
Jequié, Itaberaba 
e Camaçari 
conquistam prêmio 
de qualidade 
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Sustentabilidade 
é ponto comum 
entre premiados 
durante Jornada

PÁGS.6 E 7

Embasianos dividem 
saberes e práticas

Mirando na busca de soluções para os de-
safi os impostos pela rotina da prestação de 
serviços de saneamento, a Embasa promo-
veu, no fi nal de outubro, a segunda edição 
de sua Jornada Técnica. O evento, organiza-
do pela Gerência de Tecnologia Operacional 
(TDOT), abriu espaço para o debate de temas 
importantes para os setores operacional, co-
mercial e social da empresa, como tecnolo-
gias sustentáveis; gestão de perdas de água; 
escassez hídrica; proteção dos mananciais; 
e responsabilidade social, dentre tantos ou-
tros. Foram dois dias inteiros de discussões 
e debates entre especialistas, colaboradores 
da Embasa e de outras companhias de sa-
neamento. O Jornal da Embasa traz a cober-
tura do evento, elencando as principais no-
vidades desta edição como, por exemplo, a 
realização do Primeiro Torneio de Agentes e 
Operadores (foto). PÁGINAS 4 E 5PÁGINAS 4 E 5
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EXPEDIENTE

Dois dias inteiros de discussões voltadas a 
construir as bases para vencer os desafi os da 

rotina do setor de saneamento. A segunda edi-
ção da Jornada Técnica da Embasa – realizada no 
fi nal de outubro, no Senai-Cimatec, em Salvador 
– teve como tema “Tecnologia e Saberes - Com-
partilhando Experiências” e reuniu colaboradores 
em busca da melhoria em seus processos, atra-
vés do diálogo e da troca sobre o que observam 
e vivenciam no dia a dia de trabalho. O JE traz a 
cobertura do evento, que contou com palestras 
e minicursos, além da apresentação e premiação 
de trabalhos técnicos e ideias inovadoras dos co-
laboradores. Este ano, a Jornada também trouxe 
duas novidades: uma Feira de Fornecedores, com 
estandes mostrando novos produtos e técnicas, 
e o Torneio de Agentes de Manutenção e Opera-
dores, uma competição entre equipes da capital 
e do interior. 

Durante a reunião de apresentação de resulta-
dos (RAR), realizada logo após a Jornada Técnica, 
em 1º de novembro, o presidente Rogério Cedraz 
parabenizou os participantes, enfatizando a im-
portância do encontro. “O pessoal da Embasa 
tem um potencial criativo para aplicações téc-
nicas que já vem desde a época dos círculos de 
controle da qualidade (CCQ) e isso se mostrou 
novamente neste evento de uma forma muito 
interessante”, disse.

Encontro promove 
intercâmbio 
de conhecimento

REUNIÃO DE RESULTADOS 
Ainda nesta edição da RAR (foto), foi utiliza-

do, pela primeira vez, o sistema de business 
intelligence (BI) na avaliação do desempe-
nho e dos ajustes para a melhoria contínua 
dos resultados da Embasa. A ferramenta, 
customizada pelo pessoal de Tecnologia da 
Informação (TI) para as necessidades do pla-
nejamento estratégico, entrou em operação 

no início de novembro para dar suporte aos 
gerentes na consolidação de informações 
atualizadas sobre os indicadores globais e 
setoriais. Outras ferramentas de gestão, indi-
cadores, segurança do trabalho, combate a 
perdas de água e sistemas de gerenciamen-
to de documentos também estiveram entre 
os assuntos tratados na RAR de novembro.

