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EMBASA. GLPD/DOCUMENTAÇÃO.
Setor de Cadastramento.

Dois momentos da estação de 
tratamento Principal. No início 
da década de 1980, durante sua 

construção, e em junho de 2016.
Fotos: Autor desconhecido 

(década de 1980) e Breno Viana 
(2016)/Acervo Embasa



Esta publicação comemorativa é uma 
tentativa de reunir acontecimentos que 
marcaram a história da Embasa. Para 
tanto, recorremos a registros históricos 
e fotográfi cos, a publicações produzidas 
pela própria empresa, por outros órgãos 
e entidades, assim como à memória de 
funcionários ativos ou já aposentados.

Devido à diversidade de fontes 
de informação, muitas de caráter 
testemunhal, ressaltamos que algumas 
datas podem carecer de precisão. Por esse 
motivo, preferimos tratar de realizações, 
eventos e marcos por períodos ou 
décadas.

Não podemos deixar de agradecer a 
colaboração de todos os envolvidos no 
projeto, cuja execução tornou possível 
o encontro de velhos amigos e a 
reminiscência de lembranças coletivas. 
Parabenizamos a todos que participaram 
da vida da empresa e contribuíram 
para o desenvolvimento dos serviços de 
saneamento básico na Bahia e desejamos 
à Embasa vida longa e mais realizações 
que promovam saúde e qualidade 
ambiental nos municípios do estado.
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Avenida Manoel Dias da Silva, Pituba, década de 1980-Foto: Arquivo CORREIO
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Palafi tas deram origem 
ao atual bairro de 
Alagados. Ao fundo, 
Península Itapagipana

1970
Na Bahia, a população urbana 

era composta por 6,1 milhões 
de pessoas, o equivalente a 
41,2% da população do estado. 
Dessa população, apenas 768,3 
mil (12,5%) contavam com 
abastecimento de água potável 
na torneira de casa e 232,1 mil 
(3,78%) contavam com água 
tratada canalizada em chafarizes 
públicos (Censo IBGE).

Saer e Seseb
A Superintendência de Águas e 

Esgoto do Recôncavo (Saer) e a 
Superintendência de Engenharia 
Sanitária do Estado da Bahia 
(Seseb) eram os órgãos públicos 
responsáveis pela prestação dos 
serviços de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário nas 
grandes e médias cidades baianas.
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Salvador
Construção do primeiro Sistema 

de Disposição Oceânica da capital 
baiana, integrado pela estação de 
condicionamento prévio do Lucaia 
e pelo emissário submarino do Rio 
Vermelho. Nesta época, havia três bacias 
de esgotamento sanitário (Barra, Lucaia 
e Pituba) e o serviço de coleta de esgoto 
atendia cerca de 20% da cidade.

No período, houve a ampliação do sistema 
de abastecimento de água (SAA) com a 
construção da barragem Joanes II e Ipitanga 
II, da estação de tratamento Teodoro 
Sampaio, na Bolandeira, dos centros de 
reservação do Cabula, da Duna Grande 
(Boca do Rio) e de Águas Claras.

1971

 criada a Empresa Baiana de 
Águas e Saneamento (Embasa), 
pela lei estadual 2.929 de 11 de 
maio de 1971, para executar 
a intensa programação de 
obras do Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Planasa), 
que visava ampliar o acesso 
domiciliar aos serviços de água 
e esgoto à população urbana 
dos municípios baianos.

Neste ano, foi criada a 
Companhia de Engenharia 
Rural da Bahia (Cerb), a 
Saer passou a chamar-se 
Companhia Metropolitana 
de Água e Esgoto (Comae) e 
a Seseb passou a chamar-se 
Companhia de Saneamento 
do Estado da Bahia (Coseb). 
As três empresas fi caram sob 
o comando da Embasa.

1971-1975

É

Obra de construção 
do emissário 

submarino na praia 
do Rio Vermelho, 

década de 1970
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Obras de construção e 
assentamento do emissário 
submarino do Rio Vermelho, 
primeira metade da década 
de 1970
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Interior
FEIRA DE SANTANA
1971: foi entregue um novo sistema 
de abastecimento de água para 
abastecer a cidade, com captação 
no rio Paraguaçu, para a Coseb 
operar. A inauguração do sistema 
de abastecimento de água do rio 
Paraguaçu contou com a presença do 
governador Luiz Viana e do general 
Costa Cavalcante, à época ministro 
do Interior, representando o governo 
federal, que construiu o sistema. Até 
então, Feira de Santana dispunha do 
Serviço Autônomo Municipal de Água, 
operado pela prefeitura. A captação 
da água era feita na Lagoa Grande, 
localizada nos arredores da cidade. 
Nesta época, somente a área central da 
cidade tinha água encanada. 

1971-1975

Para proporcionar maior 
oferta de água em Salvador, foi 
implantado o booster do Joanes, 
um conjunto de bombas que 
aumentou a vazão da adutora 
Joanes/Bolandeira (adutora de 
concreto). Posteriormente, esse 
equipamento passou a funcionar 
na “adutora de aço”, instalada ao 
lado da adutora de concreto.

Inauguração do prédio-
sede da Embasa no Centro 
Administrativo da Bahia 
(CAB), em 1973.

Edifício sede da Embasa, no 
Centro Administrativo da 
Bahia, em Salvador, 1975.
No detalhe, a fachada principal 
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VITÓRIA DA CONQUISTA
1971: sob forte resistência da população em 
aceitar o serviço de abastecimento de água 
tratada, a Coseb iniciou a operação desse 
serviço em Vitória da Conquista. O sistema 
de abastecimento de água (SAA), construído 
pela antiga Seseb, nasceu com 10 mil ligações e, 
pouco a pouco, a água tratada substituiu a venda 
de água bruta retirada da reserva do “Poço 
Escuro”, comércio que transportava a água do 
poço em lombos de animais e vendia de porta 
em porta, e a água de cisternas nos fundos dos 
quintais dos domicílios.

A barragem de Água Fria I, construída a partir 
de 1969, no município vizinho de Barra do 
Choça, assegurou o abastecimento na cidade até 
a segunda metade da década de 80.

 Pouco tempo após a implantação do Plano 
Nacional de Saneamento (Planasa), Vitória da 
Conquista foi contemplada com investimentos, 
dentre os quais a construção do sistema de 
esgotamento sanitário. Com isso, em 1974, 
foi inaugurado o SES e a primeira estação de 
tratamento de esgoto da cidade. Inicialmente, 
apenas a região central e algumas partes 
dos bairros vizinhos como o Alto Maron, 
Guarani, São Vicente, Recreio e Jurema foram 
contemplados.

BARREIRAS
A Embasa iniciou a operação do 

sistema de abastecimento de água de 
Barreiras em 1972, com captação no rio 
Grande e uma estação de tratamento 
próxima à atual sede regional da 
Codevasf. O sistema abastecia a margem 
direita do rio Grande, onde atualmente 
se encontra o centro histórico e 
comercial da cidade. Na época, a água 
era distribuída por gravidade a partir 
do reservatório elevado do Labelle, que 
funciona até hoje. A margem esquerda, 
na região do bairro Barreirinhas, foi 
contemplada com distribuição de 
água canalizada em 1974, a partir de 
um sistema com captação no rio de 
Ondas que tratava a água bruta numa 
outra estação na área da atual sede da 
unidade regional da Embasa. A água 
produzida para este lado da cidade era 
bombeada até um reservatório, ainda 
em funcionamento no bairro, próximo 
ao Hospital Eurico Dutra.

* O início da operação desses sistemas 
pela Embasa ou pela Comae/Coseb não 
signifi ca que o município não tinha 
sistema anterior a esse período.

JEQUIÉ
Em 1975, a Embasa iniciou a operação do 

SAA do Criciúma (com captação no rio Preto 
do Criciúma). Neste ano, foi realizada uma 
obra de ampliação e modernização da ETA. 
Anteriormente, o sistema era operado pela Coseb.

Início das obras de implantação de 
SAAs em Camaçari, Candeias, Simões 
Filho, Nazaré, Santo Antônio de Jesus, 
Itabuna.

Início da operação dos SAAs de 
Belmonte, Camacã, Caravelas, 
Conceição da Feira, Itamaraju, 
Maragogipe, Medeiros Neto, 
Morpará, Olindina, Prado, São Felipe, 
São Gonçalo dos Campos, Una, 
Barreiras, Brumado, Irecê, Itanhém, 
Itapebi, Itarantim, Jacobina, Lajedão, 
Mairi, Mundo Novo, Paulo Afonso, 
Pindobaçu, Poções, Santa Cruz 
Cabrália, Várzea do Poço, Alcobaça, 
Canarana, Cruz das Almas, Ibirapuã, 
Ilhéus, Itagibá, Itagimirim, Mucuri, 
Sátiro Dias, Abaré, Buerarema, 
Camamu, Cícero Dantas, Conceição 
do Almeida, Dom Macedo Costa, 
Euclides da Cunha, Eunápolis, Iaçu, 
Ibicuí, Ibipeba, Ibirapitanga, Ibititá, 
Iguaí, Itapé, Nova Canaã, Pau Brasil, 
Potiraguá, Sapeaçu, Teixeira de 
Freitas, Antas, Aratuípe, Cafarnaum, 
Crisópolis, Itaju do Colônia, Itapicuru, 
Jaguaripe, Lapão, Muniz Ferreira, 
Muritiba, Santo Estêvão.

1971-1975
Santo Antônio de Jesus

Foto: Alceu Elias/Governo Mémoria - GovBA
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1971-1975
19

75

Comae e Coseb se incorporaram à 
Embasa, que além de executar as obras 
para ampliar o atendimento na Bahia, 
passa a se ocupar também da prestação 
dos serviços na área de atuação das 
antigas companhias.

IRECÊ
Em Irecê, termo oriundo da palavra indígena 

Y-rece, que signifi ca pela água, à tona d’água, à 
mercê da corrente, a Coseb iniciou a operação 
do sistema de abastecimento de água (SAA), 
captando água em poços tubulares perfurados 
pela então Companhia de Engenharia Rural 
da Bahia (Cerb), que também construiu o 
SAA. A história da ocupação dessa região se 
confunde com a busca pela água. Os primeiros 
habitantes da antiga Lagoa Grande, atual 
microrregião de Irecê, assim como em outros 
cantos do sertão, sobreviveram graças a fontes 
de água como cacimbas, aguadas, lagoas, 
tanques. Com o crescimento populacional, o 
acesso à água se tornou mais difícil, forçando os 
moradores a buscar alternativas de transporte 
e armazenamento de água para atender às suas 
necessidades essenciais. A rotina de mulheres 
e crianças era formar longas fi las à beira de 
cacimbas, transportando água em barris, 
gamelas, carotes, dornas ou potes. Também 
era comum ver pelas ruas homens arrastando 
um barril cheio de água, atado à cintura por 
uma corda; ou duas latas d’água presas nas 
extremidades de uma vara, carregadas sobre 
os ombros. Para minimizar a distância entre 
as cacimbas e a população, foram instalados 
chafarizes em diversas localidades.

