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Em 2020, a Política Nacional de Saneamento 
Básico seguiu outro rumo com a aprovação de 
um novo marco legal que configura um cenário 
desafiador para os prestadores públicos. Dian-
te das mudanças promovidas pela lei federal 
14.026/2020 em questões ligadas à universali-
zação do acesso aos serviços, gestão associada 
por cooperação federativa, prestação regiona-
lizada, participação do setor privado, regula-
ção e acesso a recursos federais, os prestadores 
públicos precisam se reorganizar, buscando no-
vos arranjos e formas de financiamento e inves-
tindo na melhoria da governança e da gestão.

A Embasa já iniciou o processo de adaptação 
às mudanças e, tendo em vista que a univer-
salização do acesso sempre fez parte da sua 
atividade, desde sua criação há 50 anos, a 
empresa pretende continuar o intenso ritmo de 
investimentos iniciado em 2007, no âmbito do 
pograma estadual Água para Todos, em sua 
área de atuação. Entre 2007 e 2020, planeja-
mento e gestão foram pensados nessa perspec-
tiva. Os investimentos entregues aos municípios, 
no período, somam o montante de R$ 6,1 bi-
lhões e resultaram em aproximadamente mais 
4 milhões de pessoas com acesso a água trata-
da e mais 2,5 milhões de pessoas com acesso a 
coleta e tratamento de esgoto.

Esses números são mais do que uma conquista 
para a Bahia que apresenta índices de cober-
tura de atendimento significativos no cenário 
nacional, considerando-se a extensão geográ-
fica do estado e 2/3 do seu território situado 
em região semiárida com pouca disponibilida-
de hídrica. A Embasa atende 368 municípios 
com abastecimento de água, o que representa 
88% do total de municípios baianos, e 103 com 

1.1.
APRESENTAÇÃO
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coleta e tratamento de esgoto. Nesta área, 
o acesso a abastecimento de água chegou a 
uma cobertura de 92% e o acesso a coleta e 
tratamento de esgoto chegou a 46%.

No último relatório do Sistema Nacional de 
Informações do Saneamento (SNIS), com da-
dos de 2019, a Bahia alcançou um índice acima 
de 90% de atendimento com rede de água e 
um patamar entre 40% e 70% de atendimento 
com rede coletora de esgoto em área urbana. 
Mesmo não atuando em todos os 417 municí-
pios da Bahia, o trabalho da Embasa foi deci-
sivo para o alcance desses indicadores. 

A capacidade econômico financeira aliada a 
um plano sustentável de investimentos para 
cumprir as metas de universalização determina-
das pelo novo marco legal, assim como eficiên-
cia por meio de inovação e cooperação técnica 
têm sido os caminhos trilhados pela Embasa 
para atuar neste novo cenário, sempre buscan-
do atender as necessidades de usuários e mu-
nicípios.

Esta publicação passa em revista o conjunto de 
ações voltadas à ampliação do acesso aos ser-
viços e à melhoria de sua prestação junto aos 
usuários. Os investimentos realizados no perío-
do e a se realizar até 2025 estão descritos por 
regiões metropolitanas ou microrregiões de sa-
neamento básico, estas últimas criadas por lei, 
em 2019, para viabilizar a universalização do 
acesso aos serviços de água e esgoto por meio 
da prestação regionalizada e da cooperação 
com o Governo do Estado, diretrizes da Política 
Estadual de Saneamento Básico da Bahia (lei 
estadual nº 11.172 de 01/12/2008). 

Como resultado dessas ações realizadas nos úl-
timos 15 anos, a Embasa registrou, no período, 
um aumento de 70% no número de ligações 
de água e de 187% no número de ligações de 
esgoto em relação ao quantitativo que existia 
em dezembro de 2006. Isso é um feito históri-
co, pois nunca ocorreu na Bahia e seus reflexos 
tanto na vida de milhões de pessoas, algumas 
delas retratadas nesta publicação, assim como 
na evolução dos indicadores sociais, econômi-
cos e ambientais do estado são indiscutíveis.
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Conhecendo as siglas
O setor de saneamento básico convive com várias siglas para nominar de 
forma rápida e econômica nomes extensos dados a sistemas, equipamen-
tos e estruturas. Para melhor compreensão do texto, seguem as principais 
siglas que serão repetidas ao longo desta publicação.

SAA Sistema de Abastecimento de Água

SES Sistema de Esgotamento Sanitário

SIAA Sistema Integrado de Abastecimento de Água

SAAE Sistema Autônomo de Água e Esgoto 
(operado pelas prefeituras)

ETA Estação de Tratamento de Água

ETE Estação de Tratamento de Esgoto

ECP Estação de Condicionamento Prévio

SDO Sistema de Disposição Oceânica de Efluentes
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ÁREA DE ATUAÇÃO E 
MICRORREGIÕES DE 

SANEAMENTO BÁSICO22
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A lei estadual 11.172/2008 que fundamenta a Política 
Estadual de Saneamento Básico tem como um dos seus 
princípios a “regionalização no planejamento, regulação, 
fiscalização e prestação dos serviços de saneamento em 
economia de escala e pela constituição de consórcios 
públicos integrados pelo Estado e por Municípios de 
determinada região” (cap.II, seção II, art. 8º, inciso IV). 

Essa política estruturou, no território baiano, a mate-
rialização desse princípio, acrescentando à Região 
Metropolitana de Salvador, criada em 1973 pela lei 
complementar nº14, a Região Metropolitana de Feira 
de Santana (lei complementar nº 35/2011) e 19 micror-
regiões de saneamento básico (lei complementar nº 
48/2019).

As microrregiões de saneamento foram delimitadas 
com base nas bacias hidrográficas existentes no es-
tado e na infraestrutura instalada, como no caso dos 
grandes sistemas integrados de abastecimento de 
água cuja captação se encontra no município A, a 
estação de tratamento no município B, mas essa es-
trutura atende a vários outros municípios, incluindo os 
municípios A e B, já que a economia de escala se faz 
necessária para atender de forma sustentável muni-
cípios muitas vezes situados em território com escassa 
disponibilidade de mananciais perenes. 

No caso do esgotamento sanitário, em se  tratando de 
investimento em universalização e sustentabilidade da 
prestação do serviço, a perspectiva regional também se 
mostra necessária, quando, por questões de viabilidade 
econômica e ambiental, a estação de tratamento ou 
condicionamento prévio se encontra no município A e 
recebe o esgoto coletado no município B, ou quando 
o município C, mesmo tendo próximo de 100% de co-
bertura em serviços de água e esgoto, se abastece de 
um manancial cuja qualidade da água vem se deterio-
rando ao longo dos anos e aumentando os custos de 
tratamento, porque se encontra numa bacia hidrográ-
fica que banha vários municípios com baixo índice de 
atendimento em coleta e tratamento de esgoto.

2.2.
ÁREA DE ATUAÇÃO 
E MICRORREGIÕES 
DE SANEAMENTO 

BÁSICO
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Área de Atuação

Abastecimento de águaAbastecimento de água
LOCALIDADES

ATENDIDAS
SISTEMAS 

OPERADOS

Zona Rural 828

453Zona Urbana 616
Total 1.444

Esgotamento sanitárioEsgotamento sanitário
LOCALIDADES

ATENDIDAS
SISTEMAS 

OPERADOS

Zona Rural 19

136Zona Urbana 139
Total 158 municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa
* dados referentes a dez.2020
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INVESTIMENTOS POR 
REGIÃO METROPOLITANA 

E MICRORREGIÃO DE 
SANEAMENTO BÁSICO33
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O Estado da Bahia criou as microrregiões de 
saneamento básico, em consonância com sua 
política para o setor, antes mesmo da vigência 
do decreto federal nº 10.588/2020, que regu-
lamenta o novo marco legal (14.026/2020) es-
tabelecendo regras para a prestação regionali-
zada dos serviços pelas empresas estaduais de 
saneamento. Essa forma de planejar e executar, 
principalmente por meio da Embasa, o atendi-
mento às necessidades dos municípios de for-
ma a dotá-los da infraestrutura mais viável em 
termos técnicos, financeiros e ambientais tem se 
mostrado consistente, como se pode comprovar 
na cronologia dos investimentos realizados en-
tre 2007-2020 descrita no capítulo seguinte em 
cada região metropolitana e microrregião.

3.3.
INVESTIMENTOS 

POR REGIÃO 
METROPOLITANA 
E MICRORREGIÃO 
DE SANEAMENTO 

BÁSICO
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Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Camaçari 242.970 231.973 10.997

2 Candeias 83.158 75.994 7.164

3 Dias D’Ávila 66.440 62.473 3.967

4 Itaparica 20.725 20.725 -

5 Lauro de Freitas 163.449 163.449 -

6 Madre de Deus 17.376 16.854 522

7 Mata de São João 40.183 29.825 10.358

8 Pojuca 33.066 28.378 4.688

9 São Francisco do Conde 33.183 27.391 5.792

10 São Sebastião do Passé 42.153 33.112 9.041

11 Salvador 2.675.656 2.674.923 733

12 Simões Filho 118.047 105.811 12.236

13 Vera Cruz 37.567 35.244 2.323

TOTAL 3.573.973 3.506.152 67.821

12

5

1

7

8

10

9
2

3

6

4

13

11

REGIÃO 
METROPOLITANA 

DO SALVADOR 
(RMS)
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Salvador
Entre 2007-2021, Salvador apresentou, assim 
como continua apresentando, ampliação da 
ocupação do espaço urbano. O vetor norte 
da capital baiana recebeu muitos investimen-
tos imobiliários com a perspectiva da implan-
tação de linhas do Metrô, assim como as áre-
as de ocupação espontânea evidenciaram 
intenso ritmo de crescimento vertical e hori-
zontal. Para atender o consequente aumen-
to da demanda por abastecimento de água 
tratada e melhorar a prestação do serviço, a 
Embasa realizou um total de investimen-
tos, entre obras entregues e já iniciadas, 
da ordem de R$ 504 milhões no período, 
sendo que esse valor chega a aproximada-
mente R$ 755 milhões quando se acrescen-
ta os investimentos realizados em outros 
municípios da RMS.

Foram realizadas várias intervenções visando 
ampliar as estruturas de captação, adução, 
tratamento e distribuição no SIAA de Salva-
dor e, também, substituir redes distribuidoras 
antigas em vários bairros da capital baia-
na. Na distribuição de água, vale destacar 
a ampliação dos centros de reservatórios de 
Águas Claras (2015), Campinas de Brotas 
(2020), Fazenda Grande III e a reforma e 
melhoria estrutural do centro de reservatórios 
da Federação. Esses investimentos deram ao 
sistema condições seguras e eficientes de ope-
ração e melhoraram a prestação em áreas 
elevadas da cidade. Como se pode observar 
na cronologia dos investimentos, a captação 
de Pedra do Cavalo recebeu mais bombas 
e motores reserva, a ETA principal do SIAA 
de Salvador foi ampliada, também receben-
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do motores reserva, e a adutora principal 
teve trechos duplicados. 

Dos investimentos para aumentar a co-
bertura de atendimento do SES de Sal-
vador, o destaque foi a construção do 
segundo emissário submarino (SDO Ja-
guaribe), na Boca do Rio, a primeira Par-
ceria Público Privada do Saneamento no 
Brasil. O sistema foi instalado para rece-
ber e condicionar o esgoto coletado em 
parte das bacias de esgotamento existen-
tes em Salvador, nas novas bacias que 
estão sendo implantadas em áreas rema-
nescentes da cidade onde ainda não há 
serviço de coleta de esgoto em operação, 
e no município de Lauro de Freitas. A 
Embasa, também, manteve uma constân-
cia na ampliação dos pontos de ligação 
à rede coletora, provendo de acesso ao 
serviço as novas construções nas áreas 
atendidas da cidade.

Para recuperar a estrutura mais antiga 
das grandes tubulações de esgoto (inter-
ceptores) do SES de Salvador, a Embasa 
inovou, iniciando nesse período, a reno-
vação desses equipamentos por método 
não destrutivo (sem escavação) e com 
revestimento em manta de fibra de vi-
dro, material que dá mais resistência e 
uma durabilidade de mais de 60 anos ao 
equipamento.

Entre 2007-2021, a Embasa investiu 
em Salvador cerca R$ 1,5 bilhão, entre 
obras de esgotamento sanitário entre-
gues e já iniciadas, sendo que esse valor 
chega a R$ 1,75 bilhão quando se acres-
centa o investimento em outros municí-
pios da RMS.
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Ilhas de Salvador
Em 2007, os habitantes de Bom Jesus do Passos 
comemoraram a chegada da água tratada entre-
gue na porta de casa. Graças à implantação de 
uma adutora subaquática e de rede distribuidora, 
a água tratada na estação de Candeias chegou 
a esta pequena e aprazível ilha de Salvador. Até 
então, os moradores se abasteciam de água cap-
tada da chuva. Em 2012, chegou a coleta e tra-
tamento de esgoto nesta ilha e esgoto bruto dei-
xou de ser lançado nas águas da Baía de Todos 
os Santos (BTS). Em 2010, o mesmo aconteceu 
em Loreto, Paramana, Ponta de Nossa Senhora e 
Costa Fora, na Ilha dos Frades. Essas localidades 
também passaram a contar com abastecimento 
de água tratada. Em 2021, foi entregue o SES 
nas mesmas localidades e foram eliminados mais 
alguns pontos de lançamento de esgoto na BTS.

Em 2020, a adutora subaquática que abastece 
Ilha de Maré foi duplicada, dotando o sistema 
de importante adutora reserva para não parar o 
abastecimento da ilha, no caso de vazamento na 
adutora principal.

Em Bom Jesus dos Passos, na 
casa do bombeiro aposenta-
do Cirilo Manoel de Santana, 
que mora com sua esposa e 
mais quatro filhos, vestígios 
de uma época em que água 
era recurso escasso povoam a 
casa. Um grande reservatório 
apoiado, com um rudimentar 
sistema de captação de água 
de chuva, ocupa grande exten-
são do quintal e o teto da área 
de serviço, repleto de botijões 

hoje sem grande utilidade.
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Municípios da RMS
A região metropolitana de Salvador abriga al-
guns dos mananciais que abastecem Salvador e 
os municípios que a compõem, à exceção apenas 
de Itaparica e Vera Cruz, na ilha de Itaparica. 
Outra peculiaridade dessa região é que ela possui 
sete municípios na área de influência da BTS (Sal-
vador, Simões Filho, Candeias, Madre de Deus, 
São Francisco do Conde, Itaparica e Vera Cruz) 
e oito municípios situados num território rico em 
mananciais de abastecimento humano tanto su-
perficiais quanto subterrâneo (Aquífero São Se-
bastião). Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, 
Simões Filho e São Sebastião do Passé estão na 
bacia dos rios Ipitanga e Joanes; Dias D´Ávila na 
bacia do rio Jacuípe, Mata de São João na bacia 
dos rios Jacuípe, Pojuca e Sauípe, e Pojuca na ba-
cia do rio Pojuca.

Esses municípios receberam, no período 2007-
2021, investimentos diversos para garantir o aces-
so a coleta e tratamento de esgoto e aumentar 
a capacidade de distribuição de água, já que o 
crescimento da ocupação urbana e da atividade 
econômica demandaram mais água e elevaram a 
pressão ambiental sobre essas bacias hidrográfi-
cas e a BTS.
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Vale destacar a ampliação dos sistemas de 
esgotamento sanitário de Candeias, Madre 
de Deus, São Francisco do Conde, Itaparica 
e Vera Cruz cujas obras visaram garantir a 
saúde da população e, também, a qualida-
de ambiental da BTS, assim como a preser-
vação das atividades econômicas que esse 
patrimônio natural enseja, como o turismo, 
a pesca e os esportes náuticos e aquáticos.

Em Candeias, Madre de Deus e São Fran-
cisco do Conde vale destacar a implantação 
do Sistema Integrado de Abastecimento de 
Água (SIAA) do Recôncavo, com entrega 
prevista para o segundo semestre de 2021. 
Esse investimento vai melhorar significativa-
mente a distribuição de água nesses municí-
pios, principalmente no verão.

Em Lauro de Freitas, a entrega do centro de 
reservatórios R23B (Ceasa) e a ampliação 
do centro de reservatórios do Caji (R23), 
em 2020, reforçou a oferta de água para 
o centro e a periferia da sede municipal, be-

neficiando também parte da população de 
Salvador.

No Litoral Norte, Monte Gordo, Itacimirim, 
Barra do Pojuca (Camaçari), Imbassaí, Porto 
Sauípe e Vila Sauípe (Mata de São João) 
passaram a ter acesso a coleta e tratamento 
de esgoto, assim como essas e outras locali-
dades dos respectivos municípios receberam 
investimentos para a ampliação da oferta de 
água. Vale destacar a obra de ampliação 
do SAA de Machadinho Norte, em Cama-
çari, que aumentou, em 2020, a oferta de 
água nas localidades do município de Ca-
maçari, como Arembepe, Bela Vista, Fonte 
das Águas, Caraúnas, Piabas, Pau Brasil, Açu 
Capivara, Barra do Jacuípe Sul, entre outras.

Os investimentos continuam no Litoral Nor-
te, pois estão em andamento a implanta-
ção do SES de Arembepe e a ampliação 
do sistema de abastecimento de água de 
Machadinho Sul, com entrega prevista para 
o segundo semestre de 2021.

Centro de 
Reservação 

Machadinho Norte 
em Arembepe

Pa
ula

 Fr
óe

s /
 G

ov
ern

o d
a B

ah
ia

20 •  Embasa: Trabalho que Melhora a Vida das Pessoas



2007 2008 2009 2010

Luiz Hermano Abbehusen / Embasa

Implantação do 
SAA Bom Jesus dos 

Passos (Funasa)

R$ 3,9 milhões

Ampliação da rede 
distribuidora de Jardim 

Piatã, em Salvador 
(OGU/PAC)

R$ 937,7 mil

Ampliação da capacidade 
de distribuição do SIAA de 
Salvador com implantação 
de linha distribuidora de 
reforço para atender os 

bairros Pero Vaz, Liberdade 
e São Cristóvão, em 
Salvador (Próprios)

R$ 2,1 milhões
Implantação da 

adutora para melhorar 
distribuição em S. 

Caetano, Capelinha 
de S. Caetano, Boa 
Vista de S. Caetano 
e Fazenda Grande 
do Retiro (Próprios)

R$ 3 milhões

Ampliação da rede 
distribuidora da Cidade 

Baixa, em Salvador 
(OGU/PAC)

R$ 1,9 milhão

Implantação do SAA 
de Ilha dos Frades 
(Salvador) (PAC)

R$ 2,8 milhões
Ampliação da rede distribuidora de 

Monte Gordo, Itacimirim, Barra do Jacuípe 
(Camaçari) e de Barro Branco, Areal e 
Diogo (Mata de São João) (Próprios)

R$ 17 milhões

Implantação do SAA de Ilha 
das Fontes (São Francisco 

do Conde) (Royalties)

R$ 960 mil

Ampliação do acesso à rede 
pública coletora de esgoto em 
Salvador (Funasa e Royalties)

R$ 12,8 milhões

Implantação de SES em 
Porto Sauípe (Mata de 
São João) (Royalties)

R$ 1,2 milhão

Ampliação do acesso a rede pública 
coletora de esgoto, em Salvador 

(Saneamento para Todos)

R$ 29,9 milhões
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Implantação de parte 
da adutora entre a ETA 
Teodoro Sampaio e o 
reservatório da Caixa 
D’água (trecho entre a 
av. Silveira Martins, a 
partir do reservatório 

do Cabula, e o largo de 
Pernambués) (Próprios)

R$ 4 milhões

Instalação de mais dois conjuntos 
motor-bomba na captação na 
barragem de Pedra do Cavalo, 

além de uma bomba reserva para 
manter as quatro bombas do 

sistema de captação operando e 
não comprometer o abastecimento 
de Salvador e de alguns municípios 
da RMS (OGU/PAC e Próprios)

R$ 6,5 milhões

Implantação de SAA em 
Ilha do Pati (São Francisco 

do Conde) (Próprios)

R$ 1,4 milhão

Ampliação e substituição de 
redes distribuidoras de bairros 

de Salvador (Próprios)

R$ 43 milhões

Implantação do Sistema de Disposição 
Oceânica Jaguaribe (emissário 

submarino da Boca do Rio) (PPP)

R$ 619,5 milhões

Implantação do SES de 
Madre de Deus (PAC)

R$ 7,4 milhões

Ampliação do acesso a rede 
pública coleta de esgoto 

em Salvador (PAC)

R$ 64 milhões
Ampliação do SES do Litoral 

Norte (Camaçari e Mata 
de São João) (Próprios)

R$ 33,8 milhões
Implantação de SES na 

ilha de Bom Jesus do Passos 
(Salvador) (OGU/PAC)

R$ 4,7 milhões

2011 2012

Ampliação do SES de 
Itaparica (PAC)

R$ 9,8 milhões
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Luciano Rego / Embasa

Ampliação do SIAA de Salvador e 
RMS (Adutora de água bruta Joanes 

II da ETA Principal) (OGU/PAC)

R$ 45,1 milhões
Ampliação do SAA de 

Dias D’Ávila (PAC)

R$ 9,2 milhões

Ampliação do SIAA de Salvador – etapa 
1 da duplicação da Adutora de Água 
Tratada Principal (OGU e Próprios)

R$ 30,7 milhões

Ampliação do centro de 
reservatórios de Fazenda 
Grande III, em Salvador 

(OGU e Próprios)

R$ 2,8 milhões

Ampliação do SIAA de Salvador 
(ampliação do centro de reservatórios 
de Águas Claras) (OGU e Próprios)

R$ 4,3 milhões
Instalação de novo sistema de 
adução entre a ETA Teodoro 
Sampaio e o reservatório da 

Caixa d’Água (PAC2 e Próprios)

R$ 3,2 milhões

Ampliação da ETA 
Principal (Próprios)

R$ 7,5 milhões
Implantação de linhas de 
distribuição, nas partes 
altas do Cabula e da 

Sussuarana, para melhorar 
o abastecimento nas 

localidades Baixinha de S. 
Gonçalo, Beiru, Narandiba, 

Sussuaranas Nova e 
Velha e Mata Escura, 
em Salvador (Próprios)

R$ 2,6 milhões

Remanejamento e 
substituição de duas linhas 

de distribuição antigas, 
nas adjacências da 

Estrada da Rainha, para 
melhorar o abastecimento 
no Comércio (Próprios)

R$ 960 mil

Melhoria na ETA de São 
Sebastião do Passé (Próprios)

R$ 140 mil

Ampliação do SES de São 
Francisco do Conde (PAC)

R$ 8,6 milhões

2013 2014 2015
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2015 2016 2017 2018

Implantação de sistema 
adutor de água bruta, a 
partir da barragem de 

Santa Helena (rio Jacuípe) 
para abastecer o Polo 
Petroquímico, deixando 
a água da barragem 

Joanes II exclusivamente 
para abastecer 

Salvador (Próprios)

R$ 25 milhões

Ampliação do SAA 
da sede de Camaçari 

(FGTS e Próprios)

R$ 58,6 milhões

Melhorias na ETA de Mata 
de São João (Próprios)

R$ 127 mil

Substituição de 
linhas distribuidoras 
antigas no pontilhão 
do Retiro (Próprios)

R$ 100 mil

Implantação do SES de 
Vila Imbassaí (Mata de 

São João) (Próprios)

R$ 1,8 milhão

Ampliação do SES de Monte Gordo e Barra 
do Pojuca (Camaçari) e de Porto Sauípe e 
Vila Sauípe (Mata de São João) (Próprios)

R$ 4,1 milhões
Recuperação do interceptor da 

Paciência (SES Salvador) (Próprios)

R$ 6,2 milhões

Ampliação do acesso à 
rede coletora de esgoto 
em Salvador (Próprios)

R$ 24,6 milhões
AmpIiação do SES de 

Salvador com implantação 
de travessias de rede de 
esgoto por método não 

destrutivo (Próprios)

R$ 3 milhões

Ampliação do SES de 
Camaçari (etapa 2) (PAC2)

R$ 27 milhões

Implantação do SES 
de Candeias (PAC)

R$ 66 milhões

Ampliação do acesso a rede coletora 
de esgoto em Salvador (Próprios)

R$ 37 milhões

Implantação do SES 
Vera Cruz (PAC)

R$ 69 milhões
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Acervo Embasa

Extensão da rede 
distribuidora de água em 

Salvador (Próprios)

R$ 15,1 milhões

Recuperação de Interceptores 
em Salvador e execução 
de travessias (Próprios)

R$ 14,2 milhões

Ampliação do centro de reservatórios 
de Campinas de Brotas, em 

Salvador (OGU/PAC e Próprios)

R$ 9,7 milhões

Implantação do SES de Ilha dos 
Frades, nas Localidades de Paramana, 
Loreto, Torto e Costa Fora - Município 
de Salvador (OGU/PAC e Próprios)

R$ 5 milhões

Implantação de adutora 
ao longo da estrada 
CIA–Aeroporto para 
aumentar a oferta de 
água em Lauro de 
Freitas (Próprios)

R$ 4 milhões

Duplicação da adutora 
que abastece Ilha 

de Maré (Salvador) 
(Próprios)

R$ 700 mil

Ampliação do SAA Machadinho 
Norte (Camaçari) (PAC2)

R$ 37,4 milhões

Ampliação do SIAA de Salvador e 
RMS no setor de abastecimento que 
atende Lauro de Freitas e parte de 
Salvador (centros de reservatórios 
R23B e do Caji) (OGU e Próprios)

R$ 74,9 milhões

Ampliação do SES de 
Itaparica (Funasa)

R$ 3,5 milhões

2019 2020 2021

Ampliação do SAA Machadinho 
Sul (Camaçari) (PAC)

R$ 28 milhões

Implantação de estruturas 
para reativação das 

adutoras da ETA Teodoro 
Sampaio (Próprios)

R$ 2,6 milhões
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Nova derivação da Adutora 
Principal para o centro de 
reservatórios de Fazenda 

Grande III (Próprios) 

R$ 2 milhões

2021

Implantação do SIAA do 
Recôncavo (São Francisco 

do Conde, Candeias, 
Madre de Deus e ilhas 
de Salvador) (Sudene)

R$ 18,6 milhões

Melhorias no canal de 
adução de água bruta de 
Pedra do Cavalo (Próprios)

R$ 13,4 milhões

Remanejamento de linha de 
recalque da elevatória de 

esgoto na bacia Mangabeira, 
na comunidade Yolanda 
Pires (Salvador) (Próprios)

R$ 3,2 milhões

Recuperação das estruturas 
de concreto da barragem 

Ipitanga II (Próprios)

R$ 1,8 milhão
Ampliação SAA 
de Simões Filho 

(OGU e Próprios)

R$ 28 milhões

Implantação da estrutura de 
captação da elevatória da 

barragem do Joanes I (Próprios)

R$ 12,5 milhões

Ampliação do setor de 
abastecimento atendido 

pelo centro de reservatórios 
do Cabula, em Salvador 

(OGU e Próprios)

R$ 13,8 milhões

Implantação de adutora 
de água tratada entre as 
estações de tratamento da 
Bolandeira e o reservatório 
da Duna, na Boca do Rio 

(Salvador) (Próprios)

R$ 3,8 milhões

Obra de ampliação e 
automação da elevatória 
do Lobato no SES de 
Salvador (Próprios)

R$ 5 milhões
Ampliação do SES de Salvador 
- Bacias Trobogy, Cambunas e 

Águas Claras (FGTS e Próprios)

R$ 180,1 milhões
Perfuração de 16 poços na 

barragem Joanes II (Próprios)

R$ 17,4 milhões
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Tadeu Miranda / Prefeitura de Lauro de Freitas

Ampliação do SIAA de Salvador - Etapa 
2 da duplicação da Adutora de Água 
Tratada Principal (OGU e Próprios)

R$ 74 milhões

Implantação do SES de Lauro de Freitas 
e do sistema de transporte de efluente na 
av. Paralela (Salvador) (FGTS e Próprios)

R$ 404 milhões

Recuperação de grandes 
tubulações do SES de 

Salvador por método não 
destrutivo (Próprios)

R$ 35,5 milhões

Ampliação do SES em 
Salvador e RMS (Próprios)

R$ 22,4 milhões
Ampliação do acesso à 
rede coletora de esgoto 
para atender grandes 
consumidores (grande 
comércio, indústria) e 

pequenos consumidores 
em bacias existentes 
no SES de Salvador 
(Sudene e Próprios)

R$ 15,7 milhões

Ampliação do acesso à rede coletora 
de esgoto em bacias existentes em 
Salvador (OGU/PAC e Próprios)

R$ 46,8 milhões

Recuperação do maciço 
da barragem de Santa 

Helena (Próprios)

R$ 1,2 milhão

Substituição e extensão de rede 
distribuidora com instalação de ligações 
de água, em Salvador e RMS (Próprios)

R$ 56,5 milhões

Substituição de redes distribuidoras 
de água com edificações 

construídas em cima (Próprios)

R$ 23,4 milhões

2022 2023 2025

Construção de estação elevatória 
na barragem Joanes I (Próprios)

R$ 36 milhões
Nova estação elevatória de 
água tratada do Parque 
da Bolandeira para o 
centro de reservatórios 
do Cabula (Próprios)

R$ 6 milhões
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Projetos a iniciar entre 2021 e 2025

Paulo Mocofaia / Embasa

Ampliação do SIAA de Salvador 
– sistema de transposição 

Barragem de Santa Helena 
(etapa 2) (recurso a captar)

R$ 170 milhões

Projeto de construção de 
poço úmido na barragem de 
Pedra do Cavalo (Próprios)

R$ 95 milhões

Elaboração dos Estudos de Concepção e Viabilidade 
do projeto e do Estudo de Impacto Ambiental /

Relatório de Impacto Ambiental da barragem do 
Rio Pojuca e do Sistema Adutor de transposição 
para a barragem de Santa Helena (etapa 1) 

(orçamento estimado e recurso a captar)

R$ 160 milhões

Ampliação do acesso à rede 
coletora de esgoto no SES 
de Salvador para atender a 

localidade de Golfo Pérsico, em 
Salvador (Redução 75% IRPJ)

R$ 1,6 milhão

Projeto de ampliação do SES 
de Salvador nas bacias de 
Coruripe, Ipitanga I, Médio 
Ipitanga, Médio Jaguaribe e 
Ribeirão Itapuã (Próprios)

R$ 2,3 milhões

Projeto Básico do SES de 
Ilha de Maré (Próprios)

R$ 760 mil

Ampliação do acesso à rede 
coletora de esgoto no SES de 
Dias D’Ávila (recurso a captar)

R$ 3,7 milhões

Ampliação SES de Simões 
Filho (OGU e Próprios)

R$ 43,2 milhões
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Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Amélia Rodrigues 25.190 19.957 5.233

2 Conceição da Feira 20.391 13.137 7.254

3 Conceição do Jacuípe 30.123 23.539 6.584

4 Feira de Santana 556.642 510.635 46.007

5 São Gonçalo dos Campos 33.283 16.505 16.778

6 Tanquinho 8.008 5.711 2.297

TOTAL 673.637 589.484 84.153

1

3

4

5

2

6

REGIÃO 
METROPOLITANA 

DE FEIRA DE 
SANTANA

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa
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Feira de Santana
Feira de Santana, o segundo maior município baia-
no em população, apresentou um ritmo intenso de 
crescimento urbano, principalmente nas zonas Nor-
te e Leste da sede municipal, assim como em seus 
oito distritos (Humildes, Ipuaçu, Bonfim de Feira, 
Jaguara, Jaíba, Tiquaruçu, Maria Quitéria e Ma-
tinha). Inúmeros empreendimentos de habitação 
popular no âmbito de programas do Governo Fe-
deral, assim como o surgimento de empreendimen-
tos imobiliários de alto padrão e o crescimento da 
ocupação em bairros periféricos na sede municipal 
aumentaram a demanda por água tratada, coleta 
e tratamento de esgoto no município.

A Embasa, a partir de 2009, começou a entregar 
investimentos voltados para aumentar o acesso a 
coleta e tratamento de esgoto, assim como para 
ampliar a capacidade de distribuição do sistema 
de abastecimento na sede municipal. Outra frente 
voltada para a universalização no município, foram 
as extensões de rede para atender as comunida-
des rurais de Feira de Santana e de seus distritos. 
No período, 31 comunidades rurais passaram a ser 
atendidas com fornecimento de água tratada.

O SIAA de Feira de Santana, a partir de 2009, 
recebeu investimentos e tem outros em andamento 
que somam R$ 433 milhões. Deste montante, R$ 
170 milhões são de investimentos previstos para du-

Centro de 
Reservação Norte 

em Feira de 
Santana
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plicar a capacidade de produção, adução e 
distribuição do sistema. Os investimentos já 
entregues no município, entre 2009-2020, 
beneficiaram 430 mil pessoas com acesso a 
abastecimento de água ou melhoria na pres-
tação do serviço e 369 mil pessoas com aces-
so a coleta e tratamento de esgoto.

A priorização de investimentos voltados 
para a universalização do atendimento foi 
um ponto decisivo para Feira de Santana 

assinar contrato de programa com a Em-
basa, em 2020, quando este tipo de con-
tratualização ainda era legalmente permi-
tido. Com isso, foi assegurada a execução 
dos empreendimentos previstos para dotar 
o município de indicadores de atendimento 
com serviços de água esgoto dentro das me-
tas estabelecidas pelo novo marco regulató-
rio do saneamento. O contrato de programa 
com Feira de Santana prevê R$ 695 milhões 
em investimentos até 2033.

Esgotamento sanitário
Como toda a RMF depende da água da barra-
gem de Pedra do Cavalo (rio Paraguaçu) para se 
abastecer, assim como alguns municípios da RMS 
e das microrregiões Portal do Sertão e Recônca-
vo, os investimentos em esgotamento sanitário são 
imprescindíveis para preservar esse manancial 
e garantir a qualidade de suas águas. Não por 
acaso, mais de R$ 170 milhões já foram investidos 
em esgotamento sanitário, em Feira de Santana, 
e mais R$ 117 milhões estão previstos nos próximos 
anos, pois parte do município está situada na ba-
cia do rio Jacuípe cujas águas afluem para a lago 
de Pedra do Cavalo. 

Centro de 
Reservação Leste 

em Feira de 
Santana
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ETE
Jacuípe 2

em Feira de 
Santana

Hélia Lima, moradora do 
bairro Sítio Matias, em Feira 
de Santana, lembra como era 
a vida antes da implantação 
da rede de esgoto no bairro. 
“Hoje tá tudo mais fácil. Eu 

tinha fossa em casa, mas pre-
cisava chamar o carro direto 
pra limpar. Agora, já entulhei 
a fossa e uso, com muita sa-
tisfação, a rede da Embasa”, 
relata, mostrando as barras 
de sabão que aprendeu a 

fazer no projeto técnico-social 
realizado durante a obra.

