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Colaboradores lotados nas unidades regionais da 
capital e interior se empenharam, mais uma vez, 
para levar sensibilização sobre a importância da pre-
servação da água aos quatro cantos do estado. Com 
o tema “Entre no clima do uso responsável”, a Sema-
na da Água 2019 mobilizou a população com ações 
socioeducativas como palestras, passeios ciclísticos, 
blitze no trânsito, trilhas ecológicos, visitas a estações 
de tratamento de água (ETA), apresentações artísti-
cas e plantio de mudas. Confi ra alguns momentos, 
como a visita de lideranças comunitárias à ETA Prin-
cipal, em Candeias. PÁGINAS 4 E 5PÁGINAS 4 E 5

Semana da Água 
mobiliza embasianos

Embasa vence 
prêmio “Executivo 
de TI do Ano”

PÁG.6
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  A programação da 
Semana da Água foi extensa 
e contou com palestras 
educativas, passeios 
ciclísticos, blitze no trânsito, 
trilhas ecológicas, visitas 
a estações de tratamento 
de água, apresentações 
artísticas e plantio de mudas, 
dentre outras ações, sempre 
voltadas a conscientizar a 
população com relação ao uso 
responsável da água e dos 
demais recursos que o meio 
ambiente oferece para que a 
vida siga possível no planeta.
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EXPEDIENTE

O ano de 2018 foi 
o quarto ano mais 
quente da história, 
segundo a Organização 
Meteorológica Mundial, 
desde que os registros 
começaram a ser feitos, 
em 1850.

OOOOO 
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Fonte: Ascom/ Sihs

PORTAL DA ÁGUA 
No Dia Mundial da Água, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs) dis-

ponibilizou serviços no Portal da Água. Ao entrar no link portaldaagua.sihs.ba.gov.br, o 
usuário terá acesso ao georreferenciamento de poços, barragens e mapas. “Trata-se de uma 
estrutura que possibilita a compreensão, análise, monitoramento e acompanhamento da 
infraestrutura hídrica no Estado, permitindo a antecipação de ações necessárias, além de 
auxiliar na tomada de decisões para a melhoria dos sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário na Bahia”, explica o secretário Leonardo Góes. 

Semana da Água 2019 dissemina consciência por várias partes do estado

Entre no clima 
do uso responsável!

“
Os últimos quatro anos foram os mais quentes já 
registrados e as temperaturas no inverno no Árti-
co avançaram 3 °C desde 1990. Os estudos mais 

recentes mostram que, se agirmos agora, podemos 
reduzir as emissões de carbono em 12 anos e limitar 
o aquecimento global em 1,5 °C. Contudo, se continu-
armos pelo mesmo caminho, as consequências são 
imprevisíveis”. O alerta do secretário-geral da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), António Guterres, foi 
dado em resposta a uma manifestação de jovens do 
Reino Unido que, no dia 15 de março, pediram provi-
dências dos poderes público e privado para reverter o 
progressivo aquecimento do planeta. E as mudanças 

climáticas* já vêm afetando, de fato, o nível de manan-
ciais por toda a parte. Na Bahia, entre os 366 municípios 
atendidos pela Embasa, 20 estavam em regime de ra-
cionamento ou situação de alerta no mês de março.

Com o tema “Entre no clima do uso responsável”, a 
Semana da Água 2019 mobilizou estudantes e comu-
nidade em geral nos municípios atendidos por todas 
as unidades regionais na capital e interior da Bahia. 
Somente no oeste baiano, mais de mil estudantes fo-
ram mobilizados nos municípios de Formosa do Rio 
Preto, Ibotirama, Luís Eduardo Magalhães, Santana e 
Barreiras (foto). “A Embasa conseguiu estimular estes 
alunos a pensar e refl etir, de forma mais profunda, 
como a humanidade tem cuidado da água. Espero 
que eles possam sair para a prática e infl uenciar mais 
pessoas a entrar no clima do uso responsável”, pontua 
a assistente social da Unidade Regional de Barreiras 
(UNB), Geisa Mendes. 
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FUNDAMENTOS MEG

O processo de adaptação à Lei das 
Estatais passou pela aprovação de 
importantes instrumentos, como o 
novo Estatuto Social da Embasa; a 
Carta Anual de Políticas Públicas e 
Governança Corporativa; o Plano 
de Negócios e Estratégia de Longo 
Prazo; o Regimento Interno de 
Licitações e Contratos; e o Código 
de Conduta e Integridade, além 
das políticas de Gestão Integrada 
de Riscos Corporativos e Controles 
Internos; de Conformidade, 
Integridade e Ética; de Porta Vozes; 
de Indicação dos Membros do 
Conselho Administrativo, Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal; de 
Divulgação de Informações 
Relevantes; de Distribuição de 
Dividendos; e de Transações 
com Partes Relacionadas. A 
Embasa também integrou os 
relatórios de Administração e 
Sustentabilidade e aprovou o 
programa de Compliance, que 
estabelece um conjunto de ações 
e procedimentos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia 
de irregularidades e na aplicação 
efetiva do código de conduta e 
integridade, políticas e diretrizes.