Foto: Acervo Embasa 



Obra de instalação da adutora da 
avenida Luiz Viana (Paralela) em 
frente ao atual prédio da Advocacia 
Geral da União

1979
20

21

Salvador
Ampliação das ETAs Vieira 

de Melo e Teodoro Sampaio 
na Bolandeira.

Construção da “adutora de 
aço”, na barragem Joanes I, e da 
adutora Bolandeira/Cabula.

Construção (prevista no 
plano diretor de 1971) e 
operação da barragem de 
Santa Helena (rio Jacuípe) 
para alimentar a barragem 
Joanes II.
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Obra de recuperação de 
adutora na av. Mário 
Leal Ferreira (Bonocô), 
maio de 1979

Construção do 
reservatório da 
unidade da Embasa no 
bairro da Federação 
em abril de 1979

Construção do 
reservatório da 
unidade da Embasa no 
bairro da Federação 
em abril de 1979

Foto: Pedro Alves/Governo Mémoria-GovBA

Foto: Alceu Elias/Governo Mémoria-GovBA

Obra de 
construção do 
reservatório 
da unidade da 
Federação, 1979
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Obra de construção 
da barragem de Santa 
Helena, abril de 1979
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Avenida Contorno, 
praia da Gamboa, 
dezembro de 1978
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Dique do Tororó, 1979
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Salvador
Ampliação do centro de 

reservação do Cabula, com a 
construção da quarta câmara 
de reservação.

Construção da 
ETA Suburbana.

Aumento do número 
de acessos dos imóveis à 
rede coletora de esgoto 
(adensamento) na bacia 
de esgotamento sanitário 
da Pituba.
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Torre da Embasa, subida da 
ladeira do Saboeiro (Cabula). 
Ao fundo, à direita, os 
reservatórios do Curralinho, 
no bairro do Imbuí
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Inauguração da central de 
atendimento da Embasa, 
em 6 de outubro de 1976, 
na ladeira de São Bento, 
centro de Salvador.
À direita a fachada do 
prédio
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Procedimento de 
aferição de hidrômetro, 
julho de 1980
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Implantação do sistema de 
esgotamento sanitário (SES) de Jequié, 
em 1977.

Início da operação dos SAAs de 
América Dourada, Baianópolis, Belo 
Campo (Lapão), Brejolândia, Caatiba, 
Cachoeira, Canápolis, Cândido Sales, 
Cristópolis, Formosa do Rio Preto, 
Ibotirama, Irará, Jaguarari, Jiquiriçá, 
Jitaúna, João Dourado, Macaúbas, 
Maiquinique, Mutuípe, Riachão das 
Neves, São Domingos, São Sebastião 
do Passé, Tapiramutá, Ubaíra, 
Angical, Anguera, Antônio Gonçalves, 
Aramari, Barra do Choça, Biritinga, 
Campo Formoso, Encruzilhada, 
Itacaré, Itambé, Itiruçu, Lamarão, 
Maracás, Monte Santo, Pedrão, Pojuca, 
Serrolândia, Amélia Rodrigues, Castro 
Alves, Elísio Medrado, Entre Rios, 
Itamari, Miguel Calmon, São Miguel 
das Matas, Sítio do Quinto, Várzea 
Nova, Água Fria, Barro Alto, Caetité, 
Iraquara, Ituaçu, Ituberá, Livramento 
de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, 
Pedro Alexandre, Queimadas, Ribeira 
do Amparo, Rio de Contas, Santa 
Brígida, Santaluz, Tanhaçu e Tremedal.

1976-1980

36

37

Sistema de esgotamento 
sanitário de Jiquiriçá
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Macaúbas, região oeste 
do estado
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A década do abastecimento
Anos de 1980

Obras de construção 
da barragem de 
Pedra do Cavalo, 
março de 1980

Projetada no fi nal da década 
de 70, a barragem de Pedra 
do Cavalo foi construída 
pela Desenvale e entregue no 
ano de 1983. Sua existência 
tornou possível a ampliação e 
integração do SAA de Salvador 
para atender o crescimento 
da ocupação imobiliária da 
capital baiana e de cidades da 
região metropolitana, como 
Simões Filho, Lauro de Freitas, 
Candeias, Madre de Deus e 
São Francisco do Conde.

Construção da 
barragem de 
Pedra do Cavalo
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Construção da 
estação de tratamento 
de água Pricincipal 
no município de 
Candeias

Salvador
Início da construção da 

estação de tratamento de 
água Principal do então 
futuro sistema integrado de 
abastecimento de água (SIAA) 
de Salvador. O início da 
operação desse equipamento 
ocorreu em 1990. 
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Estação de tratamento de água 
da Bolandeira, nos anos de 1980 

Foto: Acervo Embasa
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Reservatório de água na unidade 
do Cabula. No detalhe, reservatório 
no bairro de Águas Claras 
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Implantação de rede de 
abastecimento de água no 
Pelourinho, Salvador

No detalhe, poço Machadinho, que faz 
parte do sistema de abastecimento do 

Polo Petroquímico de Camaçari
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Ofi cina de 
manutençao 
de aferição de 
hidrômetros

Operação de geofonamento para 
detecção de vazamentos na rede 
distribuidora de água

Fotos: Acervo Embasa
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Construção da torre da estação de 
condicionamento prévio do Parque 
Paulo Jackson, no Rio Vermelho, 
em dezembro de 1983

Obras do assentamento do trecho 
inicial da adutora de Pedra do 
Cavalo, em outubro de 1985
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Praça da Piedade, 1982
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Estação de 
tratamento de água 
de Feira de Santana 
nos anos de 1980.
No detalhe, 
reservatório em 
construção 

Interior
FEIRA DE SANTANA
A Embasa implantou uma nova 
captação na barragem de Pedra 
do Cavalo para abastecer a cidade 
e construiu um novo SIAA. Além 
de atender as sedes municipais de 
Conceição da Feira, São Gonçalo 
dos Campos e Feira de Santana, 
passou a abastecer também as sedes 
de Tanquinho, Santa Bárbara e 
Santanópolis.

A antiga estação de tratamento 
de água da cidade, inaugurada em 
1971, foi alagada em 1984, com 
a formação do lago de Pedra do 
Cavalo. Neste mesmo ano, a ETA do 
novo SIAA passou a produzir água. 
Parte da antiga adutora (600 mm de 
diâmetro) continuou funcionando e 
a nova adutora (de 900 mm) passou a 
funcionar ao lado da antiga. No novo 
sistema, ainda em operação, a água 
tratada é bombeada até Conceição 
da Feira e de lá é conduzida, por 
gravidade, para Feira de Santana.
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JEQUIÉ
1982: ampliação do sistema da 
barragem do Criciúma. A obra 
implantou 12 quilômetros de adutoras, 
novos reservatórios e linhas-tronco, 
além de aumentar a capacidade de 
tratamento do sistema. Em 1987, 
devido à escassez de chuvas na região, 
foi iniciada a construção de uma 
captação emergencial no rio Guariba 
para reforçar o abastecimento da 
cidade. No ano seguinte, o sistema 
auxiliar entrou em operação.

1988: ampliação do SES, com a 
implantação de um interceptor e de 
redes coletoras nos bairros Alto do 
Cemitério e Bela Vista.

FEIRA DE SANTANA
Em 1984, é inaugurada a primeira 

estação de tratamento de esgoto (ETE). 
Nesta época, a cidade contava com 
cerca de 40% de cobertura do serviço.

Estação de tratamento 
de esgoto de Feira de 
Santana, em janeiro 
de 1986
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VITÓRIA DA CONQUISTA
Com o crescimento vertiginoso 

experimentado pela cidade que, após a 
crise do café na região, se transformou em 
polo de prestação de serviço, a barragem 
de Água Fria I já não atendia a demanda. 
A solução encontrada foi a construção de 
um novo reservatório alimentado pelos 
rios Água Fria e Monos. A barragem de 
Água Fria II, também instalada em Barra 
do Choça, no ano de 1987, foi planejada 
para ter uma capacidade de reservação 
de 6,5 bilhões de litros de água, 40 vezes 
maior do que a de Água Fria I. Pouco 
tempo após o início de sua operação, 
fi ssuras começaram a aparecer e sua 
utilização foi suspensa até a conclusão da 
correção desse problema, em 1999, pela 
Empresa Municipal de Urbanização de 
Vitória da Conquista (Emurc).

 Diante da crescente demanda decorrente 
do crescimento ocupacional, o SAA 
de Vitória da Conquista passou pela 
sua primeira grande ampliação com a 
construção de novas redes distribuidoras, 
grandes reservatórios e estações elevatórias 
para atender as partes mais altas da cidade. 
Neste mesmo período, o distrito industrial 
de Vitória da Conquista, às margens da 
BR-116 (Rio-Bahia), sentido Salvador, 
passou a receber água do SAA que 
atendia a sede municipal. Antes, o distrito 
industrial recebia a água tratada a partir da 
captação em poços tubulares.

Vitória da Conquista

Fo
to

: A
ce

rv
o 

Pr
ef

ei
tu

ra
 d

e V
itó

ria
 d

a C
on

qu
ist

a



62

63

Na região de Itaberaba, pelo menos 16 
municípios foram contemplados com 
sistemas de abastecimento de água.
No detalhe, obras de ampliação do 
SAA na região de Feira de Santana

Início da operação dos SAAs 
de Andaraí, Antônio Cardoso, 
Araci, Arataca, Baixa Grande, 
Barra da Estiva, Boa Vista do 
Tupim, Boninal, Bonito, Brotas 
de Macaúbas, Caculé, Cairu, 
Caldeirão Grande, Cansanção, 
Capim Grosso, Caraíbas, 
Conceição do Coité, Condeúba, 
Cordeiros, Dário Meira, 
Filadélfi a, Firmino Alves, Gentio 
do Ouro, Glória, Guanambi, 
Ibiassucê, Ibicoara, Ibiquera, 
Ipirá, Ipupiara, Irajuba, Itabela, 
Itaetê, Itanagra, Itiúba, Iuiu, 
Jacaraci, Licínio de Almeida, 
Macajuba, Manoel Vitorino, 
Maraú, Marcionílio Souza, 
Mascote, Mortugaba, Mulungu 
do Morro, Nilo Peçanha, 
Nordestina, Nova Redenção, 
Ouriçangas, Palmeiras, Piraí do 
Norte, Piripá, Piritiba, Planalto, 
Ponto Novo, Presidente Dutra, 
Retirolândia, Rio do Pires, Santa 
Cruz da Vitória, Santa Luzia, 
Saubara, Teofi lândia, Teolândia, 
Ubaíra, Utinga, Wagner. 