JORNADA TÉCNICA 2018

A segunda edição 
da Jornada Técnica, 
evento organizado pela 
Gerência de Tecnologia 
Operacional (TDOT), abriu 
espaço para o debate de 
temas importantes para 
os setores operacional, 
comercial e social da 
Embasa. Entre eles, 
tecnologias sustentáveis; 
gestão de perdas de água 
em redes distribuidoras; 
escassez hídrica; 
proteção dos mananciais; 
segurança de barragens; 
responsabilidade 
social e relações com a 
comunidade; redução 
de ligações inativas e 
estratégias de negociação 
e segurança da 
informação.
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FUNDAMENTOS MEG

Geração de valor

Relação com a 
sociedade está entre 
os aspectos avaliados 
pelo PNQS

N
o dia 25 de outubro, foram divulgadas 
as empresas reconhecidas na categoria 
“As Melhores em Gestão no Saneamen-

to Ambiental (AMEGSA)” do Prêmio Nacional 
da Qualidade em Saneamento (PNQS) Ciclo 
2018. A Embasa comemora a representação 
no prêmio com a conquista do Nível I, Tro-

féu Quíron Bronze* pelas unidades regionais 
de Jequié (USJ), Itaberaba (UNE) e Camaçari 
(UMC). A cerimônia de premiação será realiza-
da no dia 28 de novembro, no Rio de Janeiro. 
“É com alegria que recebemos a notícia. Acre-
dito que este seja um passo importante para 
a implantação da gestão por excelência na 
nossa empresa. Quero parabenizar todas as 
unidades que concorreram e também aquelas 
que preencheram os relatórios e estão em-
penhadas nesse processo. Temos um longo 
caminho pela frente e o sucesso depende da 
dedicação de todos”, afi rmou o presidente Ro-
gério Cedraz.

Criado em 1997 pela Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), 
o PNQS reconhece empresas que se distin-
guem pela gestão dos serviços de saneamen-
to. A participação no prêmio contribui para o 
desenvolvimento do fundamento do Modelo 
de Excelência da Gestão (MEG) “Geração de 
valor”, que visa ao “alcance de resultados eco-
nômicos, sociais e ambientais, bem como de 
resultados dos processos que os potenciali-
zam, em níveis de excelência e que atendam 
às necessidades e expectativas das partes inte-
ressadas”. Thais Teixeira, assessora da Presidên-
cia e responsável pelo gerenciamento do MEG 
na Embasa, ressalta que o processo fomenta a 
geração de valor, “uma vez que estimula a apli-

cação de boas práticas gerenciais e promovem 
aprendizado organizacional”. 

“Ao passar pelo crivo dos relatórios de ava-
liação do PNQS, as unidades premiadas mos-
tram a evolução na aplicação de ferramentas 
de gestão disseminadas pelo MEG. Isso se tra-
duz em geração de valor, tanto internamente 
quanto externamente, já que afi nar a gestão é 
um meio efi caz e efi ciente para o alcance de 
resultados e metas”, afi rma. O processo de ava-
liação do PNQS contempla etapas que com-
preendem a apreciação de aspectos relaciona-
dos à liderança, estratégia, clientes, sociedade, 
informações, pessoas, processos e resultados. 

  Nível Básico 
 125 pontos   
 (Cobre)

  Nível I 
 250 pontos  
 (Bronze)

  Nível II 
 500 pontos   
 (Prata e Ouro)

  Nível III
 750 pontos   
 (Platina)

  Nível IV 
 1.000 pontos   
 (Diamante)

  Nível IV Plus   
 1.000 pontos 
 (Rubi)

As Melhores 
em Gestão no 
Saneamento 
Ambiental 
(AMEGSA)

APRENDIZADO 
ORGANIZACIONAL E INOVAÇÃO 

Nesta edição especial sobre a Jornada Técnica, o JE não 
poderia deixar de reforçar o fundamento “Aprendizado 
organizacional e inovação”, que abriu a série “Fundamentos do 
MEG”. A realização da Jornada pode ser traduzida integralmente 
neste conceito, já que visa promover  “a busca e alcance de 
novos patamares de competência para a organização e sua 
força de trabalho, por meio da percepção, refl exão, avaliação 
e compartilhamento de conhecimentos, promovendo 
um ambiente favorável à criatividade, experimentação e 
implementação de novas ideias capazes de gerar ganhos 
sustentáveis para as partes interessadas”. Para o diretor Técnico 
e de Planejamento (DT), César Ramos, “a Jornada atingiu seus 
objetivos de compartilhamento de experiências com pessoas 
de fora e também entre nossos colaboradores”.

