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A Embasa chega aos 43 anos como 
maior empresa pública do estado e prin-
cipal executora do Programa Água para 
Todos (PAT), cujo êxito serviu de inspi-
ração para a criação de um programa 
nacional nos mesmos moldes. No mês de 
aniversário, a empresa destacou, em ex-
posição montada num grande shopping 
da capital baiana, fotografias, por meio 
das quais o público conferiu o andamento 
e finalização de grandes obras nas áreas 
de abastecimento de água e esgotamen-
to sanitário. PÁGINAS CENTRAISPÁGINAS CENTRAIS

Embasa inicia obras Embasa inicia obras 
em Rio de Contas em Rio de Contas 
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Presente na vida 
dos baianos

Finalizadas ações de preparação Finalizadas ações de preparação 
para a Copa do Mundopara a Copa do Mundo
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Novo reservatório passa Novo reservatório passa 
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Funasa aprova projetos 
para obras da Embasa 
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O presidente da Embasa, Abelardo de Oliveira 
Filho, participou, no dia 6 de maio, em Brasí-

lia, do lançamento da terceira etapa do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC 2) para obras 
de abastecimento de água e esgotamento sanitá-
rio. Na ocasião, a presidenta da República, Dilma 
Rousseff, anunciou o repasse de R$ 2,8 bilhões a 
635 municípios selecionados pela Fundação Nacio-
nal de Saúde (Funasa), subordinada ao Ministério 
da Saúde. A liberação de recursos beneficia mais 
de 5,2 milhões de pessoas em 26 estados.  

Para a Bahia, foram aprovados 17 projetos, per-
fazendo o valor total de R$ 146,49 milhões. Dentre 
eles, quatro foram desenvolvidos pela Embasa, 
somando recursos da ordem de R$ 44 milhões. 
Na lista das obras a serem executadas pela em-
presa, estão a ampliação e integração dos siste-

mas de abastecimento de água dos municípios de 
Mairi, Várzea do Poço, Várzea da Roça e Quixabei-
ra, que beneficiarão mais de 56 mil pessoas.  Em 
Nazaré, a Embasa ampliará o sistema de abasteci-
mento de água, com aplicação de R$ 7,5 milhões. 
Na localidade de Barra do Tarrachil, município de 
Chorrochó, e em Santa Luzia, a empresa implanta-
rá sistemas de esgotamento sanitário. 

Em Barra do Tarrachil, a obra, no valor de R$ 5 
milhões, atenderá cerca de 2.700 pessoas. Já em 
Santa Luzia, 10.600 pessoas serão beneficiadas 
com recursos de R$ 8,8 milhões.

O Plano Plurianual de Saneamento Básico re-
serva para a Funasa o atendimento a municípios 
com menos de 50 mil habitantes e áreas especiais 
(reservas extrativistas, assentamentos agrários, 
comunidades quilombolas, ribeirinhos, etc.).

Encerradas convocações do edital
No mês de maio, foi encerrado o prazo para 

as convocações dos classificados no último 
concurso público, cujo edital foi lançado pela 
Embasa em 2009. No total, foram convocados 
3.856 aprovados no certame, sendo que, até 
o momento, 2.158 estão contratados (as con-
tratações dos convocados seguem até agos-

to). Inicialmente, o edital disponibilizava 2.271 
vagas para 31 formações de nível superior, 15 
de nível técnico e 11 funções de nível médio. 
Ao todo, a Embasa publicou cinco editais de 
ampliação de vagas ao longo do período de 
validade do concurso, que totalizou quatro 
anos, após prorrogação prevista em edital.

CONCURSO PÚBLICO 2009CONCURSO PÚBLICO 2009

Obras da Embasa 
em sete municípios 

baianos foram 
contempladas com o 

repasse de verbas
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MAE participa da 
12ª Semana de Museus
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Em maio, mês em que completa oito anos 
de atividade, o Museu Arqueológico da 

Embasa (MAE) integrou a programação da 
12ª Semana de Museus, realizada pela Di-
retoria de Museus do Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural da Bahia (Dimus/Ipac). 
Cerca de 80 pessoas visitaram as instala-
ções do MAE, localizado no bairro da Caixa 
D’Água, em Salvador. 