Adaptabilidade

.

T
razendo o fundamento “Adap-
tabilidade”, do Modelo de Exce-
lência da Gestão (MEG), a série 

“Fundamentos do MEG” chega ao fi nal 
nesta edição do Jornal da Embasa. Ini-
ciada em agosto do ano passado, a 
série destrinchou o Diagrama do MEG, 
exemplifi cando os oito Fundamentos 

da Gestão para Excelência*. Baseado 
no Tangram (quebra-cabeça chinês), o 
diagrama deve ser adaptado pela or-
ganização na melhor forma que defi na 
seu modelo de gestão. “A fi gura simboli-
za um modelo de relacionamento entre 
a organização (considerada como um 
sistema adaptável, gerador de produtos 
e informações) e seu ambiente organi-
zacional e tecnológico, além do próprio 
ambiente externo”, segundo defi nição 
da Fundação Nacional de Qualidade 
(FNQ). É este caráter de “sistema adaptá-
vel” que garante a própria sobrevivência 
das organizações; a defi nição do funda-
mento “Adaptabilidade” é justamente a 
“fl exibilidade e capacidade de mudan-
ça em tempo hábil, frente a novas de-
mandas das partes interessadas e alte-
rações no contexto”. 

Um dos grandes exemplos de adap-
tabilidade recentemente enfrentados 
e superados pela Embasa foi a ade-
quação à Lei das Estatais (Lei Federal nº 
13.303/2016), considerada um marco 
para a administração de empresas pú-
blicas e sociedades de economia mista. 
Promulgada em junho de 2016, a legis-
lação favorece a efi ciência das empresas 
públicas através da implantação de uma 
série de mecanismos que incentivam 
melhorias na governança corporativa* 
e transparência destas organizações.

Até sua entrada em vigor, em julho 
de 2018, as empresas estatais tiveram 
o prazo de 24 meses para promover as 
adaptações previstas na Lei. “Diversos 
setores da empresa foram mobilizados e 
conseguimos concluir os alinhamentos 
necessários dentro do prazo. Vale desta-
car que a Embasa foi a única estatal baia-
na reconhecida pelo Tribunal de Contas 
do Estado como tendo cumprido todas 
as exigências para adaptação da sua go-
vernança corporativa à Lei das Estatais”, 
destaca Alberto de Magalhães, gerente 
da Unidade de Controladoria (PCO). A 
própria criação da PCO, em janeiro de 
2017, já é um grande exemplo de adap-
tabilidade, pois a unidade surgiu diante 
da necessidade de otimizar a efi ciência 
no uso dos recursos públicos e de se 
adequar à Lei das Estatais e também à 
Lei Anticorrupção (12.846/2013). 

  GOVERNANÇA 
 CORPORATIVA
Sistema pelo qual as 
empresas e demais 
organizações são 
dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo 
os relacionamentos entre 
acionistas, conselho de 
administração, diretoria, 
órgãos de fi scalização 
e controle e demais 
partes interessadas. 
São princípios de 
governança corporativa: 
transparência, equidade, 
prestação de contas 
e responsabilidade 
corporativa.

Aprendizado 
Organizacional e 
Inovação, Geração 
de Valor, Liderança 
Transformadora, 
Compromisso com as 
Partes Interessadas, 
Pensamento Sistêmico, 
Desenvolvimento 
Sustentável, 
Orientação por 
Processos e 
Adaptabilidade.
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Fotos: Breno Viana/Acervo Embasa

ETA Principal trata 635 
milhões de litros de água 
todos os dias 

A ETA Principal, que recebe a água bruta cap-
tada nas barragens de Pedra do Cavalo e Joanes 
2, produz cerca de 635 milhões de litros de água 
tratada por dia, sendo responsável por cerca de 
65% da demanda dos domicílios de Salvador. Os 
35% restantes da cidade são abastecidos pelas 
ETAs Teodoro Sampaio e Vieira de Melo, situadas 
no Parque da Bolandeira, na Boca do Rio, que re-
cebem água bruta das barragens Joanes I e Ipi-
tanga I e II. Das estações de tratamento, a água 
é levada para 25 grandes reservatórios de distri-
buição, em pontos estratégicos de Salvador, de 
onde segue, pela rede distribuidora, para mais 
de um milhão de unidades consumidoras (resi-
denciais, comerciais, industriais, órgãos públicos 
e imóveis de uso misto).