Outros municípios da RMF
Dos municípios que integram a RMF, São Gon-
çalo dos Campos, Conceição da Feira e Tanqui-
nho, além de Feira de Santana, são atendidos 
atualmente pelo SIAA de Feira de Santana, 
um extenso sistema, que também atende San-
ta Bárbara e Santanópolis (microrregião Portal 
do Sertão), que capta água na barragem de 
Pedra do Cavalo e trata a água captada na 
estação de tratamento de Conceição da Feira. 
Já Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues 
são abastecidos por outro sistema integrado 
que também atende Coração de Maria e Terra 
Nova, na microrregião de saneamento Portal do 
Sertão. O SIAA de Amélia Rodrigues trata a 
água captada na barragem de Pedra do Cava-
lo no próprio município. No período 2007-2020, 
o SIAA de Amélia Rodrigues recebeu algumas 
melhorias e, em 2021, será concluída uma gran-
de obra de ampliação para melhorar a presta-
ção do abastecimento e possibilitar a ampliação 
do atendimento para localidades rurais.
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2009 2011 2012 2013 2014

Carlos Augusto / Jornal Grande Bahia

Substituição de adutora 
de água tratada 

do SIAA de Amélia 
Rodrigues-Coração de 
Maria  (Governo do 
Estado e Próprios)

R$ 300 mil
Ampliação do SIAA de Feira 

de Santana na captação, 
tratamento e distribuição para 

atender a sede municipal 
(FGTS/Pró-Saneamento 
e Governo do Estado)

R$ 11,6 milhões
Implantação de 

SAA para atender 
as localidades rurais 

Noventa e Jurema, em 
Tanquinho (Próprios)

R$ 152,5 mil

Extensão de rede 
distribuidora de água 

para atender os povoados 
de Pedreira e Vitória em 

Conceição da Feira (Próprios)

R$ 100,6 mil

Extensões de rede distribuidora de água 
para atender o povoado de Caboronga 

e localidades da sede municipal 
de Feira de Santana (Próprios)

R$ 455,3 mil

Ampliação da produção de água tratada 
do SIAA de Feira de Santana (Próprios)

R$ 2,3 milhões

 Extensão de rede 
distribuidora para diversos 
municípios da RMF e das 

microrregiões Portal do Sertão 
e Sisal/Jacuípe (Próprios)

R$ 1,18 milhões
Extensão de rede 

distribuidora de água 
para localidades rurais 
de Feira de Santana 
Lagoa das Pedras, 
Candeal, Baixão, 

Tanquinho, Tupy, Ovo 
da Ema, Lagoa de 
Pedras, Malhada 

Grande, Lagoa da 
Camisa, Lagoa Suja, 

Loteamento Vista Alegre 
e Loteamento Vila 

Santa Maria (Próprios)

R$ 604 mil

Ampliação do SES de Feira de 
Santana para atender os bairros 
Galileia, Chácara São Cosme, 

Centenário, Conjunto Milton Gomes, 
Pedro Suzarte, Pedro Suzarte II, Rua 
e Travessa Paraguassu (Próprios)

R$ 3,4 milhões

Ampliação do SES de Feira de Santana 
Bacia do Jacuípe (OGU/PAC e Próprios) 
e Bacia do Subaé (FGTS/PAC e Próprios)

R$ 100,5 milhões
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 Implantação de rede distribuidora 
de água em Ipuaçu, distrito de 
Feira de Santana (Próprios)

R$ 7,6 milhões

Ampliação do SIAA de Feira de 
Santana com a implantação das 

estações elevatórias de água tratada 3 
e 4 de novo sistema adutor (Sudene)

R$ 4,8 milhões
Implantação de SAA 

para atender as 
localidades de Jardim 

do Éden, Cajueiro 
I e II, em Feira de 
Santana (Funcep)

R$ 592,4 mil
Implantação de linha 
distribuidora de reforço 

para a localidade 
de Capoeiruçu, 

em Conceição da 
Feira (Próprios)

R$ 197 mil

Extensão de rede distribuidora de 
água para atender o povoado de 

Caldeirão, no distrito Maria Quitéria, 
em Feira de Santana (Funcep)

R$ 178,2 mil

Ampliação do SIAA de Feira 
de Santana - Centro de 

reservatórios do Setor Norte 
(OGU/PAC2 e Próprios)

R$ 58 milhões

Implantação de SAA para 
atender diversos povoados dos 
distritos de Tiquaruçu e Matinha 
em Feira de Santana (Próprios)

R$ 6,9 milhões
Ampliação do SES de Feira 

de Santana (Bacia do Jacuípe) 
(OGU/PAC2 e Próprios)

R$ 17,7 milhões
Ampliação do acesso à rede coletora 
de esgoto nas bacias Jacuípe, Subaé e 
Pojuca, em Feira de Santana (Sudene)

R$ 2,4 milhões

Ampliação do acesso à rede coletora 
de esgoto nas bacias Jacuípe, Subaé e 
Pojuca, em Feira de Santana (Sudene)

R$ 2,9 milhões

Implantação de rede pública coleta 
de esgoto nas ruas do entorno da 

Ceasa de Feira de Santana (Sudene)

R$ 452,4 mil

2015 2016 2017 2018
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Ampliação do SIAA de 
Feira de Santana para 

atender a região leste da 
sede municipal (Jaíba, Santo 
Antônio dos Prazeres, Caseb, 

SIM, Santa Mônica I e II, 
Parque Getúlio Vargas e a 
área industrial situada ao 
longo da BR 324) (PAC2)

R$ 29,7 milhões Ampliação do sistema produtor 
e adutor do SIAA de Feira de 
Santana (etapa 1) (Sudene)

R$ 13 milhões

Ampliação do SIAA de Amélia Rodrigues para melhorar o abastecimento 
na sede municipal e nas localidades São Bento do Inhatá, Mata da Aliança, 

Canto Verde, Volta, Bolandeira, Bangala e Mata Velha. Este sistema também 
vai melhorar o abastecimento na sede do município de Conceição do Jacuípe e 
nas localidades Picado, Amparo, Sapé e Deiró. Esse grande sistema integrado 
também vai atender os municípios da microrregião Portal do Sertão Coração 

de Maria, Teodoro Sampaio e Terra Nova (BNDES/PAC2 e Próprios)

R$ 58,6 milhões

Melhorias estruturais na 
rede distribuidora de água 
da sede municipal de Feira 

de Santana (Próprios)

R$ 1,6 milhões

Ampliação do sistema 
produtor do Tomba, em 

Feira de Santana (Benefício 
Redução 75% IRPJ - Sudene)

R$ 41,5 milhões

Ampliação do sistema produtor 
e adutor de Feira de Santana 
(Etapa 2) (Benefício Redução 

75% IRPJ - Sudene)

R$ 104,09 milhões
Ampliação do SES de Feira 

de Santana etapa 2 da Bacia 
do Subaé (Panorama, Sítio 
Matias, Feira VII, Luciano 
Barreto, Francisco Pinto, 

Fraternidade, Aviário e 35º 
Batalhão de Infantaria) 
(OGU PAC2 e Próprios)

R$ 34,5 milhões

Cássia Dias / Embasa

2019 2020 2021 2022 2023
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RECÔNCAVO

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Brejões 14,282 4,937 9,345

2 Cabaceiras do Paraguaçu 17,327 4,644 12,683

3 Cachoeira 32,026 16,387 15,639

4 Castro Alves 25,408 15,686 9,722

5 Conceição do Almeida 17,889 7,926 9,963

6 Cruz das Almas 58,606 49,885 8,721

7 D. Macedo Costa 3,874 1,761 2,113

8 Governador Mangabeira 19,818 7,417 12,401

9 Itatim 14,522 10,112 4,410

10 Maragogipe 42,815 25,093 17,722

11 Milagres 10,306 7,789 2,517

12 Muniz Ferreira 7,317 3,394 3,923

13 Muritiba 28,899 18,040 10,859

14 Nazaré 27,274 22,864 4,410

15 Nova Itarana 7,435 2,715 4,720

16 Rafael Jambeiro 22,874 6,850 16,024

17 Salinas da Margarida 13,456 5,960 7,496

18 Santa Terezinha 9,648 2,334 7,314

19 Santo Amaro 57,800 44,766 13,034

20 Santo Antônio de Jesus 90,985 79,299 11,686

21 São Felipe 20,305 9,820 10,485

22 São Felix 14,098 9,265 4,833

23 Sapeaçu 16,585 8,084 8,501

24 Saubara 11,201 10,948 253

25 Varzedo 9,109 3,364 5,745

TOTAL 593,859 379,340 214,519
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Recôncavo
Esta microrregião é caracterizada pela pre-
sença da Barragem de Pedra do Cavalo (rio 
Paraguaçu) e boa parte de seus municípios 
está próxima a este manancial. No entanto, 
também existem municípios que apresentam 
clima mais seco, com baixa pluviosidade, e 
que estão distantes de Pedra do Cavalo, a 
exemplo de Rafael Jambeiro, Milagres, Bre-
jões, Itatim, Santa Terezinha e Nova Itarana.
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Estação 
elevatória de 
esgoto em 
Cachoeira

Outra característica desta região é sua vo-
cação para a atividade agropecuária que 
se reflete na configuração da ocupação ur-
bana. Dos 25 municípios que compõem essa 
microrregião, 12 possuem população urbana 
superior à população rural, sendo que, em 
Cachoeira, a diferença entre a população da 
zona urbana e a da zona rural não passa de 
800 pessoas.

Dos municípios que têm um número muito su-
perior de habitantes na zona urbana, Cruz 
das Almas, Santo Antônio de Jesus, Nazaré 
e Santo Amaro são cidades que desenvol-

veram de forma intensa a atividade do co-
mércio por estarem situadas na malha viária 
que integra rodovias estaduais e federais que 
levam a outras regiões da Bahia ou a outros 
estados do país.

Essas peculiaridades se refletem na deman-
da por abastecimento de água. A Embasa 
buscou atender as necessidades dos municí-
pios dessa microrregião, ao longo do período 
2007-2020, ampliando a infraestrutura já 
instalada dos seus principais sistemas inte-
grados, como o SIAA da Zona Fumageira 
e o SIAA Paraguaçu-Milagres, e integrando 
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sistemas de abastecimento para melhorar e am-
pliar a capacidade de atendimento com água 
tratada, a exemplo do SIAA Saubara-Santo 
Amaro e do SIAA Maragogipe-Muritiba (obra 
em andamento).

Além disso, a Embasa destinou uma quantidade 
considerável de recursos e esforços na constru-
ção de novos sistemas, na perfuração de poços 
e na extensão de rede distribuidora de água 
para atender localidades e povoados da zona 
rural dos municípios desta microrregião.

O esforço de universalização do acesso a abas-
tecimento de água tratada em comunidades ru-
rais veio acompanhado também de investimen-
tos para dotar as cidades populosas, inseridas 
nas bacias dos rios Paraguaçu e Jaguaripe e na 
Baía de Todos os Santos, de acesso a coleta e 
tratamento de esgoto. Cruz das Almas, Muriti-
ba, São Félix, Maragogipe, Cachoeira e Santo 
Antônio de Jesus receberam investimentos da or-
dem de R$ 140 milhões para garantir o acesso 
ao serviço de coleta e tratamento de esgoto.

O casal José Joaquim e Inalva 
de Jesus, moradores da rua 

Catarina Paraguaçu, em San-
to Amaro, também se revela 
muito satisfeito por passar a 
contar com água encanada 
na porta da sua residência. 
“Antes era um sacrifício. A 
gente tinha de pagar para 
alguém abastecer a casa. 
A água vinha no lombo de 
animal, puxada por moto 
e nem era tratada. Agora, 

graças a Deus, tá tudo bem”.

mai
2012

Integração dos 
SAAs de Muritiba 

e Maragogipe 
(abr/2021)
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2008 2009 2010 2011

João Palma / Embasa

Ampliação do SAA de Dom 
Macedo Costa (Royalties)

R$ 1,1 milhão

Extensão de rede 
distribuidora de água 

para atender a localidade 
de Cabaceiras, em 

Itatim (Convênio Cerb)

R$ 345,1 mil

Ampliação da produção de 
água tratada para atender 
o SIAA da Zona Fumageira 
(Cruz das Almas, Muritiba, 
Governador Mangabeira, 
São Félix, Conceição do 
Almeida, Cachoeira e 
Sapeaçu) (Governo do 

Estado e Próprios)

R$ 18 mil

Perfuração de poços para 
aumentar a produção do SAA 

de Saubara para atender 
a sede e as localidades 
de Cabuçu e Bom Jesus 
dos Pobres (Próprios)

R$ 479 mil
Perfuração de poços 
para o SAA de São 

Roque do Paraguaçu, em 
Maragogipe (Próprios)

R$ 157 mil

Perfuração de poços 
para aumentar 

produção do SAA de 
Varzedo (Próprios)

R$ 46,4 mil

Perfuração de poços 
para o SAA de São 

Roque do Paraguaçu, em 
Maragogipe (Próprios)

R$ 215,5 mil

Ampliação da 
captação e da ETA 
do SAA de Rafael 
Jambeiro (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 333 mil

Extensão de rede distribuidora 
de água para atender as 
localidades rurais de Sítio 
do Desterro, Viradoura e 
Cabeça do Homem, em 
Castro Alves (Próprios)

R$ 584,4 mil
Ampliação do 

SES de São Félix 
(FGTS/PAC e Próprios)

R$ 798,3 mil
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2011 2012 2013

Integração do SAA da 
localidade de Onha 

com o SAA de Muniz 
Ferreira (Governo do 
Estado e Próprios)

R$ 305 mil

Ampliação de 
adutora de água 
tratada do SIAA 

Paraguaçu-Milagres 
(Governo do 

Estado e Próprios)

R$ 447 mil

Substituição de trecho da adutora 
de água tratada do SIAA Cruz 
das Almas-Sapeaçu (Próprios)

R$ 139,1 mil

Extensão de rede distribuidora de água para 
atender as localidades de Iraque, Alegre e 
Clementino Fraga, em Muritiba (Próprios)

R$ 187,3 mil

Implantação de nova adutora de água tratada 
no SAA da sede de Varzedo (Próprios)

R$ 339,9 mil

Implantação de SAA 
para atender os povoados 

de Agrovila, Braquiara 
e Mocó, em Rafael 
Jambeiro (Próprios)

R$ 354,5 mil

Ampliação do SAA 
do povoado de Boa 

Vista (Próprios)

R$ 334 mil

Extensão de rede distribuidora de 
água para atender as localidades 

rurais de Sítio do Meio, tosta, 
Sapezinho, Borges, Igrejinha e 

Cardeais, em Castro Alves (Próprios) 

R$ 347,6 mil
Ampliação do SES de Muritiba 

(FGTS/PAC e Próprios)

R$ 19,3 milhões
Perfuração de poços para 
atender as localidades de 
Barreiros e Tabuleiro, em 
Santo Amaro (Próprios)

R$ 254,6 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade 

de São Francisco 
do Paraguaçu, em 

Cachoeira (Próprios)

R$ 211,3 mil

Perfuração de 
poços para reforçar 

abastecimento da sede 
de Brejões (Próprios)

R$ 72,1 mil
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Alberto Freitas / Embasa

Extensão de rede 
distribuidora de água para 
atender os povoados de 

Cunha e Sereen (Próprios)

R$ 106,7 mil

 Extensão de rede 
distribuidora de 

água para atender a 
localidade de Sobrado, 

em Cabaceiras do 
Paraguaçu (Próprios)

R$ 460,2 mil
Implantação de 
adutora de água 

tratada para atender a 
localidade de Enseada, 

em Salinas das 
Margaridas (Próprios)

R$ 398,4 mil

Extensão de rede distribuidora de 
água para atender localidades 

rurais da região de Santo 
Antônio de Jesus (Próprios)

R$ 505,7 mil

Manutenção da barragem do rio 
Copioba, em São Felipe (Próprios)

R$ 75 mil

Implantação do SES de Santo 
Antônio de Jesus (Etapas 1 e 2) 

(OGU/PAC e Próprios)

R$ 16,7 milhões

Ampliação do SES de Cachoeira 
(FGTS/PAC e Próprios)

R$ 12,06 milhões

Implantação do 
SES de Cruz das Almas 
(OGU/PAC e Próprios)

R$ 43,9 milhões

Implantação do SES de Maragogipe 
(Sede municipal, São Roque do Paraguaçu, 
Nagé e Coqueiros) (FGTS/PAC e Próprios)

R$ 24,8 milhões
Implantação de SAA e extensão de rede 
distribuidora de água para atender os 
povoados de Baixa Grande, Mil Peixes, 
Gravatá de Baixo e Gravaté de Cima, 

em Muritiba (Funcep e Próprios)

R$ 788,1 mil

Implantação de SAA para 
atender o povoado de Riacho da 
Légua, em Castro Alves (Funcep)

R$ 435 mil

2014 2015
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2015 2016

Extensão de rede 
distribuidora de água para 
atender os povoados de 
Jogo da Bola, Casaca de 

Ferro e Cacimba, em Santo 
Antônio de Jesus (Próprios)

R$ 286,2 mil
Implantação de 

SAA para atender 
os povoados Brito, 

Quiamba e Macaúbas, 
em Sapeaçu (Funcep)

R$ 780 mil

Implantação de SAA para 
atender os povoados de Aporá, 

Cerquinha, Taboa, Jacaré, 
Timborinha e Tupiaçu, em 

Cabaceiras do Paraguaçu (Funcep)

R$ 1,95 milhão
Implantação de SAA 

para atender o povoado 
de Quebra Bunda, em 
Cachoeira (Sudene) 

R$ 305 mil

Implantação de SAA para atender os 
povoados de Petim, Salgado, Murici, 
Caatinguinha de Cima, Caatinguinha 

de Baixo, Murutuba, Lagoa 
Seca, Cova da Negra e Cidade 
Nova, em Castro Alves (PAC2)

R$ 3,4 milhões
Implantação de SAA e extensão de rede 
para atender os povoados de Carpina, 
Jacaré Grande, Quixabeira, Tocos 1, 2 e 
3, Barro da Aldeia, Bananeira, Encruso, 

Lagoa da Rosa e Sungai e Travessa José 
Fonseca (bairro Portão), em Governador 

Mangabeira (Próprios e Funcep)

R$ 2,4 milhões

Extensão de rede distribuidora de 
água para atender os povoados de 

Andaiá, Tabuleiro do Rancho, Viração, 
Conquista, Estreito, Comércio Jaguaripe, 

Pastinho e Cabeça do Homem, em 
Conceição do Almeida (Próprios)

R$ 955 mil

Perfuração de poços para atender 
a sede de Brejões (Próprios)

R$ 46,8 mil

Ampliação do 
SIAA da Zona Fumageira 
(BNDES/PAC e Próprios)

R$ 26,5 milhões
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Raul Golinelli / Governo da Bahia

Extensão de rede distribuidora 
de água para atender o 

povoado de Mocozinho, em 
Nova Itarana (Funcep)

R$ 118,8 mil
Extensão de rede 

distribuidora de água 
para atender os povoados 
de Baixinha, Ponto Certo, 

Pacheco, Bebe Água e Pau 
Preto, em Sapeaçu (Funcep)

R$ 681,4 mil

Melhorias no SIAA da Zona 
Fumageira (Cruz das Almas, 

Muritiba, Governador Mangabeira, 
São Félix, Conceição do Almeida, 
Cachoeira e Sapeaçu) (Próprios)

R$ 171,2 mil
Extensão de rede 

distribuidora para atender os 
povoados de Tapuio e Riacho 

Comprido, em Cabaceiras 
do Paraguaçu (Próprios)

R$ 78 mil
Implantação de 

SAA para atender 
a localidade Novo 

Paraíso, em Conceição 
do Almeida (Funcep)

R$ 166 mil

Extensão de rede distribuidora 
de água para atender as 

localidades de Benfica para 
Taitinga e Vila Bonfim, em 
Muniz Ferreira (Próprios)

R$ 149,6 mil

Extensão de rede distribuidora 
de água para atender as 
localidades de Viriatinho e 

Mercantil, em Nazaré (Próprios)

R$ 154,1 mil

Extensão de rede distribuidora de 
água para atender os povoados de 
Cai Duro, Zambelê, Lagoa do Meio, 
Algodão, Bela Vista, Gado Bravo, 

Porteiras, Queimadas, Cajueiro e três 
Oiteiros, em Rafael Jambeiro (Funcep)

R$ 368,4 mil

Implantação de SAA para atender os 
povoados Campo Alegre, Pedra Rodonda, 
Ferrugem, Mangaba, Capina, Cágados, 

Fazenda Cravo e Mangabeirinha, 
em Santa Terezinha (Funcep)

R$ 1,4 milhão

2017
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2017 2018 2019

Implantação de SAA e extensão 
de rede distribuidora de água para 

atender as localidades de Bom 
Conselho e Tabocal II e III, em 

Santo Antônio de Jesus (Funcep)

R$ 441,8 mil

Ampliação dos pontos de acesso à 
rede coletora de esgoto nas sedes 

municipais de Santo Antônio de Jesus, 
Muritiba e Cruz das Almas (Sudene)

R$ 1,8 milhão

Ampliação do SES de Muritiba 
(PÀC OGU/Funasa, Sudene 

e Governo do Estado)

R$ 3,4 milhões

Perfuração de poços 
para atender a 

sede municipal e as 
localidades Pedras e 
Planalto, em Santo 
Amaro (Próprios)

R$ 600 mil

Extensão de rede distribuidora 
de água para atender as 

localidades de Umbaubeira, 
Engenho da Lagoa, Tereza 

Ribeiro. Boca da Mata e Pumba 
II, em Cruz das Almas (Funcep)

R$ 1 milhão

Extensão de rede 
distribuidora de água para 

atender as localidades 
Pedra Branca e Sapucaia, 

em Santo Antônio 
de Jesus (Funcep)

R$ 552,7 mil

Implantação do SIAA de 
Saubara/Santo Amaro 
(FGTS/PAC2 e Próprios)

R$ 24,1 milhões

Ampliação do SAA de Belém de cachoeira 
e extensão de rede distribuidora de água 
para as localidades de Terra Vermelha, 
Lagoa Encantada, Alecrim, Formiga, 

Saco, Tibiri, Tupim, Laranjeiras, Caraconha, 
Capianga, Loteamento Cheiro do Alecrim, 
Lotemaneto Rua do Campo e Boa Vista 
de Cachoeira, em Cachoeira (Funcep)

R$ 1,6 milhão
Implantação de SAA para 

atender as localidades de Gandu, 
Jacarandá, Boa Paz, Ponto Chique, 

Três Bocas e Três Cruzeiros, em 
Dom Macedo Costa (Funcep)

R$ 1,7 milhão
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Alberto Freitas / Embasa

Renovação de frota de 
equipamentos de esgoto (Próprios)

R$ 1,1 milhão
Ampliação do acesso a rede 
coletora de esgoto no SES de 

Cruz das Almas (Próprios)

R$ 1,9 milhão

Entensão de rede 
distribuidora de água para 

atender as localidades 
de Marimbondo, Alegre, 

Pau Ferro, Caatinga 
Seca, Palames e Tocos, 
em Muritiba (Funcep)

R$ 414,1 mil
Integração do SAA de 
Cachoeira ao SIAA de 

Muritiba (Próprios)

R$ 680 mil

Extensão de rede distribuidora de 
água para atender as localidades 
de Viração, Coqueiro, Cajueiro, 
Ilhota, Boa Vista, Muzumgué, 
Rodão, Terra Seca e Canto 

Escuro, em Castro Alves (Próprios)

R$ 1,3 milhão

Ampliação da rede 
distribuidora de água 
para atender a Vila 
Guaxinim, em Cruz 

das Almas (Próprios)

R$ 84,4 mil

Implantação de rede distribuidora para 
atender o distrito de São Roque do 

Paraguaçu, em Maragogipe (Próprios)

R$ 1 milhão
Ampliação da rede distribuidora de 
água para atender as localidades 
1ª entrada do Boqueirão, Vargem 
Grande 1,2 e 3, Entrada do Vôo 
Livre, Impoeira, Fazenda Cravo, 

Boiadeira, Campo Grande, 
Entrada do Morro do Urubu, 
em Santa Terezinha (Próprios)

R$ 234,3 mil

Ampliação da rede distribuidora de 
água para atender as localidades 

de Gamelo, Escadinha e Cocão, em 
Santo Antônio de Jesus (Próprios)

R$ 1,9 milhão

Integração do SIAA de Maragogipe 
ao SIAA de Muritiba (Próprios)

R$ 4,7 milhões

2020 2021
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PORTAL
DO

SERTÃO

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Água Fria 15,731 5,777 9,954

2 Anguera 10,242 4,326 5,916

3 Antônio Cardoso 11,554 3,225 8,329

4 Coração de Maria 22,401 9,400 13,001

5 Ipecaetá 15,331 2,637 12,694

6 Irará 27,466 11,246 16,220

7 Santa Bárbara 19,064 8,669 10,395

8 Santanópolis 8,776 1,684 7,092

9 Santo Estevão 47,880 27,690 20,190

10 Serra Preta 15,401 6,920 8,481

11 Teodoro Sampaio 7,895 6,341 1,554

12 Terra Nova 12,803 11,488 1,315

TOTAL 214,544 99,403 115,141
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A microrregião Portal do Sertão tem boa parte de 
seus municípios no entorno e integrando a zona de 
expansão da RMF. Em termos de manancial, tam-
bém tem a barragem de Pedra do Cavalo como 
principal fonte de água bruta para tratamento e dis-
tribuição nos municípios atendidos pelos SIAAs de 
Feira de Santana e de Amélia Rodrigues. Pedra do 
Cavalo também é manancial do SIAA que abastece 
os municípios de Santo Estevão, Ipecaetá, Anguera 
e Serra Preta, do SAA que atende Antônio Cardoso. 
Apenas Água Fria e Irará são abastecidos por poços.

A microrregião é caracterizada por ter uma popu-
lação majoritariamente rural, com Santo Estevão e 
Teodoro Sampaio funcionando como polos comer-
ciais da região. A demanda por abastecimento de 
água e coleta e tratamento de esgoto está subordi-
nada ao ritmo das atividades econômicas desenvol-
vidas nos municípios e a universalização do acesso 
aos serviços é um vetor para a atração de novos 
empreendimentos e negócios nessa microrregião.

Entre 2007 e 2020, os investimentos realizados 
pela Embasa tiveram foco na ampliação e implan-
tação de SAAs com vistas à integração com outros 
sistemas maiores, na perfuração de poços para 
aumentar a produção e oferta nas sedes de Irará e 
de Água Fria e na extensão de rede distribuidora 
de água para atender comunidades rurais.

Itanara Santos, moradora do 
distrito Lagoa da Caiçara, 

no município de Serra Preta, 
vê motivos de sobra para 

comemorar. “Antes de chegar 
a água da Embasa, a nossa 

comunidade consumia apenas 
água do açude. De 2019 para 
cá, tudo melhorou e estamos 
aliviados, pois temos água 
tratada e de boa qualida-
de, mesmo em períodos de 
estiagem. Agora basta ligar 
a torneira e temos essa ma-
ravilha. Hoje estamos muito 
felizes e eu só agradeço à 
Embasa por essa belíssima 

obra em nossa comunidade!”. 
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201420112010200920082007

Ampliação do SAA de Coração de Maria 
para atender a sede municipal (FGTS/
Prosaneamento e Governo do Estado)

R$ 2,3 milhões

Ampliação da produção do SAA que 
atende a sede municipal de Santa 

Bárbara (Governo do Estado e Próprios)

R$ 360 mil

Extensão de rede 
distribuidora de 

água para atender 
os povoados de 

Queimada Grande, 
Fazenda Nova e 
Ichú, em Ipecaetá, 

e a localidade 
de Caraíbas, em 

Anguera (Próprios)

R$ 180 mil 

Ampliação SAA de Santo 
Estevão (Royalties)

R$ 4,7 milhões

Ampliação da produção de 
água no SAA de Água Fria 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 582 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 
Água Fria (Próprios)

R$ 73,3 mil

Perfuração de poços para atender 
a sede de Irará (Próprios)

R$ 207 mil

Perfuração de poços para atender 
a sede de Água Fria (Próprios)

R$ 106,7 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 
Água Fria (Próprios)

R$ 605,4 mil
Perfuração de poços para atender 

a sede de Irará (Próprios)

R$ 376,5 mil
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Acervo Embasa

Implantação do SIAA de Santo 
Estevão (BNDES/PAC2 e Próprios)

R$ 29,3 milhões

Extensão de rede distribuidora 
de água para atender a 

localidade Pista do Cavalo, 
em Água Fria (Próprios)

R$ 224 mil

Implantação do SIAA Santanópolis/
Santa Bárbara (Sudene)

R$ 5,6 milhões

Implantação do 
SAA de Coração de 

Maria (Funcep)

R$ 948,1 mil

Extensão de rede distribuidora 
de água para atender 
a localidade Povoado 
de Sítio, em Coração 
de Maria (Próprios)

R$ 66,3 mil
Extensão de rede 

distribuidora de água 
para atender a localidade 
de Poço Escuro (Próprios)

R$ 24,7 mil

Ampliação do acesso à rede 
coletora de esgoto do SES de Santo 
Estevão, na sede municipal. O SES 
de Santo Estevão foi implantado 

pela Prefeitura (Próprios)

R$ 1,6 milhãoImplantação de adutora de 
água tratada para ampliar a 
capacidade do SAA da sede 
de Irará e também atender 
o município de Ouriçangas 
(microrregião Litoral Norte 
Agreste Baiano) (Sudene)

R$ 1 milhão

Extensão de rede distribuidora de água 
para atender a localidade Lagoa da 
Caiçara, em Serra Preta (Funcep)

R$ 811 mil
Implantação do SAA de 

Antônio Cardoso (Funcep)

R$ 1,4 milhão

2020201920182016
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ALGODÃO

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Brumado 64.602 45.131 19.471

2 Caculé 22.236 13.309 8.927

3 Caetité 47.515 28.447 19.068

4 Candiba 13.210 7.725 5.485

5 Contendas do Sincorá 4.663 2.297 2.366

6 Guajeru 10.412 2.077 8.335

7 Guanambi 78.833 62.565 16.268

8 Ibiassucê 10.062 4.706 5.356

9 Ituaçu 18.127 6.569 11.558

10 Iuiu 10.900 5.284 5.616

11 Lagoa Real 13.934 2.808 11.126

12 Livramento de N. Senhora 42.693 20.530 22.163

13 Malhada 16.014 6.559 9.455

14 Malhada de Pedras 8.468 3.234 5.234

15 Matina 11.145 3.473 7.672

16 Palmas de Monte Alto 20.775 9.832 10.943

17 Pindaí 15.628 4.319 11.309

18 Rio do Antônio 14.815 5.993 8.822

19 Tanhaçu 20.013 8.290 11.723

20 Urandi 16.466 5.939 10.527

TOTAL DE ATENDIDOS 460.511 249.087 211.424

21 Dom Basílio 11.355 2.241 9.114
22 Igaporã 15.205 7.864 7.341
23 Sebastião Laranjeiras 10.371 4.084 6.287

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 36.931 14.189 22.742
TOTAL 497.442 263.276 234.166

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

1
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Nesta microrregião, a Embasa atua em 19 
dos 23 municípios que a integram. Seu ter-
ritório tem clima semiárido com ocorrência 
eventual de chuvas entre novembro e janeiro. 
No período considerado nesta publicação, a 
região passou por uma grave estiagem, en-
tre 2011 e 2014 e em 2017, levando a Emba-
sa e o Governo do Estado a atuar de forma 
emergencial, perfurando poços e organizan-
do uma logística de entrega de água por 
carros-pipa, visando manter o abastecimen-
to da população e a dessedentação animal.

Mesmo com a escassez de recursos hídricos, 
essa região tem atividade econômica voltada 
para agricultura de exportação, agropecuá-
ria, mineração, indústria, comércio e produção 
de energia eólica, tendo Guanambi, Caetité 
e Brumado como polos dessas atividades. Os 
três municípios possuem significativa popula-
ção urbana em crescimento. A escassez hídri-
ca existente na maior parte desses municípios 
sempre foi um obstáculo ao desenvolvimento 
do seu potencial econômico.

A solução que sempre se mostrou viável 
para a região de Guanambi e Caetité foi o 
rio São Francisco, que passa em Malhada, 
município a cerca de 110 km de distância de 
Guanambi e a cerca de 150 km de Caetité. 
A extensa infraestrutura para trazer água 
para a região de Guanambi foi entregue, 
em 2012, pela Embasa na forma da 1ª eta-
pa do Sistema Adutor do Algodão, que 
capta água do São Francisco em Malhada, 
trata numa ETA, na localidade de Julião, e 
aduz água tratada para abastecer as sedes 
de Malhada, Iuiu, Palmas de Monte Alto, 
Candiba, Pindaí, Matina e Guanambi, assim 
como algumas das respectivas localidades 
situadas próximas ao sistema adutor.

Reservatório 
elevado 

de Maniaçu 
em Caetité
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Do município de Malhada, 
onde é captada, a água 

de qualidade chega à casa 
de Adeilta de Carvalho, 

residente no bairro Brindes, 
município de Guanambi, a 

110 quilômetros do ponto de 
captação. “Hoje estou às mil 

maravilhas com esta água de 
qualidade, que dá até gosto 
de lavar as louças e roupas, 
cuidar dos afazeres domés-
ticos e, claro, beber”, conta.
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O SAA de Guanambi, antes do Sistema 
Adutor do Algodão, captava na Barra-
gem de Ceraíma, manancial de onde 
também era retirada água para irriga-
ção das culturas agrícolas desenvolvidas 
na região. Esse manancial, com a longa 
estiagem que se iniciou em 2010, entrou 
em colapso e comprometeu a regularida-
de do abastecimento, assim como travou 
o desenvolvimento de várias atividades 
econômicas em Guanambi. Além da so-
lução para o abastecimento de água, a 
Embasa também dotou o município de 
solução pública para a coleta e trata-
mento de esgoto doméstico com a entre-
ga do SES de Guanambi, em 2011.

Em 2015, foi a vez da Embasa entregar 
a ramificação do Sistema Adutor do Al-
godão para abastecer a sede de Caetité 
e a localidade de Maniaçu. A estutura foi 
projetada para futuramente abastecer 
também a sede de Lagoa Real e a loca-
lidade de Ibitira, no município de Rio do 

ETA de Julião 
em Malhada
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Antônio. Essa obra, cujo início está previsto 
para o 2º semestre de 2021, conta com re-
cursos de R$ 27,7 milhões. Caetité também 
passou por racionamento na distribuição de 
água por cerca de quatro anos.

Quanto a Brumado e municípios do entorno, 
também com grande potencial econômico, o 
rio do Antônio. manancial de abastecimen-
to, em longas estiagens, se mostrou incapaz 
de atender à demanda de água da popula-
ção. O Rio de Contas foi a alternativa viável 
e sustentável para abastecer Brumado e re-
gião. Por isso, em 2009, a Embasa entregou 
a Barragem de Cristalândia, que se tornou 
o principal manancial do SAA de Brumado, 
permitindo o atendimento de localidades ru-
rais do município, assim como sua integra-
ção com o SAA de Malhada de Pedras. Em 
2019, a barragem do rio do Antônio rece-
beu obras da Embasa de recuperação de 
sua estrutura, pois continua sendo utilizado 
como manancial do SIAA de Brumado.

O SIAA de Rio do Antônio, que abastece a 
sede municipal e o distrito de Ibitira, foi am-
pliado em 2009 e, em 2020, recebeu mais 
uma importante ampliação com a implanta-

ção de uma adutora, a partir da Barragem 
do Truvisco, situada em Caculé, para também 
abastecer a sede de Guajeru, município que 
recebeu obras emergenciais de perfuração de 
poços, entre 2012 e 2013, porque a barragem 
de Guajeru entrou em colapso. Em 2014, bus-
cando dotar o SAA do município de seguran-
ça hídrica para enfrentar as estiagens, uma 
captação no rio do Antônio e adutora tam-
bém foram implantados pela Embasa.

Além de Guajeru, Ibiassucê e Macaúbas 
também tiveram seus mananciais esgotados 
com a severa estiagem, entre 2011 e 2014, e 
receberam obras emergenciais com a perfu-
ração de vários poços para garantir o abas-
tecimento da população.

Os investimentos em Caculé visaram a am-
pliação do SAA para possibilitar o atendi-
mento de localidades rurais, assim como em 
Livramento de Nossa Senhora e Tanhaçu. 
Em Ituaçu, a perfuração de poços e, em 
Contendas do Sincorá, a recuperação da 
barragem que serve de manancial ao SAA 
do município, foram investimentos voltados 
para melhoria das condições de abasteci-
mento nas respectivas sedes municipais.

ETA de 
Guanambi
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Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Caetité (Próprios)

R$ 86 mil

Perfuração de poços para 
atender localidade de 
Brejinho das Ametistas, 
em Caetité (Próprios)

R$ 26,3 mil
Perfuração de poços e ampliação 

do SAA de Lagoa Real 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 48 mil

Perfuração de poços para 
atender a sede municipal 
e as localidades Fazendas 
Samambaia I, II, II, IV e V, 
em Palmas de Monte Alto 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 483,6 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 

de Iuiu (Próprios)

R$ 13 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Iuiu (Governo do 
Estado e Próprios)

R$ 314,6 mil

Implantação de 
rede distribuidora 
de água e ligações 
domiciliares para 

atender a localidade 
de Campo Seco, em 
Brumado (Próprios)

R$ 57 mil

Ampliação da produção do 
SAA de Caetité e melhorias 
no sistema de bombeamento 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 393 mil 

Ampliação da captação do 
SAA de Malhada de Pedras 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 162 mil 

Construção da Barragem de 
Cristalândia, em Brumado 
(FGTS/Pró-Saneamento 
e Governo do Estado)

R$ 27,9 milhões

Ampliação do SAA de Guanambi 
(Codevasf e Próprios)

R$ 8,9 milhões

20082007
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Luciano Rego / Embasa

Perfuração de poços 
para atender a sede e 
a localidade de Brejinho 

das Ametistas, em 
Caetité (Próprios)

R$ 226,7 mil

Perfuração de poços para 
atender a sede e a localidade 
de Brejinhos das Ametistas, 

em Caetité (Próprios)

R$ 87,2 mil
Perfuração de poços para 
atender a sede de Palmas 
de Monte Alto (Próprios)

R$ 121,1 mil

Perfuração de poços para 
atender a sede de Iuiu (Próprios)

R$ 48,8 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 

de Candiba (Próprios)

R$ 70,7 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Caetité (Próprios)

R$ 268,6 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Pindaí (Próprios)

R$ 15,6 mil

Implantação de rede 
distribuidora de água e 

ligações domiciliares para 
atender as localidades rurais de 
Lagoa do Arroz, Cachoeiras, 
Curralinho, Nova Barreiro, 

Furado dos Veados, Amucafo, 
Baraúnas e Lagoa de Dentro, 

em Brumado (Próprios)

R$ 250,2 mil

Ampliação do SIAA de Rio 
do Antônio-Ibitira (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 403 mil

Implantação de SAA para atender 
a sede de Tanhaçu (FGTS/Pró-

Saneamento e Governo do Estado)

R$ 2,3 milhões

Implantação do SES de Guanambi 
(OGU/PAC e Próprios)

R$ 36,7 milhões

Perfuração de poços para 
atender a localidade de Lagoa 
da Torta, em Igaporã (Próprios)

R$ 70,7 mil
 A Embasa não atende o município de 
Igaporã, mas perfurou poços para ajudar 
o município a enfrentar a estiagem.

