável pelo 
abastecimento da maior parte das 
cidades inseridas na bacia do rio 
Corrente, estou à disposição para 
repassar informações que ajudem 
a compor o cenário para a conser-
vação das águas”. 

Situada na margem esquerda do 
(rio) São Francisco, com uma exten-
são de 47,6 quilômetros quadra-
dos (km²),  a bacia do rio Corrente 
abrange 19 municípios, dos quais 
sete são abastecidos pela Embasa.

Embasa sobe 35 
posições no ranking 

da Exame
Na edição especial da revista Exame “Me-

lhores e Maiores: as 1000 maiores empresas 
do Brasil”, a Embasa subiu 35 posições em 
relação ao ano passado. A empresa passou 
da 243ª para a 208ª colocação dentro da 
classificação das 500 maiores empresas do 
Brasil. No grupo das prestadoras de serviços 
públicos, a Embasa alcançou a 14ª posição.

A redação e a equipe técnica responsável 
pela edição da revista classificaram as empre-
sas segundo critérios como crescimento das 
vendas, liderança de mercado, liquidez cor-

rente, rentabilidade do patrimônio e riqueza 
criada por empregado, levando em considera-
ção os resultados do exercício de 2012. 

Rio Grande
Wander do Nascimento, biólogo e representante da 

Embasa no comitê do rio Grande e na oficina de Cote-
gipe, acha imprescindível a consulta aos usuários da 
água. “Saber os anseios dos usuários, do poder público 
e da sociedade civil organizada vai fornecer informações 
ao diagnóstico que subsidiará o plano de gestão das 
águas”, afirma.

Com área de 82,8 km², a bacia do rio Grande abrange 
17 municípios, dos quais a Embasa abastece 14, e tem 
como afluentes os rios Preto, Branco, das Ondas, das 
Fêmeas, São Desidério, Tamanduá e Boa Sorte.
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Em reunião comunitária no dia 15 de julho, 
técnicos da Embasa apresentaram o novo sis-
tema de abastecimento de água que vai atender 
à Vila Marambaia, em Itacaré. Eles orientaram 
os moradores do local sobre o funcionamento 
dos equipamentos e detalharam a cobrança das 
tarifas, recomendando o uso racional da água.

No final de julho, o sistema passou a abastecer, 
além de Vila Marambaia, parte da sede munici-
pal de Itacaré e as localidades de Campo Seco 
e de Baixa da Ribeirinha. Com recursos próprios 
da ordem de R$ 1,3 milhão, a empresa cons-
truiu um sistema que conta com uma estação 
convencional projetada para tratar 130 mil litros 
por hora, reaproveitando a água da lavagem 
dos filtros e possibilitando o manejo adequado 
ou a reciclagem do lodo resultante do processo 
de tratamento. 

Para garantir a distribuição da água, foram 
construídos dois reservatórios com capacidade 
de 150 e 200 metros cúbicos cada e assenta-
dos 12 quilômetros (km) de tubulação, incluindo 
adutora de água bruta, adutora de água tratada 
e rede distribuidora.

Inicialmente, estão previstas 300 ligações do-
miciliares para beneficiar diretamente uma po-
pulação local estimada em mil pessoas. 

O líder comunitário Charles Anes, presidente 
da Associação de Parceleiros de Vila Maram-
baia, diz que a obra concretiza “um sonho de 
toda a comunidade”. Outro morador, Paulo 
Sérgio Santos, revela que a água tratada vai 
favorecer, além da melhoria da saúde, um in-
centivo aos negócios. Proprietário de casas de 
aluguel na área, ele diz que agora vai poder 
cobrar um valor mais justo.

A unidade móvel de atendimento da Embasa 
visitou quatro conjuntos residenciais do Mi-

nha Casa, Minha Vida recentemente ocupados 
em Feira de Santana. Os moradores do Aviário 
I e II, do Nova Conceição e do Conceição Ville 
puderam solicitar religações, segunda via de 
conta, parcelamento de débito, além de fazer o 
cadastramento na tarifa social da Embasa, sem 
ter que se deslocar do seu local de residência 
até uma loja da empresa.

A dona de casa Joseane Almeida aproveitou 
a oportunidade para tirar dúvidas sobre o 
consumo de água em seu apartamento. “O 

atendimento aqui perto de casa facilitou mui-
to. Ir ao centro pra tirar essa dúvida seria bem 
mais complicado”, relatou.