c onhecer bem de pertinho as eta-
pas do tratamento da água potável 
mudou a forma como a professora 

Justina Santana, moradora do Calabar, per-
cebe o líquido que sai da torneira de casa. 
“A gente sempre pensa que, se a água vem 
da chuva, então é uma coisa simples, da 
natureza. Agora, deu para entender bem 
que não basta simplesmente pegar água 
da chuva, há um grande trabalho para pro-
duzir essa água tratada que vai para a nossa 
casa”, comenta. Justina foi uma das lideran-
ças comunitárias de Salvador que partici-
param, em 21 de março, véspera do Dia da 
Água, de uma visita à estação de tratamen-
to de água (ETA) Principal, em Candeias. 

A ação foi promovida pela Embasa como 
parte das comemorações da Semana da 
Água que, este ano, teve como tema “En-
tre no clima do uso responsável”. Também 
participaram da visita outros 30 líderes co-
munitários. “Nosso objetivo é aproximar a 
Embasa da comunidade, explicando com 
clareza os serviços prestados pela empre-
sa e esclarecendo dúvidas. As pessoas pre-
sentes nesta atividade da Semana da Água 
representam, não apenas suas comunida-
des, mas toda a população atendida pelo 
sistema de abastecimento integrado de 
água de Salvador”, pontua Mário May, ge-
rente da Unidade de Produção de Água 
da Embasa na Região Metropolitana de 
Salvador.

Os líderes comunitários convidados para 
visitar a ETA moram em bairros de Salva-
dor, como Mata Escura, Saramandaia, Ca-
labar, Castelo Branco e Bate Facho, entre 
outros, e também no município de Can-
deias. Além de acompanhar como a água 
bruta se transforma em água tratada, eles 
tiraram dúvidas e receberam orientações 
sobre questões relativas ao abastecimento 
de água como, por exemplo, a importância 
de possuir instalações internas adequadas 
e de realizar a limpeza periódica dos reser-
vatórios domiciliares.

Na Semana da Água, 
comunidade vê 
de perto detalhes 
do tratamento 
da água

Para garantir a 
qualidade da água 
ao longo dos 5,8 mil 
quilômetros (km) de 
rede distribuidora do 
sistema integrado de 
abastecimento de água 
(SIAA) de Salvador e 
região metropolitana, 
a Embasa coleta cerca 
de 1.200 amostras de 
água por mês, que 
são encaminhadas 
para análise no 
Laboratório Central da 
empresa, no Parque da 
Bolandeira. Os técnicos 
analisam as amostras, 
com equipamentos 
de alta tecnologia, 
para confi rmar se 
a água distribuída 
atende os parâmetros 
de potabilidade 
estabelecidos 
na Portaria de 
Consolidação nº 5 do 
Ministério da Saúde.

Justina Santana
Professora e líder comunitária 
no Calabar

A gente sempre pensa 
que, se a água vem 
da chuva, então é 
uma coisa simples, 
da natureza. Agora, 
deu para entender 
bem que não basta 
simplesmente pegar 
água da chuva, há um 
grande trabalho para 
produzir essa água 
tratada que vai para a 
nossa casa
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EMBASADOC 

A conscientização da população 
para o uso racional de água tra-
tada passa também pelo com-

bate às fraudes na rede distribuidora. 
Além de acarretar vazamentos nas 
ruas, os “gatos” causam prejuízo fi nan-
ceiro, desequilíbrio no fornecimento de 
água, desperdício no consumo e põem 
em risco a saúde das pessoas, uma vez 
que a manipulação indevida nas tu-
bulações deixa a rede exposta à con-
taminação da água. Desde 2017, uma 
parceria de sucesso da Embasa com 
a Secretaria de Segurança Pública da 
Bahia (SSP) já identifi cou mais de 180 
irregularidades em imóveis residenciais 
e comerciais na Região Metropolitana 
de Salvador (RMS). Esses “gatos” desvia-
ram cerca de 50 milhões de litros por 
ano, sendo que o débito com a Embasa 
chega a mais de R$ 3 milhões.