201120102009
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Perfuração de poços 
para atender a sede de 
Lagoa Real (Próprios)

R$ 135,3 mil
Perfuração de poços 
para atender a sede 
e a localidade de 

Brejinho das Ametistas, 
em Caetité, durante 
enfrentamento de 

severa estiagem que 
atingiu o semiárido 
baiano (Próprios)

R$ 257,5 mil Perfuração de poços 
para atender a sede 
e as localidades de 

Mandacaru, Fazenda 
Retiro, Fazenda 

Queimadas e Fazenda 
Areia, em Guajeru, 

durante enfrentamento 
da severa estiagem 

que atingiu o semiárido 
baiano (Próprios)

R$ 331,7 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 

de Malhada de 
Pedras (Próprios)

R$ 75 mil

Implantação de rede 
distribuidora de água e 
de ligações domiciliares 

para atender as 
localidades rurais de 
Itanajé e entorno, em 
Livramento de Nossa 
Senhora (Próprios)

R$ 230,2 mil Implantação de 
rede distribuidora 
e ligações para 

atender a localidade 
de Passagem, em 

Brumado (Próprios)

R$ 114,2 mil

Melhorias na rede 
distribuidora da sede e 
da localidade Periperi, 
em Caetité (Próprios)

R$ 255 mil

Construção da barragem 
de Lagoa da Torta, 

implantação de captação, 
estação elevatória e 
adutora, em Igaporã 
e Matina (FGTS/
Pró-Saneamento e 

Governo do Estado)

R$ 15,8 milhões

Implantação da 1ª etapa do 
Sistema Adutor do Algodão 

para atender as sedes 
municipais de Malhada, 

Iuiu, Palmas de Monte Alto, 
Candiba, Pindaí, Matina e 
Guanambi e as localidades 
de Maniaçu, Pajéu do Vento 

e Brejinho das Ametistas 
(Caetité), Ceraíma, Mutãs 
e Morrinhos (Guanambi), 
Julião (Malhada), Guirapa 
(Pindaí), Pilões (Candiba) 
e Ibitira (Rio do Antônio) 

(Codevasf/PAC e Próprios)

R$ 130,7 milhões

20122011
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Mauri Azevedo / Embasa

Perfuração de 
poços para atender 
a sede de Lagoa 

Real durante severa 
estiagem que 

atingiu o semiárido 
baiano (Próprios)

R$ 150 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Ibiassucê durante 
enfrentamento de 

severa estiagem que 
atingiu o semiárido 
baiano (Próprios)

R$ 169,1 mil
Perfuração de poços para atender 

a sede de Malhada de Pedras 
durante severa estiagem que atingiu 

o semiárido baiano (Próprios)

R$ 47,3 mil

Implantação de rede 
distribuidora e ligações 

domiciliares para 
atender as localidades 
de Coqueiro, André, 
Jacaré, Gatos, Retiro, 

Arrasta Pé, Queimada 
Grande, Cachoeira, 

Fazenda Tocassu, Lagoa 
Redonda, Campo Seco 
Velho e Espinheiro, em 
Brumado (Próprios)

R$ 653,4 mil

Obra emergencial de enfrentamento 
à severa estiagem que atingiu o 
semiárido baiano para garantir 

a continuidade do abastecimento 
de água na sede de Guajeru 

(implantação de nova captação 
flutuante no rio do Antônio) (Próprios)

R$ 1,7 milhão

Ampliação da rede 
distribuidora de 

água para atender 
as localidades de 

Pedra Preta, Algodões 
e Itaquerê, em 

Brumado (Próprios)

R$ 147,3 mil
Ampliação do SAA de Caculé 
para atender as localidades de 
Barreiro, Quati e Loteamento 
Lagoa Lunardo (Próprios)

R$ 290,1 mil
Construção de adutora 
para integrar o SAA de 

Malhada de Pedras ao SAA 
de Brumado (Próprios)

R$ 2,1 milhões

Melhorias na ETE que 
trata esgoto dos bairros 
Urbis II e São Jorge, em 

Brumado (Próprios)

R$ 273,3 mil

20142013
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Perfuração de poços 
para atender a sede de 
Lagoa Real (Próprios)

R$ 70,7 mil

Perfuração de poços para atender 
a sede de Tanhaçu (Próprios)

R$ 59,8 mil

Perfuração de poços 
para atender as sedes de 
Ibipitanga e Macaúbas 

para enfrentar a 
estiagem (Próprios)

R$ 146,7 milAmpliação do SAA de Livramento 
de Nossa Senhora para atender 

demanda da sede municipal 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 511 mil
Ampliação do SAA de Caculé 
para atender as localidades 
de Peixe Gordo, Guanabara 

e Espinho (Próprios)

R$ 140 mil 

Implantação de SAA para 
atender os povoados de 

Pebas, Pompeia e Frutuoso, 
em Brumado (Funcep)

R$ 296,1 mil

Extensão de rede 
de abastecimento 

de água para 
atender o povoado 

de Jacaré, em 
Brumado (SIAA 

Brumado) (Funcep)

R$ 88 mil

Ampliação do SAA de 
Tanhaçu (Sudene)

R$ 1,9 milhão

2ª etapa do Sistema Adutor do Algodão 
com a integração do SAA de Caetité 

para atender as sedes de Caetité, Lagoa 
Real e as localidades de Maniaçu, 

Morrinhos, Lagoa de Dentro e Lagoa 
de Fora (Caetité) e Ibitira (Rio do 

Antônio) (Codevasf/PAC e Próprios)

R$ 32,3 milhões

Ampliação do SES 
de Guanambi (Próprios)

R$ 942,8 mil 

2015 2016 202014
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Eduardo Moody / Embasa

Perfuração de poços 
para atender a sede 
e os povoados de 

Laços e Grama, em 
Tanhaçu (Próprios)

R$ 78,2 mil

Perfuração de 
poços para atender 
as localidades de 
Sonho Meu e Sítio 
Santa Edwiges, em 
Tanhaçu (Próprios)

R$ 45,8 mil

Perfuração de poços 
para atender a 

localidade de Brejinho 
das Ametistas, em 
Caetité (Próprios)

R$ 171,1 mil 

Implantação de SAA 
para atender o povoado 
Canabrava, em Lagoa 

Real (Funcep)

R$ 282,9 mil

Implantação de SAA 
para atender o povoado 

de Bom Sucesso, em 
Ibiassucê (Funcep)

R$ 237,2 mil

Implantação de rede distribuidora 
de água e ligações domiciliares 
para atender o povoado de 

Mucambinho 2, em Pindaí (Próprios)

R$ 299,6 mil

Implantação de SAA para 
atender os povoados de Guirapá 
e Tanque, em Pindaí (Funcep)

R$ 958,8 mil

Implantação de rede distribuidora de água 
e ligações domiciliares para atender as 

localidades de Umbu, Vendas, Chão Duro, 
Cocos, Davi e Impueira, em Caetité (Próprios)

R$ 577,2 mil

Recuperação da 
Barragem da Perereca, 

manancial do SAA 
de Contendas do 
Sincorá (Próprios)

R$ 650,3 mil

Recuperação da Barragem 
do Rio do Antônio, em 
Brumado (Próprios)

R$ 411,1 mil

202020192018017
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20222021 20232020

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Ituaçu (Próprios)

R$ 89,9 mil

Implantação de rede 
distribuidora de água e 

ligações domiciliares para 
atender as localidades 
de Tábua Grande e 

Passagem dos Brindes, 
em Guanambi (Próprios)

R$ 125,5 mil

Melhorias nas ETAs de Ceraíma, Caculé e 
ETA I do SIAA de Brumado para melhorar o 
abastecimento na sede de Brumado (Próprios)

R$ 928,7 mil

Ampliação da ETA II 
do SIAA de Brumado 

para melhorar o 
abastecimento nas sedes 
de Brumado e Malhada 

de Pedras (Próprios)

R$ 852,7 mil

Implantação de ligações 
domiciliares de água na 
sede de Urandi (Próprios)

R$ 528,9 mil

Implantação de SAA para atender o 
povoado de Iguatemi, em Livramento 

de Nossa Senhora (Próprios)

R$ 16 milhões

Extensão de rede de abastecimento 
de água para atender os povoados de 

Samambaia e Pé do Morro, em Brumado, 
e Ibitira, em Rio do Antônio (Próprios)

R$ 3,74 milhões

Implantação de 
rede distribuidora 
de água e ligações 
domiciliares para 

atender o povoado 
de Carro Quebrado, 

em Malhada de 
Pedras (Próprios)

R$ 139,8 mil

Implantação do SIAA de Rio 
do Antônio-Guajeru a partir da 
Adutora do Truvisco (Próprios)

R$ 6,8 milhões

Paula Fróes / Governo da Bahia

Complementação da 2a. Etapa do Sistema 
Adutor do Algodão para atender a sede 

de Lagoa Real e a localidade de Ibitira, em 
Rio do Antônio (Codevasf/PAC e Próprios)

R$ 27,7 milhões
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BACIA DO 
PARAMIRIM

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Botuporã 11.154 4.076 7.078

2 Caturama 8.843 2.374 6.469

3 Ibipitanga 14.171 5.155 9.016

4 Paramirim 21.001 10.029 10.972

5 Rio do Pires 11.918 5.267 6.651

6 Tanque Novo 16.128 7.317 8.811

TOTAL DE ATENDIDOS 83.215 34.218 48.997

7 Boquira 22.037 7.364 14.673
8 Érico Cardoso 10.859 2.016 8.843
9 Macaúbas 47.051 15.411 31.640

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 79.947 24.791 55.156
TOTAL 163.162 59.009 104.153
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Na Bacia do Paramirim, seis dos nove muni-
cípios fazem parte da área de atuação da 
Embasa. É uma região que apresenta clima 
semiárido, com pouca disponibilidade hídri-
ca. Todos os municípios possuem população 
majoritariamente rural, sendo que Parami-
rim é o município com maior zona urbana. 
A atividade econômica é eminentemente 
agropecuária, com atividade comercial nas 
sedes municipais, sendo que a mineração 
para extração de granito, pequenas indús-
trias e turismo se desenvolvem em Paramirim 
e entorno.

ETA de
Paramirim
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No âmbito do programa Água para Todos, 
em 2008, a Embasa tornou universal o aces-
so ao abastecimento de água em Paramirim. 
Para isso, entregou investimentos que amplia-
ram o SAA existente a fim de atender distri-
tos e localidades rurais do município e fez a 
integração com o SAA de Tanque Novo e, 
em 2012, integrou o SAA de Botuporã. O 
SIAA de Paramirim capta água na barra-
gem do Zabumbão. Em 2021, este SIAA vol-
tou a receber investimentos para atender ao 
crescimento dos municípios que ele abastece. 

A obra, orçada em R$ 7 milhões, vai ampliar 
a capacidade de atendimento do sistema.

A Embasa também implantou um SAA em 
Rio do Pires que capta no rio da Caixa, na 
localidade de Pedreiras, e no próprio rio do 
Pires, na barragem de São Félix. Por conta 
da estiagem, que atinge o município com fre-
quência e diminui a disponibilidade de água 
desses mananciais, a Embasa também inves-
tiu na perfuração de poços para dar segu-
rança hídrica ao sistema.
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Em Caturama, extensões de rede distribuidora 
de água foram feitas para atender localidades 
rurais e a Embasa complementou a obra de im-
plantação do SES realizada pela Codevasf. Em 
Ibipitanga, o SAA teve sua captação ampliada 
para possibilitar a integração com o SAA do 
distrito de Açude, em 2009, e, em 2017, um 
poço foi perfurado para aumentar a oferta de 
água do sistema integrado por causa de uma 
severa estiagem. Em 2021, para aumentar a 
produção de água do SIAA Ibipitanga-Açude 
e atender satisfatoriamente a demanda dos 
usuários, a Embasa está investindo R$ 1,2 mi-
lhão em obras de ampliação da captação, na 
barragem do Jurem (rio Paramirim), e da ETA 
de Ibipitanga.

No município de Botuporã, algumas localida-
des rurais não atendidas pelo SIAA de Parami-
rim receberam SAAs e passaram a ter acesso 
a água tratada.

No povoado Canabravinha, 
em Paramirim, a moradora Il-
dete Cayres Santos relembra 
a chegada da água em sua 
torneira. “O abastecimento 
aqui era péssimo, não tinha 

água encanada, tinha que vir 
da serra, mas com a seca, a 
água acabou, a gente não ti-
nha água pra nada. Quando 
veio a Embasa, foi uma ma-

ravilha, temos fartura e pode-
mos fazer as coisas em casa”.
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Implantação de rede distribuidora 
de água e ligações domiciliares 
para abastecer as localidades 

de Pau de Colher, Bom Sucesso, 
Canabravinha, Capoeirão, 

Lagoinha, Várzea e Civiriano, 
em Paramirim (Próprios)

R$ 374 mil

Ampliação da captação do 
SAA de Ibipitanga para 

atender a localidade de Açude 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 125 mil

Ampliação do SIAA de Paramirim 
para atender as demandas das 

sedes de Paramirim, Tanque Novo, 
Botuporã e Caturama (Próprios)

R$ 10,8 milhões

Melhorias no SIAA de 
Paramirim para atender as 

sedes municipais de Paramirim 
e Tanque Novo (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 129 mil

Extensão de rede 
distribuidora de água e 

ligações domiciliares para 
atender a comunidade 
de Malhadinha, em 
Caturama (Próprios)

R$ 178 mil

Implantação do SAA de Rio do 
Pires (Pró-Saneamento/FGTS, 
Governo do Estado e Próprios)

R$ 2 milhões

Extensão de rede distribuidora 
de água e ligações 

domiciliares para atender a 
comunidade de Baraúna, 
em Caturama (Próprios)

R$ 473 mil

Perfuração de poços para atender 
a sede de Rio do Pires (Próprios)

R$ 60 mil

Perfuração de poços para atender 
as localidades Fazenda Manoelito, 
Fazenda Tom, Bebedouro (Açude 

Ibipitanga) e Açude Codevasf 
I, em Macaúbas (Próprios)

R$ 72,2 mil
 Mesmo não sendo área de atuação 
da Embasa, o investimento foi feito 
dentro das ações do Governo do 
Estado para enfrentar uma severa 
estiagem que atingiu todo o semiárido 
da Bahia entre 2012 e 2013.
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Breno Viana / Embasa

Implantação de SAA para atender 
os povoados de Boa Vista e 

região, em Botuporã (Funcep)

R$ 1,9 milhão

Perfuração de poços 
para atender a sede 

e localidades de Areal 
e Barragem, em Rio 
do Pires (Próprios)

R$ 697 mil

Ampliação da produção 
do SIAA de Ibipitanga-

Açude (Sudene)

R$ 1,2 milhão

Implantação de rede 
distribuidora de água e 

ligações domiciliares para 
atender as comunidades 
de Tigre e Amansador, 
em Botuporã (Próprios)

R$ 73,4 mil

Ampliação do SIAA de Paramirim 
para atender a demanda das sedes de 
Paramirim e Tanque Novo (Próprios)

R$ 7 milhões
Complementação das obras do 
SES de Caturama (Próprios)

R$ 138,4 mil

Complementação 
das obras do SES de 
Botuporã (Codevasf)

R$ 278 mil

Perfuração de poço 
para atender a sede de 
Ibipitanga (Próprios)

 R$ 20,7 mil
Perfuração de poço para 
atender a sede de Rio 

do Pires (Próprios)

R$ 62,1 mil

Montagem e interligação 
de mais três novos poços 
ao SAA de Rio do Pires e 
aquisição de membranas 

para o sistema de 
dessalinização (Próprios)

R$ 446 mil 

2017 2018 2020 2021
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BACIA DO 
RIO GRANDE

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Angical 14.073 6.531 7.542

2 Baianópolis 13.850 3.482 10.368

3 Barreiras 137.427 123.741 13.686

4 Buritirama 19.600 7.905 11.695

5 Catolândia 2.612 967 1.645

6 Cotegipe 13.636 6.648 6.988

7 Cristópolis 13.280 3.133 10.147

8 Formosa do Rio Preto 22.528 13.647 8.881

9 Luis Eduardo Magalhães 60.105 54.881 5.224

10 Mansidão 12.592 4.782 7.810

11 Riachão das Neves 21.937 10.744 11.193

12 Santa Rita de Cássia 26.250 14.907 11.343

13 São Desidério 27.659 8.633 19.026

TOTAL 385.549 260.001 125.548
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A microrregião Bacia do Rio Grande, 
como seu próprio nome indica, está inseri-
da na bacia hidrográfica de mesmo nome 
e conta com vários afluentes (rios Preto, 
Branco, de Ondas, das Fêmeas, Alto Rio 
Grande, São Desidério e Tamanduá) de-
vido a um regime regular e abundante de 
chuvas e à topografia favorável ao afluxo 
de cursos d´água e à recarga de nascen-
tes. A farta disponibilidade de recursos 
hídricos não se limita aos mananciais de 
superfície, pois no território desta micror-
região também se encontra o Aquífero 
Urucuia, um manancial subterrâneo com 
água de excelente qualidade.
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ETA de Barreiras

Dos municípios que compõem esta microrre-
gião, apenas Buritirama e Santa Rita de Cássia 
são atendidos pelas respectivas prefeituras por 
meio de SAAE. A maior parte dos sistemas de 
abastecimento dos municípios atendidos pela 
Embasa, nessa microrregião, captam no Rio 
Grande ou em seus afluentes, sendo que ape-
nas Luís Eduardo Magalhães e o distrito de 
Roda Velha, em São Desidério, possuem SAAs 
que captam no Aquífero Urucuia.

Os investimentos realizados pela Embasa nes-
sa microrregião, entre 2009 e 2020, em abas-
tecimento de água, foram voltados para am-
pliação da capacidade dos SAAs para atender 

as sedes e localidades rurais dos municípios de 
Cotegipe, Formosa do Rio Preto, Mansidão e 
Cristópolis e implantação de SAAs para aten-
der a zona rural de São Desidério, Baianópolis, 
Mansidão e Riachão das Neves.

Nos municípios de Barreiras e Luís Eduardo 
Magalhães (LEM), cuja população urbana é 
significativamente superior à população rural, o 
volume de investimentos em abastecimento de 
água foi bem maior, chegando a um total da 
ordem de R$ 9 milhões em Barreiras e de R$ 
24 milhões em LEM.
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A Embasa também realizou muitos em-
preendimentos voltados à implantação e 
ampliação de SES para atender as sedes 
municipais de Barreiras e LEM, já que são 
cidades situadas na bacia do Rio grande, 
um dos principais afluentes da bacia do 
Rio São Francisco, outro importante ma-
nancial de abastecimento da Bahia, prin-
cipalmente para a região semiárida do 
quadrante norte-nordeste do estado.

Os recursos investidos em esgotamento sa-
nitário, em Barreiras, chegam a um total 
da ordem de R$ 217 milhões e, em Luís 
Eduardo Magalhães, a um total da ordem 
de R$ 14 milhões em melhorias e amplia-
ção dos pontos de acesso à rede pública 
coletora de esgoto, já que a implantação 
do SES ficou a cargo da Codevasf.

Há mais de 30 anos em 
Taguá, localidade situada 

no município de Cotegipe, a 
moradora Isabel da Rocha 

elogia a qualidade da água. 
“Antes, vinha sempre muito 
barrenta e suja. Não tinha 

tratamento. Agora é diferente. 
Olha só a água branquinha”. 
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Ampliação da produção do 
SAA de Cotegipe (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 453 mil

Melhorias e ampliação da rede 
distribuidora de água do SAA de Barreiras 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 138 mil

Implantação de 
adutora para 
interligação do 
Poço 3 ao SAA 
de Luís Eduardo 

Magalhães (Próprios)

R$ 163 mil

Melhorias no 
SES de Luís Eduardo 
Magalhães (Próprios)

R$ 337,5 mil

Implantação de rede 
distribuidora de água 

para atender a sede de 
Mansidão (Royalties)

R$ 309,1 mil

Implantação de SAA para 
atender as localidades de 

Buritis I e II, Nanica, Riachinho, 
Angélica Ayrese e Três Bocas, 
em Barreiras, e a localidade 
de Ponte do Val, em São 

Desidério (Próprios)

R$ 491,2 mil

Ampliação do SAA de 
Formosa do Rio Preto (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 494 mil

Ampliação da produção do SAA 
de Luís Eduardo Magalhães 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 710 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 

de Luís Eduardo 
Magalhães (Próprios)

R$ 479,2 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 

Cristópolis (Próprios)

R$ 52,4 mil

Acervo Embasa
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Implantação do SES de Barreiras 
(FGTS/PAC e Próprios)

R$ 74 milhões 

Melhorias no SES 
de Luís Eduardo 

Magalhães (Codevasf)

R$ 375 mil

Ampliação do acesso à rede coletora 
de esgoto e melhorias no SES de 

Luís Eduardo Magalhães (Próprios)

R$ 4,3 milhões

Perfuração de poços 
para atender a sede 

de Luís Eduardo 
Magalhães (Próprios)

R$ 837,1 mil

Extensão de rede distribuidora 
de água para atender o 
povoado de Aroeira, em 

Mansidão (Próprios)

R$ 404 mil

Implantação de SAA para 
atender os povoados de Pedra 
do Cal e Capim Grosso, em 
Riachão das Neves (Funcep)

R$ 386,1 mil
Ampliação do SAA de 

Barreiras (Benefício Redução 
75% IRPJ Sudene)

R$ 5 milhões
Implantação de rede 

distribuidora de água na 
localidade Loteamento 
Araçás, em Formosa 
do Rio Preto (Funcep)

R$ 173 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 

Cristópolis (Próprios)

R$ 45,3 mil

Ampliação do SES de Barreiras 
(FGTS/PAC e Próprios)

R$ 15,6 milhões

 Em 2017, a Cerb implantou, 
com recursos do Funcep, o SIAA 
Cotegipe-Cristópolis que capta 
água no rio Grande e, além de 
atender as sedes municipais 
de Cotegipe e Cristópolis, 
fornece água tratada também 
para localidades rurais desses 
municípios e de Angical. A 
Embasa opera esse SIAA.

Ampliação do SES de Barreiras 
(FGTS/PAC e Próprios)

R$ 28,3 milhões
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Hebert Regis / Embasa

Implantação de rede 
distribuidora de água para 

atender o povoado de 
Cabeceira, Bairro Mário 

Borges e Vitória, em 
Baianópolis (Próprios)

R$ 196,8 mil

Implantação de SAA para atender 
as localidades de Gameleira, 

Barrocão de Baixo, Barrocão de 
Cima, Bebedouro e Passagem 
Funda, em Barreiras (Funcep)

R$ 3 milhões
Perfuração de poços para atender 
a localidade Loteamento Jardim 

Oliveira, em Luís Eduardo 
Magalhães (Próprios)

R$ 1 milhão
Perfuração de poços 

para atender a 
localidade Loteamento 

Jardim Oliveira, 
em Luís Eduardo 

Magalhães (Próprios)

R$ 40,8 mil

Extensão de rede distribuidora 
de água para a tender 

os povoados de São José, 
Poço do Meio e Barreiro, 
em Mansidão (Funcep)

R$ 1,7 milhão

Implantação de SAA para atender 
o distrito Sítio do Rio Grande, 
em São Desidério (Funcep)

R$ 1,3 milhão

Melhorias e ampliação do SAA 
de Luís Eduardo Magalhães 

(OGU/PAC2 e Próprios)

R$ 21,09 milhões

Ampliação do acesso a rede 
coletora de esgoto em Luís 

Eduardo Magalhães (Próprios)

R$ 8,9 milhões

Ampliação do SES de 
Barreiras para ampliar o 
atendimento nos bairros 

Barreirinhas e Morada da 
Lua, em Barreiras (Próprios)

R$ 8,7 milhões

20202019 20212018
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BACIA DO 
VELHO CHICO

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Brejolândia 11.077 1.984 9.093

2 Brotas de Macaúbas 10.717 3.118 7.599

3 Canápolis 9.410 3.225 6.185

4 Ibotirama 25.424 19.501 5.923

5 Morpará 8.280 5.538 2.742

6 Muquém do São Francisco 10.272 1.283 8.989

7 Riacho de Santana 30.646 13.091 17.555

8 Santana 24.750 13.483 11.267

9 Serra Dourada 18.112 6.002 12.110

10 Tabocas do Brejo Velho 11.431 3.932 7.499

11 Wanderley 12.485 5.878 6.607

TOTAL DE ATENDIDOS 172.604 77.035 95.569

12 Barra 49.325 22.446 26.879
13 Bom Jesus da Lapa 63.480 43.099 20.381
14 Carinhanha 28.380 12.585 15.795
15 Cocos 18.153 8.572 9.581
16 Coribe 14.307 6.141 8.166
17 Correntina 31.249 12.604 18.645
18 Feira da Mata 6.184 3.243 2.941
19 Jaborandi 8.973 3.040 5.933
20 Oliveira dos Brejinhos 21.831 6.584 15.247
21 Paratinga 29.504 10.905 18.599
22 Santa Maria da Vitória 40.309 23.816 16.493
23 São Felix do Coribe 13.048 10.587 2.461
24 Serra do Ramalho 31.638 6.274 25.364
25 Sítio do Mato 12.050 6.866 5.184

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 368.431 176.762 191.669
TOTAL 541.035 253.797 287.238

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

12.485 5.878 6.607

ENDIDOS 172.604 77.035 95.569

49.325 22.446 26.879
Lapa 63.480 43.099 20.381

28.380 12.585 15.795
18.153 8.572 9.581
14.307 6.141 8.166
31.249 12.604 18.645

a 6.184 3.243 2.941
8.973 3.040 5.933

Brejinhos 21.831 6.584 15.247
29.504 10.905 18.599

da Vitória 40.309 23.816 16.493
Coribe 13.048 10.587 2.461

malho 31.638 6.274 25.364
12.050 6.866 5.184

ATENDIDOS 368.431 176.762 191.669
L 541.035 253.797 287.238
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Reservatório 
elevado 

de Porto Novo 
em Santana
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atende 11 dos 25 municípios que inte-
gram essa microrregião de saneamen-
to básico que apresenta clima seco e 
disponibilidade de mananciais da ba-
cia do rio São Francisco, sendo que al-
guns municípios são ribeirinhos e outros 
se encontram a uma distância maior 
dos rios dessa bacia hidrográfica.

Nesta região, a Embasa opera o ex-
tenso SIAA de Santana que capta no 
rio Corrente e abastece Santana, Ca-
nápolis, Tabocas do Brejo Velho, Bre-
jolândia e Serra Dourada, municípios 
com uma prevalência de população ru-
ral (exceção do município de Santana) 
cuja principal atividade econômica é 
a agricultura familiar. Por não estarem 
situados às margens de nenhum rio da 
bacia do São Francisco, dependem de 
uma infraestrutura extensa, como a do 
SIAA de Santana, para abastecer sua 
população com água tratada de qua-
lidade e favorecer seu desenvolvimen-
to econômico.

Já os municípios de Ibotirama, Morporá, 
Muquém do São Francisco e Wanderley, 
por estarem mais próximos do rio São 
Francisco, são abastecidos por SAAs 
que captam neste manancial. Riacho de 
Santana não está próximo do rio São 
Francisco, mas graças a uma barragem 
e infraestrutura de captação, tratamen-
to e distribuição construídas pela Em-
basa, é atendido por um SAA que foi 
entregue, em 2021, pela Prefeitura para 
a operação da Embasa. Em Brotas de 
Macaúbas, outro que não é ribeirinho, o 
SAA capta em poço e numa nascente 
para abastecer a população.
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Moradora do povoado de 
Itapira, no município de 

Wanderley, a dona de casa 
Agda Pereira Lima ficou feliz 

com a chegada da água 
tratada, que significa mais 
saúde e qualidade de vida 
para a sua família. “A água 
é mais gostosa para beber e 
tomar banho. A gente sente a 
diferença da água salgada”.

mai
2015

ETA de Riacho de 
Santana
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Como se pode observar na cronologia, a Emba-
sa investiu na implantação do SIAA de Santana 
e, posteriormente, em melhorias e na ampliação 
da capilaridade e capacidade do sistema para 
abastecer mais povoados dos municípios atendi-
dos. Nos municípios ribeirinhos, manteve o foco de 
ampliar a capacidade dos sistemas para atender 
mais povoados. Nos municípios com escassez hí-
drica, construiu uma barragem e a infraestrutu-
ra necessária para dotar o SAA de Riacho de 
Santana de capacidade para abastecer todo o 
município e perfurou poços para atender Brotas 
de Macaúbas. Vale ressaltar que, entre 2017 e 
2018, uma severa estiagem baixou a níveis críti-
cos a barragem de Riacho de Santana e, para 
enfrentar a estiagem e manter o abastecimento 
da população, a Embasa perfurou vários poços 
no município.

Em Santa Maria da Vitória, um município que 
não faz parte da área de atuação da Embasa, a 
empresa implantou um SES para atender a sede 
municipal, com recursos federais, e entregou para 
a Prefeitura operar.

74 •  Embasa: Trabalho que Melhora a Vida das Pessoas



20132011201020092008

Acervo Embasa

Implantação de SAA para 
atender a sede de Brejolândia 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 18 mil

Ampliação do SIAA de 
Santana para atender 
as localidades de Cedro 
2 (Brejolândia), Juazeiro 
(Canápolis), Colônia 

(Santana), Veredinha, Poço 
do Juá, Canafístola, Baixa 
Verde, Várzea de Baixo 
e Ponta DÁ́gua (Serra 

Dourada), Bairro Taboquinha, 
Rua 7 de Setembro, Praça 

Mãe França, Rua 2 de 
Julho, Rua Junca, Bairro Alto 
e Parque Olaria (Tabocas 
do Brejo Velho) (Próprios)

R$ 718 mil

Implantação de 
SAA para atender a 
localidade de Xixa, em 
Ibotirama (Próprios)

R$ 106 mil

Implantação do SES de Santa 
Maria da Vitória (Pró-Saneamento)

R$ 6 milhões

Complementação e 
melhorias no SES da sede 
de Canápolis (Codevasf)

R$ 79,3 mil
Complementação e 

melhorias no SES da sede 
de Ibotirama (Codevasf)

R$ 118 mil

Complementação e melhorias 
no SES da sede de Muquém 
do São Francisco (Codevasf)

R$ 80 mil

Implantação do SIAA de Santana para 
atender as sedes de Santana, Brejolândia, 

Canápolis, Serra Dourada e Tabocas 
do Brejo Velho (Bird/JBIC/Proágua)

R$ 39,3 milhões
Construção de barragem e implantação 
de adutora para ampliar a cobertura de 
abastecimento de água do município de 

Riacho de Santana (FGTS/Pró-Saneamento 
Governo do Estado/Royalties e Próprios)

R$ 12,2 milhões
Perfuração de poços para atender a 

sede de Brotas de Macaúbas (Próprios)

R$ 28,7 mil

 A Embasa implantou esse SES, 
mas não atende o município. Quem 
opera o sistema é a prefeitura.
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Implantação de ligações 
intradomiciliares no SES da sede 

municipal de Ibotirama (Codevasf)

R$ 2,5 milhões
Implantação de ligações intradomiciliares 
no SES da sede municipal de Muquém 

do São Francisco (Codevasf)

R$ 152,2 mil

Perfuração de poços para 
atender a sede de Brotas 
de Macaúbas (Próprios)

R$ 26,3 mil

Ampliação do SIAA de Santana 
para melhorar o abastecimento de 

água na sede de Santana (Próprios)

R$ 615 mil

Implantação de SAA para 
atender o povoado de Santo 

Antônio, em Canápolis (Funcep)

R$ 873 mil

Implantação de SAA para 
atender os povoados de Alagoas, 

Várzea do Mourão, Caraíbas, 
Jacaré e Porto Certo, no 

município de Santana (Funcep)

R$ 962 mil

Implantação de SAA para atender os 
povoados de Traíra, morrinhos e Lagoa 
da Onça, em Serra Dourada (Funcep)

R$ 2,5 milhões

Implantação de SAA para atender o povoado 
de Serrolância, em Brejolândia (Funcep)

R$ 219 mil

Implantação de SAA 
para atender os 

povoados de Barreiros 
e Lagoa de Dentro, 

em Santana (Funcep)

R$ 441,5 mil

Perfuração de poços para atender a 
sede de Brotas de Macaúbas (Próprios)

R$ 48,8 mil
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Patrick Alves / Embasa

Extensão de rede distribuidora de 
água e implantação de ligação de 
água para atender o povoado de 
Picada, em Canápolis (Próprios)

R$ 264,5 mil Implantação de rede 
distribuidora e ligações 
de água para atender 
o povoado de Olhos 
DÁ́gua do Cedro, 

em Tabocas do Brejo 
Velho (Próprios)

R$ 310,4 mil

Implantação do SAA de 
Morpará (OGU/Funasa/

PAC2 e Próprios)

R$ 4,4 milhões

Ampliação dos pontos de acesso 
à rede pública coletora de 

esgoto nas sedes de Barreiras, 
Ibotirama e Canápolis (Sudene)

R$ 3,8 milhões

Melhoria e ampliação do 
SAA de Riacho de Santana 

(FGTS/PAC2 e Próprios)

R$ 9,8 milhões

Implantação de ligações 
intradomiciliares de esgoto 

na sede municipal de 
Canápolis (Codevasf)

R$ 437,3 mil

Ampliação do SES de 
Ibotirama (Próprios)

R$ 1,3 milhão

Complementação e melhorias no 
SES da sede de Santa Maria da Vitória 

(FGTS/Pró-Saneamento e Governo do Estado)

R$ 4,7 milhões

Perfuração de Poços para 
atender a sede de Riacho 

de Santana (Próprios)

R$ 235 mil
 Devido à uma severa estiagem na 
região, a barragem de Riacho de 
Santana secou e, por isso, foi preciso 
perfurar poços para abastecer o 
município de forma emergencial.

 A Embasa não atende este município, 
mas foi responsável pelas obras 
de complementação no SES.

202120192018
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CHAPADA 
DIAMANTINA

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Andaraí 13,960 7,773 6,187

2 Barra da Estiva 21,187 10,404 10,783

3 Boninal 13,695 4,607 9,088

4 Bonito 14,834 6,232 8,602

5 Ibicoara 17,282 10,961 6,321

6 Ibiquera 4,866 2,461 2,405

7 Ibitiara 15,508 3,437 12,071

8 Iramaia 11,990 5,404 6,586

9 Iraquara 22,601 6,757 15,844

10 Itaeté 14,924 6,209 8,715

11 Jussiape 8,031 3,068 4,963

12 Lençóis 10,368 8,037 2,331

13 Marcionílio Souza 10,500 5,312 5,188

14 Morro do Chapéu 35,164 20,267 14,897

15 Nova Redenção 8,034 5,237 2,797

16 Novo Horizonte 10,673 3,505 7,168

17 Palmeiras 8,410 5,239 3,171

18 Rio de Contas 13,007 6,309 6,698

19 Seabra 41,798 20,277 21,521

20 Utinga 18,173 12,810 5,363

21 Wagner 8,983 6,482 2,501

TOTAL DE ATENDIDOS 323.988 160.788 163.200

22 Abaíra 8,316 3,736 4,580
23 Mucugê 10,545 4,180 6,365
24 Piatã 17,982 7,612 10,370

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 36.843 15.528 21.315
TOTAL 360.831 176.316 184.515

0,500 5,312 5,188

35,164 20,267 14,897

8,034 5,237 2,797

0,673 3,505 7,168

8,410 5,239 3,171

3,007 6,309 6,698

41,798 20,277 21,521

18,173 12,810 5,363

8,983 6,482 2,501

3.988 160.788 163.200

8,316 3,736 4,580
0,545 4,180 6,365
7,982 7,612 10,370

6.843 15.528 21.315
60.831 176.316 184.515
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Essa microrregião de saneamento básico 
composta pelos 24 municípios que integram a 
região Chapada Diamantina está situada no 
centro da Bahia e na área onde nascem qua-
se todos os rios que integram as bacias hidro-
gráficas do Paraguaçu, Jacuípe e Rio de Con-
tas. Esta região abriga as maiores altitudes 
do Nordeste brasileiro (Picos do Barbado, do 
Itobira e das Almas) e, por isso, apresenta 
clima tropical de altitude caracterizado por 
primaveras e verões úmidos, com temperatu-
ra amena e chuvas regulares, por receber as 
massas oceânicas, e outonos e invernos secos.

Captação do
SIAA Palmeiras 
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As atividades econômicas que se desenvol-
vem na Chapada Diamantina são o turis-
mo, agricultura diversificada, com destaque 
para o cultivo e beneficiamento do café, e 
pecuária com a criação de bovinos. A Em-
basa atua em 21 dos 24 municípios desta 
microrregião e, no período 2007-2020, in-
vestiu recursos que chegam a R$ 1,1 milhão 
em perfuração de poços para garantir a 
continuidade do abastecimento em Seabra, 
principalmente durante a severa estiagem 
que atingiu o estado da Bahia entre 2011 
e 2014, e também ampliar o atendimento 
para as localidades rurais. Em 2021, mais 
R$ 2 milhões estão sendo investidos para 
montar um grande sistema produtor de 
água tratada na localidade de Veredinha 

para atender o município de Seabra.

Morro do Chapéu e Iraquara, assim como 
Seabra, são os municípios mais populosos 
desta microrregião e são abastecidos por 
poços tubulares. A Embasa investiu na per-
furação de mais poços para a sede e lo-
calidades rurais desses dois municípios. Em 
Morro do Chapéu, a Embasa ligou os imó-
veis da sede municipal ao SES construído 
pela Codevasf e construiu banheiros em 
imóveis situados em bairros de baixa renda, 
garantindo assim a coleta e tratamento de 
esgoto nesta parte do município e dando 
dignidade a pessoas que nunca tinham pos-
suído um banheiro com vaso sanitário, pia e 
chuveiro no domicílio.
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Maria Astrogilda Martins co-
memorou a chegada da água 
no bairro de Caixa D’Água, 

em Seabra. “Foi muito bom a 
água da Embasa chegar na 
nossa comunidade. Eu elogio 
a responsabilidade, porque 

ela entrega um calendário de 
distribuição que permite a gente 
já saber o dia que tem água e 
o dia que não tem. E a água 
chega muito forte, muito boa, 
então dá tempo pra gente se 
organizar. Então, por isso a 
Embasa está de parabéns.
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A ampliação de estruturas e da capacidade de 
produção dos SAAs para atender a demanda 
existente e elevar a cobertura de atendimen-
to nos municípios de Palmeiras, Rio de Contas, 
Ibicoara, Itaetê, Iramaia, Andaraí, Marcionílio 
Souza, Ibitiara e Utinga também foi o objetivo 
de vários investimentos realizados nesse perío-
do caracterizado pelo crescimento da ocupa-
ção urbana, com surgimento de novos bairros 
nas sedes de municípios do interior baiano e 
por programas de habitação popular promovi-
dos pelo Governo Federal.

Vale destacar que localidades situadas fora 
das sedes municipais de importância para a 
economia desta microrregião receberam SAAs 
ou rede distribuidora e passaram a ter acesso a 
água tratada canalizada, como Igatu, em An-
daraí, e localidades rurais de Bonito, Ibitiara e 
Marcionílio Souza.

No acesso a coleta e tratamento de esgoto, a 
Embasa investiu na implantação de SESs em 
Rio de Contas e Palmeiras, assim como na am-
pliação e melhorias no SES de Lençóis.