As visitas da unidade móvel de atendimen-
to aos moradores de empreendimentos do 
programa Minha Casa, Minha Vida destina-
dos a famílias com até três salários míni-
mos, iniciadas este mês, contabilizaram 700 
atendimentos. O objetivo da ação é facilitar o 
acesso dos moradores aos serviços da Em-
basa, possibilitando que tirem dúvidas e se 
informem sobre tarifas e procedimentos de 
medição do consumo.

Moradores do Minha Casa, Minha 
Vida recebem atendimento

BR-324BR-324 FEIRA DE SANTANAFEIRA DE SANTANA

ITACARÉITACARÉ

Equipe da Embasa 
orienta moradores 

do Aviário I
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No dia 5 de julho, a Embasa concluiu a insta-
lação de uma estrutura de aço para sustentar 
e estabilizar, de forma definitiva, o trecho de 
adutora que ficou exposto devido à cratera que 
se formou na pista da BR-324, no km 618, na 
altura de Porto Seco Pirajá. Essa foi a forma en-
contrada para não prejudicar o funcionamento 
da adutora durante a realização dos trabalhos 
da Via Bahia para a recuperação deste trecho 
da rodovia. A tubulação estabilizada pela estru-
tura de aço tem 1,5 metros de diâmetro e envia 
quase três mil litros por segundo de água trata-
da para 27 bairros de Salvador.

Vila Marambaia vive a expectativa de receber água tratada

Estrutura de aço 
é instalada para 

sustentar adutora

Estação de tratamento de água 
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ESGOTAMENTO SANIT

A primeira etapa da amplia-
ção do sistema de esgota-
mento sanitário (SES) da 
sede municipal de Camaçari 

será entregue à população até dezem-
bro deste ano. Com 90% das estruturas 
montadas, a obra concentra suas frentes 
de trabalho na conclusão de três esta-
ções de bombeamento, na implantação 
de 5,2 quilômetros de rede coletora e 
na instalação de 310 metros restantes 
de um emissário de 12 km de extensão 
que vai enviar os esgotos coletados até a 
estação de tratamento da Cetrel.

O investimento de R$ 79,6 milhões con-
ta com recursos do Orçamento Geral da 
União/Programa de Aceleração do Cres-
cimento e, por isso, prevê a implantação 
de 20% do total de ligações intradomici-
liares, previstas nesta etapa da obra, em 
imóveis cujos moradores possuam renda 
mensal de até três salários mínimos. A 

equipe social, desde junho, está nas ruas 
de Camaçari, cadastrando as residências 
que vão receber o benefício.

De acordo com Pollyanna Souza Miran-
da, responsável pela fiscalização da exe-
cução do trabalho técnico social da obra, 
os agentes têm que cadastrar 3.400 imó-
veis situados em áreas de baixa renda da 
cidade, para que, após a autorização do 
proprietário ou morador, uma equipe a 
serviço da empresa possa instalar a liga-
ção. O custo dessas ligações está previs-
to no orçamento da obra. As 13.635 liga-
ções restantes serão feitas pelos donos 
ou moradores dos imóveis, que terão a 
estrutura de coleta disponibilizada em via 
pública (ler boxe). 

Na rua das Pitangueiras, no bairro Par-
que Florestal, a agente social Iraci Souza 
conta que todos os moradores que aten-
dem ao critério para receber a ligação 
gratuita foram cadastrados e algumas 

ligações já foram feitas. “Avisamos ao 
morador que a ligação instalada é tam-
ponada, porque só poderá ser utilizada 
quando a obra for concluída. Quando a 
ligação puder receber esgoto, nós envia-
remos pessoal para retirar a tampa que 
impede a sua utilização”, explica.

Os bairros que serão atendidos após a 
conclusão da primeira etapa da obra são: 
Centro, Dois de Julho, Piaçaveira, Phoc II, 
Nova Vitória, Alto da Cruz, Mangueiral, 
Ficam, Lama Preta, Parque Florestal, Par-
que Satélite, Natal, Gleba A, Gleba B, Gle-
ba H, Camaçari de Dentro, Bomba, Verde 
Horizonte e Buri Satuba. Isso equivale a 
quase 70% de cobertura do serviço de 
esgotamento sanitário na cidade. A se-
gunda etapa, orçada em R$ 19,4 milhões, 
tem o recurso assegurado e a contrata-
ção de empresa para iniciar a execução 
do projeto, selecionado pelo PAC 2, está 
em processo de licitação.