Perla Araújo da Cruz, aluna do 3º ano do en-
sino médio do Colégio Estadual David Mendes 
Pereira, avalia a visita como enriquecedora. 
“Aprendi muita coisa, como, por exemplo, a 
explicação sobre o início do abastecimento 
em Salvador, a escolha do prédio do museu e 
os achados e os artefatos”. 

O acervo do museu da Embasa é compos-
to por peças encontradas em locais onde a 
empresa executou obras de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. O MAE 
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h30 às 17h, na Rua Salda-

nha Marinho, s/n, Caixa D’Água (em frente 
ao Hospital Ana Neri). Visitas devem ser 
agendadas pelo telefone 3241-8135.
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Estudantes vencedores do 
concurso de redação do 

Programa Visite o Museu

A Embasa está preparada para receber o 
Campeonato Mundial de Futebol, que deve 
trazer cerca de 300 mil turistas à capital 
baiana, entre os meses de junho e julho, 
sendo 170 mil deles estrangeiros, segun-
do projeção da Secretaria Estadual para 
Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Bra-
sil 2014 (Secopa). O fluxo é 80% maior 
se comparado ao quantitativo registrado 
na Copa das Confederações. A empresa 
adotou uma série de medidas estratégicas 
para garantir que tudo corra bem enquan-
to a bola rola em campo. O conjunto de 
ações segue os moldes da Operação Car-
naval, realizada anualmente para atender 
o incremento populacional durante a festa. 

As medidas operacionais incluem manu-
tenção preventiva e aquisição de novos 
equipamentos para garantir o bom funcio-
namento das redes de água e esgoto, a 
exemplo de bombas e geradores. Equipes 
da empresa também realizaram, na região 
da Arena Fonte Nova, serviço preventivo 
de inspeção, limpeza e lavagem de rede 
de esgotamento sanitário para minimizar 
riscos de obstruções, por exemplo. Outras 
manutenções de caráter preventivo, como 
substituição de hidrômetros e de tampas de 
ferro, foram operacionalizadas no entorno 
do estádio e em bairros adjacentes como 
Nazaré e Dique do Tororó, além da Barra.

Além do trabalho de caráter preventivo, se-
rão montadas equipes específicas para mo-
nitorar o funcionamento das redes de água 
e esgoto durante o campeonato, envolvendo 
o trabalho de cerca de 200 colaboradores, 
que vão se revezar em regime de plantão. 
Equipamentos para o atendimento de emer-
gências, como carros-pipa e caminhões para 
limpeza e desobstrução de redes de esgoto, 
também serão disponibilizados.

Pronta para 
a Copa

NOVO RESERVATÓRIONOVO RESERVATÓRIO | A Embasa co-
locou em operação, em maio, mais um 
reservatório no centro de reservação de 
Águas Claras, que atende a região que 
vai do bairro de Águas Claras, passando 
pela Estrada Velha do Aeroporto, até a 
Avenida São Rafael. O novo reservatório 
tem capacidade de 8,7 milhões de litros, 
volume que duplica a reservação do siste-
ma de Águas Claras. O investimento foi de 
R$ 3,7 milhões, com recursos do PAC 2. 

Concurso de redação
A edição 2013 do Programa Visite o 

Museu premiou, em maio, os vencedores 
do concurso de melhor redação elabora-
da por alunos da rede pública após visita 
guiada ao MAE. As quatro redações, de 
autoria de alunos do ensino médio, foram 
escolhidas em um universo de 63 concor-
rentes. Foram premiadas as dissertações 
de Mariane Beltrão da Silva (Colégio Es-
tadual Cosme de Farias); Tatiane de Assis 
Dantas (Senai/Cetind); Michelle Cerqueira 
Santos e Fabio Santos (Colégio Estadual 
Raphael Serravalle). Criado em 2009, o 
Programa Visite o Museu contabiliza par-
ticipação de cerca de dois mil estudantes.
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m um dos mais movimentados shop-
pings da capital baiana, a técnica de 
enfermagem Marília Reis admira fo-
tografia do emissário submarino da 
Boca do Rio, em Salvador, uma das 