SES de Morro do 
Chapéu
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Fernando Gonçalves / Embasa

Implantação de SAA para 
abastecer a localidade de 

Igatu, em Andaraí (Funasa)

R$ 793,1 mil
Ampliação da produção 
do SAA de Morro do 
Chapéu para melhorar 
abastecimento na sede 
municipal (Governo do 

Estado e Próprios)

R$ 72 mil

Implantação do SES de Palmeiras 
(FGTS/Pró-Saneamento e 

Governo do Estado)

R$ 3,9 milhões

Melhorias produção de água do SSA 
que abastece a sede de Marcionílio 

Souza (Governo do Estado e Próprios)

R$ 80 mil

Ampliação da 
produção de água 
do SAA de Andaraí 

para atender 
demanda da sede 
municipal (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 106 mil

Ampliação da produção do 
SAA de Seabra para melhorar 

abastecimento na sede municipal 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 630 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Ibitiara (Próprios)

R$ 13,4 mil

Perfuração de poços para 
aumentar produção do SAA 

que abastece a sede de Morro 
do Chapéu (Próprios)

R$ 34,3 mil
Perfuração de poços para o 
SAA que abastece a sede 

de Seabra (Próprios)

R$ 50,3 mil
Perfuração de Poços para atender 

a localidade de Fedegoso, em 
Morro do Chapéu (Próprios)

R$ 20,2 mil

Perfuração de poços para abastecer 
a localidade de Fedegoso, em 
Morro do Chapéu (Próprios)

R$ 25,4 mil
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Ampliação da produção do SAA 
que abastece a sede de Utinga 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 200 mil

Ampliação da capacidade 
de produção do SAA 
de Itaetê (Royalties)

R$ 418,8 mil

Ampliação do SAA de Ibicoara 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 1,2 milhão
Perfuração de poços para 
abastecer as localidades 
de Olhos DÁ́gua do 

Cruzeiro I, II, III, IV, V e VI, 
em Iramaia (Próprios)

R$ 91 mil

Perfuração de poços para abastecer a 
sede e as localidades de Iraporanga e 
Riacho do Mel, em Iraquara (Próprios)

R$ 170 mil

Perfuração de poços para 
abastecer a sede de Morro 

do Chapéu (Próprios)

R$ 101,6 mil

Perfuração de poços 
para abastecer a sede 
de Seabra (Próprios)

R$ 22,3 mil

Perfuração de poços 
para abastecer a sede 
de Ibitiara (Próprios)

R$ 46,5 mil

Perfuração de poços 
para abastecer a sede 
de Lençóis (Próprios)

R$ 75,4 mil
Perfuração de poços 

para abastecer a sede 
de Palmeiras (Próprios)

R$ 51,2 mil

201220112010

Implantação do SES de Rio de 
Contas (FGTS/Pró-Saneamento 

e Governo do Estado)

R$ 6,4 milhões

Ampliação do SAA que abastece 
a sede de Palmeiras (FGTS/Pró-

Saneamento e Governo do Estado)

R$ 1,8 milhão
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Jorge Santos / Embasa

Perfuração de poços para abastecer 
a sede e as localidades Baraúnas I, II, 

IV, V e VI, em Seabra (Próprios)

R$ 250,5 mil

Perfuração de poços 
para abastecer a sede 
de Seabra (Próprios)

R$ 55 mil

Ampliação da produção do 
SAA de Iramaia (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 878 mil
Implantação de SAA 
em Ibiquera (Próprios)

R$ 199,5 mil
Implantação de SAA 

para abastecer as 
localidades de Mata 
Hipólito II e III, em 
Ibitiara (Próprios)

R$ 38 mil

Perfuração de poços para abastecer 
a sede de Seabra (Próprios)

R$ 172,6 mil

Perfuração de Poços para 
abastecer a sede de Morro 

do Chapéu (Próprios)

R$ 25,5 mil

Perfuração de poços 
para abastecer a sede 
de Seabra (Próprios)

R$ 53,1 mil

Ampliação do SAA de Rio 
de Contas e implantação de 
adutora de água tratada de 
Rio de Contas ao povoado 
de Marcolino Moura, em 
Rio de Contas (Benefício 

Redução 75% IRPJ Sudene)

R$ 2,1 milhões

Implantação de SAA para 
atender o Assentamento 

Caxá, em Marcionílio 
Souza (Funcep)

R$ 578,9 mil

Perfuração de poços 
para abastecer a sede 
de Bonito (Próprios)

R$ 70 mil

2016201520142013
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Perfuração de poços 
para abastecer a sede 
de Palmeiras (Próprios)

R$ 106,7 mil

Complementação 
da ampliação do 
SIAA de Iramaia-
Rumo (Sudene)

R$ 340 mil

Ampliação da produção do SAA 
de Seabra com a instalação do 

Poço Campestre e implantação de 
adutora de água bruta (Próprios)

R$ 435 mil

Perfuração de poços para 
abastecer a localidade de Riacho 
do Brejo 3, em Seabra (Próprios)

R$ 35,8 mil

Perfuração de poços 
para abastecer a sede 
de Ibitiara (Próprios)

R$ 40,4 mil

Perfuração de poços 
para abastecer a sede 
de Bonito (Próprios)

R$ 52,4 mil

Perfuração de poços 
para abastecer 
a sede de Novo 

Horizonte (Próprios)

R$ 27,3 mil

Implantação de ligações intradomiciliares no 
SES da sede de Morro do Chapéu (Codevasf)

R$ 6,4 milhões

Implantação de SAA para 
atender os povoados de Catuaba, 
Catuabinha, Alto Bonito e Lagoa 

do Alívio, em Bonito (Funcep)

R$ 1,79 milhão

Melhorias no SES de Lençóis (Próprios)

R$ 210,6 mil
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Mateus Pereira / Governo da Bahia

Perfuração de poços para 
abastecer as localidades 

Laranjeiras, Veredinha e Laranjeiras 
1A, em Seabra (Próprios)

R$ 69,1 mil

Perfuração de poços para 
atender a sede e as localidade 
de Fedegoso e Fazenda Pó Só, 
em Morro do Chapéu (Próprios)

R$ 56,3 mil

Perfuração de poços 
para abastecer a sede 
de Bonito (Próprios)

R$ 49,6 mil

Perfuração de poços para abastecer 
as localidades de Veredinha-
Fazenda Santo Antônio I, 

Veredinha-Fazenda Santo Antônio 
II, Laranjeiras 8-A e Fazenda Santo 

Antônio, em Seabra (Próprios)

R$ 158,6 mil

Ampliação do SAA da 
localidade de Catuaba, 

em Bonito (Funcep)

R$ 206,1 mil

Ampliação do SAA de Utinga 
(OGU/Funasa/PAC2, Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 4 milhões

Implantação do Sistema 
Produtor de Veredinha para o 

SAA de Seabra (Próprios)

R$ 2 milhões

Implantação de redes 
coletoras e ramais domiciliares 

no Bairro Sossego, em Rio 
de Contas (Próprios)

R$ 94,4 mil

Implantação de SAA para 
abastecer os conjuntos 

habitacionais do Projeto Minha 
Casa Minha Vida I e II, o bairro 
Adjacente e as ruas do Fogo e 
Alecrim, em Ibitiara (Próprios)

R$ 227,1 mil

2021202020192018
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EXTREMO
SUL

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Alcobaça 21.271 11.085 10.186

2 Belmonte 21.798 11.420 10.378

3 Caravelas 21.414 11.309 10.105

4 Eunápolis 100.196 93.413 6.783

5 Guaratinga 22.165 10.425 11.740

6 Ibirapuã 7.956 4.532 3.424

7 Itabela 28.390 21.384 7.006

8 Itagimirim 7.110 5.649 1.461

9 Itamarajú 63.069 49.785 13.284

10 Itanhém 20.216 14.206 6.010

11 Itapebi 10.495 8.268 2.227

12 Jucuruçu 10.290 2.292 7.998

13 Lajedão 3.733 2.076 1.657

14 Medeiros Neto 21.560 17.064 4.496

15 Mucuri 36.026 27.492 8.534

16 Nova Viçosa 38.556 33.526 5.030

17 Porto Seguro 126.929 104.078 22.851

18 Prado 27.627 15.474 12.153

19 Santa Cruz de Cabrália 26.264 19.002 7.262

20 Teixeira de Freitas 138.341 129.263 9.078

21 Vereda 6.800 1.379 5.421

TOTAL 760.206 593.122 167.084

1

3

2

4

6

7

8

9

10

15

17

11

19

12

21

14

13

16

20

18

5

86 •  Embasa: Trabalho que Melhora a Vida das Pessoas



Microrregião com população urbana prati-
camente quatro vezes maior do que a po-
pulação rural e cuja economia gira em tor-
no do turismo, nos municípios do litoral, na 
produção de celulose e papel e produção de 
derivados de frutas como geleias, néctares e 
concentrados, em Eunápolis, extração mineral 
de mármore e granito, em Teixeira de Freitas, 
retífica de máquinas, em Mucuri, e, em outros 
municípios, a predominância da pecuária bo-
vina e do cultivo de mamão, abacaxi, cacau, 
coco da Bahia, café, cana-de-açucar, man-
dioca e, principalmente, eucalipto. Os muni-
cípios mais populosos que funcionam como 
polos de comércio e serviços são Teixeira de 
Freitas, Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju.

A demanda por água nesta microrregião é 
alta, pois é a segunda região da Bahia em 
atração de investimentos. A disponibilidade de 
recursos hídricos também é avantajada, pois 
vários rios e córregos afluem em seu território 

em direção a bacias que deságuam no mar, 
muitos vindos de nascentes que ficam no es-
tado de Minas Gerais, e as peculiaridades do 
solo promovem a existência de água subterrâ-
nea de boa qualidade em profundidade rasa.

Os afluentes da bacia hidrográfica também 
conhecida por bacia do Extremo Sul são 
os principais mananciais de abastecimento 
utilizados pela Embasa para abastecer a 
maior parte dos municípios desta microrre-
gião. No entanto, as águas subterrâneas são 
utilizadas como alternativa para abastecer 
algumas localidades ou sedes municipais. 
Entre 2015 e 2017, o extremo sul da Bahia 
vivenciou uma estiagem atípica que secou a 
maioria dos córregos e rios utilizados como 
mananciais de abastecimento. Diante de um 
colapso no abastecimento, a Embasa perfu-
rou vários poços para garantir a continuida-
de do fornecimento de água e introduziu o 
racionamento na distribuição.
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Dos investimentos realizados pela Embasa nesta 
microrregião, vale destacar a ampliação de SAAs 
ou da produção de água dos SAAs de municípios 
que demandam muita água para sustentar a ca-
deia econômica do turismo, como Porto Seguro, 
incluindo os distritos de Arraial D´Ajuda, Trancoso 
e Vera Cruz; Prado, Santa Cruz Cabrália e Ca-
ravelas, ou de municípios que apresentaram cres-
cimento da atividade econômica e da ocupação 
urbana, com o surgimento de novos bairros ou 
crescimento de povoados, como Eunápolis, Tei-
xeira de Freitas, Ibirapuã, Mucuri, Itapebi, Nova 
Viçosa, Itagimirim, Itanhém, Belmonte e Alcobaça.

Nos municípios de Vereda, Medeiros Neto e La-
jedão, a Embasa investiu em perfuração de poços 
para aumentar a oferta nas sedes municipais e o 
distrito de Itupeva, em Medeiros Neto.

Em esgotamento sanitário, a Embasa avançou 
nas melhorias e ampliação do SES de Porto Se-
guro e do distrito de Itabatan, em Mucuri, e na 
implantação de SES e sucessivas ampliações do 
acesso à rede coletora nas sedes de Teixeira de 
Freitas, Mucuri, Itamaraju e Caravelas.

Para Maria Cristiane Freitas, 
sua volta para o povoado 

de Santo Antônio, em Santa 
Cruz Cabrália, ocorreu numa 
época muito boa. “Eu morei 
aqui quando tinha 16 anos 
e lembro que a água era 

escassa e de má qualidade. 
A gente sempre ia buscar 
água no brejo, que era até 
mais limpa. Voltei pra cá 
há nove meses e vejo que, 
agora, a água chega todos 
os dias e com qualidade”.

abr
2021
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Reservatório 
elevado em 
Alcobaça
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Marcio Bonfim / Embasa

201020092008

Ampliação da 
ETA, melhorias 

na captação e em 
estação elevatória do 
SAA de Eunápolis 

(Governo do Estado 
e Próprios)

R$ 438 mil

Ampliação do SAA 
de Prado (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 89 mil

Melhorias em estação de 
bombeamento, ampliação 
e substituição de trechos 
da rede distribuidora de 
água no SAA de Teixeira 
de Freitas (Governo do 

Estado e Próprios)

R$ 80 mil Ampliação da ETA 
de Ibirapuã (Governo 
do Estado e Próprios)

R$ 79 mil

Perfuração de poços para 
atender Arraial DÁjuda, em 

Porto Seguro (Próprios)

R$ 149,1 mil

Perfuração de poços e ampliação 
das estruturas da ETA de 
Trancoso, em Porto Seguro 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 257,2 mil

Perfuração de poços para atender 
a sede de Alcobaça (Próprios)

R$ 143,1 mil

Perfuração de poços para atender 
a sede de Caravelas (Próprios)

R$ 150,2 mil

Perfuração de poços para atender 
a sede de Lajedão (Próprios)

R$ 101,8 mil

Ampliação da adutora de 
água tratada do SAA de 
Nova Viçosa (Governo 
do Estado e Próprios)

R$ 682 mil
Ampliação do SAA da sede 
de Porto Seguro (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 349 mil

Ampliação da produção de água do SAA 
de Itapebi (Governo do Estado e Próprios)

R$ 230 mil

Ampliação e substituição 
de rede distribuidora do 

SAA de Mucuri (Governo 
do Estado e Próprios)

R$ 73 mil
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201220112010

Perfuração de poços 
para atender o 

distrito de Arraial 
DÁjuda (Próprios)

R$ 172,4 mil
Ampliação do SES de Porto 

Seguro (OGU/PAC e Próprios)

R$ 13,6 milhões

Implantação do 
SES de Itamaraju 

(1ª e 2ª etapas) (BNDES/
OGU/PAC e Próprios)

R$ 33,7 milhões

Perfuração de 
poços para atender 

localidades da sede de 
Porto Seguro (Próprios)

R$ 354 mil

Perfuração de 
poços para atender 

a localidade de 
Rancho Alegre, 
em Caravelas 

(Próprios)

R$ 84 mil

Perfuração de 
poços para atender 

a localidade de 
Taquarinha 3, em 
Mucuri (Próprios)

R$ 47,1 mil

Perfuração de poços 
para atender Arraial 
DÁjuda, em Porto 
Seguro (Próprios)

R$ 366,7 mil

Perfuração de poços para atender 
a sede e a localidade de Itupeva, 

em Medeiros Neto (Próprios)

R$ 60,2 milPerfuração de 
poços para atender 
Trancoso (Próprios)

R$ 360,1 mil

Perfuração de poços para 
atender localidades da sede 
de Porto Seguro (Próprios)

R$ 143,7 mil
Melhorias no SAA de 
Monte Pascoal, em 
Itabela (Próprios)

R$ 302,4 mil

Ampliação do SAA 
de Eunápolis (OGU/

PAC e Próprios)

R$ 15,5 milhões

Melhorias e ampliação do 
SAA de Itanhém (Próprios)

R$ 427,4 mil

Ampliação da 
ETA do SAA de 

Itagimirim (Próprios)

R$ 182,5 mil
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Severino Neto / Embasa

Ampliação do acesso a rede 
coletora de esgoto no bairro 
Novo Arraial, em Arraial 

Dájuda, Porto Seguro (Próprios)

R$ 124 mil
Implantação do SES de 

Teixeira de Freitas (etapa 2) 
(FGTS/PAC e Próprios)

R$ 74,3 milhões

Implantação do SES de 
Teixeira de Freitas (etapa 1) 

(OGU/PAC e Próprios)

R$ 10,8 milhões

Implantação do 
SES da sede Mucuri (FGTS/Pró-

Saneamento e Governo do Estado)

R$ 14 milhões

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações de 
água no bairro Geraldão, em 
Santa Cruz Cabrália (Próprios)

R$ 277,7 mil

Melhorias e ampliação 
de estruturas de 

adução, reservação, 
bombeamento e 

distribuição no SAA de 
Alcobaça (Próprios)

R$ 80 mil

Melhorias e 
ampliação da 

ETA do SAA de 
Belmonte (Próprios)

R$ 120 mil

Montagem de dois novos 
poços e implantação 

das respectivas 
adutoras e estação de 
bombeamento no SAA 
que atende a sede de 
Lajedão (Próprios)

R$ 85,7 mil

Implantação de novas 
unidades de tratamento na 
ETA do SAA de Trancoso, 
em Porto Seguro (Próprios)

R$ 921,2 mil 

Melhorias e ampliação das 
estruturas da ETA do SAA que 
atende o distrito de Vera Cruz, 
em Porto Seguro (Próprios)

R$ 431,4 mil

Implantação de SAA 
para atender a localidade 

de Rancho Alegre, em 
Caravelas (Próprios)

R$ 562,1 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade de Barra de 
Caravelas, em Caravelas (Próprios)

R$ 397,4 mil

Perfuração de 
poços para atender 
a sede de Nova 
Viçosa (Próprios)

R$ 241,5 mil

201520142013
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20162015

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Ibirapuã (Próprios)

R$ 38,2 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede e o 
distrito de Trancoso, em 
Porto Seguro (Próprios)

R$ 558,2 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede e a 
localidade de Itabatan II, 

em Mucuri (Próprios)

R$ 383,8 mil

Perfuração de poços para 
atender o distrito de Cachoeira 

do Mato e a localidade de 
Santo Antônio de Barcelona, 

em Teixeira de Freitas (Próprios)

R$ 82,5 mil

Perfuração de poços para atender 
a sede de Alcobaça (Próprios)

R$ 549 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Ibirapuã (Próprios)

R$ 109 mil

Perfuração de poços 
para atender a 

sede de Guaratinga 
(Próprios)

R$ 70,5 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Ibirapuã (Próprios)

R$ 68 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Lajedão (Próprios)

R$ 101,2 mil

Implantação do 
SES de Caravelas 

(BNDES/PAC2 e Próprios)

R$ 18,7 milhões

Perfuração de poços para atender 
a localidade de Itupeva 2, em 

Medeiros Neto (Próprios)

R$ 26,2 mil

Perfuração de poços 
para atender a 

localidade de Itabatan, 
em Mucuri (Próprios)

R$ 143,7 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade 

de Posto da Mata, em 
Nova Viçosa (Próprios)

R$ 65,1 mil
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Domitila Batista / Embasa

Perfuração de poços para 
atender a localidade 

de Itupeva e a sede de 
Medeiros Neto (Próprios)

R$ 51,2 mil

Implantação de redes adutora e 
distribuidora de água para atender 
os bairros Nacional e Vista Alegre, 
em Eunápolis (Governo do Estado)

R$ 825,6 mil

Implantação de SAA para 
atender a localidade de 

Coqueiros, em Jucuruçu (Funcep)

R$ 578,1 mil
Implantação de rede 

distribuidora e de ligações de 
água na localidade de Novo 

Horizonte, em Itanhém (Próprios)

R$ 100,2 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 

Itagimirim (Próprios)

R$ 86,5 mil

Melhoria e ampliação 
do SAA de Teixeira 
de Freitas (Sudene)

R$ 2,2 milhões

Melhorias e ampliação nas 
estruturas do SES de Porto 
Seguro (Sudene e Próprios)

R$ 4,7 milhões

Ampliação do SES 
de Itabatan, em 
Mucuri (Próprios)

R$ 1 milhão

Melhorias na ETE de 
Arraial DÁjuda, em 

Porto Seguro (Próprios)

R$ 290 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Itanhém (Próprios)

R$ 134 mil

Perfuração de poços 
para atender a 

localidade de Itabatan, 
em Mucuri (Próprios)

R$ 167 mil
Perfuração de poços 

para atender a sede de 
Nova Viçosa (Próprios)

R$ 429 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Lajedão (Próprios)

R$ 40 mil

20182017
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202020192018

Ampliação do acesso à rede coletora 
do SES de Teixeira de Freitas (Sudene)

R$ 2,6 milhões

Ampliação do acesso à rede coletora do 
SES de Teixeira de Freitas (Próprios)

R$ 4,7 milhões

Perfuração de poços 
para atender o distrito 
de Arraial DÁjuda, em 
Porto Seguro (Próprios)

R$ 330,7 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Mucuri (Próprios)

R$ 766,2 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Lajedão (Próprios)

R$ 87,2 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade de Santo 

Antônio de Barcelona, em 
Teixeira de Freitas (Próprias)

R$ 49,3 mil
Perfuração de poços para 
atender a sede de Porto 

Seguro (Próprios)

R$ 36 mil

Implantação de rede distribuidora 
e de ligações de água nos bairros 
de Santa Edwiges e Tangerina, 

em Eunápolis (Próprios)

R$ 117,2 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 

de água nos bairros 
Cidade Nova e Nova 
Era, na localidade de 
Itabatan (Próprios)

R$ 146,8 mil

Implantação de rede distribuidora e 
de ligações de água no bairro Nova 

Esperança, no distrito de Santo Antônio, 
em Santa Cruz Cabrália (Próprios)

R$ 213,2 mil

Implantação de rede distribuidora e 
de ligações de água no bairro Vista 
da Pedra, em Itamaraju (Próprios)

R$ 407 mil
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Manu Dias / Governo da Bahia

Perfuração de poços para atender 
a sede de Vereda (Próprios)

R$ 105,2 mil

Implantação de rede distribuidora e 
de ligações de água para atender 
o bairro Rosa Luxemburgo, em 
Teixeira de Freitas (Próprios)

R$ 268 mil

Melhorias e ampliação das ETAs 
de Arraial DÁjuda e da sede 
de Porto Seguro (Próprios)

R$ 1,6 milhão

Melhorias e ampliação 
da ETA do SAA de 

Teixeira de Freitas (Próprios)

R$ 1,1 milhão

Implantação de SAA para 
atender o povoado de 

Mundo Novo, em Eunápolis 
(Funcep e Próprios)

R$ 245 mil

Substituição de trecho da tubulação 
de recalque da estação elevatória nº 5 
do SES de Arraial D’Ajuda (Próprios)

R$ 148 mil

Substituição da tubulação 
de recalque da estação 

elevatória nº6 do SES da sede 
de Porto Seguro (Próprios)

R$ 59,4 mil

Melhorias e 
adequações da 

estação elevatória 
G do SES de 

Caravelas (Próprios)

R$ 85,1 milMelhorias na ETE do 
SES de Santa Cruz 
Cabrália (Próprios)

R$ 1,6 milhão

Ampliação do acesso à 
rede coletora do SES de 

Caravelas (Sudene)

R$ 837,9 mil

Ampliação do SES de Teixeira 
de Freitas (Sudene)

R$ 6 milhões

20222021
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IRECÊ

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 América Dourada 15.961 10.832 5.129

2 Barra do Mendes 13.987 6.256 7.731

3 Barro Alto 13.612 6.712 6.900

4 Cafarnaum 17.209 10.563 6.646

5 Canarana 24.067 11.455 12.612

6 Central 17.013 8.157 8.856

7 Gentio do Ouro 10.622 5.350 5.272

8 Ibipeba 17.008 10.049 6.959

9 Ibititá 17.840 8.338 9.502

10 Ipupiara 9.285 5.979 3.306

11 Irecê 66.181 61.019 5.162

12 Itaguaçú da Bahia 13.209 2.598 10.611

13 João Dourado 22.549 13.569 8.980

14 Jussara 15.052 10.052 5.000

15 Lapão 25.646 10.050 15.596

16 Mulungu do Morro 12.249 5.919 6.330

17 Presidente Dutra 13.750 9.056 4.694

18 São Gabriel 18.427 10.494 7.933

19 Souto Soares 15.899 6.039 9.860

20 Uibaí 13.625 8.311 5.314

TOTAL DE ATENDIDOS 373.191 220.798 152.393

21 Xique Xique 45.536 32.541 12.995

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 45.536 32.541 12.995
TOTAL 418.727 253.339 165.388

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP.
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 América Dourada 15.961 10.832 5.129

2 Barra do Mendes 13.987 6.256 7.731

3 Barro Alto 13.612 6.712 6.900
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Foi Teodoro Sampaio, engenheiro, geógra-
fo, escritor e historiador baiano quem su-
geriu mudar o nome da região, conhecida 
desde o século XVII por Carahybas, para 
Irecê, palavra indígena que significaria 
“pela água, à tona d’água, à mercê da cor-
rente”. Situada na área central do estado 
da Bahia, na margem direita do rio São 
Francisco, a microrregião, que faz parte do 
Polígono das Secas, abrange 28 cidades e 
se destaca na região Nordeste por sua im-
portante produção agrícola, principalmente 
pelo cultivo de feijão, cenoura, beterraba, 
tomate e cebola. Com clima de estepe, 
quente e com ventos fortes, tem alto índice 
de evaporação e poucas chuvas ao longo 
do ano, com maior pluviosidade entre os 
meses de novembro e março.

Situado a 727 m acima do nível do mar, o 
município de Irecê recebeu o título de “Ca-

pital Mundial do Feijão”, devido às grandes 
safras da leguminosa que colheu nas duas 
últimas décadas do século XX. É também o 
principal centro urbano, tecnológico, educa-
cional, de comércio e serviços da região.

Por contar com uma grande disponibilidade 
de solos férteis e água subterrânea, o núme-
ro de áreas irrigadas na região aumentou 
significativamente a partir dos anos 1990, 
fato que, aliado ao crescimento populacio-
nal, gerou grande demanda por água em 
uma área predominantemente árida que 
conta com quase 420 mil moradores atual-
mente. Diante dessa urgência por recursos 
hídricos e qualidade de vida, a Embasa já 
investiu, desde 2007, cerca de R$ 275 mi-
lhões em obras de abastecimento de água 
nesse território, como a adutora do São 
Francisco, concluída em 2013, maior obra do 
programa estadual Água para Todos (PAT).

Captação no rio 
São Francisco
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Essa infraestrutura leva a água do Velho Chico 
à microrregião de Irecê, atendendo os municí-
pios de América Dourada, Central, Irecê, João 
Dourado, Jussara, São Gabriel e Itaguaçu da 
Bahia por meio de 132 km de tubulação e 13 
estações de bombeamento. Essa foi a solução 
encontrada para viabilizar o fornecimento de 
água na região, anteriormente abastecida pela 
barragem de Mirorós, cujo volume disponível 
vinha diminuindo gradativamente por conta de 
estiagens demoradas e da captação de gran-
des volumes para irrigação e abastecimento.

A água é captada em um braço do rio São 
Francisco, na localidade de Nova Iguira, em 
Xique-Xique, e tratada na estação de Rio Ver-
de, na localidade de Itaguaçu da Bahia. A 
ETA, capaz de produzir 750 litros de água por 
segundo, possui três módulos de tratamento e 
permite o reaproveitamento de toda a água 
que entra na estação.

“Tá chegando água todo 
dia”, disse contente a 

dona de casa Vanailde de 
Jesus, moradora do bairro 

Fundação Bradesco, 
em Irecê. “Quando era 
dia de não ter água, eu 
precisava ir à casa da 
vizinha buscar, porque 

faltava até na caixa prá 
tomar banho, cozinhar”.

mai
2013

ETA de Itaguaçu 
da Bahia
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Ainda nessa região, a Embasa investiu 
R$ 23,6 milhões na implantação do SIAA de 
Mulungu do Morro e Souto Soares, que cap-
ta água na barragem do rio Tijuco. Essa es-
trutura assegurou o abastecimento de água 
desses municípios, que estavam em situação 
de emergência. Além da barragem, concluí-

da em 2011, a obra contou com implantação 
de rede adutora, reservatórios, uma esta-
ção de tratamento e rede distribuidora. O 
empreendimento beneficiou cerca de 37 mil 
habitantes das sedes de Mulungu do Morro 
e Souto Soares e dos povoados de Chicão, 
Várzea do Cerco, Segredo e Quixaba.
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Águas subterrâneas
Com quase todos os municípios abastecidos 
por mananciais superficiais (rios São Fran-
cisco e Tijuco), essa microrregião de sane-
amento tem dois municípios que utilizam 
águas subterrâneas em seus sistemas. Em 
Gentio do Ouro, o abastecimento é misto, 
pois o SAA, implantado em 2010, tem cap-
tação na nascente do riacho Fundo Manso, 
afluente do rio Verde, e em poços tubulares 
na sub-bacia dos rios Verde e Jacaré. Em 
Ipupiara, o abastecimento ocorre integral-
mente por meio de poços, que captam água 
da sub-bacia dos rios Paramirim, Carnaúba 
de Dentro e Santo Onofre.

Barragem
de Mirorós
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20082007

Interligação à adutora do Feijão, que 
capta água na barragem Manoel 
Novais (Mirorós), e implantação de 

rede distribuidora e de ligações de água 
para atender as localidades de Iguitu 
(município de Ibipeba), Laranjeiras 

(município de Uibaí); Tanque, Bonzão 
de Cima e de Baixo, Eurípedes, Casal, 

Lajedo do Pau d’Arco, Rodagem, 
Babilônia, Lajeado, Boa Esperança, 
Fazenda Salgada, Eliseu I, Eliseu II 
e Irecêzinho (município De Lapão); 

Besouro, Gameleira do Jacaré, Fazenda 
Guarani, Baixão dos Honoratos, Pitial 
(município de São Gabriel) (Próprios)

R$ 386,3 mil

Ampliação do sistema adutor 
do Feijão e implantação de 

rede distribuidora e de ligações 
de água para atender diversas 

localidades situadas ao longo da 
adutora (Bird/JBIC/Proágua)

R$ 27,6 milhões

Ampliação da produção de 
água no SAA de Cafarnaum 
para atender a sede municipal 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 706 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de 

ligações de água para 
atender a localidade de 
Baixão dos Palmeiras, 

no município de Central 
(Convênio CERB)

R$ 40,3 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água para atender as 

localidades de Caldeirão da 
Pedra e Alfredo, no município 
de Ibititá (Convênio CERB)

R$ 105,3 mil
Implantação de rede distribuidora e 
de ligações de água para atender os 
povoados de Fazenda Gravatá, Barro 
Branco, Cacimbas e Três Macacos, no 
município de Irecê (Convênio CERB)

R$ 100,8 mil
Perfuração de poços no 

município de Ipupiara para 
atender a sede e o distrito 

de Ibipetum (Próprios)

R$ 53 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 
Cafarnaum (Próprios)

R$ 38,3 mil
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Nilton Souza / Embasa

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água para atender a 
localidade de Sabino, no 

município de João Dourado 
(Convênio CERB)

R$ 140 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água para atender a 
localidade de Baixa do 

Eleodoro, no município de 
Uibaí (Convênio CERB)

R$ 160,6 mil

Implantação de SAA para 
abastecer a localidade de 
Algodões, no município 
de Jussara (Próprios)

R$ 50 mil

Implantação do SAA de Gentio 
do Ouro para atender a sede 
municipal (Próprios e Royalties)

R$ 1,8 milhão

Ampliação do sistema produtor 
de Irecê para atender a 
sede municipal (Governo 
do Estado e Próprios)

R$ 2 milhões
Implantação do SIAA de 

Mulungu do Morro e Souto 
Soares (FGTS/Pró-Saneamento 

e Governo do Estado)

R$ 23,6 milhões

Implantação de rede distribuidora 
e de ligações de água para 

atender as localidades de Juá, 
Gaza, Monte Azul, Tapuius 

(município de Presidente Dutra) 
e Brasil I e II (município de 
Uibaí) (Convênio CERB)

R$ 155 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade de 
Segredo, no município de 
Souto Soares (Próprios)

R$ 23 mil

Implantação do Sistema Adutor do São 
Francisco no SIAA de Irecê (1ª etapa) para 

atender os municípios da região (Irecê, 
América Dourada, João Dourado, São 

Gabriel, Jussara, Lapão, Canarana, Barro 
Alto, Barra do Mendes, Ibipeba, Ibititá, 

Presidente Dutra, Uibaí e Central) (Royalties)

R$ 80,3 milhões

2012201120102009
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2012 201520142013

Implantação de SAA no 
povoado de Canudos, em 

Mulungu do Morro (Próprios)

R$ 415 mil
Melhorias no abastecimento 
de água tratada do SAA 

de América Dourada, 
interligado ao SIAA de 

Irecê, para atender a sede 
municipal (Próprios)

R$ 360 mil

Obras complementares das 
1ª e 2ª etapas da integração 
do SIAA de Irecê à adutora 
do São Francisco (Próprios)

R$ 5,8 milhões

Implantação de SAA para 
atender os povoados de Várzea 
Grande, Riacho da Carnaúba, 

Tabatinga e Lages no município 
de Itaguaçu da Bahia (Funcep)

R$ 1,5 milhão

Implantação do sistema adutor do 
São Francisco, a partir de Xique-

Xique (2ª e 3ª etapas), para atender 
os municípios da microrregião de 

Irecê, afetados pela redução contínua 
dos níveis da barragem de Mirorós 
(OGU/BNDES/PAC2 e Próprios)

R$ 106,9 milhões

Perfuração de poços para 
atender a sede municipal de 
Gentio do Ouro (Próprios)

R$ 28,5 mil

Perfuração de poços para 
atender a sede municipal 
de Ipupiara (Próprios)

R$ 25,2 mil

Ampliação do SIAA de Irecê, com 
implantação de adutora de água 
tratada, interligada à adutora do 
Feijão a partir da ETA de Ibititá, e 
de reservatórios, estações elevatórias 
(de bombeamento) e ligações de 

água para atender a sede municipal 
de Cafarnaum e as localidades de 
Volta Grande, Barriguda, Lagoa 

de Dentro, Baixa do Vigário, 
Lagoa do Zeca, Baixa Verde, 
Mato Verde, Volta do Angico, 

Largo do Miranda, Três Lagoas, 
Cansanção, Novo Horizonte, 
Capivara, Cruzeiro, Segredo, 

Brejinho e Queimada (Proágua)

R$ 24,8 milhões
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Adenilson Nunes / Governo da Bahia

Implantação de SAA para 
atender os povoados de 

Lagoa Funda e Lagoa Bonita, 
em Barro Alto (Funcep)

R$ 1,2 milhão

Implantação de SAA para 
atender os povoados de 
Altamira e Mandacarú, 

em Uibaí (Funcep)

R$ 369 mil

Implantação de SAA para 
atender as localidades de 

Umburanas do Querer e Lagoa 
Velha, em Canarana (Funcep)

R$ 1,5 milhão
Implantação de EEAT na localidade 

de Achado, para atender a sede 
municipal de Irecê (Próprios)

R$ 255 mil

Implantação de rede distribuidora e de 
ligações de água para atender os povoados 
de Descoberto, no município de Canarana, e 

Lajedinho, no município de Barro Alto (Próprios)

R$ 470 mil

Implantação de 
SAA para atender o 
povoado de Baixa da 
Cainana, em Mulungu 
do Morro (Funcep)

R$ 240 mil

Implantação de SAA 
para atender as 

localidades de Campo 
Alegre, Xavier, Morrinho 

de Baixo e Morrinho 
de Cima, em Souto 
Soares (Funcep)

R$ 912,7 mil
Perfuração de poços 

para atender a 
localidade de Fazenda 
Caraíbas, em Morro 
do Chapéu (Próprios)

R$ 23 mil

Perfuração de poços para atender os 
povoados de Fedegoso e Fazenda Pó 
Só, em Morro do Chapéu (Próprios)

R$ 56,3 mil
Perfuração de poços para 

atender a sede municipal de 
Várzea Nova (Próprios)

R$ 97 mil

201820172016
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Jamarcos Barbosa / Embasa

Implantação de SAA 
para atender os povoados 

de Queimadas do 
Joaquinzinho e Aroeira, 
em Lapão (Funcep)

R$ 362 mil

Implantação de ligações de 
água para atender a sede 
de Ipupiara (Codevasf)

R$ 1 milhão

Perfuração de poços 
para atender localidades 
no município de Gentio 

do Ouro (Próprios)

R$ 203 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água para atender o 
povoado de Rozendo, em 

Mulungu do Morro (Próprios)

R$ 364,5 mil

Implantação de 
SAA para atender 
a localidade de Rio 

Verde II, em Itaguaçu 
da Bahia (Funcep)

R$ 152,7 mil

Ampliação do sistema adutor de Salobro 
para atender as sedes municipais de 
Canarana e Barro Alto (Próprios)

R$ 1,5 milhão

Implantação de ligações de 
água para atender a sede de 
Gentio do Ouro (Codevasf)

R$ 683 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de 

ligações de água para 
atender as localidades 
de Capoeira da Serra 
e Grota, no município 
de Central (Próprios)

R$ 127,5 mil

Ampliação do SAA de Mulungu 
do Morro para atender a 
sede municipal (Próprios)

R$ 320 mil
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LITORAL NORTE E 
AGRESTE BAIANO

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Acajutiba 14.653 12.774 1.879

2 Aporá 17.731 8.505 9.226

3 Aramari 10.036 5.125 4.911

4 Cardeal da Silva 8.899 2.901 5.998

5 Conde 23.620 12.129 11.491

6 Crisópolis 20.046 8.612 11.434

7 Entre Rios 39.872 23.840 16.032

8 Esplanada 32.802 20.822 11.980

9 Inhambupe 36.306 15.635 20.671

10 Itanagra 7.598 2.327 5.271

11 Itapicuru 32.261 6.675 25.586

12 Jandaíra 10.331 6.147 4.184

13 Olindina 24.943 12.773 12.170

14 Ouriçangas 8.298 2.762 5.536

15 Pedrão 6.876 1.716 5.160

16 Rio Real 37.164 23.310 13.854

17 Sátiro Dias 18.964 4.332 14.632

TOTAL DE ATENDIDOS 350.400 170.385 180.015

18 Alagoinhas 141.949 124.042 17.907
19 Araçás 11.561 5.807 5.754
20 Catu 51.077 42.755 8.322

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 204.587 172.604 31.983
TOTAL 554.987 342.989 211.998

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Em

14 Ouriçangas 8.298 2.762

15 Pedrão 6.876 1.716

16 Rio Real 37.164 23.310

17 Sátiro Dias 18.964 4.332

TOTAL DE ATENDIDOS 350.400 170.385

18 Alagoinhas 141.949 124.042
19 Araçás 11.561 5.807
20 Catu 51.077 42.755

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 204.587 172.604
TOTAL 554.987 342.989

1

17

15

16

13

14

11

12

3

2

4

6

7

8

9

10

5

18

19

20

105Embasa – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.  •



Atualmente, a Embasa atende 17 dos 20 
municípios que fazem parte da microrregião 
Litoral Norte e Agreste Baiano. Parte do 
território fica numa zona de transição entre 
o clima mais úmido da Zona da Mata e o 
sertão nordestino conhecido como Agreste. 
A microrregião também possui uma bela 
faixa litorânea, em que o turismo se destaca 
como atividade geradora de renda para a 
população local, mas que ainda não atrai 
grande volume de empreendimentos imobi-
liários/hoteleiros. A extração de petróleo e 
de gás natural, assim como a agropecuária, 
também estão entre as principais atividades 
econômicas da região.

Uma parte considerável da microrregião Li-
toral Norte e Agreste Baiano está situada 
sobre o Aquífero São Sebastião. Por isso, 
muitos SAAs operados pela Embasa cap-
tam em poços tubulares. No período con-

siderado na cronologia, o maior número 
de investimentos feitos nessa microrregião 
foi destinado à perfuração de poços para 
ampliar a produção dos SAAs e SIAAs 
que abastecem sedes ou distritos/localida-
des dos municípios de Pojuca, Ouriçangas, 
Aporá, Entre Rios, Inhambupe, Cardeal da 
Silva, Crisópolis, Itapicuru, Conde, Itanagra, 
Esplanada, Sátiro Dias, Pedrão, Jandaíra 
e Olindina. Com isso, foi possível atender 
a crescente demanda da população e dar 
acesso ao serviço de abastecimento de água 
para habitantes de povoados e comunida-
des rurais.