Obra de ampliação será entr

Operários ligam
rede cole
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAMAÇARITÁRIO EM CAMAÇARI
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Foto: Paulo Mocofaia/Acervo Embasa

Foto: Nivia Montenegro/Acervo Embasa

regue em dezembro na sede

Mobilizadora 
cadastra moradora 

de imóvel que 
será beneficiada 

com ligação 
intradomiciliar 

custeada pela obra

m imóvel à 
etora

A ligação intradomiciliar deve ser feita 
pelo morador ou proprietário do imóvel, 
segundo legislação do saneamento na-
cional e estadual e norma regulamen-
tadora dos serviços da Embasa. Ela é a 
tubulação instalada dentro de uma casa 
ou de um prédio que reúne o escoamento 
de todos os pontos de consumo de água 
(pias, ralos de banheiro, vasos sanitários, 
etc.) e é ligada na tubulação instalada 
dentro de uma caixa de inspeção com 
uma tampa de concreto, instalada na cal-
çada em frente ao imóvel.

Ligação 
intradomiciliar Para o presidente da Embasa, Abelardo de 

Oliveira Filho, os investimentos da Embasa no 
município para ampliar o atendimento do servi-
ço de coleta e tratamento de esgoto doméstico, 
incluindo sede e orla (litoral norte), chegam a 
cerca de R$ 172,4 milhões. Já na área de abas-
tecimento de água, a empresa tem um montante 
de investimentos concluídos e outros com recur-
sos assegurados da ordem de R$ 122 milhões. 
“Camaçari é um município que vem apresentan-
do uma das maiores taxas de crescimento ocu-
pacional na Bahia. A empresa tem respondido 
a este crescimento com investimentos em infra-
estrutura de saneamento básico que garanta a 
saúde pública e a qualidade ambiental de suas 
aglomerações urbanas”, explica Abelardo.

Investimentos

Vista aérea da 
sede municipal de 

Camaçari
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CAMAÇARICAMAÇARI

ITAMARAJUITAMARAJU

Em fevereiro deste ano, os moradores do Jar-
dim Limoeiro, na sede municipal de Camaçari, 
protestaram nas rádios locais e cobraram da 

Embasa uma solução para acabar com o forte e desa-
gradável odor que exalava de uma torre de equilíbrio 
construída próxima ao bairro para atender ao sistema 
de esgotamento sanitário que está sendo ampliado 
na cidade. Três meses depois, após estudo e avalia-
ção dos engenheiros envolvidos na obra, a solução 
foi encontrada e posta em prática, acabando com os 
transtornos causados à comunidade.

Segundo o engenheiro Roberval Ribeiro Barros, res-
ponsável pela execução da obra, tampas de fibra de 
vidro foram instaladas nas aberturas superior e inferior 
da torre para evitar a saída dos gases e um suspiro 
(exaustor) foi implantado visando ao controle dos odo-
res. “Para completar a solução, ligamos uma tubulação 
ao equipamento para coletar efluente, no caso de even-
tuais extravasamentos provocados por problemas ope-
racionais. Com isso, acabamos com o transtorno que 
estava sendo gerado na comunidade do entorno e ga-
rantimos o bom funcionamento da torre de equilíbrio”.

Desde que o problema foi solucionado, todos os mo-
radores do bairro conseguem levar uma vida normal 
em suas casas sem os enjôos e a dor de cabeça cau-
sados pelo forte odor. A moradora Margarida Maria 
da Silva está satisfeita com a solução encontrada pela 
empresa. “Reclamamos, a Embasa nos ouviu e veio 
ajeitar o problema”, diz.
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Moradores do Jardim Limoeiro 
satisfeitos com atuação da Embasa

A dona de casa 
Margarida Maria da 

Silva está aliviada com 
o fim do mau cheiro

Reunião esclarece sobre cobrança da tarifa de esgoto
Uma reunião com representantes de entidades da sociedade 

civil organizada foi promovida pela Embasa, no dia 5 de julho, 
em Itamaraju, para esclarecer a retomada da cobrança da tarifa 
de esgoto na cidade. Por força de uma decisão judicial, a co-
brança, que estava suspensa desde novembro de 2006, voltou 
a constar nas contas de julho com vencimento em agosto.