Foto: Acervo Embasa
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Da direita para a esquerda, 
reservatório de Itanagra, 
reservatório de Várzea 
Grande e reservatório do 
BNH, em Paulo Afonso
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Em 1981, o engenheiro 
Aurélio Aragão atravessou 
a Baía de Todos Santos para 
procurar um manancial 

que pudesse abastecer a ilha de Itaparica 
que, até então, era abastecida precariamente 
por poços. Após visita ao rio Jaguaripe, 
uma possível alternativa, parou para tomar 
um refrigerante e, sentado num bar à beira 
da estrada, iniciou uma conversa com o 
colega Geraldo Barreto, que o acompanhava. 
Falavam sobre a difi culdade de encontrar 
um manancial adequado e comentavam que 
o que acabaram de conhecer tinha muita 
areia no fundo. Naquele momento, um 
morador local os abordou e disse que ali 
perto havia um rio que poderia servir, pois 
tinha um vale muito aberto, sem areia e que 
dava para construir uma barragem nele.

Era o rio Tapera, conhecido dos 
engenheiros, mas cujo potencial fora 
subestimado. “Andamos por uma trilha 
de cerca de quatro km, próxima à estrada 
que leva a Salinas das Margaridas. Nosso 
guia cortava o mato com o facão, abrindo 
passagem. Quando chegamos ao destino, 
verifi camos que o nativo tinha razão: o rio 
Tapera era a melhor opção para abastecer 
Itaparica”, conta Aragão.

(Engenheiro)
AURÉLIO ARAGÃO
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Em agosto de 
1977, eu era um 
jovem estudante de 
engenharia, cheio de 
sonhos. Nesse ano, 
entrei na Embasa para fazer estágio e não 
imaginava a importância disso no decorrer 
da minha vida. Em 1979, fui designado para 
a chefi a do polo de Senhor do Bonfi m e, em 
1983, para o cargo de superintendente de 
Operação do Interior, onde atuei até 1985.

Era um tempo difícil. Nós lutávamos, em 
grande parte do interior do estado, contra 
a escassez de água decorrente de sucessivos 
períodos de estiagem, mas essa batalha 
acabou por fortalecer minha determinação, 
o meu amor pela empresa e por alimentar o 
desejo de um dia ser seu presidente.

De 1987 a 1989, experimentei a 
grande responsabilidade de liderar uma 
organização presente em quase todos os 
municípios do estado e também no dia a 
dia de milhões de pessoas.

Tinha em mente sempre fortalecer a 
empresa e, assim, impedir 
um possível processo de 
privatização que, de tempos 
em tempos, era discutido.

Experimentei a grande 
responsabilidade 
de liderar uma 
organização presente 
em quase todos os 
municípios do estado

(Presidente da Embasa | 1987 a 1989)
MARCELO NILO

Sede da unidade de 
Senhor do Bonfi m, 
década de 1980
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Como presidente, em 
consonância com o governo, 
elegemos três prioridades 
que foram realizadas nos 12 
meses seguintes:

Conclusão da captação de 
água bruta de Pedra do 
Cavalo, em Cachoeira, e 
revisão dos seus quatro 
motores propulsores;

Conclusão das obras da 
estação de tratamento de 
água de Cova do Defunto, a 
ETA Principal;

Construção da adutora de 
água tratada 
ETA Principal / 
Salvador.

Assumi o cargo de 
diretor fi nanceiro 
da Embasa de 
maio de 1989 

até janeiro de 1990. Nesse período, 
a Embasa apresentava grande 
fragilidade administrativa, fi nanceira e 
operacional, em razão de um ambiente 
interno conturbado, combinado 

com o desastroso 
ambiente externo 
hiperinfl acionário 
da época, que 
desarrumava a gestão 
das receitas ante as 
crescentes pressões 
das despesas.

A partir de janeiro de 1990, já na 
presidência da empresa, foi possível 
melhorar a gestão, com uma diretoria 
mais harmonizada, voltada para o 
resultado operacional e econômico-
fi nanceiro da instituição. O retorno 
foi imediato, o que proporcionou o 
atendimento das demandas reprimidas.

Como presidente, 
em consonância com 
o governo, elegemos 
três prioridades

(Presidente da Embasa | 1990 a 1991)
GERVÁSIO CARVALHO

Obra de implantação 
de trecho da adutora 
de Pedra do Cavalo
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Passei a conhecer 
mais de perto a 
área de saneamento 
quando, em meados 

de 1992, fui convidado pelo então 
secretário de Saneamento, César 
Borges, para assumir a presidência 
da Embasa. Era uma época um 
tanto turbulenta diante das dúvidas 

e queixas de consumidores 
em relação às contas de água 
apresentadas pela empresa e 
a repercussão disso na mídia. 
Por outro lado, havia vários 
projetos em andamento ou a 
iniciar em todo o estado para 
implantação e/ou ampliação 
de sistemas de abastecimento 
de água e esgoto em muitas 
localidades, com destaque 
para a adutora do Feijão, 
na região de Irecê, e para o 
programa Bahia Azul, que 

contemplava investimentos maciços na 
modernização da gestão da empresa 
e no esgotamento de Salvador e 

localidades no entorno da Baía 
de Todos os Santos. Era de vital 
importância, porém esbarrava 
num impasse: o Banco Mundial 
(Bird) exigia que a empresa 
atingisse, em prazo relativamente 
curto, determinados indicadores 
técnicos, fi nanceiros e 
operacionais para que fosse 
viabilizado o empréstimo. Um 
desafi o e tanto para a organização. 
Para tanto, medidas extremamente 
duras se impuseram e foram 
adotadas. Os resultados viriam, 
certamente, a médio prazo. 
Houve resistências, é claro. 
Mas vale destacar que muitos 
foram os que entenderam a 
gravidade da situação e com 
profi ssionalismo e, sobretudo, com 
um corporativismo extremamente 
positivo, contribuíram 
decisivamente para a caminhada 
em direção à 
recuperação da 
empresa.

Passei a conhecer 
mais de perto a 
área de saneamento 
quando, em 
meados de 1992, 
fui convidado para 
assumir a presidência 
da Embasa

(Presidente da Embasa | 1992 a 1994)
LUIZ ALBERTO BRASIL DE SOUZA

Vista aérea do largo 
da Mariquita, Rio 
Vermelho, década 
de 1990
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Anos de 1990
Construção de duas 

barragens provisórias, no 
rio Jacumirim (afl uente do 
rio Jacuípe), para amortecer 
a vazão na barragem Santa 
Helena, que rompeu no fi nal 
da década de 80. Embora 
de menor porte, esses dois 
barramentos garantiram a 
continuidade da reversão da 
vazão para a barragem do 
Joanes II e a recuperação da 
estrutura de Santa Helena.

Recuperação 
da barragem de 
Santa Helena, 
entre 1999 e 2000

1992: criação da Associação de 
Técnicos de Nível Universitário da 
Embasa (Atue).

1996: início das atividades da Fundação 
de Assistência Social e Seguridade da 
Embasa (Fabasa), após integralização 
do sinal de cota, junto ao Ministério 
da Previdência, para garantia da 
implantação da fundação

A década da modernização da gestão

Obras de recuperação 
da barragem de 
Santa Helena
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É difícil fazer 
gestão devendo 
e com perda de 
conquistas dos 

empregados. Naquela época, por conta 
da situação fi nanceira, nem assistência 
médica a Embasa oferecia aos seus 
empregados, ainda que os assistisse 
em alguma emergência. Felizmente, 
o corpo técnico, funcional e gerencial 
da Embasa se deu conta de que podia 
dar a volta por cima e unir esforços 
para alcançar resultados. Com o 
trabalho coletivo, esses resultados 
começaram a acontecer. Houve 
também o Programa de Modernização 
do Setor de Saneamento (PMSS), 
que exigia da Embasa conhecimento 
dos seus indicadores. Naquela época, 
a Embasa não calculava nenhum 
indicador que permitisse saber se 
sua performance estava boa, se não 
estava, onde é que ela podia ou devia 
fazer esforços para melhorar. Então, 
acredito que essa demanda do Banco 
Mundial foi muito mais importante do 
que os recursos que ingressaram para 

investimento. Ela permitiu que, 
com seus indicadores, a empresa 
começasse a se planejar e a pensar 
no futuro e, muito mais do que 
isso, permitiu que, com o quadro 
funcional tomando conhecimento 
disso, pudéssemos fi xar metas 
de desafi os e atingir essas 
metas. Com isso, ingressamos 
também no programa de 
melhoria da qualidade dos 
serviços e percebemos um 
avanço substancial em todos 
os indicadores empresariais 
e operacionais da empresa. 
A partir daí, como resultado 
dessa evolução empresarial, a 
empresa começou a implantar o 
primeiro plano de participação 
em resultados, mediante fi xação 
e atingimento de metas. Graças 
a essa melhoria econômica, 
fi nanceira e operacional da 
Embasa, 
foi também 
autorizada a 
criação da Fabasa.

(Presidente da Embasa | 1994 a 2006)
JOSÉ LÚCIO MACHADO 

Foto: Acervo Embasa
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Salvador
No segundo semestre de 

1992, a produção de água 
a partir da captação em 
Pedra do Cavalo aumentou 
de 1,5 m³/s para 5m³/s.

Barragem de Pedra do Cavalo. 
No detalhe, a estação de tratamento de 
água (ETA Principal) em Candeias

Fotos: Acervo Embasa
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Vista aérea do 
Vale das Pedrinhas
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Farol de Itapuã nos anos de 
1990. No detalhe, avenida 
Anita Garibaldi

Foto: Arquivo CORREIO
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Joselito lembra que, 
quando as cidades 
começaram a receber 
a água tratada, 

presenciou uma criança de cerca de 12 
anos, em Ibititá, provar da água que estava 
sendo distribuída no reservatório local da 
Embasa e dizer “é doce que nem 
mel”, pois a água que recebiam 
anteriormente era salobra.

(Engenheiro)
JOSELITO PIRES

Interior
CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO 
FEIJÃO, NA REGIÃO DE IRECÊ
Coordenada pelo engenheiro Joselito 
Pires, que foi morar em Irecê para 
fi car à frente dos trabalhos, a obra foi 
inaugurada em 28 de março de 1994. 
Na época, um temporal atingiu a 
região e danifi cou parte da tubulação. 
Joselito e sua equipe tiveram um 
mês para fazer o reparo e colocar o 
equipamento em operação. O titular da 
Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos era César Borges.

A adutora do Feijão, através de um 
sistema integrado, passou a abastecer 
14 municípios da região. Durante 
18 anos, as famílias se habituaram a 
receber água nas torneiras de forma 
contínua. Neste período, a Embasa 
atendeu mais de 210 localidades, 
concretizando o sonho de muitos 
sertanejos de receber água de 
qualidade em suas casas.

Reservatório em Irecê
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FEIRA DE SANTANA
Em 1992, com a ampliação do SES, 

é iniciada a operação da nova ETE 
Jacuípe I para atendimento da bacia 
do rio Jacuípe, além da implantação de 
novos trechos de rede coletora. Nesse 
mesmo ano, a implantação de novas 
adutoras nas imediações do Anel de 
Contorno possibilitou a melhoria do 
atendimento das zonas norte e leste de 
Feira de Santana, situadas fora dessa 
área. Ao mesmo tempo, a capacidade 
de tratamento da ETA de Conceição 
da Feira para o SIAA Feira de Santana 
aumentou de 540 litros por segundo 
para 1 mil l/s. Essas intervenções 
contribuíram para o crescimento da 
cidade, inclusive com o atendimento 
da zona industrial (CIS Subaé).