Em uma das entregas de poços mais recen-
tes (2020), foram investidos mais de R$ 570 
mil para atender a localidade de Salgado, 
no município de Ouriçangas. No total, a 
Embasa investiu com recursos próprios qua-
se R$ 9 milhões para perfurar poços.
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A moradora Claudecy 
dos Santos comemora 
a chegada da água 

encanada no povoado de 
Saco da Candeia, em Rio 
Real. “Aqui era muito difícil 
porque não tinha água. O 
carro-pipa vinha a cada 

oito dias e mal dava para 
encher um tanque. Agora, 

tem água na torneira 
todos os dias e a vida da 
gente melhorou bastante.”

mai
2021

Os investimentos em abastecimento de água não 
se limitaram apenas a aumento de produção. Em 
2015, a adutora de água tratada do SIAA de 
Acajutiba, que também abastece as sedes de 
Aporá e Esplanada, foi ampliada. Em Conde, em 
2020, a ETA do SAA que capta no rio Crumaí 
foi ampliada e recebeu estação de tratamento de 
lodo residual e, também, foi iniciada a obra de 
implantação de rede distribuidora para atender 
as localidades rurais de Curica e Banquinho pelo 
SAA que capta no rio de Pedras.

Em 2018, a sede de Conde passou a contar com 
coleta e tratamento de esgoto com a entrega do 
SES desse município, cujo abastecimento da po-
pulação se dá por captação nos rios de Pedras e 
Crumaí (mananciais de superfície) e onde se en-
contram a foz do rio Itapicuru e praias que atra-
em muitos visitantes da região. A existência de 
recursos hídricos e de atrativos turísticos são fato-
res preponderantes para investimento em acesso 
a esgotamento sanitário.

Nos municípios de Jandaíra, Pedrão, Rio Real, 
Esplanada, Conde e Itapicuru, a Embasa inves-
tiu em ampliação dos SAAs para possibilitar o 
atendimento com água tratada e canalizada de 
localidades mais distantes das sedes municipais.

Reservatório 
apoiado 

em Aporá
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2007 201120102009

Perfuração de poços 
para atender a 

sede de Ouriçangas 
(Próprios)

R$ 319 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade 
Parque Palmeira, em 

Pojuca (Próprios)

R$ 82,7 mil
Perfuração de poços para 
aumentar a produção do 
SAA de Aporá (Próprios)

R$ 589 mil
Perfuração de poços 

para atender a sede de 
Entre Rios (Próprios)

R$ 508 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 
Inhambupe (Próprios)

R$ 467 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
municipal de Cardeal 
da Silva (Próprios)

R$ 509 mil

Perfuração de poços 
para atender a 

sede municipal de 
Pedrão (Próprios)

R$ 156 mil
Perfuração de poços para 
atender as localidades de 

Alto Bandeira e Sambaíba, 
em Itapicuru (Próprios)

R$ 601 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 

Olindina (Próprios)

R$ 612 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 

Crisópolis (Próprios)

R$ 141 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 

Entre Rios (Próprios)

R$ 1,1 milhão

Ampliação da produção de 
água tratada do SAA que 

atende a sede de Ouriçangas 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 470 mil
Ampliação do sistema produtor 
para atender a sede municipal 
de Cardeal da Silva (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 386 mil
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Monique Silva / Embasa

Perfuração de poços 
para atender o 

município de Cardeal 
da Silva (Próprios)

R$ 17 mil

Perfuração de 
poços para atender 

a localidade de 
Jangada, em 

Cardeal da Silva 
(Próprios)

R$ 17 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
municipal de Sátiro 

Dias (Próprios)

R$ 620,2 mil
Perfuração de 

poços para atender 
a localidade de 

Mimoso, em Sátiro 
Dias (Próprios)

R$ 167 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade 

de Nego do Mato, em 
Esplanada (Próprios)

R$ 160 mil

Perfuração de 
poços para atender 

a localidade 
de Abadio, em 

Esplanada (Próprios)

R$ 41,8 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade 
de Entroncamento 

de Aporá, em 
Inhambupe (Próprios)

R$ 805 mil 

Perfuração de poços 
para atender a 

localidade de São 
José do Avena, em 
Itanagra (Próprios)

R$ 251,6 mil

Perfuração de 
poços para atender 

a localidade de 
Curimongo, em 

Ouriçangas (Próprios)

R$ 240,3 mil

Ampliação do SLA 
de Inhambupe, com 

implantação da ETA de 
Altamira, para atender a 
sede municipal (Próprios)

R$ 161,2 mil
Ampliação do SLA de 

Olindina para atender a 
sede municipal (Próprios)

R$ 502,2 mil

Ampliação do SIAA de 
Acajutiba para atendimento 

das sedes municipais 
de Acajutiba, Aporá e 
Esplanada (Próprios)

R$ 6,7 milhões

20152013 20142012
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2015 201820172016

Ampliação do SAA de 
Pedrão para atendimento da 

sede municipal (Próprios)

R$ 238 mil

Ampliação do SAA de 
Sátiro Dias para atender 
a sede municipal (OGU/
Funasa/PAC2 e Próprios)

R$ 2,7 milhões

Ampliação do SAA de 
Itapicuru, para atendimento 

do povoado de Areias e bairro 
do Antigo Derba (Próprios)

R$ 421,7 mil
Implantação de SAA 

para atender o povoado 
de Nova Canaã, em 
Jandaíra (Funcep)

R$ 72 mil

Implantação do SAA da 
localidade de Sítio da Jaqueira, 

em Aramari (Funcep)

R$ 28,4 mil

Ampliação do SAA de 
Pedrão, para atender 
a localidade Fazenda 

Burin (Próprios)

R$ 229 mil

Extensão de rede de abastecimento 
de água de Saco da Candeia, 

em Rio Real (Funcep)

R$ 620 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade de 
Altamira, no município 
de Conde (Próprios)

R$ 90,5 mil

Perfuração de poços para 
ampliar o abastecimento 
em Sátiro Dias (Próprios)

R$ 227,2 mil
Perfuração de poços para 
atender a localidade de 
Altamira, no município 
de Conde (Próprios)

R$ 76,5 mil

Implantação do SES de Conde 
para atender a sede municipal 

(FGTS/PAC2 e Próprios)

R$ 22,05 milhões
Ampliação do SLA de 

Itapicuru, para atender a 
sede municipal (Próprios)

R$ 455,2 mil
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Acervo Embasa

Ampliação do SLA de 
Altamira, no município de 

Conde, com incorporação de 
dois poços ao sistema (Próprios)

R$ 149,6 mil

Ampliação do SIAA de 
Acajutiba para atendimento 
da sede municipal (Sudene)

R$ 283 mil

Ampliação da ETA de Crumaí, no 
município de Conde (Próprios)

R$ 1,1 milhão

Ampliação da ETA de 
Entre Rios (Próprios)

R$ 1,8 milhão

Ampliação do SAA de 
Esplanada para atendimento 
das localidades de Palame 

e Baixios (Próprios)

R$ 138,7 mil

Ampliação do SAA de Conde 
para atendimento das localidades 
de Banquinho e Curica (Próprios)

R$ 264 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade de Pau 

d’Arco, em Itanagra (Próprios)

R$ 255,2 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade 

de Salgado, em 
Ouriçangas (Próprios)

R$ 577 mil
Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Jandaíra (Próprios)

R$ 75,2 mil

Perfuração de poços 
para atender a 

localidade de Pau d’Arco, 
em Itanagra (Próprios)

R$ 9,8 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade de Areia 

Pó, em Pedrão (Próprios)

R$ 201,2 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade 
de Mimoso, em Sátiro 

Dias (Próprios)

R$ 191 mil

202120202019
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LITORAL SUL 
E BAIXO SUL

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Almadina 6.357 5.080 1.277

2 Arataca 10.392 5.588 4.804

3 Aratuipe 8.599 5.513 3.086

4 Aurelino Leal 13.595 11.426 2.169

5 Buerarema 18.605 15.277 3.328

6 Cairu 15.374 8.147 7.227

7 Camacan 31.472 24.685 6.787

8 Camamu 35.180 15.618 19.562

9 Canavieiras 32.336 25.903 6.433

10 Coaraci 20.964 19.130 1.834

11 Gandu 30.336 24.848 5.488

12 Ibirapitanga 22.598 6.163 16.435

13 Igrapiúna 13.343 4.275 9.068

14 Ilhéus 184.236 155.281 28.955

15 Itacaré 24.318 13.642 10.676

16 Itaju da Colônia 7.309 5.860 1.449

17 Itapé 10.995 7.180 3.815

18 Itapitanga 10.207 7.591 2.616

19 Ituberá 26.591 19.252 7.339

20 Jaguaripe 16.467 5.298 11.169

21 Maraú 19.101 3.561 15.540

22 Mascote 14.640 11.679 2.961

23 Nilo Peçanha 12.530 3.105 9.425

24 Pau Brasil 10.852 7.382 3.470

25 Piraí do Norte 9.799 3.689 6.110

26 Presidente Tancredo Neves 23.846 9.569 14.277

27 Santa Luzia 13.344 8.072 5.272

28 São José da Vitória 5.715 5.162 553

29 Teolândia 14.836 5.068 9.768

30 Ubaitaba 20.691 17.598 3.093

31 Ubatã 25.004 17.951 7.053

32 Una 24.110 15.030 9.080

33 Uruçuca 19.837 15.779 4.058

34 Wenceslau Guimarães 22.189 7.511 14.678

TOTAL DE ATENDIDOS 775.768 516.913 258.855

35 Barro Preto 6.453 5.295 1.158
36 Ibicaraí 24.272 17.885 6.387
37 Itabuna 204.667 199.643 5.024
38 Itajuípe 21.081 16.839 4.242
39 Jussari 6.474 4.876 1.598
40 Taperoá 18.748 8.725 10.023
41 Valença 88.673 64.368 24.305

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 370.368 317.631 52.737
TOTAL 1.146.136 834.544 311.592

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

1

3

2

4

6

7

8

22

10

27

25

24

26

31

32

34

17

9

11 19

12
21

14

13

15

16

20

18

5

38

37

39

40

4129
23

30

33

35

36

28

112 •  Embasa: Trabalho que Melhora a Vida das Pessoas



Essa imensa microrregião com 41 municípios, 
dos quais 34 são atendidos pela Embasa, 
tem o cultivo do cacau como principal ativi-
dade agrícola que, no século XX, vivenciou 
seu apogeu e queda, a partir dos anos 1990, 
com a gradual diminuição da produção cau-
sada pela vassoura de bruxa, um fungo que 
inviabilizou a produção de amêndoas de ca-
cau para exportação. Desde então, o setor 

vem mantendo uma produção que não che-
ga nem a um terço do que foi nos tempos 
áureos dessa monocultura tão valorizada no 
mercado internacional. A agricultura dessa 
região também cultiva em larga escala cra-
vo da índia, seringueira e pimenta. Em esca-
la menor, o cultivo e frutas para produção 
de polpas, sucos, doces e geleias também é 
realizado nesta microrregião.
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Com a crise causada pela vassoura de bru-
xa, ocorreu o desemprego em massa que não 
chegou a ser completamente absorvido pela 
cadeia econômica do turismo nos municípios 
litorâneos com vocação para esta atividade, 
apesar dos investimentos em infraestrutura 
de água e esgoto, por meio da Embasa, e 
viária por parte do Governo do Estado.

O turismo, no Baixo Sul e Litoral Sul, mo-
vimenta a economia dos municípios Valen-
ça, Cairu (Morro de São Paulo, Gamboa, 
Boipeba, Guarapuá e as belíssimas praias 
situadas nessas localidades), Maraú, Ilhéus, 
Una, Itacaré e Canavieiras.
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As cidades polo dessas regiões são Valença, Ilhéus 
e Itabuna, das quais apenas Ilhéus é atendida pela 
Embasa. As três cidades são as que concentram 
o comércio e os serviços que atendem a todos os 
municípios dessa microrregião. A partir da crise 
do cacau, todos os municípios apresentam estag-
nação econômica, alto índice de desemprego, ex-
ceto Itacaré e Cairu que conseguiram movimentar 
a economia com o turismo; além de favelização 
de aglomerados urbanos nas sedes municipais. 
A construção do Porto Sul e da Ferrovia Oeste-
-Leste, em andamento, para escoar a produção 
de minério de Caetité até o mercado consumidor 
pode vir a gerar algum crescimento econômico 
nessa região.

O território do Litoral Sul e Baixo Sul possui dis-
ponibilidade de córregos e rios em abundância, 
pois boa parte de seu território tem cobertura de 
Mata Atlântica, intensamente ameaçada por des-
matamentos ilegais ou permitidos para o comér-
cio de madeira, pecuária bovina ou cultivo agríco-
la. Também possui disponibilidade de mananciais 
subterrâneos.

Em Camamu, a marisqueira 
Joanita Assunção dos Santos 

relata que a luta da comunidade 
do bairro Paulo Jackson foi dura, 

principalmente pela falta de 
água e luz. Agora, ela e o marido, 

que é pescador, têm água tra-
tada para limpar os mariscos e 

peixes, assegurando a qualidade 
do produto e conseguindo melhor 
preço no mercado. Ela também 
aponta a melhora na acessibili-
dade das ruas do bairro, antes 

escorregadias devido à água que 
vazava na rede improvisada.

fev
2015

Barragem 
do rio Colônia 

em Itapé
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Entre 2007-2020, os investimentos foram 
destinados a ampliar a capacidade de aten-
dimento dos SAAS, de forma a atender as 
áreas de expansão nas sedes municipais, e 
melhorar a prestação do serviço nos mu-
nicípios de Camamu, Aurelino Leal, Ilhéus 
(sede), Wenceslau Guimarães, Teolândia, 
Ituberá, Santa Luzia, Aratuípe, Coaraci, Cai-
ru (sede) e, principalmente, nas localidades 
litorâneas ou sedes municipais que vivem do 
turismo, como Olivença (Ilhéus), Morro de 
São Paulo, Gamboa, Boipeba (Cairu), Ma-
raú, Itacaré e Canavieiras.

Vale destacar também os investimentos vol-
tados para levar abastecimento de água 
tratada para localidades sem acesso ao 
serviço, como São José e Santo Antônio 
(Ilhéus); Ilha D´Ajuda (Jaguaripe); Coman-
datuba (Una); Vila Sargi (Uruçuca), Vila 
Marambaia (Itacaré), Oricó (Ubaitaba) 

Cocão (Wenceslau Guimarães), Bethania 
(Santa Luzia), Andaiá (Igrapiúna), Novo 
Horizonte (Ibirapitanga) e a sede municipal 
de Gandu.

Em esgotamento sanitário, entre 2007 e 
2020, os investimentos somam R$ 164,2 mi-
lhões destinados a ampliar a cobertura e me-
lhorar a prestação do serviço. Os municípios 
contemplados foram aqueles situados em 
áreas de influência de bacias hidrográficas 
e de preservação ambiental, como Camacan 
(Rio Pardo e rios Panelinha e Panelão), Itaju 
do Colônia (rio Pardo) e em Itacaré e Serra 
Grande (Uruçuca); ambos abrigam a APA 
Itacaré-Serra Grande e estão situados na 
bacia do Rio de Contas. Morro de São Pau-
lo (Cairu), localidade que vive de atividades 
econômicas ligadas ao turismo também re-
cebeu investimentos parar ampliar o acesso 
a coleta e tratamento de esgoto.

M
an

u D
ias

 / G
ov

ern
o d

a B
ah

ia

ETE de 
Serra Grande 
em Uruçuca

115Embasa – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.  •



20092008

Implantação do SES 
de Camacan (FGTS/
Pró-Saneamento e 

Governo do Estado)

R$ 5,2 milhões
Perfuração de poços 

para atender a sede de 
Maraú (Próprios)

R$ 158,8 mil

Perfuração de poços para atender 
as localidades de Boipeba e Morro 
de São Paulo, em Cairu (Próprios)

R$ 305,3 mil
Ampliação do SAA de 
Camamu (Governo do 

Estado e Próprios)

R$ 76 mil

Ampliação do SIAA de Uruçuca 
para atender as localidades 
de Sítio Bom Sossego e Sítio 
São José (Convênio CERB)

R$ 75 mil

Implantação de SAA 
para atender a localidade 

de Ilha d’Ajuda, em 
Jaguaripe (Próprios)

R$ 425 mil

Implantação do SES de Itaju do 
Colônia (FGTS/Pró-Saneamento 

e Governo do Estado)

R$ 3,6 milhões
Implantação de captação 
e adutora para atender a 
sede de Maraú (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 1,1 milhão

Implantação de SAA para 
atender Comandatuba, 

em Una (Royalties)

R$ 1,4 milhão

Ampliação da produção de água 
para atender as localidades de Morro 
de São Paulo e Boipeba, em Cairu 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 540 mil
Implantação do SAA 
de Gandu (Próprios)

R$ 310 mil

Melhorias e 
ampliação do SAA 
de Olivença, em 

Ilhéus (Governo do 
Estado e Próprios)

R$ 25 mil
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Implantação de SAA para 
atender a localidade de Santo 
Antônio, em Ilhéus (Próprios)

R$ 426 mil
Ampliação da ETA 
de Itacaré (Próprios)

R$ 416 mil

Melhorias e ampliação do SAA 
de Aurelino Leal para atender o 

povoado de Laje do Banco (Próprios)

R$ 211 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água para atender a 
localidade de São José, 

em Ilhéus (Próprios)

R$ 373 mil
Ampliação do 

SAA de Wenceslau 
Guimarães (Próprios)

R$ 403 mil

Melhorias na ETA de 
Canavieiras (Próprios)

R$ 432 mil

Ampliação do SAA de Gandu e 
implantação de SAA para atender o 
povoado de Água Preta (Próprios)

R$ 974 mil
Melhorias no SAA e duplicação 

da adutora de água tratada para 
atender a sede de Camamu (Próprios)

R$ 300 mil

Reforma das unidades 
operacionais da ETA Centro, 

em Ilhéus (Próprios)

R$ 172,6 mil

Implantação do SES de 
Itacaré (Royalties)

R$ 7,6 milhões

Perfuração de poços 
para atender a 

localidade de Enseada 
do Paraguaçu, em 
Jaguaripe (Próprios)

R$ 215 mil

Perfuração de poços para 
atender sede e a localidade de 
Gamboa, em Cairu (Próprios)

R$ 375,6 mil

201220112010
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Perfuração de poços 
para atender a sede de 

Jaguaripe (Próprios)

R$ 143,5 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 

Jaguaripe (Próprios)

R$ 219 mil
Implantação de rede distribuidora 
e de ligações de água em áreas 
de expansão do atendimento na 

sede de Teolândia (Próprios)

R$ 415 mil

Implantação do SAA 
de Vila Marambaia, 
em Itacaré (Próprios)

R$ 783 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de 

ligações de água em 
áreas de expansão do 
atendimento na sede 

de Igrapiúna (Próprios)

R$ 94 mil

Melhorias e ampliação 
do SAA de Ituberá 

(Próprios)

R$ 645,6 mil
Implantação de SAA para 
atender a localidade de 
Moenda, em Presidente 

Tancredo Neves (Próprios)

R$ 569 mil

Melhorias na captação, 
adutora de água 

tratada e ETA do SIAA 
de Aratuípe (Próprios)

R$ 9 mil

Melhorias na ETA de 
Coaraci (Próprios)

R$ 66,4 mil
Implantação de rede distribuidora 

de água para atender Vila 
Sargi, em Uruçuca (Próprios)

R$ 245 mil

Implantação de SES na localidade 
de Serra Grande, em Uruçuca, que 

integra a área de proteção ambiental 
(APA) Itacaré-Serra Grande (CEF)

R$ 4,7 milhões
Implantação do SES de 
Taboquinhas, em Itacaré 
(FGTS/Pró-Saneamento 
e Governo do Estado)

R$ 4 milhões
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Ampliação da adutora de água 
bruta do SAA de Santa Luzia 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 20 mil
Ampliação da capacidade 

de distribuição do SAA 
de Una (Próprios)

R$ 591 mil

Implantação de rede distribuidora e 
de ligações de água para atender 
as comunidades de Coqueiro e Ilha 
da Banca, em Jaguaripe (Próprios)

R$ 309,1 mil

Ampliação do SAA de Teolândia e 
implantação de sistema de reúso da água 
de lavagem de filtros na ETA (Próprios)

R$ 157 mil

Implantação do 
SAA de Oricó, em 
Ubaitaba (Próprios)

R$ 164 mil

Implantação de 
adutora no distrito de 
Cocão, em Wenceslau 
Guimarães (Próprios)

R$ 166,4 mil

Extensão de rede de distribuição 
no Calumbi e Campo de 
Aviação, em Presidente 

Tancredo Neves (Funcep)

R$ 132,8 mil

Implantação de SAA para atender 
a localidade de Novo Horizonte, 

em Ibirapitanga (Funcep)

R$ 923,3 mil

Perfuração de poços para 
atender Gamboa e Morro de 
São Paulo, em Cairu (Próprios)

R$ 839 mil

Perfuração de poços 
para atender Morro 
de São Paulo, em 
Cairu (Próprios)

R$ 676,3 mil

Ampliação do acesso 
à rede coletora no SES 

de Ilhéus (Sudene)

R$ 1,1 milhão

Ampliação do SES de Morro 
de São Paulo, município 

de Cairu (Próprios)

R$ 310 mil

2018201720162015
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Implantação de rede distribuidora e de 
ligações de água para atender a comunidade 

do Andaiá, em Igrapiúna (Próprios)

R$ 202 mil
Substituição de redes antigas de água 
nos bairros Teotônio Vilela e Nossa 

Senhora da Vitória, em Ilhéus (Próprios)

R$ 440 mil

Construção da Barragem do Rio Colônia, 
em Itapé, para melhorar abastecimento 
em Itabuna (OGU/PAC2 e Próprios)

R$ 109 milhões

Implantação do SAA para 
atender o povoado de Bethania, 

em Santa Luzia (Funcep)

R$ 742,9 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Cairu (Próprios)

R$ 292 mil

Perfuração de poços atender 
a sede e as localidades 

Fazenda Tapera, Boipeba, 
Zimbo e Morro de São 

Paulo, em Cairu (Próprios)

R$ 695,5 mil
Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Coaraci (Próprios)

R$ 44 mil

Melhorias na distribuição do 
SAA de Gandu (Sudene)

R$ 1,2 milhão
Implantação do 

SAA para atender 
as localidades de 

Tiriri e Limoeiro, em 
Camamu (Funcep)

R$ 205,1 mil

Ampliação da ETA do 
Pontal, em Ilhéus (Próprios)

R$ 2,6 milhões

Ampliação e melhorias no 
SAA de Itacaré (Sudene)

R$ 488 mil

 O município de Itabuna não é atendido pela Embasa.
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Ampliação do SES de Ilhéus 
para atender a região sul 

da sede municipal 
(BNDES/PAC2 e Próprios)

R$ 72 milhões
Ampliação e melhorias na 
ETA de Itapé (Sudene)

R$ 1 milhão
Perfuração de poços para 
atender a localidade de 
Cocão, em Wenceslau 
Guimarães (Próprios)

R$ 48,8 mil
Melhoria na estação 

elevatório de esgoto II do 
SES de Ilhéus (Próprios)

R$ 92 mil

Ampliação do acesso à rede 
coletora de esgoto na região 

Centro Norte de Ilhéus (Sudene)

R$ 1 milhão
Melhorias nas estações 

elevatórias de esgoto do SES 
de Canavieiras (Próprios)

R$ 64,7 mil

Implantação de sistema de coleta, 
remoção e disposição de lodo 
na ETE de Ilhéus (Próprios)

R$ 3,2 milhões

Ampliação do acesso à rede 
coletora do SES de Uruçuca 

para atender o bairro da 
Portelinha (Próprios)

R$ 72 mil

Melhorias na ETE de 
Camacan (Próprios)

R$ 201,5 milAmpliação do acesso à 
rede coletora do SES 

de Una para atender o 
bairro Urbis (Próprios)

R$ 50 mil

Ampliação do acesso à 
rede coletora no SES Pontal 

de Ilhéus (Sudene)

R$ 1 milhão

20212020
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MÉDIO 
SUDOESTE 
DA BAHIA

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Caatiba 11.420 5.398 6.022

2 Firmino Alves 5.384 4.337 1.047

3 Floresta Azul 10.660 7.343 3.317

4 Ibicuí 15.785 11.964 3.821

5 Iguaí 25.705 14.580 11.125

6 Itambé 23.089 19.698 3.391

7 Itarantim 18.539 15.302 3.237

8 Maiquinique 8.782 6.916 1.866

9 Nova Canaã 16.713 6.852 9.861

10 Potiraguá 9.810 6.604 3.206

11 Santa Cruz da Vitória 6.673 5.076 1.597

TOTAL DE ATENDIDOS 152.560 104.070 48.490

12 Itapetinga 68.273 66.276 1.997
13 Itororó 19.914 18.100 1.814
14 Macarani 17.093 13.639 3.454

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 105.280 98.015 7.265
TOTAL 257.840 202.085 55.755

dos pela Embasa

endidos pela Embasa

6.673 5.076 1.597

152.560 104.070 48.490

68.273 66.276 1.997
19.914 18.100 1.814
17.093 13.639 3.454

OS 105.280 98.015 7.265
257.840 202.085 55.755
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A Médio Sudoeste da Bahia inte-
gra o semiárido baiano. A irregu-
laridade das chuvas e os solos que 
não retêm água na superfície afe-
tam o desenvolvimento da agricul-
tura local, apesar de seu território 
contar com a presença das bacias 
dos rios Pardo, Colônia/Cachoeira e 
Jequitinhonha.

Além de pastagens e policulturas 
de subsistência, como mandioca, 
banana, coco, abacaxi e apicultura, 
há cultivo significativo de cacau em 
Potiraguá. Já no município de Ca-
atiba, a comunidade de Serra Pe-
lada se destaca pela produção de 
tilápia. A pecuária bovina de corte 
predomina, embora a produção de 
leite também seja significativa devi-
do aos laticínios que existem na re-
gião. A partir da década de 1990, 
a região passou a contar com a 
produção de calçados nos distritos 
industriais de Itapetinga e Itororó 
e em unidades fabris em quase to-
dos os municípios. A indústria local 
é favorecida pela existência de um 
bom sistema viário, com rodovias 
estaduais que interligam o território 
aos dois principais eixos viários do 
estado e do país, as BRs 101 e 116.

ETA de Itarantim
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No intuito de universalizar o acesso aos serviços 
de água e esgoto e atender o crescimento popu-
lacional e econômico desses municípios, a Emba-
sa investiu na melhoria e ampliação de diversos 
SAAs, como ocorreu em Nova Canaã, Itarantim, 
Maiquinique, Iguaí e Itambé. Também implantou 
SAAs nas localidades rurais de Itaiá, Firmino Al-
ves, Riachão do Lopes, Roça Comunitária Ibicuí e 
Água Doce, em Ibicuí. Em Santa Cruz da Vitória, 
o reforço na oferta de água veio com a perfura-
ção de poços entre 2009 e 2014.

Em 2019, na ocasião da implantação do sistema 
de Água Doce, em Ibicuí, a Embasa implantou 20 
quilômetros de adutora de água tratada e quatro 
quilômetros de rede de distribuição, além de fazer 
melhorias no SIAA de Floresta Azul, que atende 
também os municípios de Santa Cruz da Vitória e 
Firmino Alves. O investimento nessas ações foi de 
R$ 2,2 milhões.

Em coleta e tratamento de esgoto, recursos foram 
destinados à implantação do SES do loteamento 
Durvalina Andrade, em Itambé. A obra foi entre-
gue em 2014.

Neto de Seu Francisco, o 
morador Carlos Magno Mo-
reira, do Assentamento San 
Nicola de Bari, em Itambé, 
comemora a chegada da 

água em sua torneira. “Têm 
mais de vinte anos que eu 
moro nesse assentamento 
e todos os políticos que 

entravam aqui prometiam 
colocar água encanada. Só 

agora, com a Embasa, é que 
temos água limpa e trata-
da em todas as torneiras”.
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202020192014201120092008

Melhorias no 
sistema produtor 

do SAA de 
Nova Canaã 

para atender a 
sede municipal 
(Governo do 

Estado e Próprios)

R$ 52 mil

Melhorias no sistema 
produtor do SAA de Nova 

Canaã para atender a 
sede municipal (Governo 
do Estado e Próprios)

R$ 274 mil

Implantação de SAA no 
distrito de Itaiá, no município 
de Firmino Alves (Próprios)

R$ 939,3 mil

Implantação de SES para 
atender o loteamento 
Durvalina Andrade, no 

município de Itambé (Próprios)

R$ 622 mil
Implantação do sistema 

fusegate na barragem do 
Iguape, em Ilhéus, e na 

barragem do Salomé, em 
Floresta Azul, para atender 

as sedes municipais do 
SIAA de Firmino Alves, 

Floresta Azul e Santa Cruz 
da Vitória (Próprios)

R$ 168 mil

Ampliação do 
SAA de Iguaí para 

atender a sede 
municipal (Próprios)

R$ 276,5 mil

Ampliação do 
sistema produtor de 
Iguaí para atender 
a sede municipal 

(Governo do 
Estado e Próprios)

R$ 439 mil

Ampliação do 
SAA de Itambé 
para atender o 
Assentamento 

dos Aposentados 
e Pensionistas 
San Nicola de 
Bari (Próprios)

R$ 141 mil

Implantação de 
SAA no povoado de 
Água Doce (Ibicuí) e 
ampliação/melhorias 

na ETA do SIAA 
de Floresta Azul 

(Funcep e Próprios)

R$ 3,6 milhões

Ampliação do SAA 
de Itarantim para 
atender a sede 

municipal (Próprios)

R$ 150 mil

Ampliação do 
sistema produtor de 
Maiquinique, para 
atender a sede 

municipal (Próprios)

R$ 78 mil

Perfuração de 
poços para atender 

o município de 
Santa Cruz da 

Vitória (Próprios)

R$ 121 mil

Perfuração de poços 
para atender o 

município de Santa Cruz 
da Vitória (Próprios)

R$ 516 mil
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PIEMONTE 
DO PARAGUAÇU

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Baixa Grande 20.060 8.338 11.722

2 Boa Vista do Tupim 17.991 6.593 11.398

3 Iaçu 25.736 20.168 5.568

4 Itaberaba 61.631 48.485 13.146

5 Lajedinho 3.936 1.245 2.691

6 Macajuba 11.229 6.871 4.358

7 Miguel Calmon 26.475 16.066 10.409

8 Mundo Novo 24.395 13.564 10.831

9 Piritiba 22.399 15.162 7.237

10 Ruy Barbosa 29.887 22.093 7.794

11 Tapiramutá 16.516 12.784 3.732

TOTAL 260.255 171.369 88.886

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

10 Ruy Barbosa 29

11 Tapiramutá 16

TOTAL 260

municípios atendidos pe

municípios não atendido
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A Embasa presta serviços em todos os mu-
nicípios desta microrregião cujo território 
apresenta clima semiárido com ocorrência 
de chuvas, geralmente, entre os meses de 
novembro e março e é atravessado pelos 
rios Paraguaçu e Jacuípe, importantes ma-
nanciais de abastecimento dos municípios 
dessa microrregião de saneamento, assim 
como de outras na Bahia.

A economia dos municípios é voltada para 
a pecuária do gado de corte e leiteiro e a 
agricultura com dominância das culturas de 
mandioca, feijão, milho, cebola, mamona e 
de frutas tropicais como abacaxi, cujo maior 
produtor é o município de Itaberaba, melan-
cia, banana, e de legumes, como abóbora, 

tomate e pimentão. A atividade agrícola nes-
sa microrregião é realizada por métodos de 
plantio rudimentar em que as pessoas em-
pregadas são da própria família ou do muni-
cípio onde ela ocorre durante os períodos de 
plantio e de colheita.

O município de Itaberaba, considerado o portal 
da Chapada Diamantina, pois está situado às 
margens da BR 242, importante via de acesso 
ao Parque Nacional da Chapada Diamantina 
para quem vem de Salvador ou do Oeste do 
país, é o grande polo de comércio, serviços e 
de produção industrial (calçados, móveis, ali-
mentos, entre outros) de toda a região. Não 
por acaso é o município com maior população, 
seguido por Ruy Barbosa e Miguel Calmon.
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ETE de Itaberaba
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Presidente da associação da 
comunidade rural de Couro 

Seco, em Itaberaba, Maria José 
Barbosa lembra da dificulda-
de no acesso a água tratada. 
“As poucas famílias que vivem 
aqui tinham acesso ao abaste-
cimento apenas pelo caminhão 
pipa fornecido pelo exército. O 
caminhão de água abastecia 
apenas três famílias e não era 
todo mês que vinha. Com a 

chegada da água encanada já 
facilitou, né? A gente tem uma 
água de qualidade pra cozi-

nhar, beber... Isso é importante.”

abr
2021

ETA de
Boa Vista 
do Tupim

Em 2020, a Embasa entregou a obra de amplia-
ção do SIAA de Itaberaba, que também atende 
os municípios de Ruy Barbosa, Macajuba e Baixa 
Grande, e capta água no rio Paraguaçu, na lo-
calidade de João Amaro, em Iaçu. O empreen-
dimento, no valor de R$ 11 milhões, melhorou a 
prestação do serviço de abastecimento nas sedes 
municipais e possibilitou a ampliação do atendi-
mento para mais localidades. Outras sedes muni-
cipais que tiveram o SAA ampliado foram Lajedi-
nho e Boa Vista do Tupim.

No período 2007-2020, a Embasa trabalhou 
para ampliar o acesso a abastecimento de água 
em povoados e localidades rurais por meio da im-
plantação de rede distribuidora ou de SAAs em 
Itaberaba, Ruy Barbosa, Baixa Grande, Miguel 
Calmon, Boa Vista do Tupim, Tapiramutá, Mundo 
Novo e Lajedinho.

Em Miguel Calmon, a Embasa concluiu, em 2012, 
as obras de recuperação e ampliação do SES da 
sede municipal, garantindo acesso a esgotamento 
sanitário para aproximadamente 4 mil habitan-
tes e eliminando pontos de esgoto a céu aberto 
em diversos bairros. Este município está situado 
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na bacia do rio Jacuípe, um contribuinte do rio 
Paraguaçu, na barragem de Pedra do Cavalo, e 
manancial de abastecimento do SIAA de Miguel 
Calmon, que também abastece Piritiba e Mundo 
Novo por meio da barragem do França.

Itaberaba foi o município que recebeu a maior 
quantidade de recursos (R$ 77,1 milhões) para im-
plantação e ampliação do SES de sua sede. Além 
de município mais populoso, onde as atividades 
econômicas da região se concentram, Itaberaba 
está situada na bacia do rio Paraguaçu. A Emba-
sa está trabalhando para interligar as áreas ain-
da não atendidas da sede de Itaberaba a essa in-
fraestrutura instalada de forma a atender a meta 
de 90% de cobertura nos próximos anos.

Outro município situado na bacia do rio Paragua-
çu que recebeu SES foi Baixa Grande. O siste-
ma foi entregue em 2020 e garante, atualmente, 
acesso a coleta e tratamento de esgoto em mais 
de 60% as áreas ocupadas da sede municipal.
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ETE de
Baixa Grande
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Ampliação da rede distribuidora do SAA 
de Boa Vista do Tupim para atender as 

localidades de Zuca, Morro das Flores, Beija-
Flor e Jabuti, em Boa Vista do Tupim e Ruy 
Barbosa (Convênio Sedes/Cordec/Embasa)

R$ 1,4 milhão

Ampliação do SAA de 
Lajedinho (Royalties)

R$ 517 mil

Implantação de rede distribuidora 
e de ligações de água para 

atender os povoados de 
Viração e Mandacaru, em 
Baixa Grande (Próprios)

R$ 667 mil

Ampliação da rede distribuidora 
do SAA da sede de Boa 
Vista do Tupim (Próprios)

R$ 104 mil

Ampliação da ETA do SAA de Tapiramutá e 
implantação de SAA para atender o povoado 

de Pau de Pilão, em Tapiramutá (Royalties)

R$ 103,7 mil

Melhorias no SAA de Boa 
Vista do Tupim para atender 
os assentamentos de Beira 
Rio e Terra Boa (Próprios)

R$ 472 mil

Recuperação e ampliação do SES da 
sede de Miguel Calmon (Próprios)

R$ 1,6 milhão

Perfuração de poços para atender 
a localidade de Tapiraípe, em 

Ruy Barbosa (Próprios)

R$ 70 mil

Implantação de SAA para atender as 
localidades de Lagoa do Mamão, Cipó 
e Italegre, em Baixa Grande (Próprios)

R$ 1 milhão
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Washington Santos / Embasa

Implantação de SAA para 
atender as localidades 
de Visgueira e Félix, em 
Mundo Novo (Próprios)

R$ 219,3 mil

Ampliação da produção 
de água para atender a 
localidade de Tapiraípe, 

em Ruy Barbosa (Governo 
do Estado e Próprios)

R$ 20 mil

Implantação de SAA para atender 
os povoados de Santa Fé, Iguape, 
Santa Luzia, Cabo de Machado 
e Torre de Sião, em Boa Vista do 
Tupim (Incra, Royalties e Próprios)

R$ 1,3 milhão
Implantação de SAA 

para atender o povoado 
de Couro Seco, em 
Itaberaba (Funcep)

R$ 968 mil Melhorias e ampliação do 
SAA da sede de Boa Vista 

do Tupim (Próprios)

R$ 292 mil

Implantação de rede distribuidora 
e de ligações de água para 

atender as localidades de Santa 
Rosa, Alecrim e Ambrósio, 
em Lajedinho (Próprios)

R$ 550 mil
Implantação do SES de Itaberaba 

(OGU/PAC e Próprios)

R$ 10 milhões

Perfuração de poços para 
atender a localidade de 
Macaúbas, em Miguel 

Calmon (Próprios)

R$ 66,7 mil

Perfuração de poços 
para atender a 

localidade de Brotas 
de Macaúbas, em 

Itaberaba (Próprios) 

R$ 31 mil
Perfuração de poços 

para atender a sede de 
Lajedinho (Próprios) 

R$ 26,2 mil

2018201720152014
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Acervo Embasa

Implantação de rede distribuidora e 
de ligações de água para atender 
o povoado de Baixa do Tanque, 
em Miguel Calmon (Próprios)

R$ 189,3 mil

Mudança da captação 
do SAA de Tapiramutá 

para a barragem 
de Pau de Pilão, em 

Tapiramutá (Próprios)

R$ 305,3 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações de 

água para atender os povoados 
de Colondina e Parque das 

Águas, em Itaberaba (Próprios)

R$ 974 mil

Ampliação do SIAA de Itaberaba 
para atendimento das sedes de 

Itaberaba, Baixa Grande, Macajuba 
e Ruy Barbosa (Sudene)

R$ 11 milhões

Implantação da adutora 
Sumaré-Umbuzeiro para ampliar 
a capacidade de atendimento 
do SAA de Piritiba (Próprios)

R$ 1,9 milhão

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 

de água para atender 
a localidade de Água 
Branca, em Miguel 
Calmon (Próprios)

R$ 22,6 mil

Perfuração de poços para atender 
a sede de Lajedinho (Próprios)

R$ 72 mil

Ampliação do SAA de 
Lajedinho (Sudene)

R$ 1,1 milhão
Implantação do SES de Baixa 
Grande (OGU/Funasa/PAC2, 
Governo do Estado e Próprios)

R$ 16,9 milhões

Ampliação do SES de Itaberaba 
(etapa 2) (OGU/PAC2 e Próprios)

R$ 67,1 milhões
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PIEMONTE-
DIAMANTINA

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Caém 10.368 3.655 6.713

2 Jacobina 79.247 55.868 23.379

3 Mirangaba 16.279 7.879 8.400

4 Ourolândia 16.425 6.341 10.084

5 Saúde 11.845 6.646 5.199

6 Serrolândia 12.344 7.279 5.065

7 Umburanas 17.000 7.510 9.490

8 Várzea Nova 13.073 8.553 4.520

TOTAL DE ATENDIDOS 176.581 103.731 72.850

9 Pindobaçu 20.121 11.237 8.884

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 20.121 11.237 8.884
TOTAL 196.702 114.968 81.734
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 Microrregião caracterizada por clima semiárido, 
com distribuição de chuvas irregular e baixa plu-
viosidade, território formado por muitas monta-
nhas e serras e por áreas mais baixas cercadas por 
montanhas. A bacia do rio Itapicuru atravessa seu 
território e constitui principal fonte de água para 
abastecimento da população dos municípios de 
Jacobina, Pindobaçu, Caém, Saúde e Serrolândia 
por meio de quatro barragens (Cachoeira Gran-
de, Itapicuruzinho, Rio do Ouro e Pindobaçu). A 
região conta, também, com águas subterrâneas 
dos lençóis freáticos da bacia do rio Salitre cujas 
águas abastecem os municípios de Umburanas, 
Ourolândia, Várzea Nova e Mirangaba.

