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RESUMO 

 
 
 
O presente trabalho teve por objetivo geral investigar as iniciativas de 
sustentabilidade adotadas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - 
EMBASA no contexto da problemática ambiental para garantir a sustentabilidade 
hídrica nos municípios onde atua. Para atingir o objetivo da pesquisa foram 
analisados o Relatório de Sustentabilidade/2015, a Cartilha de Sustentabilidade e o 
Relatório da Administração/2015 (parte integrante das Demonstrações Contábeis).  
Trata-se de pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa e natureza 
bibliográfica e documental. Os dados secundários foram extraídos a partir do 
relatório de sustentabilidade da EMBASA, aplicando-se para tanto a técnica de 
análise de conteúdo. Os resultados indicaram que as principais iniciativas da 
empresa são: processo de educação e conscientização ambiental; programa de 
gerenciamento de riscos; fomento à inovação, à tecnologia e ao conhecimento; 
controle gerencial de indicadores referente às três esferas da Sustentabilidade; 
implementação de novas obras de Sistema de Abastecimento de Água e Sistemas 
de Esgotamento Sanitário; busca pela eficiência energética e redução de 
combustíveis fósseis; recuperação de matas ciliares e gerenciamento de perdas de 
água. Por fim, observou-se que a companhia vem implementando iniciativas que 
visam a melhoria da gestão do fornecimento de água com destaque para a gestão 
de perdas no fornecimento de água e entrega de obras no sistema de abastecimento 
de água. Contudo, faz-se necessário uma evidenciação mais pragmática das ações 
que visem garantir a sustentabilidade hídrica diante da conjuntura climática atual. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Estratégias Ambientais, 
Saneamento.



 

                                                                              

ABSTRACT 
 
 

 
The main objective of this work was to investigate the sustainability initiatives 
adopted by the Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA in the 
context of the environmental problem to guarantee water sustainability in the 
municipalities where it operates. In order to achieve the research objective, the 
Sustainability Report / 2015, the Sustainability Booklet and the Management Report / 
2015 (integral part of the Financial Statements) were analyzed. It is an exploratory 
and descriptive research, with a qualitative approach and bibliographical and 
documentary nature. Secondary data were extracted from the EMBASA sustainability 
report, and the content analysis technique was applied. The results indicated that the 
main initiatives of the company are: education process and environmental 
awareness; Risk management program; Promotion of innovation, technology and 
knowledge; Management control of indicators related to the three spheres of 
Sustainability; Implementation of new works of Water Supply System and Sanitary 
Sewage Systems; Search for energy efficiency and reduction of fossil fuels; 
Recovery of riparian forests and management of water losses. Finally, it was 
observed that the company has been implementing initiatives aimed at improving the 
management of water supply, especially the management of losses in water supply 
and delivery of works in the water supply system. However, a more pragmatic 
demonstration of the actions that aim at guaranteeing water sustainability in the 
current climate is necessary. 
 
Keywords: Sustainable Development, Environmental Strategies, Sanitation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A conjuntura ambiental que vem se configurando nos últimos anos colocou em 

foco a reflexão acerca de como as empresas vêm desenvolvendo as suas atividades 

produtivas. Paralelamente, os governos vêm buscando, por meio de políticas 

públicas e marcos regulatórios, induzir mudanças nas organizações na tentativa de 

melhorar o conteúdo de inovação nos produtos e serviços transacionados pelas 

empresas no mercado, alinhando-as ao contexto de uma economia sustentável em 

suas diversas esferas (SOUZA, 2016). 

Para a ONU (2015), a água assume um papel central no contexto do 

desenvolvimento sustentável e contribui para a redução da pobreza, para o 

crescimento econômico e para a sustentabilidade ambiental. Diversos benefícios são 

identificados desde a segurança alimentar e energética até a saúde humana e 

ambiental, contribuindo para o bem-estar social, crescimento inclusivo e subsistência 

de bilhões de pessoas. “O progresso em cada uma das três dimensões do 

desenvolvimento sustentável – social, econômica, ambiental – está vinculado às 

restrições impostas por recursos hídricos limitados e muitas vezes vulneráveis” 

(ONU, 2015, p. 3). 