Interior
REGIÃO DO SISAL
1991: iniciada operação da adutora 
do Sisal, para atender os municípios 
de Riachão do Jacuípe, Valente e São 
Domingos. Anteriormente, o Riachão 
do Jacuípe era abastecido pelo açude 
municipal e pela barragem Grande do 
rio Jacuípe. Valente e São Domingos, 
pelo açude municipal de São Domingos. 
As demais cidades da região, a exemplo 
de Ichu, Candeal, Pé de Serra, Nova 
Fátima, Gavião, Capela do Alto Alegre e 
Pintadas, eram abastecidas por meio de 
cisternas e carros-pipa.

1993: ampliação do sistema de Riachão 
do Jacuípe e implantação de sistemas 
de abastecimento de água nos demais 
municípios da região.

Obra de ampliação 
do serviço de 
abastecimento de 
áreas rurais pela 
unidade de Feira de 
Santana, em março 
de 1993
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Interior
BARREIRAS

Em 1992, entrou em operação 
o atual sistema de abastecimento 
de Barreiras. Às margens da 
BR-020, foram construídas as 
atuais estruturas de captação e 
da estação de tratamento de água 
com produção de 325 l/s.

Também foram construídos, na 
época, dois grandes centros de 
reservação, um com capacidade 
de seis milhões de litros, que 
abastece os bairros localizados à 
margem direita do rio Grande, e 
outro de três milhões de litros, que 
abastece os bairros da margem 
esquerda. A cidade conta com 
capacidade total de reservação de 
10 milhões de litros, distribuídos 
em nove reservatórios na sede 
e na zona rural de Barreiras. 
A Embasa iniciou, em 1997, 
a operação do sistema de 
esgotamento sanitário da cidade, 
que contemplava os bairros 
Centro Histórico, Ribeirão, Vila 
Dulce e parte da Vila Brasil.

VITÓRIA DA CONQUISTA
Em 1997, com a ampliação do sistema 

de abastecimento, foi iniciada a oferta 
de água tratada para as primeiras 
localidades rurais que se encontravam 
geografi camente próximas da zona 
urbana.

Foi também nesta década que o 
bairro Brasil recebeu as primeiras 
tubulações para coleta dos esgotos dos 
imóveis. Ao fi nal dos anos 90, o SES 
já contava com 25 mil ligações e uma 
cobertura de 45% da área urbana.

Início da operação dos SAAs de 
Adustina, Boquira, Botuporã, Cardeal 
da Silva, Fátima, Gavião, Heliópolis, 
Ibipitanga, Ibitiara, Lajedo do Tabocal, 
Macururé, Malhada, Milagres, Nova 
Fátima, Paramirim, Piatã, Presidente 
Tancredo Neves, Quijingue, Santa 
Bárbara, Santanópolis, São José do 
Jacuípe, Serrinha, Souto Soares, 
Tanque Novo,Tanquinho, Valente. 

Foto: Acervo Embasa
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O período que, na Bahia, fi cou 
conhecido como “década do 
saneamento”, envolveu grandes 
investimentos da Embasa em 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. Após uma fase de receita 
operacional insufi ciente, em razão 
da defasagem tarifária, das perdas de 
água e da insufi ciente micromedição, 
a empresa experimentou uma época 
de plena recuperação estrutural, 
econômico-fi nanceira e gerencial 
após a adoção de medidas corretivas 
e de intenso envolvimento do corpo 
funcional.

A participação da empresa no 
Programa de Modernização do Setor de 
Saneamento (PMSS), fi nanciado pelo 
governo Federal e pelo Banco Mundial 
(Bird), foi de grande importância 
para esse novo momento. A Embasa, 
juntamente com as companhias de 
saneamento de Santa Catarina e do 
Mato Grosso do Sul – Casan e Sanesul, 
respectivamente –, foi selecionada para 
receber o fi nanciamento de acordo com 

Reestruturação da empresa

o seu desempenho no programa, a 
partir da defi nição de indicadores 
técnicos, fi nanceiros e operacionais.

A operação incluía a revisão 
intermediária no acordo de 
empréstimo (chamada de Midterm 
Review) que, entre outras ações, 
previa o ajuste das metas para níveis 
mais reais e o remanejamento de 
recursos entre as companhias . Dessa 
forma, ao fi nal do pleito, a Embasa, 
que tinha os piores indicadores, 
acabou fi cando com a maior parcela 
do empréstimo, tendo seu recurso 
elevado de US$ 99,3 milhões para 
US$ 123,5 milhões, ao passo que 
as demais companhias tiveram os 
valores reduzidos.

 No relatório de conclusão do PMSS, 
elaborado pelo governo federal em 
parceria com o Bird e publicado no 
ano 2000, a permanência do mesmo 
presidente à frente da Embasa foi 
considerada um dos fatores que 
contribuíram para um melhor 
desempenho da Embasa.

Vista aérea da 
avenida Antônio 
Carlos Magalhães, 
década de 1990
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Com a entrada no PMSS, a 
Embasa deu início ao programa 
de Gestão pela Qualidade Total 
(GQT). Com um investimento de 
US$ 96 mil (na época, equivalente 
a R$ 96 mil), a empresa contratou 
a consultoria da Fundação 
Christiano Ottoni e começou a 
estruturar a gestão de processos e o 
gerenciamento 
da rotina.

O presidente da empresa 
era José Lúcio Machado, que 
adotou o GQT durante toda a 
sua gestão, até 2006. O trabalho 
realizado pela consultoria e a 
metodologia aplicada foram muito 
importantes para a formação de 
multiplicadores, que disseminaram 
as novas práticas em toda a 
empresa, como o 5S, o controle 
de perdas, o gerenciamento pelas 
diretrizes e a adoção de critérios de 
excelência. Com isso, o programa 
foi tomando forma e ganhando 
a adesão dos funcionários, 
proporcionando o surgimento 
de novas lideranças por meio do 
reconhecimento dos talentos. 
O jornal da empresa, chamado 
na época “Conexão”, passou a 
divulgar o encarte “Gente que faz 
qualidade”.

Objetivos do GQT: implantar nova postura 
empresarial, com diretrizes e metas claramente 
defi nidas; buscar a melhoria contínua na 
qualidade dos serviços; viabilizar a satisfação dos 
clientes, acionistas, colaboradores e sociedade; 
aumentar a produtividade, a competitividade e 
o combate às perdas; padronizar metodologia 
e procedimentos gerenciais e operacionais; 
valorizar e desenvolver pessoas.
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Concurso Público

Uma das consequências do avanço 
na gestão da empresa foi a realização 
de concurso público, em 1998, a 
fi m de complementar sua equipe e 
renovar seu quadro de funcionários.

* Processo de avaliação da empresa em relação 
à concorrência, por meio do qual incorpora os 
melhores desempenhos de outras corporações ou 
aperfeiçoa os seus próprios métodos.

A modernização da gestão garantiu 
à Embasa a classifi cação Troféu Ouro 
no Prêmio Gestão Qualidade Bahia 
(PGQB), mantido até os dias de hoje 
pela Federação das Indústrias do 
Estado da Bahia (Fieb). A premiação 
foi conquistada, em 2005, pela unidade 
da Federação, que atendeu aos critérios 
de liderança, gestão de pessoas, 
gestão de processos, sociedade, 
resultados e clientes. Essa conquista 
proporcionou à empresa uma missão 
de benchmarking* no exterior.

O modelo de Gestão pela 
Qualidade Total  (GQT) 
promoveu treinamentos 
e conduziu avaliações 
internas da qualidade 
em algumas instalações da 
Embasa. O Gerenciamento 
Pelas Diretrizes (GPD) foi 
a principal prática do GQT, 
que adotou os critérios de 
excelência do programa de 
Gestão da Qualidade Bahia 
para gerenciar a rotina dos 
processos da Embasa.

Em 1998, o GQT promoveu 
o primeiro Encontro da 
Qualidade, no Hotel Meridien, 
em Salvador. Esses encontros 
continuaram a acontecer 
anualmente até 2006.

O legado desse modelo de 
gestão continua sendo aplicado 
até hoje, por meio da defi nição 
de indicadores e metas, 
apresentação de resultados, 
elaboração de planos de ação, 
apresentação das melhores 
práticas e do programa de 
participação nos resultados 
(PPR). Além disso, houve uma 
mudança comportamental em 
toda a empresa, que motivou 
o corpo funcional para o 
cumprimento das metas e o 
alcance dos resultados.

Entre os fatores para o sucesso 
do modelo, destacaram-se o 
comprometimento da alta direção; 
o surgimento de novas lideranças; a 
educação e o treinamento; o engajamento 
da força de trabalho; os resultados das 
áreas piloto e o apoio do governo.
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Trófeu Quíron 
250 pontos, 2001, 
concedido ao 
escritório de Cruz 
das Almas

Trófeu Quíron 
500 pontos, 2003, 
concedido à 
Superintendência 
Metropolitana pelo 
PNQS

Unidade de Feira de Santana, 
equipe contemplada com o 
Prêmio Gestão Qualidade 
Bahia, em 2002.
Ao lado, no detalhe, a 
empresa marca participação 
no II Encontro de Círculo de 
Controle de Qualidade do 
Nordeste, em 2004
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O Prêmio Nacional 
da Qualidade em 
Saneamento (PNQS) foi 
instituído em 1997 pela 
Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária 
(ABES) às empresas do 
setor que se distinguem 
pela sua gestão dos 
serviços de saneamento.

Trófeu Ouro 
2005 do Prêmio 
Gestão Qualidade 
Bahia concedido à 
Superintendência 
Metropolitana de 
Salvador

Trófeu Prata 2001 
do Prêmio Gestão 
Qualidade Bahia 
também concedido 
à Superintendência 
Metropolitana de 
Salvador
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Trófeu
2005 do
Gestão
Bahia c
Superin
MetropMetrop
Salvado
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Acima, a empresa 
é mais uma vez 
contemplada com 
o trófeu do Prêmio 
Gestão Qualidade 
Bahia, em 2005, 
para a unidade da 
Federação

Equipe representante 
da Embasa durante 
o evento do Prêmio 
Nacional de 
Gestão Pública, 
em Brasília, em 
2006, que concedeu 
a Faixa Ouro à 
Superintendência 
Metropolitana

Foto: Reprodução/Acervo Embasa
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Programa Jovem 
Aprendiz

Criado em 1999, o Programa 
Jovem Aprendiz, que abrange as 
áreas administrativa e operacional 
da empresa, proporciona a 
formação profi ssional e a 
integração social de estudantes de 
escolas públicas e a sua entrada no 
mercado de trabalho.
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Jovens Aprendizes/Foto: Luciano Rêgo-Acervo Embasa
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Implantação 
do programa 
Bahia Azul

No início dos anos 90, enquanto em 
Salvador e em municípios da RMS a 
cobertura do serviço de abastecimento de 
água já era superior a 95%, o atendimento 
do serviço de esgotamento sanitário 
na capital era de 26%. Para suprir a 
carência nesse setor, a Embasa iniciou 
um extenso programa de ampliação do 
SES de Salvador e de implantação de 
SES em localidades no entorno da Baía 
de Todos os Santos (BTS), que fi cou 
conhecido como “Bahia Azul”. Este 
projeto contemplava investimentos na 
modernização da gestão empresarial da 
Embasa e na ampliação da cobertura 
de esgotamento sanitário na área de 
ocupação urbana no entorno da BTS.