AAAAs
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Fotos: Valdeck Filho/Acervo Embasa

Trocando experiências 
na busca pela excelência

Cristina Costa, do IICA, 
falou sobre parceria 
com a Embasa na área 
de reúso

A prestação dos serviços de água e esgo-
to é um desafi o real e constante para as 
companhias de saneamento que se con-

frontam com questões variadas e complexas, 
como mudanças climáticas e escassez hídrica; 
crescimento da ocupação urbana e o conse-
quente aumento de demanda pelos serviços; 
poluição dos mananciais; surgimento de novos 
contaminantes; necessidade de buscar água 
em locais cada vez mais distantes. Diante disso, 
uma abordagem diferenciada sobre gestão dos 
serviços de água e esgoto, pensando soluções 
integradas para as questões que se apresentam 
se faz necessária. É aí que entra a relevância da 
inovação em técnicas e procedimentos, já que 
o setor ainda lida com a limitação de recursos fi -
nanceiros; soluções tecnológicas já disponíveis 
podem demandar um nível de investimento 
muitas vezes não suportado pelas empresas. 
O diagnóstico é do professor e pesquisador da 
Universidade de São Paulo (USP), José Carlos 
Mierzwa, um dos palestrantes da segunda edi-
ção da Jornada Técnica da Embasa, realizada no 
fi nal de outubro, em Salvador.

O professor participou do painel “Tecnologias 
Sustentáveis – Reúso” e destacou esta prática 
em estações de tratamento de esgoto, contan-
do a experiência do projeto Aquapolo, implan-
tado no Polo Petroquímico de Capuava, em 
Mauá, no ABC paulista. “Até pouco tempo, enca-
rávamos os resíduos como algo que queríamos 
nos livrar. Esta abordagem deve ser mudada. 
Em vez de ver o esgoto como um problema, ele 
deve ser visto como solução”, aponta. Mierzwa 
explicou que o Aquapolo levou quase dez anos 
para sair do papel, desde sua concepção até a 
implementação em 2012, e é responsável pela 
produção de mil litros por segundo de água de 
reúso para fi ns industriais.

Cristina Costa, especialista em projetos de 
cooperação técnica do Instituto Interameri-
cano de Cooperação para a Agricultura (IICA), 
complementou que também é importante 
adotar uma nova visão sobre o esgoto como 

gerador de energia*, ressaltando a parceria 
com a Embasa em um projeto de ampliação 
do sistema de esgotamento sanitário de Ca-
maçari e Dias D´Ávila que prevê a implantação 
de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) 
para remoção de nutrientes, além de planta 
para aproveitamento energético do biogás 
gerado no tratamento. A previsão de entrega 
é no início de 2020.

JORNADA TÉCNICA 2018

Fornecedores apresentam soluções técnicas 

Na Feira de Fornecedores, espaço que reuniu estandes de empre-
sas apresentando soluções e novidades técnicas, Eduardo Batella, 
gerente de marketing da Kanafl ez, multinacional japonesa com sede 
em São Paulo, trouxe o tubo pead corrugado, material utilizado na 
implantação ou substituição de redes de esgoto. “Esse material ofe-
rece “alta durabilidade e grande resistência contra abrasão e ataque 
químico, com durabilidade mínima de 50 anos”, explica Kanafl ez. Já 
o gerente de produto da Sampla do Brasil, também com sede em 
São Paulo, Moisés Macen (foto), mostrou mangueiras e tubulações 
fl exíveis para manutenções em poços. Ele destacou a ação como 
uma oportunidade para trocar experiências e apresentar novidades. 
“A Fenasan começou da mesma forma e, hoje, é um sucesso. Quem 
sabe a Embasa não possa fomentar um movimento parecido no Nor-
deste? Fica a dica”, assinalou. A Feira Nacional de Saneamento e Meio 
Ambiente (Fenasan), promovida há 29 anos pela Associação dos En-
genheiros da Sabesp (AESabesp), é reconhecida como uma das mais 
importantes feiras do setor de saneamento do Brasil e exterior.