grandes obras realizadas pela Embasa em 
seus 43 anos de existência. Para marcar o 
aniversário, comemorado no dia 11 de maio, 
a empresa montou a exposição Presente na 
vida dos baianos, que mobilizou um público 
de cerca de dez mil pessoas na Praça Dorival 
Caymmi, no Shopping Iguatemi. “Fico impres-
sionada com a construção que foi feita para 
lançar o esgoto a uma distância tão grande 
da praia. Deve ter sido um trabalho demora-
do e difícil”, avalia Marília. 

Além de expor em fotografias as grandes 

obras nas áreas de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, a mostra divulgou 
o trabalho socioambiental da Embasa em co-
munidades beneficiadas por seus serviços. A 
exposição também contou com maquetes e 
um espaço interativo, onde o visitante parti-
cipava de jogos educativos e atividades lúdi-
cas. “No meu dia a dia, faço de tudo para não 
desperdiçar água, como reutilizar a água da 
máquina de lavar para a limpeza do passeio 
e não usar mangueira para molhar o jardim. 
É uma questão de consciência”, afirmou a 
telefonista Daniela Vitório, que participou do 
jogo de perguntas e respostas. No início de 
junho, a exposição foi montada no Boulevard 
Shopping, em Feira de Santana.

Para o presidente da Embasa, Abelardo 

de Oliveira Filho, a ação é oportuna tanto 
para comemorar os avanços já conquistados 
quanto para estreitar ainda mais os laços 
com a população. “São 43 anos de muitas 
conquistas, que se traduzem em desenvolvi-
mento, saúde e qualidade de vida para mais 
baianos. Estamos modernizando nossos pro-
cessos, melhorando a governança corpora-
tiva, aumentando a eficiência e a qualidade 
dos serviços, tendo em foco a nossa missão 
de universalizar os serviços de abastecimen-
to de água e esgotamento sanitário nos 364 
municípios em que atuamos. Por tudo isso, 
estamos todos de parabéns, os embasianos 
e a população, pela passagem dos 43 anos 
da maior empresa pública da Bahia, presente 
na vida dos baianos”, destacou.
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HÁ 43 ANOS, PRESENTE NA VIDA DOS BAIANOSS BAIANOS

a ações da Embasa
Realizações ampliam 

qualidade de vida 
na capital e interior

A Embasa é a principal executora do Progra-
ma Água para Todos (PAT),  maior projeto de 
água e esgotamento do Brasil, cujo êxito serviu 
de inspiração para a criação, pelo Governo Fe-
deral, de um programa nacional nos mesmos 
moldes. De 2007 a 2014, a empresa conta com 
um conjunto de 1.200 ações que estão sendo 
executadas em 312 municípios baianos, com 
investimentos da ordem de 8,6 bilhões.

Desde 2007, já foram investidos cerca de 
R$ 2,9 bilhões na ampliação da cobertura de 
abastecimento de água e de esgotamento sa-
nitário em todo o estado, com a conclusão de 
aproximadamente 740 obras. 

Somente em Salvador, a Embasa está investin-
do R$ 1,2 bilhão. Na capital, a empresa concluiu, 
no final do ano passado, a ampliação da estação 
de tratamento de água principal e a duplicação 
das adutoras de água bruta e água tratada, au-
mentando em 20% a oferta de água na cidade. 
Já o novo emissário da Boca do Rio, inaugurado 
em 2011, foi a maior obra dos últimos 25 anos 
em esgotamento sanitário na capital.