Jacobina é o município mais populoso e gerador 
de maior participação no PIB Baiano da micror-
região, devido à mineração aurífera, ao comércio, 
serviços e ecoturismo para visitação de grutas e 
cachoeiras existentes na região. A atividade eco-
nômica nos outros municípios também está cen-
trada em comércio e serviços nos centros urbanos. 
Na zona rural, predomina a pecuária de bovinos 
e equinos e agricultura voltada para feijão, milho 
e mamona, sendo que, na região de Ourolândia, 
há plantio e produção de fibra de sisal.

Reservatório 
elevado no 

povoado Paraíso, 
em Jacobina

134 •  Embasa: Trabalho que Melhora a Vida das Pessoas



A lavradora Anacléia de Je-
sus, moradora do povoado de 
Queimada Velha, em Jacobi-
na, dependia dos caminhões-
-pipa da prefeitura e da água 
de chuva que acumulava em 

cisternas. “Graças a Deus, 
agora, temos água na tornei-
ra quase todos os dias. Isso é 
bom demais. Muito já melho-
rou em nossas vidas, com esta 
obra”, relata com felicidade.
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Para atender o crescimento da ocupação e 
atividades econômicas nesses municípios e 
universalizar o acesso aos serviços de água 
e esgoto, a Embasa ampliou o SAA da sede 
Jacobina e implantou SAAs e rede distribui-
dora para atender as localidades rurais do 
município. Em relação a coleta e tratamento 
de esgoto, a Embasa está dando andamen-
to à obra de implantação do SES que vai 
atender a sede de Jacobina.

Nos municípios de Saúde, Serrolândia e 
Mirangaba, comunidades rurais passaram 
a receber água tratada canalizada e nas 
sedes de Várzea Nova, Caém, Umburanas, 
os respectivos SAAs receberam melhorias e 
ampliação da produção de água e/ou capa-
cidade de distribuição.

Em Várzea Nova, a Embasa implantou liga-
ções intradomiciliares de esgoto para ligar 
os imóveis da sede municipal ao SES im-
plantado pela Codevasf.

Trecho da 
adutora do SIAA 
Pindobaçu sobre o 

rio Itapicuru
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Implantação de SAA 
para atender a localidade 

de Genipapo, em 
Saúde (Royalties)

R$ 400 mil
Implantação de rede 

distribuidora e de ligações 
de água para atender as 
localidades de Algodões, 

Caxingó, Amarante e Várzea 
Danta, em Serrolândia 

(Convênio Cerb)

R$ 297,6 mil
Ampliação da 

produção de água 
do SAA de Várzea 
Nova (Governo do 
Estado e Próprios)

R$ 101 mil

Ampliação do SAA da sede de Jacobina (PAT)

R$ 9 milhões
Substituição da 

adutora de água 
tratada do SAA da 
sede de Umburanas 

(Governo do 
Estado e Próprios)

R$ 186 mil

Implantação de SAA para atender 
os povoados de Lagoa do Peixe, 

Soropó, Pau Ferro, Araújo, Velame 
de Cima e Velame (Próprios)

R$ 188,5 mil

Implantação de SAA para 
atender o povoado de Sargento, 

em Jacobina (Próprios)

R$ 378 mil

Implantação de SAA para 
atender os povoados de Lagoa 

do Peixe, Soropó, Pau Ferro, 
Araújo, Velame de Cima e 

Velame, em Jacobina (Próprios)

R$ 498,1 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 

de Várzea Nova 
e a localidade de 
Macaúbas, em 
Miguel Calmon 

(Próprios)

R$ 72,4 mil

 O SIAA abastece as localidades de Macaúbas 
(Miguel Calmon) e Icó (Morro do Chapéu).
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Alex Felix / Embasa

Ampliação da 
capacidade de 

distribuição e da oferta 
de água no SAA da 

sede de Caém (Próprios)

R$ 310 mil

Implantação de 
SAA para atender 
os povoados de 

Taquarandi, Mandacarú 
e Volta da Serra, em 
Mirangaba (Funcep)

R$ 885 mil

Implantação de subadutora 
no SAA de Jacobina para 
melhorar abastecimento na 
sede municipal (Próprios)

R$ 128,2 mil
Implantação do 

SAA para atender 
as localidades de 
Cajazeiras, Lagoa 

do Antônio Sobrinho 
e Estrada Nova, em 
Jacobina (Funcep)

R$ 558,67 mil

Ampliação da ETA Canavieiras e implantação de adutora 
ligando-a à ETA Centro, em Jacobina, para dar segurança 

operacional ao SAA durante estiagens (Próprios)

R$ 6,6 milhões
Ampliação do SAA da sede 

de Jacobina (Sudene)

R$ 4,1 milhões

Implantação do SES da sede municipal de Jacobina - 
Etapa 1 (FGTS/Pró-Saneamento, Governo do Estado 

e Próprios) e Etapa 2 (FGTS/PAC2 e Próprios)

R$ 76,1 milhões

Perfuração de poços para atender 
a sede de Várzea Nova (Próprios)

R$ 97 mil

Implantação de ligações 
intradomiciliares de esgoto em 
áreas de interesse social, em 
Várzea Nova (Codesvasf)

R$ 3 milhões  Obra em andamento.

202120192018201720162015
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SÃO
FRANCISCO

NORTE

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Andorinha 14.414 6.208 8.206

2 Antônio Gonçalves 11.015 5.783 5.232

3 Caldeirão Grande 12.491 4.558 7.933

4 Campo Formoso 66.616 24.863 41.753

5 Canudos 15.732 8.698 7.034

6 Filadélfia 16.740 9.022 7.718

7 Itiúba 36.113 9.699 26.414

8 Jaguarari 30.343 16.612 13.731

9 Ponto Novo 15.742 8.405 7.337

10 Senhor do Bonfim 74.419 57.566 16.853

11 Uauá 24.294 10.761 13.533

TOTAL DE ATENDIDOS 317.919 162.175 155.744

12 Campo Alegre de Lourdes 28.090 8.126 19.964
13 Casa Nova 64.940 37.543 27.397
14 Curaçá 32.168 13.719 18.449
15 Juazeiro 197.965 160.775 37.190
16 Pilão Arcado 32.860 11.027 21.833
17 Remanso 38.957 23.470 15.487
18 Sento Sé 37.425 21.676 15.749
19 Sobradinho 22.000 20.002 1.998

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 454.405 296.338 158.067
TOTAL 772.324 458.513 313.811
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A microrregião de saneamento São Francis-
co Norte vai do sertão da Bahia até os limi-
tes da região oeste do estado, na fronteira 
com os estados de Pernambuco e Piauí. O 
clima quente e seco desse pedaço do semiá-
rido, com período chuvoso entre novembro e 
março, tem nas águas da bacia hidrográfica 
do São Francisco um componente transfor-
mador do desenvolvimento regional e do 
modo de vida dos seus habitantes.

O turismo, com destaque para as grutas e ca-
choeiras, e a agricultura irrigada, com ênfase 
na produção de frutas e de vinhos, são pila-
res da economia de vários de seus municípios 
e norteiam as demais atividades da região, 
como a mineração, pecuária bovina, ovina, ca-
prina, asinina e de galináceos, comércio e ati-
vidade industrial de pequeno a médio porte.

Além da bacia de drenagem perene do rio 
São Francisco que passa por Casa Nova, 
Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, 
Sento Sé, Sobradinho, Campo Alegre de 
Lurdes e Jaguarari, essa microrregião tem 

parte de seu território atravessado pelos rios 
perenes Itapicuru e Vaza Barris. O rio Itapi-
curu, cujas nascentes se encontram nos mu-
nicípios de Campo Formoso e Antônio Gon-
çalves, este último situado às margens do 
rio Aipim, curso d´água perene afluente do 
Itapicuru, passa também por Ponto Novo, 
Filadélfia, Caldeirão Grande, Andorinha, Iti-
úba, Senhor do Bonfim, Jaguarari e Uauá. 
Já o Vaza Barris passa por Canudos e Uauá.

As águas subterrâneas, na região de Ca-
nudos, recarregam o aquífero Tucano e, no 
restante do território, se encontram em pe-
quenos aquíferos distribuídos irregularmen-
te, muitos deles com água salobra, mas de 
grande utilidade em tempos de longas estia-
gens, como a que ocorreu entre 2012 e 2013, 
levando a Embasa a perfurar vários poços 
para garantir a continuidade do abasteci-
mento de água em várias sedes municipais 
situadas na bacia do Itapicuru, como Ja-
guarari, Itiúba e Campo Formoso, os mais 
populosos dos 11 municípios atendidos pela 
Embasa nesta microrregião.

Reservatórios 
elevados no SIAA 

de Uauá
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Os recursos investidos pela Emba-
sa na São Francisco Norte refletem 
o trabalho voltado para ampliar o 
acesso aos serviços de água e esgo-
to nessa região, principalmente em 
municípios ou localidades em que o 
acesso a serviços essenciais melhora 
significativamente os indicadores so-
cioeconômicos locais.

Em 2009, a Embasa ampliou o SAA 
de Antônio Gonçalves para atender 
a sede municipal e localidades rurais. 
No ano seguinte, os SAAs de Itiúba 
e Jaguarari foram também ampliados 
para atender a demanda das respec-
tivas sedes. A ampliação do acesso a 
água tratada canalizada na zona rural 
dessa microrregião contemplou habi-
tantes de outras localidades em Itiúba, 
Jaguarari, Andorinha, Senhor do Bon-
fim, Uauá, Caldeirão Grande, Filadél-
fia, Ponto Novo e Campo Formoso.

Na sede de Campo Formoso, cida-
de situada na Chapada Diamantina 
geográfica e que atrai garimpeiros 
de todas as regiões do país devido 
às jazidas de esmeralda, a Embasa 
empreendeu, entre 2015 e 2021, duas 
ampliações do SIAA para atender 
seu crescimento populacional, sendo 
que a oferta de água já havia sido 
incrementada com a perfuração de 
poços em 2013. Ao todo, o município 
recebeu investimentos de quase R$ 19 
milhões em melhoria e ampliação da 
infraestrutura de abastecimento de 
água para atender as zonas urbana 
e rural.Ac
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Barragem de 
Ponto Novo
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Para o morador da locali-
dade de Caldeirãozinho, em 

Caldeirão Grande, Dorisvaldo 
Souza, agricultor, pecuarista 
e pai de sete filhos, receber 

água pelas torneiras é certeza 
de mais conforto e qualidade 
de vida para toda a família. 
“Antes, eu tinha que captar 

água da chuva ou ir até a sede 
e pedir a amigos, trazendo a 
água em vasilhames amarra-
dos no lombo de jumentos”.

Duas grandes obras de abastecimento trans-
formaram a vida de mais pessoas da região. 
Em 2012, a implantação de uma adutora e de 
estações de bombeamento integraram o SAA 
de Jaguarari ao SIAA de Senhor do Bonfim. 
Em 2019, a Embasa ampliou o SIAA de Se-
nhor do Bonfim para atender a sede e povoa-
dos de Senhor do Bonfim, Itiúba e Andorinha. 
Essas obras asseguraram disponibilidade de 
água para abastecer esses municípios, mesmo 
durante longas estiagens, pois implantaram 
uma infraestrutura capaz de trazer água de 
barragens na bacia do rio Itapicuru.

Esgotamento sanitário
A Embasa está trabalhando para levar coleta 
e tratamento de esgoto para os municípios de 
Itiúba e Senhor do Bonfim. Em Itiúba, as obras 
já estão em andamento e, em Senhor do Bon-
fim, serão iniciadas em 2021. 

ETA de 
Ponto Novo

141Embasa – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.  •



2011201020092008

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água para atender a 
localidade de Picos, em 
Itiúba (Convênio CERB)

R$ 120,2 mil

Ampliação do SAA de Antônio Gonçalves 
para atender a sede municipal e as 

localidades de Caldeirão do Mulato, Jiboia, 
Barra, Brejo do Coelho, Carminha, Santana, 
Poço d’Água, Macaco Atravessado, Favelo, 

Conceição e São João (Royalties)

R$ 3,1 milhões
Implantação de rede 

distribuidora e de ligações 
de água para atender as 
localidades de Cacimbas 

e Caldeirãozinho, em 
Itiúba (Próprios)

R$ 140 mil

Duplicação de adutora para 
atender a sede municipal 
de Uauá (Governo do 

Estado e Próprios)

R$ 5,9 milhões

Ampliação do SAA 
de Itiúba para 
atender a sede 

municipal (Governo 
do Estado e Próprios)

R$ 142 mil

Ampliação do SAA de Jaguarari 
para atender a sede municipal 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 103,9 mil

Duplicação da adutora da 
barragem do Prata para atender 

a sede de Senhor do Bonfim 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 2,5 milhões

Ampliação do SIAA de 
Senhor do Bonfim para 

atender os povoados de Laje 
e Mamoeiro (Próprios)

R$ 215,4 mil

Perfuração de poços para atender 
o município de Jaguarari (Próprios)

R$ 137,8 mil

Ampliação do SAA de Uauá para 
atender os povoados Caldeirão da 

Serra, Serra da Canabrava e Fazenda 
Maruá (Governo do Estado e Próprios)

R$ 154 mil
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Implantação de adutora para integrar 
o SAA de Andorinha ao SIAA Caraíba 

Metais/Santa Rosa – (Próprios)

R$ 6,5 milhões

Perfuração de poços para atender 
a sede de Jaguarari (Próprios)

R$ 52,1 mil

Perfuração de poços 
para atender a 
sede de Antônio 

Gonçalves (Próprios)

R$ 91,5 mil
Perfuração de poços 

para atender a 
sede de Campo 

Formoso (Próprios)

R$ 92,1 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Itiúba (Próprios)

R$ 41,4 mil

Perfuração de poços para 
atender as localidades 
de Baixo da Maravilha, 

Fazenda Cumbe e Missão 
do Shay I e II, em Senhor 

do Bonfim (Próprios)

R$ 161,9 milImplantação de adutora e 
estações elevatórias para integrar 
o SAA de Jaguarari ao SIAA de 

Senhor do Bonfim (Próprios)

R$ 1,17 milhões
Implantação de SAA para 

atender o povoado de Suçuarana, 
em Jaguarari (Próprios)

R$ 82,2 mil

Ampliação do SAA de Andorinha 
para atender a sede municipal e 
localidades ao longo da adutora 

(BNDES/PAC2 e Próprios)

R$ 17,3 milhões
Implantação de SAAs para 
atender as localidades de 
Quixaba de São Miguel, 

Rua da Batata, Povoado de 
Novilhas, Patos, Caldeirãozinho, 

Quixabinha, Castelo e 
Ouricuri, no município de 

Caldeirão Grande (Próprios)

R$ 830,4 mil

 Obra emergencial para enfrentamento de severa 
estiagem que atingiu o semiárido baiano.

201420132012
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Implantação de SAA para 
atender o Loteamento 

do Estádio, no município 
de Filadélfia (Próprios)

R$ 76,4 mil

Implantação de SAAs para atender 
as localidades de Várzea do Morro, 
Varginha, Cornicha, Poço d’Água, 

Várzea da Pedra, Pé da Pedra, Capim, 
Jurema, Gitirana, Assentamento 

Várzea da Mola, Mamota, Fortuna e 
Tamburil, em Ponto Novo (Próprios)

R$ 740,2 mil

Ampliação do SIAA de Campo 
Formoso para atender a 
sede municipal (Próprios)

R$ 1,9 milhão

Implantação de SAAs 
para atender as localidades 
de Rancharia, Pinicapau, 

Rapousa, Tapuia II, 
Gameleira, Lagoa do 

Boi, Queimada Grande 
(Queimado), Caldeirão 
de Dentro, Garrote e 
Limões, em Senhor do 

Bonfim (Funcep)

R$ 1,6 milhão

Implantação de rede 
distribuidora e de 

ligações de água para 
atender a diversas 

localidades em Senhor 
do Bonfim (Próprios)

R$ 997 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de 

ligações de água para 
atender o povoado de 
Limões, em Senhor do 

Bonfim (Próprios)

R$ 345,2 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água para atender o 

povoado do Peixe, em Senhor 
do Bonfim (Funcep)

R$ 152 mil

Implantação de rede distribuidora 
e de ligações de água para 

atender a comunidade de Derrota, 
em Ponto Novo (Próprios)

R$ 291 mil
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Ampliação do SIAA de Senhor 
do Bonfim para atender a sede de 
Senhor do Bonfim e os povoados 

de Igara, Quicé, Tanquinho, Tijuaçu; 
a sede de Jaguarari; a sede e os 

povoados de Riacho do Mulungu, 
Carrapato, Moçoroca, Morrinho e 
Cabeça de Vaca (Itiúba); a sede 
e os povoados de Anjo, Campo 
do Meio, Quixabeira, Caldeirão 

da Vaca, Lagoa da Pedra, Maria 
Preta, Tanquinho, Tanquinho do 

Poço, Pereiros e Tapuia (Andorinha) 
(BNDES/PAC e Próprios)

R$ 61,1 milhões
Implantação de rede 

distribuidora e de ligações de 
água para atender a localidade 

de Várzea do Mateus, em 
Andorinha (Próprios)

R$ 129,2 mil

Implantação do SAA de Poços, 
em Campo Formoso (Sudene)

R$ 4,7 milhões

Implantação de rede 
distribuidora e de 

ligações de água para 
atender as localidades 
de Panelinha, Tombão 
e Mulungu, em Campo 

Formoso (Próprios)

R$ 474,6 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água para atender as 
localidades de Cariaca de 
Cima II e Água Branca, em 
Senhor do Bonfim (Próprios)

R$ 223,1 mil

Ampliação do SIAA de Campo 
Formoso, para atender a 
sede municipal (Sudene)

R$ 11,4 milhões
Implantação do SES de Itiúba 
para atender a sede municipal 

(OGU/Funasa/PAC2 e Próprios)

R$ 15 milhões

Implantação do SES de Senhor do 
Bonfim para atender a sede municipal 

(BNDES/PAC2 e Próprios)

R$ 68,8 milhões

Ampliação do SAA 
de Senhor do Bonfim 
para atender a sede 
(1ª etapa) (Sudene)

R$ 3 milhões

2024202120202019
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SEMIÁRIDO DO 
NORDESTE

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Abaré 17.064 9.029 8.035

2 Adustina 15.702 5.572 10.130

3 Antas 17.072 6.360 10.712

4 Banzaê 11.814 4.042 7.772

5 Chorrochó 10.734 2.631 8.103

6 Cícero Dantas 32.300 17.726 14.574

7 Cipó 15.755 11.287 4.468

8 Coronel João Sá 17.066 7.043 10.023

9 Fátima 17.652 6.916 10.736

10 Glória 15.076 2.827 12.249

11 Heliópolis 13.192 5.428 7.764

12 Jeremoabo 37.680 17.437 20.243

13 Nova Soure 24.136 11.730 12.406

14 Novo Triunfo 15.051 7.503 7.548

15 Paripiranga 27.778 9.533 18.245

16 Paulo Afonso 108.396 93.404 14.992

17 Pedro Alexandre 16.995 2.786 14.209

18 Ribeira do Amparo 14.276 1.921 12.355

19 Ribeira do Pombal 47.518 29.756 17.762

20 Santa Brígida 15.060 5.611 9.449

21 Sítio do Quinto 12.592 5.172 7.420

TOTAL DE ATENDIDOS 502.909 263.714 239.195

22 Macururé 8.073 2.860 5.213
23 Rodelas 7.775 6.540 1.235

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 15.848 9.400 6.448
TOTAL 518.757 273.114 245.643

idos pela Embasa

tendidos pela Embasa

POP. 
TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

17.064 9.029 8.035

15.702 5.572 10.130

17.072 6.360 10.712

11.814 4.042 7.772

10.734 2.631 8.103
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Esta microrregião situada no Polígono das 
Secas do Brasil convive com clima de baixa 
pluviosidade e altas temperaturas, além do 
território apresentar boa parte do solo com 
pouca capacidade de acumular superficial-
mente a água de chuva em suas bacias de 
drenagem pluvial. Essa condição limita o de-
senvolvimento socioeconômico dos municípios 

da Semiárido Nordeste, mas não significa que 
a região não disponha de recursos hídricos. 
Todos os municípios, à exceção de Chorrochó, 
estão sobre o Aquífero Tucano, extensa bacia 
sedimentar com água de excelente qualidade 
e grandes vazões que serve de manancial por 
meio de profundos poços tubulares para o 
abastecimento da população.

Efluente 
tratado promove 

preservação do rio 
São Francisco em 

Paulo Afonso
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Essa microrregião de saneamento básico 
também tem disponibilidade perene de água 
superficial nos rios São Francisco, Vaza Bar-
ris, Itapicuru e Real. O rio São Francisco atra-
vessa Paulo Afonso, Chorrochó, Glória e San-
ta Brígida e constitui o principal manancial 
de abastecimento desses municípios. O rio 
Vaza Barris atravessa os territórios de Pedro 
Alexandre, Cícero Dantas, Coronel João Sá, 
Fátima, Jeremoabo, Macururé, Novo Triunfo, 
Paripiranga, Sítio do Quinto e Santa Brígida 
e o rio Itapicuru passa por Ribeira do Pom-
bal, Ribeira do Amparo e Cipó e o rio Real 
atravessa Ribeira do Pombal e Heliópolis.
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O abastecimento de água de todos os mu-
nicípios, à exceção de Macururé e Rodelas, 
é prestado pela Embasa. Dos municípios 
atendidos com água pela empresa, Paulo 
Afonso, Santa Brígida, Glória e a localida-
de de Barra do Tarrachil, em Chorrochó, já 
possuem sistema de coleta e tratamento de 
esgoto. Os investimentos continuam para 
garantir o acesso a esgotamento sanitário 
nesses municípios por onde passa o rio São 
Francisco e outros mananciais perenes da 
região, como é o caso da obra de implanta-
ção do SES de Jeremoabo que está em an-
damento com previsão de entrega em 2022. 
Nos próximos quatros anos, será iniciada a 
execução de outros projetos de esgotamento 
nessa região.

A atividade econômica dessa microrregião, 
no meio rural, se movimenta predominante-
mente na pecuária bovina, caprina e ovina 
e de galináceos; no cultivo de feijão, milho 
e culturas de sequeiro em geral (melancia, 
abóbora, cebola etc). No meio urbano, co-

mércio e serviços dominam e a atividade 
industrial ocorre em menor escala, com ex-
ceção de Paulo Afonso, que se destaca na 
produção de energia por conta da usina da 
Companhia Hidroelétrica do São Francis-
co (Chesf). O município de Cipó conseguiu 

ETA de Glória
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Morador da Rua 21 de Abril, 
no Bairro BTN 1 (um dos mais 

populosos de Paulo Afonso), José 
Joaquim dos Santos comenta a 

chegada do esgotamento sanitá-
rio no local. “Por aqui, temos fos-
sas e em muitos lugares o esgoto 
corre a céu aberto. Os meninos 
ficam brincando por aí e pegam 

doenças, vivem com coceira, 
febre etc. Acho que agora tudo 
vai melhorar, graças a Deus”.
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Reservatório 
elevado 

em Pedro 
Alexandre

desenvolver comércio e serviços em torno do 
turismo regional em sua sede, devido a inves-
timento público, entre as décadas de 1930 e 
1940, na construção de um balneário de águas 
termais do Aquífero Tucano.

Os investimentos da Embasa em abastecimen-
to de água nessa microrregião foram destina-
dos a aumentar a produção de água, por meio 
da perfuração de poços profundos, para aten-
der as sedes municipais. A empresa também 
ampliou o acesso ao serviço de abastecimen-
to de água, passando a atender localidades 
rurais por meio da implantação de SAAs ou 
por extensão de rede distribuidora a partir de 
SAAs ou SIAAs próximos nos municípios de 
Cipó, Ribeira do Pombal, Cícero Dantas, Sítio 
do Quinto, Coronel João Sá, Santa Brígida, 
Glória, Paulo Afonso, Fátima, Jeremoabo, Pe-
dro Alexandre, Adustina e Paripiranga.
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Perfuração de poços 
para atender a sede de 
Jeremoabo (Próprios)

R$ 427,1 mil

Perfuração de poços para atender 
a localidade de Vila Tingui, em 

Sítio do Quinto (Próprios)

R$ 148 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 
Novo Triunfo (Próprios)

R$ 589,1 mil

Perfuração de poços para 
atender a sede de Pedro 

Alexandre (Próprios)

R$ 629,3 mil

Perfuração de poços para 
atender a sede de Ribeira 

do Pombal (Próprios)

R$ 575,2 mil

Perfuração de poços 
para atender a 
sede de Sítio do 
Quinto (Próprios)

R$ 573,5 mil

Perfuração de poços para 
atender a sede de Pedro 

Alexandre (Próprios)

R$ 18 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede e a 
localidade de Tingui, em 

Coronel João Sá (Próprios)

R$ 138,2 mil

Ampliação da produção 
de água do SAA da 

sede de Cipó (Governo 
do Estado e Próprios)

R$ 373 mil

Ampliação da produção de água do 
SAA da sede de Coronel João Sá 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 2,1 milhões

Ampliação da rede 
distribuidora do SAA da 
sede de Cipó (Próprios)

R$ 194,8 mil

Ampliação da produção de água 
do SAA da sede de Cícero Dantas 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 970 mil
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Implantação de captação em 
poço profundo, em Jeremoabo, 
e implantação de adutora e 
estação de tratamento para 

ampliar a oferta na sede de Pedro 
Alexandre (CEF/Proágua)

R$ 12,2 milhões

Ampliação da produção do SIAA 
de Fátima que atende as sedes 

de Fátima, Paripiranga e Adustina 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 408 mil

Implantação do SES da sede de 
Paulo Afonso (OGU/PAC e Próprios)

R$ 73,9 milhões

Complementação da 
implantação do SES 
da sede de Santa 
Brígida (Codevasf)

R$ 72 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade de Tingui, 
em Sítio do Quinto (Próprios)

R$ 196,3 milPerfuração de poços para atender 
a sede de Antas (Próprios)

R$ 675,9 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Banzaê (Próprios)

R$ 233,4 mil

Montagem de poço 
para atender a sede de 
Novo Triunfo (Próprios)

R$ 181,1 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 
Nova Soure (Próprios)

R$ 609,4 mil

Ampliação da produção 
de água do SAA de Sítio 

do Quinto (Próprios)

R$ 202,3 mil

Implantação de SAA para 
atender a localidade de Fazenda 

Gideon, em Cipó (Próprios)

R$ 40,3 mil

Ampliação da produção de água 
do SAA da sede de Novo Triunfo 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 208 mil

Mário Roberto / Embasa

2014201320122011
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Ampliação do SIAA de 
Santa Brígida para atender 
as localidades de KM 40, 
Riacho, Minuim, Colônia, 
Oliveira e Morada Velha, 
em Santa Brígida (PAC)

R$ 1,2 milhão
Ampliação da produção 

de água do SAA da 
sede de Ribeira do 
Pombal (Próprios)

R$ 246,1 mil

Ampliação do SIAA de 
Santa Brígida (Próprios)

R$ 1,4 milhão

Melhorias no SAA 
da sede de Macurerê 
(Tesouro do Governo 

do Estado)

R$ 937 mil

Implantação de ligações 
intradomiciliares nos SESs 
da sede de Glória e de 

Santa Brígida (Codesvasf)

R$ 521,9 mil

Recuperação de geomembrana 
das lagoas facultativas e 

de maturação das ETEs de 
Glória e Abaré (Próprios)

R$ 61,7 mil
Implantação de estação elevatória 

de esgoto em tempo seco no 
SES de Paulo Afonso (Sudene)

R$ 2,5 milhões

Perfuração de poços para 
atender a localidade de 
Lagoa Vermelha, em 

Cícero Dantas (Próprios)

R$ 990,8 mil

Aumento da produção 
de água do SAA 

da sede de Sítio do 
Quinto (Governo do 
Estado e Próprios)

R$ 408 mil

Ampliação da capacidade 
de produção do SAA de 

Cícero Dantas para atender 
a localidade de São João 
da Fortaleza (Próprios)

R$ 143,2 mil

 Devido a uma 
estiagem severa, neste 
ano, Macururé passou 
por dificuldades no 
acesso à água para 
abastecimento da 
população. Por este 
motivo, o Governo 
do Estado financiou 
a obra e a Embasa 
executou o projeto.
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Implantação de rede distribuidora 
e de ligações de água no povoado 
de Farias, em Fátima (Próprios)

R$ 288,6 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 

de água na comunidade de 
Campos Novos (BR 325), 
em Jeremoabo (Próprios)

R$ 116,1 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 

de água no povoado 
de Alto da Espora, em 
Paulo Afonso (Próprios)

R$ 458,1 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água no povoado de 
Porto Alegre, em Pedro 
Alexandre (Próprios)

R$ 268,3 mil
Extensão de rede 

distribuidora do SAA de 
Ribeira do Pombal para 
atender as localidades 

de João do Alto e 
Pombalzinho (Funcep)

R$ 803 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água nas comunidades 
de Aroeira e Madrinha 
de Dodô, em Santa 
Brígida (Próprios)

R$ 103 mil

Implantação de SAA para atender 
os povoados de Sobrado, Boqueirão, 

Porteira, Jacaracanga e Rancho, 
em Cícero Dantas (Funcep)

R$ 1,2 milhão

Perfuração de poços para atender 
a sede de Cipó (Próprios)

R$ 275 mil

Perfuração de poços para 
atender o povoado de Farofa, 
em Coronel João Sá (Próprios)

R$ 1 milhão

Perfuração de poços para atender 
a localidade de Tanquera, 
em Jeremoabo (Próprios)

R$ 1 milhão

20192018
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Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água nas localidades 
de Tingui e Marmelada, 
em Adustina (Próprios)

R$ 328 mil
Implantação de rede 

distribuidora e de 
ligações de água na 
localidade de Açude 
Queimada Grande, 
em Fátima (Próprios)

R$ 88,6 mil

Implantação de rede distribuidora e 
de ligações de água na localidade 

de Lagradouro, em Glória (Próprios)

R$ 109 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de 

ligações de água nas 
localidades de Cabeça 

de Serra do Juju e 
Pau de Colher, em 

Paripiranga (Próprios)

R$ 687,6 mil

Ampliação do SAA de Paulo 
Afonso (BNDES/PAC e Próprios)

R$ 77,5 milhões
Perfuração de poços para atender 

a localidade de Tranqueira, 
em Jeremoabo (Próprios)

R$ 41,6 mil
Perfuração de poços para 

atender o povoado de Farofa, 
em Sítio do Quinto (Próprios)

R$ 39,8 mil

Implantação de SES 
da Barra do Tarrachil, 
em Chorrochó (OGU/

Funasa/PAC2)

R$ 6,8 milhões

Implantação de SES na sede de 
Jeremoabo (Codevasf/PAC2 e Próprios)

R$ 15,7 milhões

Implantação de adutora de 
água bruta no SAA da sede 

de Jeremoabo (Sudene)

R$ 461,6 mil
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SISAL-JACUÍPE

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Araci 51.651 19.638 32.013

2 Barrocas 14.191 5.695 8.496

3 Biritinga 14.836 3.517 11.319

4 Candeal 8.895 3.476 5.419

5 Cansanção 32.908 11.021 21.887

6 Capela do Alto Alegre 11.527 5.595 5.932

7 Capim Grosso 26.577 21.762 4.815

8 Conceição do Coité 62.040 36.278 25.762

9 Euclides da Cunha 56.289 27.416 28.873

10 Gavião 4.561 2.538 2.023

11 Ichu 5.255 3.365 1.890

12 Ipirá 59.343 29.009 30.334

13 Lamarão 9.560 2.085 7.475

14 Mairi 19.326 11.115 8.211

15 Monte Santo 52.338 8.845 43.493

16 Nordestina 12.371 3.921 8.450

17 Nova Fátima 7.602 5.074 2.528

18 Pé de Serra 13.752 5.174 8.578

19 Pintadas 10.342 5.840 4.502

20 Queimadas 24.602 12.492 12.110

21 Quijingue 27.228 6.377 20.851

22 Quixabeira 9.554 3.663 5.891

23 Retirolândia 12.055 6.722 5.333

24 Riachão do Jacuípe 33.172 19.860 13.312

25 Santaluz 33.838 20.795 13.043

26 São Domingos 9.226 5.916 3.310

27 São José do Jacuípe 10.180 6.991 3.189

28 Serrinha 76.762 47.188 29.574

29 Teofilândia 21.482 6.692 14.790

30 Tucano 52.418 21.958 30.460

31 Valente 24.560 13.487 11.073

32 Várzea da Roça 13.786 6.481 7.305

33 Várzea do Poço 8.661 5.789 2.872

TOTAL 830.888 395.775 435.113

3 29.009 30.334

0 2.085 7.475

6 11.115 8.211

8 8.845 43.493

71 3.921 8.450

2 5.074 2.528

2 5.174 8.578

2 5.840 4.502

2 12.492 12.110

8 6.377 20.851

4 3.663 5.891

1

23

25

26

24

3

14

19

2 29

30

31

32

15

8

9

4

12

20

21

22

18

17

16

6

7
27

28

10

5

11
13

33

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

155Embasa – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.  •



A microrregião de saneamento Sisal-Jacuípe 
está inserida no nordeste do semiárido baia-
no, região com escassez de mananciais de 
superfície devido à baixa pluviosidade, solos 
ácidos e férteis, secas periódicas e alta taxa 
de evapotranspiração. Os rios e riachos que 
integram as bacias hidrográficas do Itapicu-
ru e Jacuípe são, em sua maioria, intermiten-
tes e bloqueados por barragens que acumu-
lam água. Devido à característica do solo 
e à baixa pluviosidade, as águas subterrâ-
neas são geralmente salobras. O Itapicuru, 
rio perene que abastece a região e percorre 
54 municípios, tem sua principal nascente no 
norte do Piemonte da Chapada Diamanti-
na, entre Antônio Gonçalves e Campo For-
moso, e deságua no oceano Atlântico, no 
município de Conde. Igualmente importante 
para o abastecimento da microrregião é o 
rio Jacuípe, que tem suas nascentes em Mor-
ro do Chapéu e, além de fluir até a Barra-
gem de Pedra do Cavalo (rio Paraguaçu), 
percorre vários municípios ao norte do Pie-
monte da Diamantina e chega ao mar pela 
localidade de Barra do Jacuípe, no Litoral 
Norte. Dentre suas principais barragens, a 
João Durval Carneiro (também conhecida 
como Barragem de São José do Jacuípe), si-

tuada em São José do Jacuípe e Várzea da 
Roça, é a mais importante, sendo a terceira 
maior barragem do estado da Bahia.

Essa microrregião abrange 24 dos 25 mu-
nicípios do Território de identidade do Sisal 
que são: Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, 
Cansanção, Capela do Alto Alegre, Concei-
ção do Coité, Gavião, Ichu, Lamarão, Mon-
te Santo, Nordestina, Nova Fátima, Pé de 
Serra, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, 
Riachão do Jacuípe, Santaluz, São Domin-
gos, Serrinha, Teofilândia, Tucano, Valente 
e Itiúba. Apenas o município de Itiúba não 
está situado na Sisal-Jacuípe.

O sisal, planta originária do México, en-
controu nessa região terreno propício à sua 
produção e melhoramento da fibra a partir 
dos anos 1930, levando o Brasil a ocupar a 
posição de maior produtor mundial, sendo 
a Bahia responsável por 90% da produção 
nacional. A fibra do sisal abastece o mer-
cado interno e é exportada, principalmente, 
para a Europa, EUA, Chile e Argentina. O 
sisal é utilizado na indústria de estofados, 
celulose, bebidas, ração animal, fertilizantes 
e sacos de fibra.
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Pedras Altas
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reservatórios de 

Serrinha

Os municípios que se destacam na produ-
ção de sisal são Queimadas, Santaluz, Re-
tirolândia, São Domingos, Araci, Conceição 
do Coité e Valente. A economia do sisal tem 
muita relevância para a região devido ao 
potencial gerador de emprego e renda em 
uma das áreas com mais baixo IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humano) da Bahia. No 
entanto, a região também gera riqueza com 
a exploração de jazidas de pedras, pecuá-
ria extensiva (rebanhos de bovinos, ovinos, 
caprinos, asininos, muares e galináceos) e a 
agricultura familiar de subsistência (cultivo 
de milho, feijão, mandioca e hortaliças) em 
meio a longos ciclos de seca.

A extração de minérios (ouro, cromo, magné-
sio, prata, granito azul, cal virgem e calcário) 
e, mais recentemente, a chegada de fábricas 
de calçados também alavancaram a econo-
mia local e atraíram trabalhadores de várias 
partes do país. A presença de entidades pú-
blicas e privadas de ensino superior, médio e 
fundamental é outro fator preponderante no 
trânsito de pessoas e na oferta de serviços.