EXPERIÊNCIA PIONEIRA NA UNF 
Desde 2016, um projeto pioneiro na 
Embasa foca na utilização efi ciente da 
energia elétrica, insumo fundamental 
para a operação dos sistemas de água 
e esgoto. Na Unidade Regional de 
Feira de Santana (UNF), a estação de 
tratamento de esgoto (ETE) Jacuípe II 
vem gerando 70% da energia necessária 
para seu funcionamento a partir do 
aproveitamento do biogás ou gás metano, 
produzido durante o processo de tratamento 
dos esgotos domésticos. O projeto foi 
realizado em parceria com a Companhia de 
Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
(Uefs) e a Agência de Cooperação Alemã GIZ.

Mário Persona
Consultor e estrategista 
de negócios

Você faz parte 
de uma colmeia 
inteligente e a 
capacidade de 
uma colmeia é 
maior que a soma 
da capacidade 
individual das 
abelhas

GESTÃO DO CONHECIMENTO 
A palestra de abertura da Jornada Técnica 2018 

foi realizada pelo consultor e estrategista de 
negócios Mário Persona, que falou sobre Gestão 
do Conhecimento, destacando a importância, 
nas organizações, de compartilhar saberes para 
alcançar a excelência na prestação dos serviços. Ele 
ressaltou que não há como fugir do termo “sinergia”, 
já bastante disseminado no ambiente corporativo 
e que indica cooperação, ação ou esforço coletivo. 
Para ele, a chave da gestão do conhecimento está no 
gerenciamento dos talentos humanos. “Cerca de 10% 
do conhecimento de uma empresa é o conhecimento 
explícito, que você consegue colocar no papel. 
Os outros 90% são conhecimento tácito, que está 
na cabeça das pessoas. O segredo da gestão do 
conhecimento está, então, em gerir pessoas, valorizar 
equipes”, pontuou.
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Inovação também foi o tema do prê-
mio “As 100+ Inovadoras no Uso da 
TI”, conquistado pela Embasa, em ou-
tubro. A 18ª edição do prêmio elegeu 
as cem empresas brasileiras mais ino-
vadoras no uso da tecnologia da infor-
mação (TI). A ação é organizada pela IT 

Mídia, que, há vinte anos, compartilha 
conteúdo, relacionamento e negócios 
para a comunidade de TI. Realizada em 
parceria com a PwC Brasil, a premiação 
avalia o nível de inovação promovida 
nas empresas por meio da combina-
ção de processos com práticas de uti-

lização de TI. Participaram do evento 
chief information offi  cers (CIOs) res-
ponsáveis pela tecnologia da informa-
ção de empresas de todo o Brasil em 
segmentos como agronegócio, ban-
cos, comércio, educação, indústrias e 
serviço público, dentre outros. 

INOVAÇÃO EM TI É PREMIADA 

A equipe do Escritório Local (EL) de Teixeira 
de Freitas, ligado à Unidade Regional de Ita-
maraju (USU), não sabia o que fazer com o 

acúmulo de tubulações velhas e quebradas na área 
do EL. Enquanto isso, as tampas dos poços das esta-
ções elevatórias de esgoto da cidade sofriam com 
corrosão severa, o que acarretaria um custo de R$ 
1.200 por tampa substituída. Uma ideia, colocada 
em prática a partir de abril deste ano, se tornou a so-
lução para os problemas: reutilizar os tubos, sobras 
de materiais usados em correções de vazamento, 
para a confecção das tampas. “Até agora, já fi zemos 
e substituímos 45 tampas, economizando mais de 
R$ 50 mil. A tampa com o material reaproveitado sai 
a um custo de apenas R$ 80”, comemora o gerente 
do EL, Marcelo da Silva.

O reconhecimento pela solução inovadora veio 
durante a Segunda Jornada Técnica da Embasa. O 
trabalho foi eleito um dos preferidos entre os par-
ticipantes do evento, alcançando o primeiro lugar 
no Prêmio Inovação, na categoria Tecnologia e Solu-
ções Operacionais. O restante de tubulações serviu, 
até, para improvisar o pódio no qual subiu Marcelo, 
monitor de obras e serviços da USU, ao receber a 
premiação. Ele explica que, com os tubos, também 
são produzidas tampas para caixas de registro, cai-
xas de proteção dos sistemas de abastecimento, 
grades de retenção de sólidos de estações de trata-
mento de esgoto (ETE), caixas de areia e muito mais.