A recuperação estrutural, econômico-
fi nanceira e gerencial da Embasa, neste 
período, foi fundamental para o sucesso 
desse projeto.

Vista aérea do rio 
Camarajipe, na região do 
Stiep, anos de 1990. No 
detalhe, a antiga Estação 
Bahia Azul, no Rio Vermelho
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1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010
Vista aérea dos bairros do Nordeste de Amaralina, Itaigara e Pituba, em 2010-Foto: Luiz Hermano/Acervo Embasa
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Quando ingressei na Embasa, 
nunca pensei em dirigir a empresa, 
mas sempre investi na minha 
capacitação profi ssional. Já formado 

em engenharia, resolvi estudar administração, 
considerando que estava investindo na minha 
carreira. Para mim, foi um grande orgulho ser 
presidente da empresa onde eu ingressei no meu 

primeiro emprego. Quando presidente, 
eu tentei propiciar a capacitação a todos 
os profi ssionais da empresa, com cursos 
de gestão e aperfeiçoamento. Criamos a 
Universidade Corporativa e começamos, 
naquela época, a promover treinamento. 
Aceitei o desafi o de ser presidente, porque 
me sentia preparado. A minha trajetória 
na Embasa também foi importante, 

porque eu tive oportunidade de trabalhar em 
várias áreas da empresa: na área de operação, na 
área de obras, na área administrativa, na área de 
planejamento. Eu trabalhei com diversas formações 
profi ssionais: engenheiros, advogados, economistas, 
administradores... Eu tive essa possibilidade de 
trabalhar com essa diversidade de profi ssionais e 
tive oportunidade de conhecer melhor as pessoas, 
como elas se comportam. A gente não consegue 
fazer uma boa gestão se a gente não tiver essa parte 
psicológica incorporada. A Embasa me deu essa 
oportunidade.

p
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o
d
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n
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m
n

Aceitei o desafi o de 
ser presidente, porque 
me sentia preparado

(Presidente da Embasa | 1994 a 2006)
JOSÉ LÚCIO MACHADO

Três momentos de José 
Lúcio Machado em sua 
carreira profi ssional na 
Embasa. Na foto maior, 
em inspeção à obra de 
assentamento de trecho de 
adutora na Baixa do Tubo, 
em 1979.
No detalhe à esquerda 
(primeiro à direita), em 
Pedra do Cavalo, em 1991. 
À direita (ao centro)
com o vice-presidente da 
república, José Alencar, 
durante a cerimônia de 
entrega do Prêmio Nacional 
de Gestão Pública, em 
Brasília, em 2006
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Laboratório 
central da Embasa 
é certifi cado na 
norma ISO 9001

Setorização 
do SIAA 
de Salvador

O laboratório central da Embasa foi 
certifi cado, no ano 2000, na norma ISO 
9001, relacionada à gestão da qualidade. 
O escopo dessa certifi cação é defi nido 
como “serviços laboratoriais referentes 
ao controle da qualidade da água bruta e 
tratada e de esgotos”.

O controle de qualidade da água e de 
efl uentes conta, atualmente, com uma ampla 
rede integrada por um laboratório central, 
em Salvador, 13 laboratórios regionais, 
em cidades do interior, e 470 laboratórios 
locais, que funcionam nas estações de 
tratamento de água ou nos escritórios 
locais da empresa. Essa estrutura monitora 
16.250 pontos de coleta distribuídos em 
mananciais, captações de água, ETAs, 
poços, reservatórios e redes distribuidoras, 
sendo que 750 estão em Salvador e Região 
Metropolitana e outros 15.500 distribuídos 
nos demais dos 366 municípios baianos 
atendidos pela Embasa na Bahia.

Durante um ano e dois meses, a 
Embasa, com o objetivo de reduzir as 
perdas na produção e na distribuição 
de água e de implantar programas 
permanentes de redução e controle 
dessas perdas, desenvolveu o 
programa de setorização, que fez 
a compatibilização dos setores de 
abastecimento com os setores de 
faturamento.

O processo envolveu a atualização 
do cadastro comercial e da rede 
distribuidora e a implantação de 
macromedidores e de modifi cações na 
rede para separar os setores, fazendo-os 
coincidir com a zona de faturamento.

Com a setorização, a empresa pode 
conhecer melhor as perdas dos diversos 
setores e identifi car mais facilmente os 
problemas comerciais e operacionais, 
entre outras vantagens.

Em 2005, a empresa fez a setorização 
nos sistemas de Ilhéus, Vitória da 
Conquista e Jequié.

2000-2001
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Universidade 
Corporativa 
da Embasa

A Universidade Corporativa da Embasa 
(UCE), criada em 2002, é um modelo de 
educação continuada que contribui para 
o aperfeiçoamento pessoal e profi ssional 
dos colaboradores, utilizando modernas 
tecnologias de ensino, com o objetivo 
de colaborar com o desenvolvimento 
organizacional e da sociedade. Para 
isso, viabiliza diversas atividades como 
cursos, seminários, palestras, congressos, 
simpósios, visitas, encontros, fóruns, 
workshops e treinamentos.

Nos últimos anos, a UCE tem investido 
na formação de instrutores internos 
para a realização de treinamentos para 
os colaboradores. A prática reduz o 
gasto com a contratação de consultorias 
externas e ainda tem a vantagem de 
permitir a criação de treinamentos com 
conteúdo voltado para as demandas 
específi cas da empresa.
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Eu tenho muito orgulho de 
pertencer aos quadros da Embasa, 
onde dediquei toda a minha 
vida de experiência de mais de 

quarenta anos na área de saneamento, desde 
um simples engenheiro, passando por diversos 
cargos gerenciais, pelo sindicato da categoria, pela 
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
e pela sua presidência durante oito anos e três 
meses. Nesses 37 anos de vínculo com a Embasa, 
assumir a sua presidência foi o 
fato mais marcante na minha vida 
profi ssional: foi muito gratifi cante 
ter tido a oportunidade de dirigir 
uma empresa que praticamente vi 
nascer, ajudei a crescer, lutei pela 
sua preservação e fortalecimento 
como empresa pública e de 
executar uma política pública 
que visa atender, principalmente, 
aqueles que não tinham o acesso 
aos serviços. Além disso, pude exercitar todos os 
meus conhecimentos aprendidos e experimentados 
ao longo da minha carreira profi ssional, de ética 
na política e na gestão da coisa pública e de ter 
contribuído decisivamente para colocar a Embasa 
em lugar de destaque no estado e em nível 
nacional. Por fi m, não poderia deixar de citar que o 
maior patrimônio da Embasa são todos 
os seus empregados.

Assumir a 
presidência da 

Embasa foi o fato 
mais marcante 
na minha vida 

profi ssional

(Presidente da Embasa | 2006 a 2015)
ABELARDO DE OLIVEIRA FILHO 

Abelardo de 
Oliveira Filho, então 
secretário nacional 
de Saneamento 
Ambiental, durante 
a entrega à Embasa 
do Prêmio Nacional 
de Qualidade em 
Saneamento, em 
Brasília , em 2006 

Foto: Acervo Embasa
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Museu 
Arqueológico 
da Embasa

Inaugurado em 29 de maio de 2006, 
o Museu Arqueológico da Embasa 
(MAE), cumpre, há dez anos, o seu 
papel na execução de guardar, preservar 
e expor os achados arqueológicos 
encontrados nas áreas onde foram 
feitas intervenções pela empresa, 
para implantação ou ampliação dos 
sistemas de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário no Centro 
Histórico de Salvador e em cidades 
do interior baiano consideradas sítios 
históricos pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
Atualmente, o MAE é constituído de 
uma importante coleção dos achados 
encontrados na execução de obras de 
saneamento na capital e em municípios 
do interior, a exemplo de Lençóis, 
Andaraí (Vila de Igatu), Rio de Contas, 
Igaporã (Lagoa da Torta), Cristalândia 
(Brumado), dentre outras.

2006
Ao longo dos 
seus dez anos de 
existência, o Museu 
Arqueológico 
da Embasa tem 
recebido visitantes 
de todas as partes 
do país e do mundo

Foto: Breno Viana/Acervo Embasa
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Foto: JF Paranaguá/Acervo Embasa
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Parque Deputado 
Paulo Jackson

Em 2007, a Estação Bahia Azul do Parque 
Lucaia, no Rio Vermelho, passou a se 
chamar Parque Deputado Paulo Jackson, em 
homenagem ao ex-funcionário da Embasa 
e parlamentar que morreu num acidente de 
ônibus em 2001, aos 47 anos. Atualmente, o 
parque abriga entre outras áreas a estação de 
condicionamento prévio (ECP) do Lucaia.
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Em 2004, a Embasa realizou concurso público 
para preencher 629 vagas de nível superior, técnico 
operacional e de suporte, agente operacional e agente 
administrativo. Foram 30.314 candidatos inscritos no 
certame organizado pela Fundação Carlos Chagas. 
No evento de recepção dos aprovados, o presidente da 
Embasa à época, José Lúcio Machado, destacou a posição 
da Embasa como quinta maior empresa de saneamento 
do Brasil, conquistada por meio de ações tomadas desde 
1995, quando foi implantado o programa Gestão pela 
Qualidade Total (GQT).

Em 2009, o concurso realizado visava 
inicialmente a contratação de 2.270 
profi ssionais de diversas áreas dos níveis 
médio, técnico e superior, para atuação 
nos cargos de assistente e analista de 
saneamento. Durante o período de 
validade total do concurso, que vigorou 
até 13 de maio de 2014, foram realizadas 
seis ampliações de vagas, possibilitando, 
ao todo, a disponibilização de 2.583 vagas.

O concurso público de 2009 possibilitou 
um melhor dimensionamento e a 
capacitação do corpo funcional, tendo 

2004   2009e 

em vista as necessidades da Embasa, 
contribuindo para o alcance dos 
resultados e das metas da empresa. O 
certame foi organizado pelo Centro de 
Seleção e Promoção de Eventos (Cespe/
UNB), instituição reconhecida pelo 
alto nível de seriedade e de excelência 
acadêmica, pela logística e pela produção 
e aplicação de provas de seleção.

Em agosto de 2015, a Embasa publicou 
o edital de abertura de concurso público 
visando ao preenchimento de nove 
vagas, sendo três médicos do trabalho, 
dois enfermeiros do trabalho e quatro 
técnicos de segurança do trabalho, e à 
formação de cadastro de reserva para 
essas funções.