“As ações realizadas em conjunto são 
mais efetivas no combate às fraudes 
e possibilitam uma maior visibilidade 

para a população quanto à utilização 
responsável e consciente da água. Afi -
nal, quem não paga pela água tende 
a desperdiçá-la”, ressalta o superin-
tendente de serviços de água e esgo-
tamento sanitário da RMS, Cesar Re-
quião. “A operação é planejada sema-
nalmente, seja por denúncias ou por 
avaliações internas. A publicidade das 
ações, na mídia, é fundamental para 
maior sensibilização da população. 
Furto de água é crime previsto em lei”, 
diz. As operações semanais têm o im-
portante apoio das polícias Militar, Civil 
e do Departamento de Polícia Técnica. 
“Nós nos planejamos para garantir a 
segurança da operação. No momento 
da saída da equipe, nos reunimos e di-
vulgamos o local da ação para termos 
o fator surpresa e evitar ruídos que pos-
sam impedir o sucesso da ação”, explica 
o Major Ávila, coordenador de Plane-
jamento Operacional da Polícia Militar 
para a RMS.

Operações se 
consolidam com 
parceria da SSP

O Embasadoc, novo repositório de 
documentos da Embasa, entrou em 
operação no mês de março. O espaço virtual 
armazena, gerencia, preserva e disponibiliza 
documentos corporativos como políticas, 
resoluções de diretoria, manuais, normas e 

demais produções documentais de interesse 
organizacional. Um dos principais benefícios 
do novo repositório é o sistema de busca 
que permite a pesquisa por palavras-chave, 
ano e até tipo de documento. “O sistema de 
busca não fi ca restrito ao título do arquivo, 

pesquisando a palavra-chave inclusive no 
corpo dos documentos salvos em pdf, excel 
ou doc.”, explica Luís Alberto, gestor da 
Gerência de Soluções Corporativas (FTIS). 
Acesse: http://embasadoc.embasanet.
ba.gov.br.

Em cerimônia realizada no dia 
20 de março, em São Paulo, a 
Embasa recebeu novo e importante 
reconhecimento na área de 
Tecnologia da Informação (TI). A IT 
Midia, empresa brasileira na área 
de TI, concedeu à Embasa o prêmio 
“Executivo de TI do Ano 2019”, 
categoria “Utilities”, na pessoa de 
Denise Britto, gerente da Unidade 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (FTI). A premiação 
reconhece boas práticas adotadas 
e contribuições para a evolução 
do setor. A seleção passa pela 
análise de um comitê formado pela 
equipe de conteúdo da IT Mídia 
e por especialistas do mercado. 
Há também a avaliação de um 
questionário de competências 
em torno dos temas “Cultivo 
da Inovação” e “Tolerância e 
Ambiguidade”, que recebem uma 
atenção e análise especial da Korn 
Ferry, empresa global de consultoria 
organizacional.

Premiação em TI
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CÓRREGO NA FONTE DO BOI

Foto: PMS/Divulgação

O mandato do pernambucano 
Roberto Tavares no comando da 
Associação Brasileira das Empresas 
Estaduais de Saneamento (Aesbe) 
foi estendido até o próximo mês de 
julho, juntamente com o mandato 
dos vice-presidentes regionais e 
dos membros do Conselho Fiscal. 
A decisão foi conhecida na última 
assembleia geral da associação, 
realizada no fi nal de março. A 
justifi cativa para estender o 
mandato da atual diretoria se deve 
ao trabalho de acompanhamento 
e discussões junto ao Governo 
Federal e parlamentares, desde o 
ano passado, quando a Aesbe atuou 
contra equívocos da MP844, que foi 
derrubada. 

“Eu defendo a alternância 
de comando na entidade, mas 
concordo também que estamos 
num momento muito delicado 
para dividirmos forças. Reforço que 
precisamos do auxílio de todos 
os presidentes das companhias 
e devemos unir forças para 
que o saneamento não seja 
desestruturado. Vou fazer o meu 
melhor para que consigamos, 
mais uma vez, evitar os equívocos 
contidos na MP 868”, reforçou 
Tavares, que também é presidente 
da Companhia Pernambucana de 
Saneamento (Compesa).

Roberto Tavares 
segue até julho

Embasa descobre 
lançamento 
irregular de esgoto

Fonte: Aesbe

Um supermercado situado no 
bairro do Rio Vermelho, em Sal-

vador, foi autuado pela prefeitura 
municipal, no dia 12 de março, por 
lançamento de esgoto no riacho da 
rua Fonte do Boi, no bairro do Rio 
Vermelho, em Salvador. A desco-
berta ocorreu após uma fi scaliza-
ção da Embasa na rede de esgoto 
local, quando os técnicos percebe-
ram que parte do esgoto produzi-
do no supermercado não estava 
sendo direcionado à rede coletora. 
Além de ter notifi cado os responsá-
veis pelo estabelecimento, a Emba-
sa encaminhou ofício, comunican-
do o fato à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (Sedur) 
e ao Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Inema), órgãos 
competentes para multar esse tipo 
de infração.