Além dos municípios da Região Metropolitana 
de Salvador (RMS) e do entorno da Baía de To-
dos os Santos, as obras de esgotamento também 
chegaram a diversos municípios do interior, com 
destaque para Feira de Santana e Vitória da Con-
quista. Com relação ao abastecimento de água, 
obras estruturantes e emergenciais minimizaram 
os efeitos da maior seca das últimas seis décadas. 
Foram investidos mais de R$ 1,2 bilhão em obras 
de grandes adutoras para atender cerca de 750 
mil pessoas nas regiões de Irecê, Guanambi, do 
Sisal e de Santana, no oeste baiano.  Destaca-
-se também a conclusão de cinco barragens e a 
implementação e ampliação de dezenas de siste-
mas de abastecimento em todo o estado.

A água chegou também a mais de 1.200 pe-
quenas localidades rurais, beneficiando a popula-
ção de baixa renda, uma mostra de que as ações 
da Embasa não se limitaram às zonas urbanas. 
“Afinal de contas, o acesso à água potável sig-
nifica mais qualidade de vida e o próprio resgate 
da cidadania”, ressalta Abelardo de Oliveira Filho.

973.126 novas residências passa-
ram a ter água tratada canalizada 
entre 2007 e abril de 2014, um 
crescimento de 38%.

554.017 novas residências pas-
saram a ter o serviço de coleta e 
tratamento de esgoto no período, 
um crescimento de 78%
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2007 a 2014 
O grande salto 

da Embasa Obras de esgotamento 
no bairro de Águas 

Claras, na RMS

Estação de tratamento 
de esgoto em Vitória 

da Conquista

Adutora do São 
Francisco
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CAMAÇARI E SAUBARACAMAÇARI E SAUBARA

Em audiência pública realizada no final 
de abril, com a participação de lide-

ranças comunitárias e vereadores, técnicos 
da Embasa apresentaram os projetos de 
ampliação do sistema de esgotamento sa-
nitário (SES) da sede municipal de Camaça-
ri.  O encontro aconteceu na Câmara Muni-
cipal e contou com a participação de cerca 
de cem pessoas, incluindo moradores dos 
bairros que serão beneficiados pela obra: 
Cristo Redentor, Lama Preta, Parque Verde 
II, Parque das Mangabas e Jardim Limoei-
ro. As ruas que receberão rede coletora 
de esgoto e a atuação da área social da 
Embasa junto aos moradores foram alguns 
dos temas em debate.

O engenheiro fiscal da obra, Carlos Giron, 
explicou que ainda não chegou a hora de 
fazer a ligação à rede coletora que já foi 
implantada, porque sua operação aguarda 
a conclusão das estações de bombeamen-
to. “O poço de visita da rede ainda não 
pode receber esgoto, porque ele não terá 
destinação final e vai acabar extravasando 
em algum ponto. Quando for a hora de li-

gar, a Embasa avisa”, alertou. A obra conta 
com R$ 19,4 milhões, entre recursos do 
Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e próprios da empresa. Estima-se 
em 24,5 mil o número de beneficiados.

SAUBARASAUBARA
Ainda em abril, a Embasa mobilizou cerca 

de 150 moradores de Saubara e adjacên-
cias, que participaram de reunião pública, 
na Associação dos Pescadores de Sauba-
ra, para discutir o andamento das obras 
de ampliação do sistema de abastecimento 
de água do município. A obra vai beneficiar 
46,8 mil habitantes nas localidades de Sau-
bara, Cabuçu e Bom Jesus (município de 
Saubara), além de Acupe, Itapema e São 
Brás (município de Santo Amaro). 

A previsão é solucionar problemas de de-
sabastecimento que ocorrem principalmente 
durante o verão, quando uma população sa-
zonal de veranistas visita as belas praias da 
região. A obra é orçada em R$ 14,9 milhões, 
com recursos próprios e da Caixa Econômi-
ca Federal, no âmbito do PAC.