Convocação
dos aprovados no 
concurso público 
realizado em 2009
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A partir de janeiro de 
2007, a empresa teve 
que se adaptar à nova 
realidade jurídico-

institucional, com o advento da nova 
Política Nacional de Saneamento Básico 
(PNSB) – lei 11.445, de 05.01.2007. O 
Marco Regulatório, que representou uma 
virada de página no saneamento básico 
do país, estabeleceu como princípio 

fundamental a 
universalização dos 
serviços e defi niu 
diretrizes para 
o planejamento, 
a regulação, a 
fi scalização, a 
prestação dos 
serviços e o 
controle social. Em 
2008, teve que se 

adequar também às novas diretrizes de 
Governo do Estado da Bahia, defi nido na 
Política Estadual de Saneamento Básico – 
lei n°11.172, de 01/12/2008, que além de 
estabelecer o princípio da universalização 
dos serviços, inovou ao defi nir também 
como princípio o fortalecimento da 
Embasa enquanto empresa pública e 
principal executora da política de Estado 

O Marco 
Regulatório 

representou uma 
virada de página 

no saneamento 
básico do País

(Presidente da Embasa | 2006 a 2015)
ABELARDO DE OLIVEIRA FILHO 

para o setor de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário.

Com o objetivo de atender aos princípios 
da universalização, o Governo do Estado 
da Bahia lançou, em 2007, o Programa 
Água para Todos (PAT), que assegurou 
até hoje mais R$ 7,6 bilhões de recursos 
do Orçamento Geral da União (OGU), 
fi nanciamento do FGTS (Caixa) e do 
FAT (BNDES) - por meio do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC 
Saneamento), do Governo Federal -, 
recursos do Governo do Estado e próprios 
da Embasa.
Para fazer frente a esses novos desafi os, 
introduziu-se um novo processo de 
planejamento estratégico voltado para 
resultados, visando alcançar o alinhamento 
entre o planejamento da empresa e 
as atividades que exerce, adaptando e 
aprimorando a gestão dos seus processos, 
estabelecendo outro patamar de 
relacionamento com os trabalhadores, 
municípios e sociedade, melhorando a sua 
governança corporativa e a sua capacidade 
de investimento na perspectiva da 
universalização com sustentabilidade dos 
serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
na Bahia.

Estação de tratamento 
de esgoto de Vitória 
da Conquista

Foto: Mauri Azevedo/Acervo Embasa
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Programa Água para Todos

Como principal executora das ações do Programa 
Água para Todos, do Governo do Estado da 
Bahia, a Embasa ampliou e realizou melhorias em 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário na sua área de atuação. Com as extensões 
da rede distribuidora nas cidades e na zona rural, 
foi possível levar água de qualidade para quem 
não tinha, principalmente no Semiárido. Também 
foram construídas novas barragens e sistemas 
de abastecimento de água em vários municípios. 
Ao mesmo tempo, a empresa dedicou recursos 
humanos e fi nanceiros à ampliação do atendimento 
do serviço de esgotamento sanitário em grandes e 
médias cidades situadas em bacias hidrográfi cas de 
importantes mananciais de abastecimento humano 
do estado, bem como em localidades turísitcas, para 
garantir a coleta, transporte, tratamento e destinação 
fi nal adequada dos efl uentes domésticos.

De janeiro de 2007 até abril de 2016, a Embasa 
implantou 1,1 milhão de novas ligações de água 
e 611,1 mil novas ligações de esgoto, atendendo 
atualmente, com distribuição de água tratada, 11,7 
milhões de pessoas e, com coleta, tratamento e 
destinação fi nal de efl uente tratado, 4,6 milhões de 
baianos. Em 2016, a perspectiva é a empresa investir 
R$ 603 milhões para continuar contribuindo para 
a universalização do acesso aos serviços de água e 
esgoto nos municípios onde atua.

2007-2016 Entrocamento em Porto 
Seco e Valéria, Região 
Metropolitana de Salvador
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BARRAGENS

Com mais de 50% das ligações de água implantadas 
pela Embasa, desde o início do Programa Água 
para Todos, o Semiárido recebeu novas barragens e 
diversas ações emergenciais para enfrentar os efeitos 
da estiagem na região e garantir o abastecimento nos 
municípios em situação crítica. A empresa concluiu 
a barragem de Cristalândia, para atender a região de 
Brumado; a barragem de Riacho de Santana, para 
atender a sede do município e localidades rurais 
vizinhas; a barragem do rio Tijuco, para atender os 
municípios de Mulungu do Morro e Souto Soares e 
as localidades de Campo Alegre, Várzea do Cerco, 
Segredo, Matinha, Cascavel, Novo Horizonte e José 
Raimundo; a barragem de Serra Preta, para atender 
as sedes municipais de Planalto e Barra do Choça e 
algumas localidades rurais; a barragem de Lagoa da 
Torta, para atender às sedes de Igaporã e Matina.

Na região sul do estado, a barragem do rio Colônia, 
em Itapé, cuja obra já foi iniciada, vai atender a 
demanda de água da região num horizonte de 20 
anos. Além disso, também pode ser uma alternativa 
para complementar o abastecimento da cidade de 
Ilhéus, no litoral norte do município, além de atender 
Uruçuca, Itacaré e o empreendimento do Porto 
Sul. Outro benefício será a melhoria das condições 
sanitárias do rio Cachoeira, melhorando a diluição 
dos efl uentes sanitários não tratados das áreas 
urbanas marginais ao rio.

Obras estruturantes

2007-2016 Barragem de Cristalândia
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ADUTORA DO ALGODÃO
Água de qualidade e em 

quantidade sufi ciente o ano 
todo. Isso já é realidade em sete 
municípios da microrregião de 
Guanambi, graças ao início da 
operação da adutora do Algodão 
e do SIAA de Guanambi, 
uma das principais obras do 
Programa Água para Todos 
(PAT). A primeira etapa da 
obra, concluída em outubro de 
2012, benefi cia cerca de 250 mil 
habitantes das sedes municipais 
de Guanambi, Malhada, Matina, 
Iuiú, Candiba, Pindaí e Palmas 
de Monte Alto e das localidades 
de Mutans (Guanambi), Julião 
(Malhada), Pilões (Candiba) e 
Pajeú do Vento (Caetité). A água 
é captada e tratada no município 
de Malhada e percorre 265 km 
de tubulação por meio de seis 
estações de bombeamento e 
seis reservatórios. A estação de 
tratamento de água, construída 
na localidade de Julião, tem 
capacidade para produzir 450 l/s 
de água.

ADUTORA DO SÃO FRANCISCO
Maior obra do Programa Água 

para Todos na Bahia, o sistema 
adutor do São Francisco foi 
concluído em fevereiro de 2013, 
levando a água do Velho Chico à 
microrregião de Irecê, atendendo 
inicialmente os municípios de 
América Dourada, Central, 
Irecê, João Dourado, Jussara, São 
Gabriel e Itaguaçu da Bahia. O 
empreendimento foi a alternativa 
encontrada para o atendimento 
à região, que sofria com a 
diminuição continuada dos níveis 
do lago da barragem de Mirorós, 
que abastece a área desde 1994. 
Posteriormente, a adutora do São 
Francisco passou a atender mais 
nove cidades da região: Barra do 
Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, 
Canarana, Ibipeba, Ibititá, Lapão, 
Presidente Dutra e Uibaí.

Adutoras
Adutora do São Francisco
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Em agosto de 2014, a Embasa 
colocou em operação uma 
estrutura construída de forma 
emergencial e temporária para 
levar água do rio São Francisco 
até o sistema de abastecimento de 
Caetité, enquanto ainda estava em 
andamento a construção da segunda 
etapa da adutora do Algodão. 
Esta ação aumentou a oferta de 
água no município, amenizando 
os transtornos enfrentados 
pela população, decorrentes do 
racionamento na distribuição de 
água que vem acontecendo desde 
2012, quando se agravaram os efeitos 
da estiagem no Semiárido baiano. O 
investimento foi de R$ 370 mil, com 
recursos próprios da empresa, e a 
intervenção consistiu em aproveitar 
e complementar a estrutura já 
montada pela obra em andamento 
que, quando for concluída, vai 
proporcionar o atendimento pleno 
da demanda de água à população de 
Caetité (2ª etapa).

Sistema adutor do 
Algodão, captação no 
rio São Francisco, em 
MalhadaFo
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ADUTORA DE PEDRAS ALTAS
Esta é mais uma ação 

estruturante no Semiárido 
baiano concluída pela Embasa. 
Com o início da operação em 
setembro de 2012, cerca de 172 
mil pessoas foram benefi ciadas 
com a construção da adutora 
de Pedras Altas, que interligou 
a barragem de Pedras Altas, no 
município de Capim Grosso, 
ao sistema de abastecimento de 
água do Sisal. A obra, orçada em 
R$ 40,1 milhões e executada pela 
Embasa, com recursos próprios, 
benefi ciou 12 sedes municipais e 
mais 173 localidades rurais de 21 
municípios da região do Sisal.

Em 2015, a Embasa iniciou a 
2ª etapa da adutora de Pedras 
Altas, um empreendimento que 
benefi ciará os municípios de 
Mairi (sede), Quixabeira (sede 
e Jabuticaba), Várzea da Roça 
(sede, Barracas, Morrinhos e 
Soinho), Várzea do Poço (sede, 
Barra Nova e Nova Esperança), 
Caém (Gonçalo e Gonçalinho), 
Jacobina (Junco e Paraíso).

Barragem de Pedras Altas
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ADUTORA DE PONTO 
NOVO

Após ser concluída, a 
obra vai integrar e ampliar 
os sistemas de Senhor do 
Bonfi m, Andorinha, Itiúba 
e Jaguarari, atendendo cerca 
de 130 mil pessoas dos 
quatro municípios e de seis 
localidades de Filadélfi a. 
Toda a estrutura montada 
para integrar os sistemas 
incluiu uma estação de 
tratamento de água com 
capacidade para produzir 330 
l/s de água, uma estação de 
tratamento de lodo residual 
do tratamento da água, 
115 km de adutoras com 
diâmetros variados, 66 km de 
redes de distribuição, 2.000 
ligações domiciliares com 
hidrômetros e a construção 
de quatro reservatórios de 
água e de cinco estações 
elevatórias (bombas).

Fo
to

: A
dr

ia
no

 A
le

ix
o/

Ac
er

vo
 E

m
ba

sa
Adutora de Ponto Novo



134

135

ADUTORA DO CATOLÉ
Em março de 2014, a Embasa iniciou 

a operação da adutora do Catolé, obra 
executada em seis meses, de forma 
emergencial, para suprir o defi cit de 
água nas barragens de Água Fria I e 
II, responsáveis pelo abastecimento 
de Vitória da Conquista. Com 
investimento de R$ 33 milhões, a obra 
emergencial é composta de 15,3 km de 
tubulação, três estações elevatórias e 
um barramento no rio Catolé Grande 
com uma captação fl utuante que terá 
capacidade para transportar 300 l/s 
de água até a barragem de Água Fria 
II. Para atender o SIAA de Vitória 
da Conquista e Belo Campo, são 
disponibilizados diariamente cerca 
de 45 mil m³ de água. A 2ª etapa do 
empreendimento, que compreende 
a construção da barragem do Catolé, 
aguarda aprovação pela Caixa.