Em fevereiro deste ano, a Em-
basa havia sido multada equivo-
cadamente pela Sedur por crime 
ambiental, após fi scalização do 

órgão em conjunto com a Secre-
taria de Manutenção da Cidade 
(Seman), devido ao suposto des-
pejo de esgoto em córrego da 
Rua Fonte do Boi, que deságua 
no mar do Rio Vermelho. Com a 
descoberta de que o esgoto era 
proveniente do supermercado, 
a Embasa conseguiu provar que 
não era responsável pela polui-
ção do córrego e da praia.

O bairro do Rio Vermelho é uma 
das áreas de Salvador em que to-
dos os imóveis têm acesso à rede 
coletora de esgoto disponível em 
via pública. Quando algum imóvel 
residencial ou estabelecimento co-
mercial, mesmo com parte de suas 
instalações hidrossanitárias ligadas 
à rede de esgoto, mas com outra 
parte ligada de forma irregular na 
rede de drenagem pluvial, como foi 
o caso do supermercado, o respon-
sável está infringindo a Lei Munici-
pal 8.915/2015 e o Decreto Estadu-
al 7.765/2000.

PRESIDÊNCIA DA AESBE

Roberto Tavares
Presidente da Aesbe e 
presidente da Compesa

Reforço que 
precisamos do 
auxílio de todos 
os presidentes 
das companhias 
e devemos unir 
forças para que o 
saneamento não 
seja desestruturado

Após vistoria, 
Embasa descobre 
lançamento 
irregular de 
esgoto por 
supermercado 
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ocê sabia que é possível saber 
quantos litros de água estão 
sendo consumidos em sua 
casa, a cada dia? Isso é possí-
vel com o acompanhamento 

do hidrômetro, aquele medidor ou 
“relógio” que a Embasa instala no 
ponto de entrega da água, em cada 
imóvel atendido pela empresa. Cer-
tifi cado pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro), o equipamento é um alia-
do para todos que desejam ter con-
trole sobre o gasto de água na resi-
dência, o que é bom para o bolso, já 
que evita surpresas no valor da con-
ta de água, e para o meio ambiente, 
já que estimula o uso racional.

Para que uma residência se man-
tenha dentro da tarifa mínima da 
Embasa, por exemplo, é necessá-
rio consumir um volume de água 
até seis metros cúbicos (seis mil li-
tros) por mês. Isso signifi ca manter 
uma média diária de até 200 litros 
por dia no domicílio. Esse acom-
panhamento pode ser feito com 
o monitoramento constante do 
medidor. Por exemplo, o consu-
midor pode anotar os números do 
relógio em um determinado dia e 
horário. Na semana seguinte, ano-
tar os mesmos dados, no mesmo 
horário, e fazer a subtração. Os nú-
meros pretos do hidrômetro indi-
cam o consumo a cada mil litros, e 
os vermelhos indicam o consumo 
a cada dez ou cem litros.

Além disso, o hidrômetro ajuda 
a identifi car possíveis vazamentos 
nas instalações internas. Para isso, 
basta observar o equipamento, 
nos momentos em que não há ne-
nhum consumo de água na casa. 
Se o ponteiro continuar girando, é 
indício de que existe um vazamen-
to nas instalações internas do imó-
vel. Nesse caso, é preciso reparar o 
problema o quanto antes, para evi-
tar desperdício de água e “estouro” 
no valor da conta.

V

O hidrômetro é instalado 
pela Embasa em cada 
unidade consumidora 
no momento em que 
uma nova ligação de 
água é implantada. 
O equipamento é 
certifi cado de fábrica 
pelo Inmetro, mas 
a Embasa também 
realiza novos testes 
antes da instalação, 
para confi rmar a 
confi abilidade do 
medidor. Tanto esses 
testes iniciais, como todas 
as aferições realizadas 
posteriormente são 
acompanhadas por 
representantes do 
Inmetro.

CONFIANÇA 
GARANTIDA

Somente em 
2019, a Embasa 
deve investir 
cerca de 
R$ 63 milhões 
para compra, 
instalação e 
manutenção de 
hidrômetros.IN
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