Levar água a esses municípios e, principal-
mente, garantir a continuidade do abas-
tecimento no período de seca, é uma mis-
são que assegura o desenvolvimento social 
e econômico regional e demanda grandes 
investimentos. A Embasa investiu mais de 

R$  300  milhões, desde 2007, em obras 
estruturantes, de reforço e emergenciais, 
incluindo a perfuração de poços, para as-
segurar o abastecimento de água nos 33 
municípios dessa microrregião, além de pos-
sibilitar o acesso ao serviço de coleta e tra-
tamento de esgoto em alguns deles.

Em 2008, a 1ª etapa da ampliação do SAA 
de Euclides da Cunha foi entregue, aumen-
tando em 32% a oferta de água. Esse inves-
timento possibilitou ampliar o atendimento 
para várias localidades rurais do município. 
Com a ampliação da cobertura de atendi-
mento, foi preciso produzir mais água e, por 
isso, em 2010, mais recursos foram investi-
dos no SAA do município. Com o objetivo 
de ampliar o acesso a água tratada nessa 
região, uma das áreas mais secas da Bahia, 
um SAA foi implantado, em 2011, para 
atender comunidades rurais de Euclides da 
Cunha, Monte Santo e Quijingue.

A solução definitiva para o abastecimento 
de água em Euclides da Cunha veio em 
2013, com a 2ª etapa da ampliação do 
SAA. A implantação de uma adutora e de 
uma estação de bombeamento interligou 
o SAA municipal ao SIAA de Tucano. Em 
2019, a Embasa também implantou mais 
um SAA para levar água tratada para mais 
povoados de Euclides da Cunha.
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A entrega da 1ª etapa da Adutora de Pedras 
Altas, em setembro de 2012, interligou a bar-
ragem de Pedras Altas, em Capim Grosso, ao 
Sistema Adutor do Sisal a partir da barragem 
de São José do Jacuípe, melhorando a qualida-
de da água distribuída em 12 sedes municipais 
e 173 localidades de 22 municípios da região 
do sisal. A água da barragem de São José do 
Jacuípe sempre apresentou alto teor de cloretos 
(sais minerais) e, com a contribuição da barra-
gem de Pedras Altas no mesmo sistema adutor, 
os usuários dessa região passaram a ter água 
boa nas torneiras.

A Embasa conseguiu aumentar em 50% a 
oferta de água do SIAA Serrinha-Coité, que 
abastece os municípios de Serrinha, Concei-
ção do Coité, Biritinga, Teofilândia, Lamarão, 
Retirolândia e Barrocas, melhorando significa-
tivamente o abastecimento nessas cidades, a 
partir de 2013, quando a Bahia enfrentou uma 
severa estiagem. O sistema capta no aquífero 
São Sebastião, por meio de poços tubulares 
em Biritinga.

A comerciante Vanda Maria 
Araújo, natural de Santaluz, 
diz que se lá aprende desde 

cedo o valor da água. “A água 
é como um tesouro para nós. A 
região é muito seca e o abas-
tecimento por aqui sempre foi 
difícil. Essa obra melhorou o 
nosso dia a dia e trouxe mais 

tranquilidade para a população. 
Mas não é porque temos água 
que vamos desperdiçar. Aqui em 

casa, a regra é economizar”.Barragem 
da Leste
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Em julho de 2017, a obra emergencial de re-
forço do SIAA Queimadas-Santaluz evitou 
o colapso no fornecimento de água nesses 
municípios. O investimento de R$ 3,3 milhões 
incluiu a implantação de uma adutora e de 
uma nova estrutura para captação de água.

O SIAA de Pedras Altas passou por mais 
uma ampliação, entregue em julho de 2019, 
beneficiando a população das sedes e de 
algumas localidades de Mairi, Várzea do 
Poço, Várzea da Roça e Quixabeira, além 
de povoados de Jacobina, município situado 
na microrregião Piemonte Diamantina.

Concluído em 2020 e entregue em janeiro de 
2021, o sistema adutor de interligação (trans-
posição) da barragem de Ponto Novo à bar-
ragem de Pedras Altas assegurou o volume 
mínimo adequado para a garantia do abaste-
cimento da população atendida pelo Sistema 
Adutor do Sisal, possibilitando a continuidade 
da distribuição de água pela Embasa para 
cerca de 194 mil pessoas em 24 municípios.

Com conclusão prevista para o primeiro 
semestre de 2021, a nova ETA do Sistema 
Adutor do Sisal vai tratar a água captada 
na barragem de Pedras Altas, permitindo a 
desativação de 17 ETAs dos subsistemas que 
integram o sistema adutor. Essa entrega vai 
resultar em maior eficiência operacional no 
processo de tratamento de água. A água 
da nova estação de tratamento vai chegar 
aos municípios de Riachão do Jacuípe, Pé de 
Serra, Ichu, Candeal, Nova Fátima, Capela 
do Alto Alegre, Pintadas, Gavião, Valente, 

São Domingos, Capim Grosso, São José do 
Jacuípe, Quixabeira, Mairi, Várzea da Roça 
e Várzea do Poço, além de localidades da 
zona rural dos municípios de Ipirá, Concei-
ção do Coité, Tanquinho, Santa Bárbara, 
Retirolândia, Queimadas e Santaluz.

Esgotamento sanitário
A Embasa investiu na implantação do serviço 
de coleta e tratamento de esgoto em Tucano, 
Euclides da Cunha e Ipirá e de ligações de 
esgoto em conjuntos habitacionais de Serri-
nha. Os investimentos visaram dar acesso a 
parte da população dos respectivos municí-
pios a esse serviço essencial para a saúde pú-
blica e, também, preservar recursos hídricos 
importantes para o abastecimento de inúme-
ros municípios do semiárido baiano. Futuros 
investimentos estão previstos, nos próximos 
anos, para aumentar a cobertura de atendi-
mento em municípios da Sisal-Jacuípe.

Tucano e Euclides da Cunha estão situados 
sobre o Aquífero Tucano, importantíssimo 
manancial de abastecimento humano para 
os municípios do semiárido baiano que se 
encontram no Polígono das Secas brasi-
leiro. Já Ipirá se encontra na bacia do rio 
Paraguaçu, outro importante manancial de 
abastecimento da Bahia.

Estação 
elevatória de água 
tratada do SIAA 

Ichu/Candeal
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Perfuração de poços para atender 
o povoado de Laje, no município 
de Euclides da Cunha (Próprios)

R$ 78,3 mil
Perfuração de poços 

para atender a 
sede de Quijingue 

(Próprios)

R$ 77 mil

Perfuração de poços para atender 
o SIAA Serrinha-Coité (Próprios)

R$ 371,2 mil

Implantação de rede distribuidora e 
de ligações de água nas localidades 
Lagoa do Meio e Lagoa de Cima, 

em Monte Santo (Próprios)

R$ 301,6 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações de 

água nas localidades Alagadiço, 
Lagoa da Roça e outras, em 
Cansanção (Convênio CERB)

R$ 257 mil

Integração do SAA de Lamarão 
ao SIAA de Serrinha para 

atender a sede de Lamarão 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 1,7 milhão
Implantação de rede 

distribuidora e de 
ligações de água nas 

localidades de Pedrento, 
Salgadinho e Serra 

Branca, em Quijingue 
(Convênio CERB)

R$ 337 mil

Ampliação da produção do 
SAA de Euclides da Cunha, 

para atender a sede municipal 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 683 mil

Implantação de rede distribuidora e 
de ligações de água nas localidades 
de Santo Antônio, Baixa do Gravatá, 
Ruilândia, Jiló, Baixa do Exu, Caimbé, 
Alecrim, Gravetão, Zumbi de Baixo, 

Macaco e Sobém, em Euclides 
da Cunha (Convênio CERB)

R$ 535,4 mil

Implantação de SAA para 
atender os povoados de 
Pau de Rato e Ouricuri, 
em Quijingue (Royalties)

R$ 200 mil
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Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água na localidade 
de Várzea Danta, em 

Quixabeira (Convênio CERB)

R$ 134,1 mil

Ampliação do sistema 
adutor de Ipirá 

para atender a sede 
municipal (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 567 mil

Ampliação da produção do 
SAA de Valente para atender 

a sede municipal (Governo 
do Estado e Próprios)

R$ 1,3 milhão
Implantação de rede 

distribuidora e de 
ligações de água 
nas localidades de 

Terra Nova, Formiga, 
Raposa Nova e Raposa 

Velha, em Valente 
(Convênio CERB)

R$ 128,5 mil
Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Biritinga (Próprios)

R$ 475 mil

Perfuração de poços para atender 
o SIAA Tucano Sul (Próprios)

R$ 460,6 mil

Substituição de 
adutora de água 

tratada para 
atender a sede 

de Conceição do 
Coité (Governo do 
Estado e Próprios)

R$ 99 mil
Implantação de rede 

distribuidora e de ligações 
de água na localidade de 
Jardim, em Riachão do 

Jacuípe (Convênio CERB)

R$ 38 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água na localidade 
de Espanta Gado, em 
Queimadas (Royalties)

R$ 300 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 

de água nas localidades de 
Brejo, Bom Jardim, Maroto, 

Loteamento Netinho Bacelar, 
Santana I e II e Sussuarana, 

em Serrinha (Convênio CERB)

R$ 192,3 mil

Implantação de SAA 
para atender as 

localidades de Salgadinho, 
Pé Dentro, Lagoa do 
Junco, Serra Branca e 
Lagoa dos Cágados, 

em Quijingue (Próprios)

R$ 218 mil

2009
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Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água nas localidades 
de Ramal, Baixa Grande 

e Mandacaru, em 
Quixabeira (Governo 
do Estado e Próprios)

R$ 407 mil
Ampliação da produção de 
água do sistema adutor do 

Sisal para atender as sedes de 
Capim Grosso, Queimadas, 

São José do Jacuípe e Santaluz 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 260 mil
Perfuração de poços para 
atender a localidade de 

Quererá, em Araci (Próprios)

R$ 605,4 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 
Pé de Serra (Próprios)

R$ 16,8 mil

Ampliação da 
produção de água 
no SAA de Araci 

para atender a sede 
municipal (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 350 mil

Melhorias no SIAA Serrinha-
Coité para atender a sede de 
Conceição do Coité (PAC)

R$ 6,3 milhõesAmpliação da produção 
de água no SAA de 
Euclides da Cunha 

para atender a sede 
municipal (Próprios)

R$ 158 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água nos povoados 
de Campinas, Varjota e 
Barra, em Ichu (Próprios)

R$ 135,4 mil

Implantação de SAA para atender 
os povoados de Coração de Maria 
e São Roque, em Ipirá (Próprios)

R$ 236,9 mil

Ampliação da 
capacidade de tratamento 

da ETA do SAA de 
Mairi para atender a 

sede municipal (Governo 
do Estado e Próprios)

R$ 151 mil Ampliação da capacidade 
de adução do SAA de 

Monte Santo para atender 
a sede municipal (Próprios)

R$ 106,9 mil
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Implantação de SAA para 
atender as comunidades 
rurais de Mucambinho 
e Lameiro, em Santaluz 
(Próprios e Royalties)

R$ 700 mil
Ampliação da capacidade 
de produção do SAA de 

Várzea da Roça para atender 
a sede municipal (Próprios)

R$ 319,6 mil

Implantação de SAA para 
atender os povoados de 

Tamanduá, Caixa d’Água e 
Conceição, em Ipirá (Próprios)

R$ 377,5 mil

Implantação de SAA para atender os 
povoados de Lagoa das Pedras, Caldeirão 
de Areia, Caldeirão Coberto, Maravilha, 
Sítio da Naninha e Jenipapo de Cima 
(Monte Santo); Lagoa do Fechado, 

Lagoa do Caraíba, Poço Dantas e Sítio 
(Quijingue); Vertente do Cupã, Maria 

Preta I e II (Euclides da Cunha) (Próprios)

R$ 1,6 milhão
Perfuração de poços para atender 

o SIAA de Serrinha (Próprios)

R$ 260,3 mil

Perfuração de poços para 
atender a sede municipal 

de Tucano (Próprios)

R$ 132,4 mil

Perfuração de poços para atender 
a localidade de Lagoa do Cru, 

em Euclides da Cunha (Próprios)

R$ 319,6 mil

Implantação de 
rede coletora e de 
ligações de esgoto 
para atender os 

conjuntos habitacionais 
Serrinha I e II, em 
Serrinha (Próprios)

R$ 148 mil

Implantação do SES de Tucano 
para atender a sede municipal 

(OGU/PAC e Próprios)

R$ 8,5 milhões

Interligação da estação de 
bombeamento de água 

tratada do SIAA de Serrinha 
ao SAA de Teofilândia 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 2,5 milhões

2011

163Embasa – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.  •



201320122011

Implantação da Adutora de Pedras 
Altas (1ª etapa) para atender 12 sedes 

municipais e 173 localidades de 22 
municípios da região do Sisal (Várzea 

da Roça, Capela do Alto Alegre, 
Pintadas, São José do Jacuípe, Gavião, 
São Domingos, Valente, Nova Fátima, 

Pé de Serra, Ichu, Candeal, Capim 
Grosso, Mairi, Quixabeira, Várzea do 

Poço, Riachão do Jacuípe, Retirolândia, 
Conceição do Coité, Santa Bárbara, 
Santaluz e Queimadas) (Próprios)

R$ 41,6 milhões

Complementação da obra de 
implantação do SES da sede de 

Euclides da Cunha (Próprios)

R$ 9,2 milhões

Substituição de adutora 
do SAA de Ipirá 

para atender a sede 
municipal (Próprios)

R$ 38,7 mil

Melhoria e ampliação da 
ETA do SIAA Queimadas-
Santaluz para atender as 
sedes municipais (Próprios)

R$ 800,3 mil

Ampliação no SAA de Euclides 
da Cunha para atender a sede 

municipal (OGU/PAC e Próprios)

R$ 5,7 milhões
Implantação de SAA para 
atender diversos povoados 
de Quijingue (Próprios)

R$ 1,1 milhão

Perfuração de poços para 
atender a localidade de Caldas 
do Jorro, em Tucano (Próprios)

R$ 166,7 mil

Perfuração de poços para atender a localidade 
Cacimba Leitão, em Santaluz (Próprios)

R$ 25,8 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade 
Fazenda Curral Novo 
e a sede municipal, em 
Queimadas (Próprios)

R$ 56,3 mil
Perfuração de poços para atender 

a sede de Biritinga (Próprios)

R$ 361,8 mil
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Ampliação do SIAA Serrinha-Coité para atender as sedes 
de Serrinha, Conceição do Coité, Biritinga, Teofilândia, 
Lamarão, Retirolândia e Barrocas e as localidades de 
Camiranga, Bela Vista, Saquinho, Chapada, Malhada 
do Alto, Subaé, Mato Fino, Mato Grosso (Serrinha), 

Aroeira, Bandiaçu, Altinho da Vargem, Toboleiro, Fazenda 
Correia, Pinda, Santa Cruz, Goiabeira, Juazeirinho, Açude 

Itaranti, Lajinha, Caruaru, Santa Rosa, Santa Rosa 
II (Conceição do Coité), Jitaí, Bom Gosto (Barrocas) 
e Jiboia (Retirolândia) (BNDES/PAC e Próprios)

R$ 44,7 milhões

Ampliação da produção de água 
do SIAA de Tucano para atender 

a sede municipal (Próprios)

R$ 230,2 mil

Implantação de SAA para 
atender o povoado de Baraúnas 
do Rumo e outras comunidades 
rurais, em Barrocas (Próprios)

R$ 447 mil

Implantação de SAA para atender as 
localidades de Boa Vista do Zezé e Serrinha 

dos Crentes, em Quijingue (Próprios)

R$ 353 mil

Implantação de SAA para atender os povoados 
de Lagoa Salgada, Parelha, Laje do José, 

Muquém e Algodões, em Cansanção (Funcep)

R$ 500 mil

Implantação de SAAs para atender os 
povoados de Mata do Estado e Recanto 
da Siriema, em Capim Grosso (Funcep)

R$ 826 mil

Implantação de SAA para atender os 
povoados de Balagão I e II, Lagoa da Vaca 
e Domingos, em Conceição do Coité (Funcep)

R$ 398 mil

Perfuração de poços em 
Biritinga para atender o SIAA 

Serrinha-Coité (Próprios)

R$ 952,2 mil

20152014
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Implantação de SAA 
para atender os 

povoados de Veludo, 
Baixa da Areia, Barra, 
Casemiro e Castanha, 
em Lamarão (Funcep)

R$ 393,7 mil

Implantação de SAA 
para atender o povoado 
de Pau de Colher, em São 
José do Jacuípe (Funcep)

R$ 503 mil

Implantação de SAA para 
atender os povoados de Saco 

do Moura, Lagoa do Curralinho, 
Tebaia, Tanque do Meio, Isabel 
e Levada, em Serrinha (Funcep)

R$ 599 mil

Implantação de SAA para 
atender as localidades de 
Flores, Caiçara, Gameleira, 
Alecrim, Massapê, Socavão, 

Morrinhos e Laranjeiras, 
em Teofilândia (Próprios)

R$ 693,4 mil

Implantação de SAA 
para atender o povoado 

de Aroeira, em Pé 
de Serra (Funcep)

R$ 722 mil

Implantação de SAA para 
atender os povoados de 

Apagafogo, Lagoa do Barro 
e Marroás, em Ipirá (Funcep)

R$ 124,2 mil

Implantação de SAA para 
atender os povoados de 

Alagoinhas, Caldeirãozinho, 
Sítio dos Patos, 

Cachoeirinha, Caneladema, 
Cajá, Caiçara e Caldeirão, 

em Gavião (Funcep)

R$ 914,4 mil
Implantação de SAA dos 

povoados de Raspador, São 
Pedro, Curral Novo e Coração 
de Jesus, Pintadas (Funcep)

R$ 1,7 milhão

Implantação de SAA para 
atender os povoados de 

Gregório e Pedrolândia, em 
Queimadas (Funcep)

R$ 2,6 milhões

Implantação de SAA para 
atender os povoados de 
Jardim e Tanque Novo 

(Riachão do Jacuípe), Alazão, 
Malhadinha e Maravilha 
(Nova Fátima) (Funcep)

R$ 1,3 milhão

20162015
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Implantação de adutora de água 
bruta e montagem de poço no 
SIAA de Serrinha, para atender 

a sede municipal (Próprios)

R$ 278 mil
Implantação de nova captação 
e aumento da capacidade de 
armazenamento da Barragem 
do Medrado pela elevação do 
nível da crista da barragem, 

assentamento de adutora de água 
bruta e limpeza da Barragem da 
Leste para atender as sedes de 
Queimadas e Santaluz (Sudec)

R$ 3,3 milhões

Implantação de SAA para 
atender os povoados de 

Mucambo, Lajedo Grande e Laje 
de Fora, em Retirolândia (Funcep)

R$ 255,2 mil

Implantação de SAA para 
atender o povoado de 

Itareru, em Valente (Funcep)

R$ 480 mil

Implantação de SAA para atender 
os povoados de Macacos, Quatro 

Estradas e Chapada (Candeal) e de 
Canavial e Alto Alegre (Ichu) (Funcep)

R$ 2,7 milhões
Implantação de rede 

distribuidora e de ligações 
de água nos povoados de 
Alto dos Macacos e Riacho 
da Serra, em Conceição 

do Coité (Próprios)

R$ 173,1 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações de 
água nas comunidades de 

Cutilada e Renascer (a partir da 
região do posto Carreteiro), em 
Riachão do Jacuípe (Próprios)

R$ 325,5 mil
Implantação de rede 

distribuidora e de ligações 
de água na comunidade 
rural de Galinha d’Água, 
em Queimadas (Próprios)

R$ 171 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água no povoado de 
Curral Falso, em Monte 

Santo (Próprios)

R$ 150 mil

20182017
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Implantação da Adutora de Pedras Altas (2ª 
etapa) para atender os municípios de Mairi (sede e 
localidade Nova Esperança), Várzea do Poço (sede 
e localidade Barra Nova), Várzea da Roça (sede 
e localidades de Barracas, Morrinhos e Soinho), 
Jacobina (localidades de Gonçalo, Gonçalinho, 
Junco e Paraíso), Quixabeira (sede e localidade 
de Jabuticaba) (OGU/Funasa/PAC2 e Próprios)

R$ 31 milhões
Extensão de rede distribuidora de 
água para atender os povoados 
de Lameiro, Piauí, Sobradinho, 
Baraúna, Borracha e Tigre, em 
São José do Jacuípe (Funcep)

R$ 448,3 mil
Implantação de rede 

distribuidora e de ligações de 
água na Avenida Durval Gama, 
em Várzea do Poço (Próprios)

R$ 123,7 mil

Perfuração de poços em 
Biritinga para atender o SIAA 

Serrinha-Coité (Próprios)

R$ 980,3 mil

Implantação de SAA para 
atender os povoados de 

Angico, Baixas, Cangas, Araçás, 
Cedro e Pedregulho, em 

Euclides da Cunha (Funcep)

R$ 313,9 mil
Implantação de SAA 

na localidade de Lagoa 
do Pé do Morro, em Pé 

de Serra (Funcep)

R$ 446 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de ligações 
de água na localidade 
de Queimada Grande 
II, em Araci (Próprios)

R$ 194 mil

Implantação de adutora de 
água tratada para atender a 
sede de Santaluz (Sudene)

R$ 2,1 milhão

Extensão de rede distribuidora 
de água para atender os 
povoados de Ponto Novo, 
Salgado, Vila Gonzaga, 
Limoeiro e Baixa Nova, 
em Riachão do Jacuípe, 
e Lagoa da Caiçara, em 

Serra Preta (Funcep)

R$ 2,8 milhões
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Perfuração de poços 
para atender o SAA da 
localidade de Zoador, 
em Biritinga (Próprios)

R$ 902 mil Implantação de poço 
e substituição de rede 

distribuidora para atender a 
sede de Tucano (Próprios)

R$ 605 mil
Implantação de 
rede distribuidora 
e de ligações de 

água para atender 
a localidade de 
Cachorrinha, em 
Conceição do 

Coité (Próprios)

R$ 74 mil

Implantação da transposição da 
barragem de Ponto Novo a à barragem 

de Pedras Altas para atender os 
municípios de Capim Grosso, São José 
do Jacuípe, Capela do Alto Alegre, 
Pintadas, Gavião, Nova Fátima, 

São Domingos, Valente, Riachão do 
Jacuípe, Pé de Serra, Ichu, Candeal, 
Quixabeira, Várzea da Roça, Várzea 
do Poço e Mairi, além de localidades 
rurais em municípios da Sisal-Jacuípe e 
de outras microrregiões de saneamento 

(Retirolândia, Conceição do Coité, 
Santa Bárbara, Santaluz, Queimadas, 

Caém, Jacobina e Ipirá) (Próprios)

R$ 33,5 milhões
Implantação de rede 

distribuidora e de ligações 
de água na localidade Sítio 
Riacho Doce, em Riachão 

do Jacuípe (Próprios)

R$ 21,4 mil

Implantação de rede distribuidora 
e de ligações de água para 
atender a comunidade de 

Caldeirão, em Serrinha (Próprios)

R$ 99,7 mil

Nova ETA de Sistema Adutor 
do Sisal (Próprios)

R$ 7 milhões
Ampliação do SAA de 

Ipirá para atender a sede 
municipal (Sudene)

R$ 2,5 milhões

Implantação do SES de Ipirá 
para atender a sede municipal 

(OGU/PAC2 e Próprios)

R$ 39,3 milhões

20212020
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TERRA DO SOL

municípios atendidos 
pela Embasa

municípios não atendidos 
pela Embasa

11 Ipiaú 44.390 40.384 4.006

12 Irajuba 7.002 3.273 3.729

13 Itagi 13.051 10.210 2.841

14 Itagibá 15.193 9.572 5.621

15 Itamari 7.903 5.839 2.064

16 Itaquara 7.678 4.608 3.070

17 Itiruçu 12.693 9.526 3.167

18 Jaguaquara 51.011 38.850 12.161

19 Jequié 151.895 139.426 12.469

20 Jiquiriçá 14.118 5.581 8.537

21 Jitaúna 14.115 9.260 4.855

22 Lafaiete Coutinho 3.901 2.104 1.797

23 Laje 22.201 6.080 16.121

24 Lajedo do Tabocal 8.305 5.149 3.156

25 Manoel Vitorino 14.387 7.359 7.028

26 Maracás 24.613 17.707 6.906

27 Mutuípe 21.449 9.659 11.790

28 Nova Ibiá 6.648 2.807 3.841

29 Planaltino 8.822 3.640 5.182

30 Santa Inês 10.363 9.514 849

31 São Miguel das Matas 10.414 3.360 7.054

32 Ubaíra 19.750 8.822 10.928

TOTAL 611.162 427.646 183.516

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Aiquara 4.602 2.680 1.922

2 Amargosa 34.351 24.891 9.460

3 Apuarema 7.459 5.117 2.342

4 Barra do Rocha 6.313 3.806 2.507

5 Boa Nova 15.411 5.804 9.607

6 Cravolândia 5.041 3.180 1.861

7 Dário Meira 12.836 5.090 7.746

8 Gongogi 8.357 5.358 2.999

9 Elisio Medrado 7.947 3.248 4.699

10 Ibirataia 18.943 15.742 3.201

municípios ate
pela Embasa

pp
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pela Embasa

pp
1

23

11

31

13

14

19

2

8

28

29

24

12
32 20

21

22
18

17
16

6

26

7

27

10

30

5

25

3 15

9

4

170 •  Embasa: Trabalho que Melhora a Vida das Pessoas



Ac
erv

o E
mb

as
a

Barragem de 
Pedras

A microrregião Terra do Sol, situada entre os 
biomas caatinga e mata atlântica e com clima 
semiárido, tem abundância em recursos natu-
rais, incluindo uma diversidade de rios, entre 
os quais se destacam os rios de Contas e Ji-
quiriçá, cujas bacias hidrográficas são a fonte 
de água para o abastecimento dos municípios 
dessa região, mesmo quando a captação é fei-
ta por meio de poços para abastecer algumas 
localidades.

Com vasta atividade agrícola, a região é uma 
grande produtora de cachaça devido ao culti-
vo da cana de açúcar. Também produz, cacau, 
café, abacaxi, banana e hortifrutigranjeiros.

Na pecuária, os principais rebanhos são os bo-
vinos e caprinos, tendo ainda, em segundo pla-
no, a equinocultura, a ovinocultura, suinocultura 
e os galináceos.
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Dona Antônia e seu Ivo Brito 
vivem da roça há mais de 30 
anos, na comunidade de Tou-
rinho, em Laje. Para ela, uma 
palavra resume a chegada da 
água: transformação. “A gente 
buscava água no animal, na 
cabeça, mas não era nunca 

como é agora. A gente agora 
tem água direto, tem água no 

banheiro. É uma transformação 
na vida da gente, para lavar 
roupa, no banheiro, na cozi-
nha. Só temos a agradecer”.

mai
2019
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No setor mineral, é forte a exploração de jazi-
das de granito e de níquel. Há também reser-
vas de ferro, mármore e calcário. Na indústria, 
além da olaria, destaca-se o poliduto de deri-
vados de petróleo e álcool da Bajeq (base da 
Distribuidora Petrobrás em Jequié), que propor-
cionou a implantação das bases de distribuição 
das maiores empresas do setor, como Petrobrás, 
Esso, Shell e Petroserra, entre outras. Jequié, 
mais importante cidade da região, é também 
o principal centro distribuidor de derivados de 
petróleo para Minas Gerais e Espírito Santo 
e, por isso, um polo de serviços e comércio foi 
consolidado em sua sede e adjacências.

Jaguaquara e Ipiaú também são polos regionais 
e, depois de Jequié, são os municípios que pos-
suem maior população com prevalência urbana 
devido ao grande volume de comércio de bens 
e serviços. A economia desses municípios inclui 
também atividade agropecuária significativa, 
sendo a industrial em menor escala.

Lagoas de 
maturação da ETE 

Jequié
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A Embasa atende todos os 32 municípios des-
sa microrregião com abastecimento de água. 
Para fazer frente à crescente demanda em 
razão do crescimento da ocupação, nas zo-
nas urbana e rural, e das diversas atividades 
desenvolvidas neste território, a empresa in-
vestiu em melhoria, ampliação ou integração 
da infraestrutura de abastecimento, em al-
guns casos com implantação de novos SAAs 
em sedes municipais, como em Boa Nova e 
Itiruçu, e em aumento da produção de água. 
Tudo isso para atender ao incremento da de-
manda por água nas sedes municipais e per-
mitir a ampliação do acesso a aglomerados 
urbanos situados fora das sedes municipais 
ou na zona rural, como se pode observar na 
cronologia dos investimentos.

Vale destacar o esforço e dedicação da Em-
basa no enfrentamento da estiagem, entre 
2011 e 2013 e entre 2015 e 2017, na região 
de Maracás e Planaltino. A empresa per-

furou vários poços e implantou quilômetros 
de adutoras para garantir a continuidade 
do abastecimento nesta região com pouca 
disponibilidade de mananciais superficiais, 
apesar de Maracás abrigar as principais 
nascentes do rio Jiquiriçá.

Para garantir o acesso ao serviço de esgo-
tamento sanitário, a empresa destinou 65% 
do total de recursos investidos nessa micror-
região, entre 2007 e 2021, para ampliar o 
SES de Jequié, visando o aumento da cober-
tura de atendimento na sede municipal, atu-
almente em torno de 95%, e implantar SESs 
para atender as sedes de Ipiaú, Jaguaquara 
e Cravolândia. A Embasa também destinou 
recursos para ampliar o acesso à rede coleto-
ra de esgoto já existente nas sedes de Jagua-
quara, Ubaíra e Santa Inês. Os municípios 
de Jequié, Ipiaú e Jaguaquara estão situados 
na bacia do rio de Contas e Cravolândia se 
encontra na bacia do rio Jiquiriçá.

Reservatório 
apoiado no SIAA 

de Laje
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Implantação do SES de Cravolândia 
para atender a sede municipal (FGTS/
Pró-Saneamento e Governo do Estado)

RS 2,7 milhões

Melhorias no SAA de Irajuba 
para atender a sede municipal 

(FGTS/Pró-Saneamento 
e Governo do Estado)

R$ 1,8 milhão

Ampliação do SAA de Itamari para 
atender a sede municipal (FGTS/Pró-
Saneamento e Governo do Estado)

R$ 2,1 milhões

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de Itiruçu (Próprios)

R$ 45 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede de 

Maracás (Próprios)

R$ 143,2 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de 
ligações de água 
para atender a 

localidade de Pé de 
Umbu, em Manoel 
Vitorino (Próprios)

R$ 80 mil

Implantação de ETA 
no SAA da sede de 
Ubaíra (Governo do 
Estado e Próprios)

R$ 138 mil

Implantação de SAA para atender 
a localidade de Campinho, em 

Planaltino (FGTS/Pró-Saneamento 
e Governo do Estado)

R$ 1,8 milhão

Complementação da obra 
de implantação do SAA de 

Campinho, em Planaltino (CEF)

R$ 659 mil

Ampliação da produção de água 
do SAA de Ibirataia para atender 

a sede municipal (Próprios)

R$ 284 mil

Ampliação da produção de 
água e de SAA para atender a 
sede de Dário Meira (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 716 mil
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Bruno Rodrigues / Embasa

Implantação do SES de 
Jaguaquara para atender a sede 
municipal (FGTS/Pró-Saneamento 

e Governo do Estado)

R$ 16,2 milhões

Ampliação do SES de Jequié 
para atender a sede municipal 

(OGU/PAC e Próprios)

R$ 11 milhões

Perfuração de poços para 
atender as localidades de 

Pé de Serra I e II, Barragem 
Contendas e Baixa Funda I 
e II, em Maracás (Próprios)

R$ 153,4 mil

Perfuração de poços para 
atender as localidades de 

Fazenda Jacilândia, Fazenda 
Capoeira, Fazenda Corrente 

e Fazenda Planalto, em 
Planaltino (Próprios)

R$ 175 mil
Integração dos poços 

da localidade de Baixa 
Funda, em Maracás, 

ao SIAA de Planaltino 
para atender a sede 
municipal (Próprios)

R$ 388 mil

Perfuração de poços para 
atender a localidade de Pé de 
Serra, em Maracás (Próprios)

R$ 68,5 mil

Perfuração de poços para atender as 
localidades de Fazenda São Gonçalo 

e Upabuçu, em Itiruçu (Próprios)

R$ 24 mil
Implantação de estação 
de bombeamento para 
atender os povoados 

de Pé de Serra e 
Porto Alegre, em 

Maracás (Próprios)

R$ 449 mil

Implantação de SAA para 
atender o povoado de Baixão, 

em Jequié (Próprios)

R$ 630,3 mil

Implantação de rede distribuidora 
para atender as localidades de Cova 

da Nega e Diógenes Sampaio, 
em Amargosa (Próprios)

R$ 94,1 mil

201420132012
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Implantação de sistema de 
reúso e secagem do lodo na 
ETA de Amargosa (Próprios)

R$ 76 mil

Implantação de rede 
distribuidora e de 

ligações de água para 
atender a localidade de 
Lajedo do Joca, em Elísio 

Medrado (Próprios)

R$ 153,3 mil

Implantação do SES de Ipiaú para 
atender a sede municipal (FGTS/Pró-
Saneamento e Governo do Estado)

R$ 20 milhões

Ampliação da produção de 
água do SIAA que atende 
Itiruçu e Lajedo do Tabocal 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 340 milImplantação de 
SAA para atender 

o Loteamento 
Chácaras Provisão, 
em Jequié (próprios)

R$ 122 mil

Implantação de SAA 
para atender a sede de 
Itiruçu (OGU/Funasa/ 

PAC2 e Próprios)

R$ 2,2 milhões
Melhorias em eficiência 
operacional na ETA de 
Apuarema para atender 

a sede municipal e o 
povoado de Itiúba, em 
Jaguaquara (Próprios)

R$ 254 mil

Ampliação do SIAA de 
Planaltino para atender a 
sede municipal (Funasa)

R$ 2,6 milhões

Ampliação do SIAA de Jiquiriçá 
e Mutuípe para atender as 
sedes municipais (Próprios)

R$ 1 milhão
Substituição de adutora no SAA da 
sede de Elísio Medrado (Próprios)

R$ 168,4 mil
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Uallace Oliveira / Embasa

Ampliação do acesso à rede coletora 
no SES de Jequié para atender a 

penitenciária do município (Próprios)

R$ 705 mil

Complementação de obra 
de implantação do SES de 
Ipiaú (Benefício Redução 

75% IRPJ - Sudene)

R$ 5,5 milhões

Ampliação do acesso 
à rede coletora no SES 

de Jequié (Próprios)

R$ 751,4 mil
Perfuração de poços para atender 

a localidade de Baixa Funda 
III, em Maracás (Próprios)

R$ 135 mil

Perfuração de poços na 
área da captação Romano, 

em Maracás (Próprios)

R$ 90,5 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
de São Miguel das 
Matas (Próprios)

R$ 45,3 mil

Perfuração de poços 
para atender a 

localidade de Acaraci, 
no município de 

Itagibá (Próprios)

R$ 30,5 mil

Perfuração de poços 
para atender a sede 
e as localidades de 

Barragem Lagoa do 
Mato e Baixa Funda, 
em Maracás (Próprios)

R$ 180,5 mil
Perfuração de poços para 
atender a localidade de 
Lajedo das Tabocas, 
em Jequié (Próprios)

R$ 154,3 mil

Ampliação do SAA de 
Manoel Vitorino para atender 
a sede municipal (Próprios)

R$ 1 milhão

20172016

177Embasa – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.  •



201920182017

Implantação de adutora na 
Barragem Tourinho de Abril para 
atender as sedes de Lajedo do 
Tabocal e Itiruçu e o distrito de 
Upabuçu, em Itiruçu (Próprios)

R$ 346 mil
Implantação de SAA para 
atender as localidades de 
Torre I e II e Tourinho, em 
Laje (OGU/Funasa/PAC2 

e Governo do Estado)

R$ 2,9 milhões
Implantação do SAA 

para atender o povoado 
de Queimadas, em 

Jequié (Funcep)

R$ 544 mil

Implantação de SAA para atender 
a sede de Boa Nova (OGU/

Funasa/PAC2 e Próprios)

R$ 2,5 milhões

Ampliação do acesso à rede coletora 
no SES de Ipiaú (Sudene)

R$ 1,5 milhão
Ampliação do acesso à rede coletora 

no SES de Ubaíra para atender 
o Loteamento Antônio Telécio 
(Rio das Pombas) (Próprios)

R$ 235,4 mil

Substituição de interceptor 
do Centro de Abastecimento 

Vicente Grilo, no SES 
de Jequié (Próprios)

R$ 267 mil
Perfuração de poços para atender as 
localidades de Fazenda Vitória e Vila 
Acaraci, em Dário Meira (Próprios)

R$ 36,2 mil

Perfuração de 
poços para atender 

as comunidades 
de Mãe Maria 
e Sete Estrelas, 
na localidade de 
Pé de Serra, em 

Maracás (Próprios)

R$ 35 mil

Perfuração de poços para atender 
a localidade de Fazenda Baixão, 
em Lajedo do Tabocal (Próprios)

R$ 19,4 mil

178 •  Embasa: Trabalho que Melhora a Vida das Pessoas



Fernando Vivas / Governo da Bahia

Perfuração de poços 
para atender a sede de 
Dário Meira (Próprios)

R$ 57,4 mil

Perfuração de 
poços para atender 
as localidades de 

Baixão da Barrinha 
e Fazenda Curujinha, 
em Itiruçu (Próprios)

R$ 72,7 mil
Implantação de 
rede distribuidora 
e de ligações de 

água para atender 
o Loteamento 

Chácaras Provisão, 
em Jequié (Próprios)

R$ 52 mil

Implantação de captação 
alternativa para o SAA de Ubaíra 
a partir do rio Boqueirão (Próprios)

R$ 2,2 milhões

Integração do SAA de São Miguel 
das Matas ao SIAA de Santo 
de Antônio de Jesus (Próprios)

R$ 2,7 milhões

Perfuração de poços para 
atender a localidade 

Fazenda Três Virtudes, em 
Nova Ibiá (Próprios)

R$ 35,1 mil

Perfuração de poços para atender 
as localidades Cedro e Baixa 
Funda, em Maracás (Próprios)

R$ 131,2 mil

Ampliação do SIAA de Jaguaquara, 
Itaquara e Irajuba para atender 
as sedes municipais (Próprios)

R$ 4,2 milhões

Melhorias na ETE de 
Jequié (Sudene)

R$ 3,6 milhões
Ampliação do acesso à rede 
coletora no SES de Santa 
Inês para atender a rua 

Carlos Cajazeiras (Próprios)

R$ 806,3 mil

Ampliação do acesso à 
rede coletora no SES de 
Jaguaquara (Próprios)

R$ 3,9 milhões

20212020
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VITÓRIA DA 
CONQUISTA

municípios atendidos pela Embasa

municípios não atendidos pela Embasa

Nº MUNICÍPIO
POP. 