Participaram do encontro representantes da Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio Varejista (SindCo-
mércio), Associação de Moradores do Bairro Bela Vista, Loja 
Maçônica, Associação de Aposentados e da Câmara Municipal 
de Vereadores, além do grupo Acorda Itamaraju–Estudantes 
na Marcha. A prefeitura municipal não enviou representante. 

O gerente da unidade da Embasa em Itamaraju, Gilmar 
Costa, mostrou um panorama da atuação da empresa na 
Bahia e no extremo sul do estado, detalhou o processo de 
coleta e tratamento de esgoto e elencou os benefícios des-
se serviço para a saúde das pessoas e a preservação dos 
recursos hídricos. Além disso, lembrou que, durante os seis 
anos e meio da ausência de cobrança da tarifa de esgoto 
na cidade, o prejuízo foi de R$ 5,3 milhões e, no mesmo 

período, a empresa investiu R$ 35,5 milhões na ampliação 
do atendimento do serviço de coleta e tratamento de esgoto 
saindo de 33% para 93%. As questões jurídicas e comer-
ciais ligadas à cobrança da tarifa também foram tratadas.

Gilmar Costa 
falou dos 

investimentos 
da Embasa

Foto: Benedito Simões/Acervo Embasa
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Água tratada chega 
em mais três povoados
Água tratada na torneira é a nova 

realidade para cerca de dois mil mo-
radores do Mucambo, Serra Talhada 

e Prata, em Barreiras. Eudes Vieira, mora-
dora do Mucambo, conta que era preciso 
ir ao rio para lavar a roupa e buscar água 
em nascentes para beber e cozinhar. “Ago-
ra temos água durante toda a semana e na 
porta de casa”, diz.

Marcos Rogério Moreira, gerente local, ex-
plica que a Embasa realizou o cadastramento 
dos moradores e ajustes nas ligações domici-
liares para começar a cobrar pelo serviço em 
julho. “A empresa promoveu, em junho, três 
reuniões comunitárias para orientar sobre a 
cobrança da tarifa de água e a necessidade 
da utilização sem desperdício”, conta.

Esta é mais uma ação do programa Água 
para Todos, que contou com R$ 986 mil do 
Governo do Estado. O sistema, construído pela 
Cerb (Companhia de Engenharia Ambiental 
e Recursos Hídricos da Bahia), é composto 
por rede adutora, estação de tratamento de 
água, reservatório de 100 metros cúbicos e 
rede distribuidora de 11,5 quilômetros.

Adriana Vieira, moradora 
do Mucambo, irá 

economizar para não 
ultrapassar a tarifa mínima

Equipe realiza desobstrução na rede 
coletora de esgoto

Vereadores visitam estação de tratamento

A rede de esgoto do Centro e do bairro 
Sandra Regina, na sede municipal de Barrei-
ras, passou por inspeção obrigatória antes 
de sua entrada em operação, prevista para 
agosto. O esgoto doméstico dos imóveis 
desses bairros passaram a ser coletados e 
conduzidos por gravidade até a estação de 
tratamento da Vila Brasil. 

Cerca de 3,2 mil pessoas foram beneficia-
das com a prestação do serviço antes mes-
mo de toda a obra ser concluída, pois habi-
tam em área com topografia favorável e pró-
xima à estação de tratamento que já atende 
à cidade. O gerente Marcos Rogério Moreira 
explica que, durante os testes, a rede coleto-
ra foi desobstruída em vários trechos e está 
pronta para coletar os esgotos. Nesta fase, 
outros serviços como lavagem da tubulação 
e checagem do funcionamento dos poços de 
visita foram realizados.

A Embasa está notificando os moradores 
dessas áreas para que interliguem seus imó-
veis à rede pública de esgoto. Ainda segundo 
Marcos Rogério, os moradores e proprietários 
dos imóveis deverão fazer a obra dentro de 
suas casas para que a rede interna de esgo-
tamento sanitário seja ligada à caixa de inspe-
ção localizada na calçada. “E devem fazer isto 
num prazo de 90 dias depois de notificados 
sobre a disponibilização do serviço”, explica.

Os testes na rede de esgoto neste trecho 
fazem parte da ampliação do SES de Bar-
reiras, obra no valor de R$ 87 milhões, com 
recursos da Embasa financiados pela Caixa 
Econômica Federal, por meio do Programa 
de Aceleração do Crescimento.