A adutora do Catolé passou a ser 
responsável por aproximadamente de 
40% do volume da água captada para 
distribuição em Vitória da Conquista. 
Concomitantemente, a Embasa passou 
a operar o sistema de abastecimento 
de água de Belo Campo, cidade 
vizinha, que, devido à escassez de 
mananciais, logo se integrou ao 
sistema de Vitória da Conquista.

Captação da adutora do Catolé
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Entre as principais ações 

de melhoria e ampliação da 
infraestrutura do sistema de 
abastecimento de água de Salvador, 
destacam-se as obras de ampliação 
da estação principal de tratamento 
de água e a duplicação dos trechos 
das adutoras principais de água 
tratada e bruta, concluídas no fi nal 
de 2013, com investimento de R$ 
146 milhões. Tais empreendimentos 
aumentaram em 30% o volume 
de água distribuída na capital 
baiana, cujo índice de cobertura 
de abastecimento corresponde a 
98,2%. Além disso, encontra-se 
em andamento a segunda etapa 
da obra de duplicação da adutora 
de água tratada. Nos últimos dois 
anos, a empresa substituiu a rede 
distribuidora de água que atende 
os bairros do Rio Vermelho, Barra 
e Centro Histórico e implantou 
mais uma linha de distribuição para 
melhorar o abastecimento em áreas 
altas dos bairros de Mata Escura e 
Calabetão.

Salvador Estação de tratamento de água de 
Candeias (ETA Principal)

Foto: Luciano Rêgo/Acervo Embasa
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO
No sistema de esgotamento 

sanitário da capital baiana, 
o emissário da Boca do Rio, 
uma parceria público-privada 
no valor de R$ 259 milhões, 
concluída em 2011, ampliou 
a capacidade de tratamento e 
disposição fi nal de parte dos 
esgotos coletados em Salvador. 
Foi a maior obra de esgotamento 
sanitário dos últimos 25 anos 
na cidade. Atualmente, Salvador 
alcança um índice de cobertura 
de esgotamento de 83,5%, 
desempenho bem superior à 
média nacional, que gira em 
torno dos 38%.

139

Estação de condicionamento 
prévio da Boca do Rio
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DESPOLUIÇÃO DA BTS
Como parte do Programa Água para Todos, a 

Embasa vem desenvolvendo ações voltadas para 
a despoluição da Baía de Todos os Santos (BTS) 
por meio da ampliação e implantação de sistemas 
de esgotamento sanitário nos municípios que se 
encontram no entorno da baía ou em sua área 
de infl uência, como é o caso dos municípios 
situados na bacia hidrográfi ca do rio Paraguaçu. 
Treze cidades foram ou estão sendo alvo de 
obras da Embasa, visando à preservação das 
águas da baía e ao benefício dos habitantes do 
seu entorno. Sistemas de esgotamento sanitário 
foram implantados ou ampliados em Muritiba, 
Madre de Deus, São Félix, Itaparica, ilha de Bom 
Jesus dos Passos (Salvador), Maragogipe, Cruz 
das Almas, São Francisco do Conde e Candeias. 
Estão em andamento as obras dos SES de Santo 
Amaro, Cachoeira, Simões Filho, Vera Cruz e  
ilha dos Frades (Salvador).

A BTS é considerada a maior do Brasil e a 
segunda maior do mundo. Em 1.052 km² de 
área, estão localizadas 56 ilhas de diversos 
tamanhos. A região da baía acolhe 13 municípios 
em seu entorno. Ela pode ser entendida como 
um grande complexo estuarino que recebe 
contribuições signifi cativas dos rios Paraguaçu, 
Subaé, Jaguaripe e da Dona, além dos inúmeros 
afl uentes de menor porte que nela deságuam.

Em Maragogipe, com a ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário, a cobertura atingiu 79% 
na sede municipal. A obra também contemplou 
os distritos de Nagé, Coqueiros e São Roque do 
Paraguaçu. Ao todo, mais de 7,2 mil moradores 
foram benefi ciados.

Vista panorâmica 
de Madre de Deus
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FEIRA DE SANTANA

Desde 2007, a Embasa vem fazendo 
investimentos em Feira de Santana que 
já somam cerca de R$ 300 milhões, dos 
quais mais de R$ 115 milhões foram 
destinados à ampliação e à melhoria 
dos serviços de abastecimento de água 
e quase R$ 165 milhões voltados à 
ampliação da cobertura de esgotamento 
sanitário. Mais investimentos para a 
ampliação do sistema de esgotamento 
sanitário da cidade, contemplando as 
bacias do Jacuípe e do Subaé, estão em 
andamento. Com eles, a perspectiva é 
alcançar um índice de cobertura de até 
65% da cidade. Na fase atual, estão sendo 
contemplados bairros como Panorama, 
Sítio Matias, Aviário, Conjunto Francisco 
Pinto, Conjunto Luciano Barreto, 
Fraternidade, entre outros.

Em 2012, a Embasa concluiu a 
primeira etapa da ampliação do SES 
do município, abrangendo as bacias do 
Jacuípe e do Subaé e benefi ciando mais 
de 107 mil pessoas. A segunda etapa da 
ampliação do SES de Feira de Santana já 
está em andamento.

2007-2016 Todo o esgoto lançado nas redes 
coletoras da Embasa, em Feira de 
Santana, é direcionado para três 
estações de tratamento do município 
(Jacuípe I, Jacuípe II e Subaé) que, 
juntas, têm capacidade para tratar 
cerca de 400 litros de esgoto por 
segundo. Há também 23 estações de 
tratamento de esgoto de pequeno 
porte instaladas em condomínios  
residenciais.
Para fi ns de operação do sistema de 
esgotamento sanitário, a cidade é 
dividida em três bacias: Jacuípe, Subaé 
e Pojuca. Feira de Santana possui 
uma cobertura atual (com coleta, 
tratamento e destinação adequada do 
esgoto doméstico) de cerca de 57% da 
zona urbana da cidade.

Estação de tratamento de 
água de Feira de Santana. 
No detalhe, a estação de 
tratamento de esgoto Jacuípe II

Foto: Luciano Rêgo/Acervo Embasa
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PAULO AFONSO
Em Paulo Afonso, na região do 

Vale do São Francisco, a Embasa 
concluiu, em junho de 2014, a obra de 
ampliação do SES da sede do município, 
contribuindo para a mudança do cenário 
de degradação do rio São Francisco, 
causado pelo lançamento quase total 
dos efl uentes domésticos em suas águas 
sem nenhum tipo de tratamento. A obra 
benefi ciou cerca de 35 mil habitantes.

SENHOR DO BONFIM
Em 2010, a Embasa deu início à obra de 

SIAA de Senhor do Bonfi m juntamente 
com a integração da barragem de 
Ponto Novo e a ampliação de estruturas 
de captação, adução, tratamento e 
distribuição de água. Em abril de 
2013, foram concluídos, em regime de 
emergência, os 4,5 km que faltavam para 
ligar a barragem de Ponto Novo à ETA 
de Senhor do Bonfi m. A obra garantiu 
a continuidade do abastecimento nos 
municípios de Senhor do Bonfi m e 
Jaguarari, que enfrentavam um severo 
racionamento de água.

ZONA FUMAGEIRA
A primeira etapa da ampliação do 

SIAA da Zona Fumageira duplicou 
a oferta de água do sistema de 
Muritiba de 122 l/s para 282 l/s. O 
investimento melhorou o serviço 
de abastecimento de água nos 
municípios de Muritiba, São Félix, 
parte de Cachoeira, Governador 
Mangabeira, Cruz das Almas, 
Sapeaçu e Conceição do Almeida.

Estação de tratamento 
de esgoto de Muritiba
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JEQUIÉ
O SES recebeu obras de ampliação 

entre 2007 e 2015. Foram implantadas 
redes coletoras nos bairros Km 3, Km 4 
e Curral Novo, além da construção de 
interceptores e caixas de areia na estação 
elevatória principal. Em 2016, o índice 
de cobertura de esgotamento na cidade 
é de 84%.

SIAA SERRINHA-COITÉ
Em 2013, a Embasa concluiu o 

SIAA de Serrinha-Coité. O sistema 
passou a captar 450 l/s de água em 17 
poços profundos, graças à perfuração 
e montagem de mais cinco poços, 
à instalação de adutora com maior 
diâmetro e à construção de estações 
de bombeamento e de reservatórios. 
O investimento foi de R$ 47,7 
milhões, com recursos do PAC 
(BNDES) e da Embasa.

Sistema integrado 
de abastecimento de 
água Serrinha-Coité, 
área de reservação 
e estação de 
bombeamento
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Estação de tratamento 
de esgoto de Barreiras. 
No detalhe, lagoa de 
tratamento do sistema

BARREIRAS
Quando foram iniciadas as obras 

de ampliação do atual sistema, em 
2011, a cidade contava somente 
com 8% de cobertura de coleta e 
tratamento de esgoto, benefi ciando 
cerca de dois mil imóveis. A Embasa 
construiu uma moderna estação de 
tratamento na BR 153, na saída para 
o Piauí, que entrou em operação em 
2015, com capacidade para processar 
uma vazão média de 266 l/s, e cinco 
estações elevatórias. O assentamento 
de quase 400 km de rede coletora e 
ramais prediais expandiu o sistema 
de esgoto para 27 novos bairros, 

entre os quais Bandeirantes, Centro 
Comercial, Jardim Ouro Branco, 
Renato Gonçalves, Vila Rica, Vila 
Amorim, Vila dos Funcionários, 
Sandra Regina e Santa Luzia. Após 
cinco anos do início da obra de 
ampliação, a sede da cidade já 
conta com uma cobertura de 36%, 
com atendimento direto a 18,2 
mil imóveis benefi ciados com a 
coleta e tratamento de esgoto. Com 
o avanço gradativo dos testes na 
rede instalada, a previsão é que a 
cobertura atinja 65% dos imóveis da 
sede municipal, benefi ciando cerca 
de 90 mil pessoas.
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Após a Lei do Saneamento (11.445/07), que 
estabeleceu a universalização dos serviços, 
e fez o Brasil experimentar novamente uma 
disponibilidade maior de recursos para 
investimento em estruturas de saneamento, o SES 
de Vitória da Conquista passou a atender cerca 
de 85% da cidade, enquanto no fi nal da década 
de 1990 esse índice era de 45%. Este salto se deu 
com a ampliação do sistema em 2013, quando 
também ocorreu a construção de uma nova e mais 
moderna ETE, localizada fora da área urbana. A 
construção e localização da ETE atendeu a uma 
reivindicação dos moradores dos novos bairros 
que surgiram nas décadas de 1980 e 1990 ao 
redor da antiga estação. Já são mais de 73 mil 
imóveis com acesso a coleta de esgoto, tratamento 
e destinação fi nal de efl uentes. O resultado deste 
esforço vem com o reconhecimento de cidade 
mais bem saneada em todo o Norte e Nordeste 
do país, e na 21ª posição entre os 100 maiores 
municípios do Brasil, segundo revelou, por três 
anos consecutivos, o Ranking de Saneamento 
Básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil.