Problema semelhante enfrentou a equipe do 
EL Porto Seguro, da mesma regional. Desta vez, o 
acúmulo de materiais indesejados aconteceu no 
reservatório do bairro de Cambolo e os focos de 
mosquito da dengue, zika e chikungunya causaram 
preocupação. Restos de tubulação, tampas danifi -
cadas de poços de visita (PVs) e ferragens se trans-
formaram em objetos úteis, como telhados, placas 
de sinalização, luminárias, apoio ergonômico para 
os pés, corrimão para escada, proteção para pintu-
ra (pingadeira), relógio de parede e até bancos para 
escolas. O trabalho de transformação de sucatas 
em objetos úteis à empresa, idealizado pelo moni-
tor de obras e serviços Regimar Vieira e pelo técnico 
em edifi cações Antônio Silva, também conquistou 
a primeira posição no Prêmio Inovação, desta vez 
na categoria Gestão em Saneamento.

Nada se perde, 
tubo se transforma

Na esteira do 
reaproveitamento, 
equipes da USU 
conquistam o 
Prêmio Inovação, 
nas duas categorias
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C
om o projeto “Programa Regional de Responsabili-
dade Socioambiental e Proteção dos Mananciais”, 
a Unidade Regional de Caetité (USC) faturou o 

primeiro lugar da premiação do trabalho técnico oral da 
Jornada Técnica 2018. “O projeto nasceu a partir da im-
portância de contribuirmos para a proteção dos manan-
ciais de abastecimento humano, da obrigatoriedade em 
cumprir exigências legais, e da necessidade de estabele-
cer uma imagem institucional positiva junto à sociedade”, 
explica a engenheira sanitarista e ambiental Carla Rocha. 
Segundo ela, o objetivo é buscar melhorias contínuas 
para o desempenho socioambiental da USC, adotando 
estratégias que fomentem a proteção dos mananciais em 
três linhas de atuação: educação ambiental, proteção dos 
mananciais e gestão de resíduos sólidos.

A educação ambiental é o eixo estruturador do progra-
ma e, segundo a assistente social Thaciane Viana, ela é 
“praticada de forma crítica e contextualizada com as reali-
dades locais, baseando-se na participação e no empode-
ramento individual e coletivo”. Por meio do tema “Adote 
atitudes por um mundo melhor”, os públicos interno e 
externo são encorajados a participar de projetos de co-
leta seletiva e recuperação de mananciais, por exemplo. 
Junto a diversos segmentos da comunidade, a problemá-
tica ambiental local é colocada em discussão, abordando 
temas como segurança hídrica, manejo de resíduos sóli-
dos, diretrizes nacionais de saneamento básico, plano de 
saneamento básico, entre outros. 

Uma das ações de destaque é a utilização de um vi-

veiro de mudas* como espaço educacional, dentro 
das próprias instalações da USC. Já a vertente de gestão 
de resíduos sólidos promove o destino adequado dos 
resíduos gerados na unidade. Foi construído um banco 
de informações e selecionados indicadores que, anual-
mente, permitirão que o Comitê de Gestão Ambiental 
(CGA) da USC realize as avaliações e redirecionamentos 
necessários. Em 2018, o programa já foi responsável 
pela promoção de 175 ações socioeducativas, realiza-
das junto aos públicos interno e externo, mobilizando 
mais de 11,6 mil pessoas.

Durante a Jornada Técnica, foram inauguradas maquetes 
virtuais, recém-adquiridas pela Embasa, que passam a ser 
utilizadas em atividades educativas e eventos institucionais 
da empresa. Com interface amigável e interativa, a 
ferramenta detalha as etapas do tratamento da água e do 
esgoto, além de oferecer dicas de como consumir a água com 
responsabilidade e consciência.

TECNOLOGIA EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO 

A equipe autora 
do projeto é 
composta pela 
engenheira 
sanitarista e 
ambiental, Carla 
Rocha; a assistente 
social Thaciane 
Viana; o agente 
operacional, 
Antônio Márcio 
Duca, e o servente 
prático Thyago da 
Silva. O programa 
é conduzido pelo 
Comitê de Gestão 
Ambiental da USC.