Embasa testa rede de 
esgoto em novos bairros

Os vereadores de Barreiras co-
nheceram o processo de tratamento 
e de controle da qualidade da água 
distribuída pela empresa em visita à 
estação de tratamento de água da 
cidade, no dia 4 de julho. “Esta foi 
uma excelente opor tunidade para 
conhecer melhor o funcionamento e 
a estrutura do sistema de abasteci-
mento de água de Barreiras”, disse o 

presidente da Câmara de Vereadores, 
Carlos Tito.

A vereadora Marileide Carvalho acredita 
que, a partir de agora, o legislativo terá 
mais informações antes de se manifestar 
sobre o sistema de Barreiras. “A equipe 
técnica conseguiu nos oferecer um pano-
rama de todo o sistema de abastecimento, 
evidenciando a qualidade do tratamento da 
água na cidade”, disse.
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eservatório térreo, equipado com bomba e com ca-
pacidade adequada para atender as necessidades de 
consumo dos moradores durante 24 horas. A aten-
ção à regra* é fundamental para garantir um abaste-
cimento regular em situações de variação de pressão 
ou de manutenção na rede distribuidora. De acordo 

com a resolução que regulamenta a prestação dos serviços da 
Embasa, a responsabilidade da empresa é fornecer água até o 
ponto de entrega onde está instalado o hidrômetro, medidor de 
consumo, sendo que “a reservação e utilização após o ponto de 
entrega são de responsabilidade do usuário”.

Morador do bairro Sete de Abril, o comerciante Daniel Nasci-
mento sofreu as consequências danosas causadas por instala-
ções hidráulicas internas inadequadas. Proprietário da padaria 
Deli Sete, na rua Nossa Senhora do Carmo, ele dividia com mais 
oito famílias a água acumulada por um único reservatório de sete 
mil litros. As ocorrências de falta d’água eram constantes. “Há 
alguns meses, instalei um reservatório exclusivo para a padaria, 
com capacidade de três mil litros e, hoje, é muito raro ter proble-
mas. O pão de sal, por exemplo, depende de vapor d’água para 
ficar no ponto certo. A adequação da rede interna do imóvel foi 
decisiva para o meu negócio”, diz.

A regra é clara: para imóveis com mais de um pavimento, a re-
solução 001/2011 determina a instalação de reservatório inferior 
equipado com bomba para abastecer os demais andares. “Não 
basta instalar reservatório na parte superior do imóvel porque, 
às vezes, a pressão da rede na rua não dá conta de mandar 
a água para os andares de cima. É preciso ter um reservatório 
com bomba no térreo para puxar a água. Em caso de problemas 
que interrompam o fornecimento de água, os imóveis com rede 
interna inadequada são afetados mais facilmente”, detalha José 
Moreira, superintendente de abastecimento de água para Salva-
dor e região metropolitana.

As características construtivas dos imóveis fora das normas 
técnicas vigentes, especialmente em locais que apresentam alto 
índice de ocupação irregular, é uma das grandes dificuldades en-
frentadas pela Embasa para abastecer várias áreas em Salvador. 
“Muitas vezes, temos uma reclamação de um morador cujo vizi-
nho tem água. Isso, por si só, já demonstra o contrassenso da 
situação: como está faltando água na rua, se a casa ao lado está 
abastecida? Na verdade, o problema está na inadequação das 
instalações hidráulicas do próprio imóvel”, explica Moreira.

CAPACIDADECAPACIDADE
Além da instalação dos dois reservatórios (térreo e superior), é 

necessário atentar para sua capacidade. A recomendação é calcu-
lar uma média de 200 litros de água por dia para cada habitante. 
Deve-se computar, ainda, mais 20% do consumo total para reserva 
de incêndio, conforme determina a norma técnica NBR 5.626/98. 
Dessa forma, uma família de cinco pessoas, por exemplo, demanda 
reservatório com capacidade por volta dos 1.200 litros.

Fotos: Luciano Rêgo
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Consumo regular de 
água em um imóvel 
depende de rede 
interna adequada
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DE TUBULAÇÃO ENTRE OS DE TUBULAÇÃO ENTRE OS 
RESERVATÓRIOS INFERIOR E RESERVATÓRIOS INFERIOR E 

SUPERIOR (ABAIXO)SUPERIOR (ABAIXO)

*  Decreto nº 3.060/1994 ratificado pela resolução 001/2011 da Agência   Decreto nº 3.060/1994 ratificado pela resolução 001/2011 da Agência 
Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa).Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa).
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