A cidade mais bem saneada 
em todo o Norte e Nordeste

Vitória da Conquista
Estação de tratamento 
de esgoto de Vitória da 
Conquista. No detalhe, 
saída de efl uente
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Iniciei a minha vida profi ssional na 
Embasa em maio de 1984, como 
estagiário, no setor Secar, chefi ado 
pelo saudoso engenheiro Everaldo 

Magnavitta e pelo engenheiro Valter Martinelli, tendo 
como coordenador o colega Luis Edmundo. É o meu 
primeiro e atual emprego. São 32 anos 
de carreira, 71% do tempo de existência 
da Embasa. Tem uma história que não 
esqueço: eu fazia parte de uma equipe 
que estava realizando um levantamento 
topográfi co, em Simões Filho, no 
acesso para a ETA Principal, e fui pedir, 
na época, a Dr. Everaldo (como eu o 
chamava) uma máquina de calcular HP, 
com fórmulas, que havia no setor, para 
eu calcular as cadernetas topográfi cas. 
Após o meu pedido, ele se levantou 
calmamente, abriu o armário, pegou um lápis, uma 
borracha e um livro contendo as tabelas de seno e cosseno, 
deu-me o material e, sem muita conversa, estabeleceu um 
prazo para que eu entregasse as cadernetas calculadas. Não 
satisfeito, em virtude de fi car o dia todo em campo, pedi um 
ticket-refeição (como se falava na época), e ele calmamente 
respondeu: ‘no meu tempo, eu já saía de casa levando 
um pão com sardinha’. Sinto-me orgulhoso de fazer 
parte da história desta empresa, acompanhando o seu 
dia a dia e observando a sua evolução.

Sinto-me 
orgulhoso de fazer 
parte da história 
desta empresa, 
acompanhando o seu 
dia a dia e observando 
a sua evolução

(Diretor de Operação da RMS)
CARLOS RAMIREZ 

2007-2016

Desde maio de 2014, 
todos os diretores 
da Embasa são 
funcionários de 
carreira

Diretoria

Obra de construção da 
esstação de tratamento 
de água, ETA principal 
em novembro de 1983Fo
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Como em todo ciclo 
que se renova, os 
45 anos da Embasa 
representam uma 

excelente oportunidade para recordação, 
revisão, avaliações e refl exão. Esses 
momentos também nos permitem 
reverenciar o passado através de nossas 
lembranças que nos levam a reviver 
preciosos momentos de outrora. Essas 
lembranças comuns unem a maioria de 
nós, fortalecendo o clima e a cultura de 
nossa organização.
A revisão da memória traz ainda a 
oportunidade de renascer os vínculos 
aqui construídos ao longo do tempo, 
como também constatar as importantes 
transformações, das mais distintas 
naturezas e signifi cados, pelas quais 
a Embasa passou. De fato, como não 
poderia ser diferente numa organização 
viva e vigorosa, muitas coisas mudaram, 
outras se ampliaram, tornando-se 
mais complexas através das sucessivas 
transformações impostas pelo tempo.
No campo das mudanças e 
transformações, eu, em particular, 
retornei a essa casa após um período de 
experiências institucionais diversifi cadas 
que permitiram meu amadurecimento 

(Diretora de Gestão Corporativa)
SOCORRO VASCONCELOS 

profi ssional e pessoal, tornando-me 
mais apta e motivada para atender 
os novos desafi os de participar da 
alta direção desta grande empresa, 
que me acolheu no passado 
para que eu pudesse aqui dar os 
primeiros passos de minha carreira 
profi ssional.
Quero também assinalar 
que, estando diretora de 
Gestão Corporativa, lembro 
a todos os colegas e amigos 
que o grande potencial de 
futuro da nossa empresa está, 
cada vez, mais relacionado 
à nossa responsabilidade, ao 
nosso aperfeiçoamento, à 
nossa atualização, ao nosso 
comprometimento e qualifi cação, 
que, como sabemos, fornecem 
a base e o fundamento para a 
continuidade desta nossa 
sólida rede de pessoas 
iniciada há 45 anos.

Colaboradores participam do 
programa Conheça Nossa Empresa, 
visitando instalações operacionais 
como a estação de tratamento de 
água (ETA Principal)

Foto: Acervo Embasa
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Me lembro bem quando 
decidi fazer parte do time 
desta companhia: era 1996 e 
eu ainda cursava engenharia 

sanitária e ambiental na Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) quando fui apresentada à 
Embasa e tive a certeza dessa possibilidade. 

Desde 1998, quando 
ingressei na Embasa 
por meio de concurso 
público, venho buscando 
desempenhar um trabalho 
com foco no crescimento 
da empresa, na orientação 
e formação de novos 
gestores. Minha vivência 
como gestora iniciou-se na 
unidade de Jequié. Nos anos 
seguintes, estive à frente da 
unidade de Santo Antônio 

de Jesus, do Departamento de Esgotamento 
Sanitário de Salvador e da unidade de 
Alagoinhas. Ao longo de mais de dez anos fui 
contemplada com experiência sufi ciente para 
assumir a Superintendência de Operação Sul, 
em 2010. Em 2013, um novo desafi o me foi 
posto ao assumir a Diretoria de Operação e 
Expansão Norte e, em 2015, fui convidada a 
ocupar a cadeira da Diretoria de Engenharia.

Por onde passei, não 
esqueço o quanto 
todos os profi ssionais 
e fornecedores de 
todas as áreas que 
coordenei foram 
parceiros nesta 
caminhada

(Diretora de Engenharia)
RITA BONFIM 

Querem saber a fórmula que me 
impulsionou a tantas conquistas? Os 
diversos protagonistas em minha 
caminhada! Com os mais próximos, 
compartilhei conhecimento e aprendizado 
mútuo: Tõe Serra, Paulão, Roberto, Elson, 
Adilson, Requião, Boião, Biscarde, Joselito, 
Sara, Juliana, Tatiana, Ítalo, Paulo e Sérgio. 
Quem me oportunizou na carreira: 
Th adeu, Iodésio, Bartira, Pedro, Cícero, 
Câncio, José Lúcio, Cantídio, Elmo, 
Carlos, Abelardo e Rogério.

Nominei alguns personagens... que 
levarei comigo para sempre! Mas 
a grande verdade é que, por onde 
passei, não esqueço o quanto todos os 
profi ssionais e fornecedores de todas as 
áreas que coordenei foram parceiros nesta 
caminhada. Sou grata a todos, dos agentes 
de sistemas/operadores ao presidente da 
empresa e Governo do Estado da Bahia, 
pela confi ança depositada no meu 
trabalho, a serviço da população 
atendida pela Embasa.

Estação de tratamento 
de esgoto de Jequié em 
agosto de 2001
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Em minha trajetória 
profi ssional, a 
Embasa foi uma 
grande escola, na 

qual fui inicialmente estagiário e, em 
1998, com apenas três anos de formado, 
ingressei como empregado por meio 
de concurso. Essa empresa sempre 
esteve diretamente ligada à minha 
vida pessoal e profi ssional. Criada em 

1971, mesmo ano 
do meu nascimento, 
a Embasa, desde os 
meus primeiros anos 
já estava presente 
no meu dia a dia, já 
que meu pai, Milton 
Cedraz, ainda na 
década de 70 foi 
diretor da empresa e 
sempre falava da sua 
importância e, por 
vezes, me levava para 

visitá-la. Acredito que essa vivência na 
infância acabou por infl uenciar minha 
opção pelo saneamento.

A Embasa chega aos 
45 anos como uma 
empresa madura, 
reconhecida em nível 
nacional num setor 
altamente nobre, 
comprometida com 
a excelência

(Presidente da Embasa)
ROGÉRIO CEDRAZ 

A Embasa chega aos 45 anos como 
uma empresa madura, reconhecida 
em nível nacional num setor altamente 
nobre, comprometida com a excelência 
e que sabe da responsabilidade que 
tem com o futuro e com a sociedade, 
mas que também sabe que a sua 
sustentabilidade também depende 
de estarmos sempre aprendendo e 
ajustando-nos às mudanças. Uma 
empresa que sempre teve como seu 
principal patrimônio uma equipe 
maravilhosa, que luta, enfrenta desafi os 
e busca todos os dias aprimorar os seus 
serviços. Ao longo de sua existência, 
sempre investiu em programas de 
qualidade de gestão e de capacitação 
técnica que proporcionaram aos seus 
colaboradores muitas oportunidades de 
crescimento profi ssional. Eu fui um dos 
que aproveitaram essas oportunidades 
e, atualmente, após alguns anos fora da 
empresa, integro a Diretoria Executiva 
como presidente, com muito orgulho 
e felicidade. Parabéns, 
Embasa!

Equipe da Embasa 
contemplada com o Prêmio 
Gestão da Qualidade Bahia, 
em novembro de 2006

Foto: Acervo Embasa
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Adutora do São Francisco, 
na região de Irecê.
No detalhe, ligação de 
adutora de água tratada 
do sistema integrado de 
abastecimento de Salvador
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Evano Celestino Gualberto

José Marcelo do Nascimento Nilo

Joaquim Inácio Santos Gomes

Geraldo Siqueira Matta Pires

Álvaro Fernandes da Cunha

1983

1987

1989

1986

João Reis Santana Filho
1989

1990

1980

1980

Antônio Carlos de Freitas e Silva

José Edson Vasconcelos Fontenelle

Armando Calavolpe

Luiz Gonzaga Mousinho de Azevedo

1971

1973

1975

1977

1979

Geraldo de Souza Araújo

1970
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2000

2006

2007

José Lúcio Lima Machado

Abelardo de Oliveira Filho

José Lúcio Lima Machado

1991

2000

Gervásio Prazeres de Carvalho

1990

1992

1994

Fernando Antonio C. F. de Abreu

Luiz Alberto Brasil de Souza
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2010

Rogério Costa Cedraz

2015

Abelardo de Oliveira Filho
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Abelardo de Oliveira Filho 
Antônio Carlos de Oliveira 
Ariosvaldo Alves Gama
Aurélio Aragão
Carlos Alberto Reis 
Carlos Ramirez Magalhães Brandão
César Abud Melhem 
Dilemar Oliveira Matos 
Gervásio Carvalho 
Ivonaldo Sande 
José Acúrcio Vaz 
José Guimarães Câncio Sobrinho
José Lúcio Lima Machado 
José Moreira Filho
Joselito Pires
Luiz Alberto Brasil 
Marcelo Nilo
Mª do Socorro Mendonça Vasconcelos
Mário Amorim 
Nivaldo Magalhães
Pedro Rosa 
Raimunda Lins
Raimundo Guimarães
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