USC é premiada 
por projeto 
socioambiental

No  “viveiro educador” é feito o plantio de mudas 
de árvores nativas para refl orestamento de áreas 
verdes próximas a mananciais utilizados pela USC. 
No local, estudantes assistem a palestras sobre 
educação ambiental e conhecem o processo de 
tratamento através de uma miniatura de estação de 
tratamento de água (ETA). O espaço produziu, até o 
mês de agosto, 265 mudas de jatobá, 204 mudas de 
tamboril, 250 de aroeira e 9 de pajeú. Atualmente, 
são produzidos no viveiro biofertilizantes naturais e 
húmus de minhoca.
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ma verdadeira ginca-
na que desafi ou a ve-
locidade e a qualidade 
na execução de tarefas 

comuns no dia a dia da Emba-
sa, como leitura e emissão de 
contas, teste de laboratório e 
execução de ligação de água. 
Assim foi o Primeiro Torneio 
de Agentes e Operadores, uma 
das novidades da Jornada Téc-
nica 2018, que reuniu colabo-
radores das diretorias de Ope-
ração da RMS e do Interior (DM 
e DI) em torno de uma agitada 
competição, que testou a habi-
lidade e agilidade do pessoal 
que “corta um dobrado”, seja 
em campo ou nos laboratórios 
da empresa. 

Na primeira prova, os leituris-
tas receberam a tarefa de reali-
zar a leitura de dez hidrômetros 
espalhados entre os estandes 
montados na Feira de Forne-
cedores. Além de correr contra 
o tempo, era preciso reforçar a 
atenção, pois cada erro de lei-
tura resultaria no acréscimo de 
um minuto ao tempo de reali-
zação da prova. A DM saiu na 
frente, quando Marcos César 
Andrade, da Unidade Regio-
nal da Bolandeira (UMB), levou 
a melhor ao fi nalizar o roteiro 

U em apenas oito minutos e sem 
cometer erros na emissão das 
contas. Para o segundo desafi o, 
foram montadas duas bancadas 
de laboratório e os participan-
tes trabalharam em duplas para 
realizar o jar teste, um ensaio do 
processo de fl oculação da água. 
Formada pelos colaboradores 
Leila Soares, lotada no Escritório 
Local (EL) de Santo Estevão, e 
Danilo Barreto, do EL de Itabera-
ba, a equipe da DI teve melhor 
desempenho desta vez, empa-
tando a competição. 

O desempate veio na última 
prova e a missão dada foi execu-
tar uma ligação de água padrão 
no menor tempo possível, mas 
sem esquecer da qualidade do 
serviço: a cada erro, as equipes 
sofreriam uma “pena” de 30 se-
gundos no tempo fi nal. Wagner 
Pacheco, do EL de Poções con-
cluiu a tarefa em menos de dez 
minutos e garantiu uma vitória 
de virada para a DI. “Acho impor-
tante esse tipo de competição, 
não para simplesmente premiar 
o mais rápido, mas para disse-
minar e reforçar o padrão corpo-
rativo de execução dos serviços 
da Embasa”, avaliou.

Competidores do Primeiro 
Torneio de Agentes e Operadores

PROVA 
LIGAÇÃO DE ÁGUA
Wagner Pacheco – EL Poções (USV) 

Genival Guimarães – EL de Feira de Santana (UNF)

Eder Conceição (UMJ)

Dermson Oliveira (UMS)

PROVA 
LEITURA E 
EMISSÃO DE CONTA
Marcos César Andrade 
(UMB)

Diego Meireles – EL 
Nazaré  (USA) 

Fábio Conceição – EL 
Ribeira do Pombal (UNA)

Robison Oliveira (UMB)

PROVA 
LABORATÓRIO
Leila Soares – El Santo 
Estevão (UNF)

Danilo Barreto – El 
Itaberaba (UNE)

Victor Melo – ETA 
Suburbana (UMJ)

Elias Suzarte – ETA Barra 
de Pojuca (UMC)