Comunidades conhecem 
andamento de obras

Anunciado início 
de obras em 

Rio de Contas 

NOVA FRENTE DE TRABALHO EM BARREIRASNOVA FRENTE DE TRABALHO EM BARREIRAS 
A Embasa iniciou, em maio, uma nova frente 

de trabalho da obra de ampliação de esgoto 
de Barreiras, focada nos bairros JK e São Mi-
guel, entre as Avenidas Clériston Andrade e 
José Bonifácio. Cerca de 80 funcionários estão 
assentando a rede coletora e os ramais pre-
diais no trecho entre as ruas 8 de maio (do 
INSS) e Júnia Nogueira (da Câmara de Verea-
dores). As equipes também estão instalando a 
caixa de passagem, localizada no calçamento, 
e mobilizadores estão notificando os morado-
res para que liguem seus imóveis à rede de 
esgoto no prazo de 90 dias. A previsão é que, 
até o final de junho, o trecho esteja disponível 
para os testes iniciais de operação. Cerca de 
mil imóveis serão beneficiados no trecho.
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Reuniões públicas 
mobilizaram cerca 
de 250 moradores, 

em Camaçari e 
Saubara

Rio de Contas, município da Chapada Dia-
mantina que é o terceiro conjunto histórico 
tombado na Bahia, será alvo de investimentos 
do Governo do Estado, através da Embasa, 
com obras de saneamento básico. No início 
de maio, foi assinada a ordem de serviço 
para início dos trabalhos. A Embasa vai am-
pliar o sistema de abastecimento de água já 
existente e implantar uma nova adutora para 
atender a localidade de Marcolino Moura, 
pertencente ao município. O investimento de 
R$ 1,6 milhão, com recursos próprios da em-
presa, será revertido em benefício para cerca 
de 7.800 pessoas no distrito Marcolino Moura 
e na sede municipal, que terá oferta de água 
ampliada em cerca de 20%. As intervenções 
devem ser concluídas no prazo de 12 meses.
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Paulina Raíssa, Inara Bárbara e Madson Vinicius, karatecas 
patrocinados pela Embasa, conquistaram, ao todo, nove meda-
lhas durante o campeonato Norte-Nordeste, realizado no final 
de abril em Paraupebas, Pará. Madson sagrou-se campeão na 
apresentação de katá por equipes e ficou com uma medalha 
de ouro, uma de prata e uma de bronze. Já Inara (à direita) 
e Raíssa conquistaram, juntas, o vice-campeonato do katá por 
equipes e ficaram, cada uma delas, com duas medalhas de pra-
ta e uma de bronze. O evento reuniu cerca de 1.300 atletas.
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Patrocinados se destacam em 
campeonato Norte-Nordeste

Em ponto turístico de Ilhéus, produto neutraliza 
gases de estação de esgoto 

Livres do mau cheiro

Um dos pontos turísticos mais visitados 
em Ilhéus está livre dos gases que 

exalavam de uma estação elevatória de 
esgoto instalada à beira-mar, na Avenida 
Soares Lopes, defronte à Catedral Metro-
politana de São Sebastião, Centro Histórico 
da cidade. Nas proximidades, estão bares 
e restaurantes tradicionais – como o Vesú-
vio, famoso pelas letras de Jorge Amado –
sorveterias, hotel de grande porte, além de 
clínicas e um comércio variado.

Eventualmente, os odores liberados 
por gases provenientes da operação da 
estação de esgoto causavam desconfor-
to e reclamações da vizinhança, que tem 
no turismo uma das principais fontes de 
renda. O problema foi resolvido com a 
implantação de um equipamento deso-
dorizador automatizado, que borrifa uma 
solução química que neutraliza os odores 
desagradáveis. O produto biodegradável 

é registrado na Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa)  e não oferece 
riscos ao ser humano e ao meio ambiente.

O equipamento está em funcionamento 
desde o início deste ano. O engenheiro 
Felipe Madureira, gerente da Divisão de 
Esgotamento Sanitário da Embasa em Ita-
buna, explica que outras soluções foram 
tentadas antes, mas sem êxito. “O proble-
ma era agravado pelo vento que sopra do 
mar em direção ao continente”, afirma. 

O empresário Gileno Araújo, dono da 
mais tradicional sorveteria da cidade, a 
Ponto Chic, fundada há 62 anos, confir-
ma a impressão de seus funcionários. “Há 
tempos deixamos de sentir o mau cheiro 
que espantava a clientela”, observa. O 
ambulante Wallas da Hora trabalha à noite 
pela região, há nove anos. Para ele, “o 
mau cheiro diminuiu muito, os clientes pa-
raram de reclamar. Que continue assim”.