TOTAL 
(hab.)

POP. 
URBANA 

(hab.)

POP. 
RURAL 
(hab.)

1 Anagé 25.516 4.924 20.592

2 Aracatu 13.743 3.938 9.805

3 Barra do Choça 34.788 22.407 12.381

4 Belo Campo 16.021 9.029 6.992

5 Bom Jesus da Serra 10.113 2.768 7.345

6 Caetanos 13.639 3.291 10.348

7 Cândido Sales 27.918 19.286 8.632

8 Caraíbas 10.222 2.513 7.709

9 Condeúba 16.898 7.462 9.436

10 Cordeiros 8.168 2.551 5.617

11 Encruzilhada 23.766 5.130 18.636

12 Jacaraci 13.651 4.923 8.728

13 Licínio de Almeida 12.311 6.253 6.058

14 Maetinga 7.038 2.817 4.221

15 Mirante 10.507 1.809 8.698

16 Mortugaba 12.477 5.887 6.590

17 Piripá 12.783 6.195 6.588

18 Planalto 24.481 14.869 9.612

19 Poções 44.701 34.659 10.042

20 Presidente Jânio Quadros 13.652 4.198 9.454

21 Tremedal 17.029 3.939 13.090

22 Vitória da Conquista 306.866 274.739 32.127

TOTAL DE ATENDIDOS 676.288 443.587 232.701

23 Ribeirão do Largo 8.602 4.647 3.955

TOTAL DE NÃO ATENDIDOS 8.602 4.647 3.955
TOTAL 684.890 448.234 236.656
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Vitória da Conquista
Terceira maior cidade da Bahia e quinta do 
interior do Nordeste, Vitória da Conquista 
é o polo de uma das regiões do estado que 
mais receberam investimentos da Embasa 
em obras de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário. Desde 2007, a região foi 
contemplada com mais de R$ 520 milhões 
para aumentar e melhorar o acesso da po-
pulação a esses serviços.

Importante passagem da rodovia BR-116 e 
da estrada Ilhéus-Bom Jesus da Lapa, que 
dão acesso a outras regiões do estado e do 
país, a cidade estende sua influência regio-
nal por mais de 100 cidades no centro-sul 
da Bahia e também no norte de Minas Ge-
rais. A região tornou-se a maior produtora 
de café do Norte-Nordeste a partir da dé-
cada de 70. A cultura agrícola foi favore-
cida pelas temperaturas amenas do clima 
tropical de altitude que, em alguns dias do 
ano, são inferiores a 10 graus centígrados.

Nos anos 1980, estabeleceu-se como um 
importante polo de serviços e de comércio 
e, nos anos 1990, a atividade industrial se 
consolidou no município, em virtude de sua 
localização em meio a uma estrutura viária 
apropriada para o escoamento de bens e in-
sumos. Nesta década, a criação do Centro 
Industrial dos Ymborés fortaleceu a produção 
de cerâmica, mármore, óleo vegetal, produtos 
de limpeza e calçados. Atualmente, também 
produz alimentos, cofres de segurança, velas, 
embalagens, móveis e confecções.

ETE de
Vitória da 
Conquista
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A partir de 2007, o cultivo de eucalipto 
destinado à produção de carvão, essên-
cias e de madeira serrada, em substitui-
ção à madeira de lei nativa, inaugurou 
um novo ciclo agrícola na região.

Com a crescente necessidade de urbani-
zação ocasionada pelas atividades eco-
nômicas, o município demanda uma es-
trutura de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário capaz de atender 
seus habitantes e as atividades desenvol-
vidas em seu território. No entanto, ape-
sar do clima ameno, em Vitória da Con-
quista a pluviosidade anual é baixa, com 
maior incidência de chuvas entre novem-
bro e março. Graças ao microclima úmido 
e à topografia existente nos municípios 
vizinhos de Barra do Choça e Planalto, 
Vitória da Conquista pode dispor de ma-
nanciais adequados ao seu abastecimen-
to, como os rios Água Fria, Gaviãozinho 
e Catolé.

Mas garantir o abastecimento de uma 
grande cidade como Vitória da Con-
quista requer mais do que a existência 
de mananciais de superfície próximos. 
Em meio a um clima semiárido, é preci-
so garantir água acumulada o suficiente 
para enfrentar os períodos de estiagem 
e infraestrutura capaz de tratar e condu-
zir água tratada até os consumidores. As 
barragens Água Fria I e II, com as pou-
cas chuvas insuficientes para enchê-las 
entre 2012 e 2017, tornaram-se incapazes 
de atender a crescente demanda da po-
pulação e o racionamento na distribuição 
foi estabelecido no município em três pe-
ríodos distintos (mai a out de 2012; mar a 
fev de 2014; mai a jul de 2017).

Reservatório 
elevado em 
Belo Campo
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Diante desse contexto, a Embasa foi em 
busca de soluções que envolveram o de-
senvolvimento de projetos para a constru-
ção de uma barragem no rio Catolé e a 
ampliação do SIAA de Vitória da Con-
quista, que também atende Belo Campo. 
Enquanto os projetos e o respectivo pro-
cesso de licitação para a execução não 
estavam concluídos, a empresa implan-
tou, em 2014, uma captação emergen-
cial no rio Catolé para fornecer 80% da 
demanda de água do sistema e, assim, 
complementar a pouca disponibilidade 
de água das barragens de Água Fria I 
e II. Em 2017, uma captação no rio Ga-
viãozinho garantiu 30% da demanda do 
sistema como reserva hídrica para utiliza-
ção quando Água Fria I e II apresenta-
rem níveis críticos.

Finalmente, o projeto de construção da 
barragem do rio Catolé foi iniciado no se-
gundo semestre de 2019 e, desde então, 
vem sendo executado em paralelo à am-
pliação do SIAA de Vitória da Conquista. 
A obra de construção da barragem, que 
tem previsão de conclusão em 2023, é 
apontada como solução para atender os 
municípios de Vitória da Conquista, Belo 
Campo e Tremedal nas próximas duas 
décadas e representa um investimento de 
R$ 168,4 milhões.

A nova barragem ficará a jusante (senti-
do do fluxo da água) da confluência do 
rio Catolé com o ribeirão Água Fria, que 
formam o rio Catolé Grande, e possibi-
litará o armazenamento de 23,4 bilhões 
de litros de água, volume quatro vezes 
maior que a capacidade de armazena-
mento da Barragem de Água Fria II.

Adutora de 
água bruta do 
Gaviãozinho
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Os sucessivos racionamentos na distribuição le-
varam a Embasa a implantar um bem-sucedido 
programa de redução de perdas na rede distribui-
dora de água que foi fundamental para a conti-
nuidade do abastecimento no município.

Atualmente, o índice de cobertura com abasteci-
mento de água é de 100% e, com coleta e trata-
mento de esgoto, é de 95%, sendo 100% na área 
urbana, graças aos investimentos realizados pela 
Embasa para universalizar o acesso aos serviços. 
Atualmente, o município figura entre os mais bem 
saneados do Norte/Nordeste.

Concluída em 2013, a ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário (SES) é uma das maio-
res obras do PAC, com investimento de R$ 120 
milhões. A ampliação contou com a construção 
de uma nova estação de tratamento de esgoto 
(ETE) em uma área afastada da cidade, uma 
das mais modernas do Norte/Nordeste, atenden-
do a uma solicitação antiga dos moradores, que 
se queixavam do forte cheiro exalado da antiga 
estação, na área central da cidade.
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Uma das moradoras da Rua 
Maiquinique, em Vitória da 
Conquista, Zenaide dos San-
tos, que observava curiosa 
a escavação das valas para 

assentamento dos tubos, 
disse que ficou surpresa com 
a obra. “Estou feliz porque 

aqui ninguém esperava esgo-
tamento tão cedo. Ainda bem 
que não vai ter mais aquela 
água suja correndo pela rua”, 
comemorou a dona de casa.

ETE de 
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Desde então, as obras de implantação de 
novos pontos de acesso à rede coletora conti-
nuam garantindo acesso aos imóveis que vão 
sendo construídos nos bairros existentes e nos 
novos bairros que surgem, a exemplo da am-
pliação concluída em 2020, com investimento 

de R$ 6,5 milhões oriundos da Sudene. Além 
disso, o SES de Vitória da Conquista implan-
tou o método de reúso das águas servidas 
após o tratamento, com utilização voltada 
para a rega e higienização de áreas públicas, 
prática ainda pouco difundida no país.

Outros municípios
Os municípios de Planalto e Barra do Cho-
ça, que, além do rio Biquinha, também eram 
abastecidos pela Barragem Água Fria II, 
foram contemplados com um sistema inte-
grado de abastecimento e a Barragem de 
Serra Preta, ambos construídos pela Emba-
sa com recursos da ordem de R$ 24 milhões 
e com capacidade para atender com folga 
a demanda das duas sedes municipais.

Priorizando a sua política de acesso à univer-
salização aos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, no âmbito 
do Programa Água para Todos (PAT), a Em-
basa implantou e/ou ampliou vários sistemas 
de abastecimento de água e investiu R$ 1,9 
milhão na perfuração de poços para aten-
der diversas localidades e sedes municipais, 
como ocorreu nos municípios de Mortugaba, 
Licínio de Almeida, Jacaraci, Presidente Jânio 
Quadros, Maetinga, Mirante, Piripá, Treme-
dal, Condeúba e Encruzilhada.

ETA de 
Licínio de Almeida
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200920082007

Perfuração de poços para 
atender o município de 
Mortugaba (Próprios)

R$ 27 mil

Perfuração de poços para 
atender o município de Licínio 

de Almeida (Próprios)

R$ 13,5 mil

Implantação do SAA de Presidente 
Jânio Quadros, para atender a 

sede municipal (Pró-Saneamento/
FGTS e Governo do Estado)

R$ 1,3 milhão

Ampliação do sistema produtor de 
Anagé, para atender a sede municipal 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 1,7 milhão

Ampliação do sistema 
produtor de Mortugaba 

e melhorias na estação de 
tratamento de água (Governo 

do Estado e Próprios)

R$ 41,6 mil

Construção de reservatório e 
ampliação de rede em Piripá 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 92 mil

Ampliação do 
SIAA de Vitória 

da Conquista para 
atender o povoado de 
Itapirema (Próprios)

R$ 171,8 mil
Ampliação do 

SIAA de Vitória 
da Conquista para 
atender a localidade 
de Lagoa das Flores 
(Convênio CERB)

R$ 11,6 mil

Substituição de adutora de água tratada 
e ampliação do SAA de Caraíbas para 

atender a sede municipal (Royalties)

R$ 213,7 mil

Implantação da Barragem de Serra 
Preta e do SIAA para atender as sedes 

municipais de Planalto e Barra do 
Choça (Bird/JBIC/Proágua e Próprios)

R$ 23,8 milhões

Implantação de adutora e melhoria 
na captação para atender a sede 

municipal de Presidente Jânio Quadros 
(Governo do Estado e Próprios)

R$ 52,9 mil
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Implantação de SAA 
para atender os 

povoados de Santo 
Antônio I, Santo 

Antônio II e Larga 
Nova, em Barra do 
Choça (Próprios)

R$ 97 mil

Implantação de SAA 
para atender a sede 

municipal de Belo Campo 
(Pró-Saneamento/FGTS 
e Governo do Estado)

R$ 7,7 milhões
Implantação de 

SAA para atender 
a sede municipal de 

Encruzilhada (Governo 
do Estado e Próprios)

R$ 1,6 milhão

Perfuração de 
poços para atender 

o município de 
Tremedal (Próprios)

R$ 35 mil

Ampliação do sistema produtor 
para atender a sede municipal 

de Planalto (Próprios)

R$ 1,2 milhão

Perfuração de 
poços para atender 

o município de 
Mortugaba (Próprios)

R$ 18 mil
Perfuração de poços para atender o 

município de Licínio de Almeida (Próprios)

R$ 56,2 mil

Perfuração de 
poços para atender 

o município de 
Jacaraci (Próprios)

R$ 54,3 mil
Perfuração de poços para 

atender o município de Presidente 
Jânio Quadros (Próprios)

R$ 153,2 mil

Perfuração de 
poços para atender 

o município de 
Maetinga (Próprios)

R$ 35,6 mil

Ampliação do SAA de 
Belo Campo para atender 
a sede municipal (Próprios)

R$ 261,8 mil

Ampliação do SIAA de 
Vitória da Conquista 

para atender a localidade 
de São João da Vitória 
(Batuque) (Próprios)

R$ 173,2 mil

Ampliação do sistema 
adutor para atender 
o município de Belo 
Campo (Próprios)

R$ 366,6 mil

Luiz Hermano Abbehusen / Embasa

201220112010
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Perfuração de 
poços para atender 

o município de 
Mirante (Próprios)

R$ 99,6 mil

Perfuração de poços 
para atender o município 

de Presidente Jânio 
Quadros (Próprios)

R$ 51,6 mil

Perfuração de poços para 
atender o município de 
Tremedal (Próprios)

R$ 140,7 mil

Perfuração de poços 
para atender o município 

de Piripá (Próprios)

R$ 122,8 mil

Ampliação do SAA de Poções 
para atender as comunidades 
de Salinas, Barrocas e Lagoa 

do Espinho (Próprios)

R$ 86,5 mil

Ampliação da produção do poço para 
atender a sede municipal de Jacaraci 

(Governo do Estado e Próprios)

R$ 43 mil

Ampliação do SAA de Cordeiros para 
atender as comunidades de Salinas, 

Alvoradas e Terra Vermelha (Próprios)

R$ 125 mil

Ampliação do SAA de Cordeiros 
para atender as comunidades 
de Santo Antônio, As Lagoas, 

Sumidouro e Inhaúmas (Próprios)

R$ 91,5 mil

Ampliação do SAA de Barra do 
Choça para atender as localidades de 
Boa Vista, Complemento de Cavada 
I e II, Pau Brasil e Canudos (Próprios)

R$ 732 mil

Ampliação do SIAA de Vitória 
da Conquista para atender a 

comunidade de Pau Ferro II (Próprios)

R$ 48,9 mil
Implantação de SES para atender 
a sede municipal de Encruzilhada 

(FGTS/Pró-Saneamento 
e Governo do Estado)

R$ 7,9 milhões

Ampliação do SES de Vitória da 
Conquista para atender a sede 

municipal (OGU/PAC e Próprios)

R$ 110,6 milhões
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Mauri Azevedo / Embasa

Implantação do SAA de 
Maetinga para atender a 
sede municipal (Funasa)

R$ 420 mil

Melhorias na barragem 
de Cipó para atender 
a sede municipal de 
Mirante (Governo do 
Estado e Próprios)

R$ 136 mil
Ampliação do SAA de 
Planalto para atender 

as localidades de 
Lagoa Dantas, Santa 
Cruz e Jacó (Próprios)

R$ 125 mil

Ampliação do SIAA de 
Vitória da Conquista para 
atender diversas localidades 
dos municípios de Vitória da 
Conquista e Belo Campo 
(OGU/PAC2 e Próprios)

R$ 37,4 milhões

Implantação de SIAA para atender as 
sedes municipais de Licínio de Almeida 

e Tauape (FGTS/Pró-Saneamento, 
Governo do Estado e Próprios)

R$ 10,1 milhões
Ampliação do sistema produtor do 

SIAA para atender as sedes municipais 
de Condeúba e Cordeiros (Próprios)

R$ 776,1 mil
Ampliação do SAA de Aracatu 

para atender os povoados de Lagoa 
de Pau Traz e Tamboril (Próprios)

R$ 527,6 mil
Perfuração de poços para 
atender o município de 
Mortugaba (Próprios)

R$ 127,2 mil

Implantação de adutora 
complementar do SAA 

de Piripá (Próprios)

R$ 2,5 milhões

Ampliação de SAAs para atender 
a diversas localidades na região de 

Vitória da Conquista (Próprios)

R$ 776,4 mil

Implantação de adutora 
complementar para trazer água do 
rio Catolé para Vitória da Conquista 

e Belo Campo (Próprios/ICMS)

R$ 3,3 milhões

20152014
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20172016

Implantação de um SAA 
para atender o povoado de 
Barrocas e de outro SAA 
para atender os povoados 

Cabeceira e Vereda, em Vitória 
da Conquista (Funcep)

R$ 573,45 mil
Implantação de SAA para 

atender o povoado de 
Passagem do Lagedo e 

região, em Aracatu (Funcep)

R$ 330,4 mil
Extensão de rede do 

SAA de Aracatu para 
atender o povoado de 
Santa Luzia (Jacu), 

em Aracatu (Funcep)

R$ 29,1 mil

Perfuração de Poços para atender 
a sede de Mortugaba (Próprios)

R$ 206 mil
Extensão de rede de 
água para atender as 

localidades Comunidade 
do Bem-te-vi e Raposo, 
em Condeúba (Funcep)

R$ 246,23 mil

Ampliação do SES de Vitória 
da Conquista para atender a 

sede municipal (Próprios)

R$ 3,6 milhões

Extensão de rede de água do 
SAA de Poções para atender 
o povoado de Vargem da 
Joana, em Poções (Funcep)

R$ 65,3 mil

Implantação de estação 
elevatória nos bairros Vila 

América e Morada Real, em 
Vitória da Conquista (Próprios)

R$ 407 mil

Reforma da ETA de Vitória 
da Conquista (Sudene)

R$ 1,5 milhão

Implantação da adutora do 
Gaviãozinho, na confluência do rio 

Catolé Grande com o rio Gaviãozinho, 
que complementa o sistema adutor 
do rio Catolé em períodos de baixa 
estiagem, nos quais a captação de 
água é comprometida e a vazão 

do rio é reduzida (Próprios)

R$ 4,5 milhões
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Mauri Azevedo / Embasa

Ampliação de SAA para beneficiar 
o povoado de Estácio, no município 

de Barra do Choça (Próprios)

R$ 76 mil

Recuperação da barragem 
de Aracatu, com melhorias 

estrutural e física que 
contemplaram a recuperação 
do vertedouro, o isolamento 

da área da barragem e 
o plantio de vegetação 

apropriada para a proteção 
do manancial (Próprios)

R$ 407 mil

Implantação de SAA para 
atender o povoado Veredinha, em 

Vitória da Conquista (Funcep)

R$ 646,1 mil

Substituição de rede e 
melhorias operacionais 
no SIAA de Vitória da 

Conquista para atender a 
sede municipal (Próprios)

R$ 391 mil

Implantação de SAA para atender 
a localidade de Piabanha, em 
Aracatu (Funcep e Próprios)

R$ 4 milhões
Implantação de captação alternativa para 
assegurar a continuidade do abastecimento 

nas sedes municipais de Maetinga e 
Presidente Jânio Quadros (Sudene)

R$ 630 mil

Ampliação do SES de Vitória 
da Conquista para atender a 

sede municipal (Sudene)

R$ 3 milhões

Perfuração de 
poços para atender 

o município de 
Maetinga (Próprios)

R$ 38,4 mil

Perfuração de poços para 
atender os povoados de Lagoa 
do Arroz e Espírito Santo, no 

município de Mirante (Próprios)

R$ 39 mil

Perfuração de poços para 
atender o município de 
Mortugaba (Próprios)

R$ 221,8 mil

Perfuração de poços 
para atender o município 

de Presidente Jânio 
Quadros (Próprios)

R$ 106,2 mil

202020192018
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Tomaz Oliveira / Embasa

Perfuração de poços para atender os 
povoados de Alegre e Barra do Rio Alegre, 

no município de Condeúba (Próprios)

R$ 72 mil

Perfuração de poços para 
atender a sede municipal 

de Jacaraci (Próprios)

R$ 26,5 mil

Perfuração de poços para 
atender a sede municipal de 
Mortugaba e a localidade 
de Sangradeira (Próprios)

R$ 100,2 mil

Perfuração de poços para atender 
a localidade Fazenda Dois Boias e 
a sede municipal Piripá (Próprios)

R$ 77,4 mil

Perfuração de poços para 
atender o povoado de 
Brejão, no município de 
Encruzilhada (Próprios)

R$ 58,5 mil

Implantação do SES de 
Jacaraci para atender a sede 

municipal (Codevasf e Próprios)

R$ 4,5 milhões

Extensão da rede coletora 
do SES de Vitória da 
Conquista (Próprios)

R$ 97 mil

Melhorias na ETE de Vitória 
da Conquista (Sudene)

R$ 1,9 milhões

Ampliação do SES de Vitória 
da Conquista para atender 
a sede municipal (Sudene)

R$ 6,5 milhões

Previsão do término da obra de 
ampliação do SIAA de Vitória 
da Conquista para ampliar a 
oferta de água no município, 

bem como de Tremedal e Belo 
Campo, também abastecidos 
por esse sistema integrado 
(OGU/PAC2 e Próprios)

R$ 89,9 milhões

Previsão do término da obra 
de construção da barragem do 
Catolé, no município de Barra 
do Choça, a fim de garantir 

segurança hídrica para Vitória 
da Conquista, Belo Campo e 

Tremedal (OGU/PAC2 e Próprios)

R$ 168,4 milhões
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O processo de tratamento faz parte da cadeia pro-
dutiva da Embasa voltada para a entrega de serviços 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitá-
rio. Para que esse processo seja bem feito e garanta a 
saúde do usuário que recebe água tratada na porta 
do domicílio, o controle da qualidade da água capta-
da no manancial, na saída da estação de tratamento 
e na rede distribuidora deve ser feito com agilida-
de e confiabilidade de forma a garantir que a água 
distribuída se mantenha dentro dos parâmetros de 
potabilidade determinados pelo Ministério da Saúde 
(Anexo XX - Portaria de Consolidação 05/2017).

Com o efluente final após o tratamento do esgoto, 
é a mesma coisa. Ele precisa estar em condições de 
ser destinado a um corpo receptor (córregos, rios ou 
oceano) sem causar degradação ambiental. Por isso, 
o controle da qualidade visa também garantir que a 
destinação final dos efluentes de ETEs cumpram os 
parâmetros determinados pelo Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (Resolução 430/11).

A Embasa tem uma ampla rede de monitoramento 
da qualidade da água e de efluentes composta de 
vários laboratórios e de profissionais especializados 
que acompanham regularmente a sua condição, por 
meio de análises físico-químicas e bacteriológicas, 
garantindo a segurança da água distribuída e a 
garantia ambiental dos recursos hídricos de corpos 
receptores de efluente final.

A empresa conta com 484 laboratórios, sendo que 
no laboratório central, em Salvador, são feitas as 
análises mais complexas que exigem equipamentos 
de alta precisão. No âmbito do abastecimento de 
água, uma média de 403 mil análises/mês são re-
alizadas e seus resultados orientam os profissionais 
envolvidos no tratamento e na distribuição a como 
ajustar seus processos se alguma inconformidade 
é sinalizada. Atualmente, a empresa conta com a 
rede de monitoramento de qualidade da água para 
abastecimento mais completa do Norte-Nordeste.

4.4.
CONTROLE DA 
QUALIDADE 

DA ÁGUA E DE 
EFLUENTES 
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Laboratório 
Regional de Vitória 

da Conquista
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Já para o controle da qualidade de efluentes, 
a Embasa faz cerca de 7,6 mil análises/mês de 
amostras de efluente na saída das ETEs e de 
água coletada em pontos de lançamento de 
efluente final em córregos e rios. Os resulta-
dos laboratoriais orientam os técnicos sobre a 

eficiência do tratamento do esgoto no tocante 
à retirada de matéria orgânica, de microrga-
nismos nocivos à saúde e, também, se a água 
de um rio ou córrego no ponto de lançamento 
mantém níveis de oxigênio diluído dentro da 
classificação do corpo hídrico.

Precisão e eficiência
O laboratório central da Embasa possui 
equipamentos avançados capazes de tra-
balhar em turnos de 24 horas de forma 
automatizada por programação e garantir 
precisão e eficiência no monitoramento da 
qualidade da água. Os cromatógrafos líqui-
do e gasoso conseguem identificar compos-
tos derivados de petróleo e de agrotóxicos 
na água em concentrações bem inferiores 
aos valores máximos permitidos. Essa pre-
cisão permite à Embasa adotar medidas 
preventivas no manancial ou na rede distri-
buidora, protegendo a saúde das pessoas, 
pois esses elementos diluídos em água, se 
consumidos por um longo tempo, podem 
prejudicar o sistema imunológico, a capaci-
dade reprodutiva ou causar câncer.

Análise de 
efluentes no 

rio dos Seixos, 
em Salvador
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O cromatógrafo de íon é capaz de realizar 
automaticamente a análise de diversos com-
postos misturados à água bruta, como o sul-
fato, o glifosato, o cloreto e o nitrato. Este 
último, se inalado por muito tempo, pode 
causar alterações e doenças no sangue. O 
ultrafreezer é o equipamento que amplia a 
capacidade de análise das amostras no la-
boratório central da Embasa. Graças às suas 
dimensões, ele consegue manter uma grande 
quantidade de amostras de água sob uma 
temperatura de -20°C, otimizando o trabalho 
de detecção de toxinas produzidas por bacté-
rias presentes na água dos mananciais.

Mas tecnologia avançada não se resume a 
equipamentos que toda empresa de abas-
tecimento gostaria de ter. O que diferencia 
mesmo o trabalho da Embasa é a capaci-
dade de implementar em sua rotina méto-
dos padronizados de análise e, também, sua 
capacidade de desenvolver internamente no-
vos métodos de análise para otimizar o pro-
cesso de controle da qualidade. Um exemplo 
de método padronizado implantado são as 
análises pela técnica de substrato cromogê-
nico, uma solução eficaz e de baixo custo. “O 
método permite a detecção, na mesma aná-
lise, dos coliformes e da Escherichia coli em 

particular”, resume a química Juliana Amaral, 
do laboratório regional de Vitória da Con-
quista. Em forma de pó, a substância deixa a 
amostra amarelada quando há presença de 
bactérias do grupo coliformes. Para detectar 
a E. coli, basta submeter a mesma amostra à 
iluminação ultravioleta. Na Embasa, o méto-
do gera uma economia anual de R$ 1,2 mi-
lhão e permite um monitoramento mais efi-
caz e ágil nos sistemas da empresa.

A análise por microextração de tubo para 
detectar surfactantes aniônicos (detergen-
tes utilizados na lavoura e que acabam 
entrando em contato com a água dos ma-
nanciais) é um exemplo de método que foi 
desenvolvido por equipes da Embasa. O 
método foi premiado pela Rede de Sane-
amento e Abastecimento de Água (Resag), 
criada para melhorar a capacitação labo-
ratorial na área de qualidade. O controle 
da qualidade da água para abastecimento 
verifica o antes e o depois do tratamento, 
analisando, inclusive, a concentração das 
próprias substâncias utilizadas nesse pro-
cesso, como o cloro e o flúor adicionado 
para prevenir cáries na população, explica 
o supervisor de análises laboratoriais, Júlio 
César Mato Grosso.

LABORATÓRIO
CENTRAL
(Salvador)11
LABORATÓRIOS
REGIONAIS1313
LABORATÓRIOS
LOCAIS
(ETAs e escritórios locais)470470

16.250 pontos de coleta em mananciais, 
captações de água, estações de 
tratamento, poços, reservatórios e redes 
distribuidoras, presentes em 368 municípios.

Cerca de 4,8 milhões de amostras 
de água são analisadas, por ano, 
nos laboratórios da Embasa.

1.084 pontos de coleta em estações 
de tratamento de esgoto e corpos 
receptores, distribuídos em 368 municípios.

Cerca de 180 mil amostras de 
esgoto são analisadas, por ano, 
nos laboratórios da Embasa.

Rede de Laboratórios
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Análise da água 
no ponto de coleta 

com o substrato 
cromogênico

A água chegou diferente?
A composição da água pode mudar na 
retomada do abastecimento após uma 
interrupção, principalmente se a rede dis-
tribuidora for antiga, pois partículas de 
minerais presas nas tubulações podem 
se soltar com a força da água durante o 
enchimento da tubulação. Em algumas 
regiões, a chuva forte também altera 
a qualidade da água, pois os minerais 
do solo são carreados até o manancial 
e se mantêm na água, em um nível de 
concentração perceptível, mesmo após 
o tratamento. Embora não representem 
risco à saúde, essas mudanças de cor, 
sabor ou cheiro geram desconforto aos 
usuários. Nestes casos, a Embasa adota 
medidas corretivas logo que as altera-
ções são identificadas.
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Investimentos na qualidade
A Embasa investiu, em 2020, um montante da 
ordem dos R$ 5 milhões em tecnologia analítica 
de ponta para o Laboratório Central de Contro-
le da Qualidade, visando atender em laboratório 
interno 100% das demandas regulatórias para 
análises de água, efluente (esgoto tratado) e pro-
dutos químicos, incluindo as exigências previstas 
na revisão da Portaria de Potabilidade (Anexo XX 
da Portaria Regulamentadora de Consolidação nº 
05/2017) pelo Ministério da Saúde, com previsão 
para entrar em vigência em 2021.

“Os novos equipamentos colocam o nosso labo-
ratório central entre os mais equipados do país 
e possibilita, além do atendimento integral das 
exigências legais, intensificar o monitoramento da 
qualidade da água e dos efluentes, fornecendo às 
áreas operacionais informações analíticas confiá-
veis para a manutenção do padrão exigido pela 
legislação”, afirma Fabrício Tourinho, gerente de 
Controle da Qualidade da Água e Efluentes.

Cromatógrafo 
líquido e gasoso

Os novos 
equipamentos 

colocam o nosso 
laboratório 

central entre os 
mais equipados 

do país.

FABRÍCIO TOURINHO
Gerente de Controle da 

Qualidade da Água e Efluentes
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Entre as novidades, o sistema de ti-
tulação automatizado OMNIS. “A 
Embasa é a primeira empresa de 
saneamento brasileira a possuir esse 
equipamento. Sua implantação re-
presenta uma inovação tecnológica 
fundamental para a realização das 
análises de qualidade dos produtos 
químicos utilizados no processo de 
tratamento da água e dos efluen-
tes. O equipamento amplia em dez 
vezes a capacidade analítica do la-
boratório central, permitindo a aná-
lise simultânea de várias amostras 
que chegam dos sistemas operados 
pela empresa em sua área de atua-
ção”, explica Fabrício.

Outros equipamentos adquiridos 
em 2020 também ampliaram a ca-
pacidade de análise do laboratório 
central nos seguintes controles:

  Espectrômetro de emissão 
atômica acoplado a plasma 
induzido: detecção de metais pe-
sados em concentrações abaixo do 
limite da Portaria de Potabilidade.

  Cromatógrafo gasoso acopla-
do a espectrômetro de massas 
triplo quadrupolo: detecção de 
compostos orgânicos em concen-
trações abaixo do limite da Porta-
ria de Potabilidade.

  Cromatógrafo líquido acopla-
do a espectrômetro de mas-
sas: detecção de cianotoxinas (al-
gas tóxicas).

Cromatógrafo 
de íons
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Nos laboratórios regionais, situados 
no interior do estado, a Embasa in-
vestiu mais de R$ 4,3 milhões, em 
2020, em tecnologia analítica de 
ponta. “Os novos equipamentos re-
põem ativos e qualificam a planta 
analítica para atender às diretrizes 
normativas”, reforça Fabrício. So-
mente em estufas bacteriológicas, 
por exemplo, foi investido mais de 
R$ 1 milhão. Este tipo de equipa-
mento submete as culturas de bac-
térias a uma determinada tempe-
ratura, testando o crescimento e 
comportamento destes microrganis-
mos, atestando a conformidade ao 
padrão microbiológico de potabili-
dade da água. Em termos de estru-
tura física, os laboratórios de Ala-
goinhas e Senhor do Bonfim foram 
ampliados para melhor atender às 
demandas de análises dos sistemas 
de suas respectivas regiões.

Prestar serviços com excelência faz 
parte da missão da Embasa. Por 
isso, a empresa investe em controle 
da qualidade nos processos envol-
vidos na entrega de abastecimen-
to de água e coleta de esgoto por 
rede pública, tratamento e destina-
ção final de efluente.

Laboratório 
Regional de Vitória 

da Conquista
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COM OS USUÁRIOS55
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Serviços essenciais estão presentes na vida das 
pessoas diariamente. Sua boa prestação também 
depende de um bom relacionamento do prestador 
com os usuários. A Embasa tem, atualmente, uma 
estrutura de atendimento que oferece diversos ca-
nais para o registro de demandas por serviços, re-
clamações e denúncias.

5.5.
RELACIONAMENTO 
COM OS USUÁRIOS
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Usuária residente 
no Litoral Norte
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Canais de Atendimento

Mário Sérgio / Embasa
bassaaaa

Breno Viana / Embasa

Breno VViiVVVana // EEEmmmbbbbaaasssaaa
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Teleatendimento 0800 0555 195
Durante a pandemia do coronavírus, o teleatendimento 

opera com número reduzido de atendentes na central de 
atendimento, mas parte da equipe trabalha em Home 

Office, a fim de garantir a continuidade dos serviços.

Ouvidoria
Criada para exercer o atendimento de segunda instância, 
a Ouvidoria da Embasa deve ser procurada quando uma 
solicitação feita nos canais de atendimento da empresa não 
foi atendida no prazo ou o usuário/cidadão deseja denunciar 
alguma má conduta ou tratamento inadequado dispensado 
por empregados ou prestadores a serviço da Embasa.

Atendimento presencial em lojas na capital 
e no interior e em postos do SAC 

Durante a pandemia do coronavírus, o 
atendimento presencial nas lojas da Embasa e nos 

postos do SAC foi suspenso em alguns períodos. 
Atualmente, o atendimento nos postos da Embasa, 
no SAC, está sendo feito por agendamento prévio.

Unidades móveis de atendimento
São utilizadas em Salvador e região metropolitana para 
campanhas especiais de aproximação com as comunidades 
de bairros onde a Embasa desenvolve projetos com foco 
em regularização de débitos ou de educação ambiental 
para o saneamento. Eventualmente, também participam 
de feiras e demais eventos onde seja necessário levar os 
serviços da Embasa aos usuários e frequentadores.

Agência Virtual na web
(agenciavirtual.embasa.ba.gov.br)

App Embasa
(disponível para Android e IOS)
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Vivi, a atendente 
virtual da Embasa
Vivi, a atendente

virtual da Embasa

@embasaoficial 

/Embasa 

@embasa_oficial 

Embasa Oficial

Redes sociais
Diferente dos canais de atendimento, que 
geram protocolo no sistema comercial da 
Embasa, as redes sociais @embasaoficial 
disseminam assuntos de utilidade e dicas so-
bre os serviços prestados pela empresa, pos-
sibilitam a interação e relacionamento com 
os usuários e cidadãos para esclarecimento 
de dúvidas, recepção e encaminhamento de 
reclamações e denúncias, além de dar apoio 
aos usuários no caso de dificuldades para 
acessar os canais de atendimento.
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Tarifa que cabe no bolso de quem mais precisa
Entre os usuários residenciais, a Embasa 
tem 6,1% enquadrados na tarifa social cujo 
valor, na faixa mínima de 6 metros cúbicos, 
tem subsídio de 55% a 30% sobre o va-
lor da tarifa residencial normal nas faixas 
de consumo que vão até 15 metros cúbicos 
(m³). Para os usuários não inscritos na tari-

fa social, mas que habitam imóveis de es-
trutura construtiva com número reduzido de 
pontos de acesso a água, a Embasa aplica 
a tarifa intermediária, que tem uma média 
de subsídio de 13% em relação ao valor da 
tarifa residencial normal nas faixas que vão 
até 15 m³.

Satisfação dos titulares
O Município é o titular ou responsável pelos 
serviços de água e esgoto, segundo a Cons-
tituição Federal Brasileira. Esse ente federa-
tivo, representado pelos poderes Executivo e 
Legislativo, tem na figura do prefeito e das 
Prefeituras Municipais o executor das de-
cisões tomadas em relação à prestação ou 
investimentos para a expansão da cobertura 

desses serviços. A Embasa também acompa-
nha o grau de satisfação desse usuário com 
os serviços e os investimentos que realiza no 
município por meio de uma pesquisa censitá-
ria aplicada a cada dois anos e que afere o 
que os prefeitos acham da atuação da Em-
basa e da qualidade dos serviços e o que, na 
visão deles, precisa melhorar.

6%

15,7%

78,3%

 Tarifa social         Tarifa intermediária         Tarifa normal

DISTRIBUIÇÃO 
DE USUÁRIOS 

RESIDENCIAIS POR 
TIPO DE TARIFA
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Satisfação dos usuários
A Embasa tem se organizado na perspectiva 
de adequar os seus serviços às necessidades 
que surgiram na sociedade com a pandemia 
do novo coronavírus e a prevalência do uso 
de tecnologia digital e inteligência artificial na 
gestão do relacionamento com clientes. A ex-
pectativa é que, nos próximos anos, novidades 
nessa área promovam melhoria constante na 
relação com os usuários.

A empresa está aprimorando seus sistemas de 
informação para melhor aferir o grau de sa-
tisfação dos usuários de seus serviços e, assim, 
atuar de forma mais ágil e efetiva na correção 
de problemas ou inconformidades que geram 
insatisfação.  
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Teleatendimento
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Posto do SAC 
Shopping Barra 

em Salvador
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Sempre atenta à prestação de bons serviços, a 
Embasa acompanha o nível de satisfação dos 
usuários com o atendimento realizado no 0800 
0555 195 e nos pontos presenciais por meio de 
aferição de nota atribuída logo após o con-
tato para o registro de uma demanda. Para 
garantir maior satisfação dos seus clientes e 
melhor prestação dos serviços, a empresa está 
investindo na contratação de uma plataforma 
de relacionamento e atendimento que será ca-
paz de acompanhar individualmente a realiza-
ção de cada serviço executado, bem como de 
realizar pesquisa de satisfação relacionada a 
este serviço. Esse acompanhamento permitirá 
à Embasa buscar formas de melhorar seu de-
sempenho junto ao usuário e corrigir falhas em 
todo o processo de atendimento.

Além disso, uma ampla pesquisa por amostra-
gem, realizada a cada dois anos com clientes re-
sidenciais nas várias regiões da área de atuação 
da empresa, busca entender qual a percepção 
dos usuários quanto aos atributos de satisfação 
considerados mais importantes, segundo os pró-
prios usuários, e qual o nível de satisfação relati-
vo a cada um deles. Essa pesquisa indica o que 
precisa ser priorizado na busca de melhoria na 
prestação dos serviços.
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