“Antes, a água da minha casa era vermelha 
e suja, mas agora chega limpinha”. Simples 
e direto, o relato da garotinha de 9 anos, 
Deborah Eveling, é uma mostra do ganho 
em qualidade de vida que os moradores de 
Pedras de Una conquistaram no último mês 
de abril, quando a comunidade passou a ser 
abastecida com água tratada e de qualidade, 
distribuída pela Embasa. No início de maio, 
uma equipe social da empresa esteve no po-
voado – que é distrito do município de Una, 
no sul da Bahia – para fazer uma palestra 
sobre a importância do consumo conscien-
te da água. A ação reuniu outros 60 cole-
guinhas de Deborah, entre 7 e 14 anos de 
idade, todos estudantes da Escola Municipal 
Sônia Aristeu Dias. 

“Acreditamos que sensibilizar as crianças é 
o melhor caminho para conscientizar toda a 
família sobre a necessidade de combater o 
desperdício, disseminando hábitos de consu-
mo responsável”, explicou a assistente social 
Thaíse Dias. Deborah mostrou que aprendeu 
a lição: “Temos que ser o principal amigo da 
água, cuidando do meio ambiente e da pre-
servação dos rios”, ensina a menina.

Crianças aprendem 
sobre consumo 

consciente

PEDRAS DE UNAPEDRAS DE UNA
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magine uma grande caixa repleta de brinquedos 
e informações. Dentro dela, é possível se divertir, 
aprender e ainda levar brindes para casa. Com essa 
proposta, o estande da Embasa na 16ª Exposição 
Agropecuária da Região de Irecê (Expoagri), con-

seguiu, em três dias de evento, uma visitação de mais de duas 
mil pessoas. O grande atrativo, além do colorido das luzes que 
lembravam um parque de diversões, foram as brincadeiras que, 
mesmo já um pouco distantes do universo superconectado das 
crianças de hoje, captaram a atenção dos pequenos. 

Mas não só as crianças puderam usufruir do “Parque da Em-
basa”. Jovens, adultos e idosos também aprenderam e brinca-
ram com pescaria, boliche, jogo de argolas, além do “Respon-
da Se Puder”, um quiz que testava conhecimentos básicos em 
saneamento. Para os menorzinhos, o destaque foi uma mesa 
que dispunha de lápis de cor e de um encarte para colorir, com 
o tema “Direitos da Água”. 

Quem aprovou a ideia foi a mãe do pequeno Pietro, de dois 
anos, Jainara Durães, moradora de Ibipeba, na microrregião 
de Irecê. “Foi uma distração para ele; estou vendo que está se 
divertindo muito”, disse. Já o estudante Flávio Brito, 12 anos, 
aproveitou a oportunidade para aliar conhecimento e diversão. 
“Aprendi que a água é um bem essencial para todos nós”, afir-
mou o adolescente, que passou quase um dia inteiro no estande.

De acordo com o gerente regional da Embasa, Odirlei 
Rocha, a participação da empresa na exposição supe-
rou todas as expectativas devido ao grande número de 
visitantes. Para ele, o principal objetivo do espaço foi 
orientar e contribuir para a educação ambiental do 
público infanto-juvenil. “Esperamos que a 
mensagem que tentamos transmitir 
consiga tocar essas crianças para 
que, no futuro, possam ser 
cidadãos mais conscientes 
quanto ao uso racional da água”.

I

antes. Para ele, o principal objetivo do espaço foi 
ntar e contribuir para a educação ambiental do 
ico infanto-juvenil. “Esperamos que a
sagem que tentamos transmitir 
siga tocar essas crianças para
 no futuro, possam ser 
dãos mais conscientes
nto ao uso racional da água”.

Brincando seaprende!

Maio/2014Maio/2014

Tom lúdico atrai visitantes a estande 
montado em feira agropecuária
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