Mediante a importância apresentada, a escassez hídrica tem se tornado um 

dos principais componentes da problemática ambiental atual, principalmente no 

nordeste brasileiro em virtude do clima quente predominante na região e mínimas 

precipitações pluviométricas; e nas regiões com alta densidade populacional. Apesar 

de o Brasil abrigar 12% do total de água doce disponível no globo, são enfrentadas 

dificuldades logísticas na captação e disponibilização do recurso, fatores esses 

muitas vezes provocados pela diversidade de climas e relevos no País (SENADO 

FEDERAL, 2014). 

Faltar água nas áreas semiáridas do Nordeste é fenômeno secular, e nos 

últimos anos tem se verificado também uma redução do recurso em outras regiões 

como sul e sudeste do país. A estiagem prolongada que segue nesta década deixa à 

mostra a falta de planejamento no país para prover segurança hídrica à população e 

às atividades econômicas. (SENADO FEDERAL, 2014). O Instituto Trata Brasil 

(2017), em pesquisa veiculada recentemente, constatou que a universalização do 
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saneamento no Brasil poderia gerar benefícios econômicos no valor de R$ 537,4 

bilhões em 20 anos (2015 – 2035). 

Em nível global há uma predisposição de governos e empresas em buscar 

ações para enfrentar a problemática ambiental gerando um processo contínuo de 

discussões, debates, eventos, além de acontecimentos ocorridos ao longo das 

últimas décadas que vêm se intensificando nos últimos anos (NASCIMENTO, 2012; 

MACHADO, 2005; BOFF, 2007; ROMEIRO, 2012; TILIO NETO, 2010). 

Um dos eventos realizado ao longo das últimas 4 décadas, de extrema 

relevância, a Conferência Mundial sobre meio ambiente em Estocolmo no ano de 

1972 definiu as bases para os conceitos acerca do desenvolvimento sustentável, 

alicerçado nas dimensões ambiental, econômico e social. Após duas décadas foi 

realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como ECO 92, cujas discussões 

contribuiu para a formulação de ações, acordos e iniciativas voltadas para equilibrar 

os aspectos econômicos e socioambientais, com alternativas viáveis de 

desenvolvimento pautando-se em ações, iniciativas e acordos (TILIO NETO, 2010). 

Dentre as iniciativas e acordos está o Protocolo de Quioto (1997) que exerceu 

a função de uma política pública internacional, através de fixação de metas de 

redução de emissões de GEE, compromissos e criação de mecanismos para tal fim, 

a exemplo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (SILVA JÚNIOR, 2011).   

Mais recentemente, a 21ª Conferência do Clima (COP 21), foi realizada em 

Paris em 2015, cujo resultado foi a celebração de um novo acordo climático entre os 

países membros para diminuir a emissão de GEE, cujo marco em decorrência desse 

evento foi a descentralização da governança climática global entre os países 

membros com a participação dos Estados Unidos da América (EUA), que não havia 

assinado o Protocolo de Quito (SOUZA, 2016; ONU, 2015). 

Nesse contexto, o Brasil vem se destacando como um importante articulador 

das políticas ambientais nos últimos eventos internacionais e possui uma estrutura 

governamental composta por diversos órgãos ligados a área ambiental. 

Basicamente os dois principais órgãos são o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

que é responsável pelo planejamento e formulação das políticas ambientais e o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 
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responsável pela execução. Apesar deste destaque, o Brasil ainda possui uma série 

de problemas relacionados às questões climáticas e ambientais. Em síntese, pode-

se resumir esses problemas em 4 (quatro) principais vertentes: poluição atmosférica, 

gestão de resíduos sólidos; problemas hídricos e desflorestamento, além das 

queimadas e desmatamento que junto com as emissões de GEE, devido ao 

acionamento das termoelétricas, potencializam o volume de emissões do país 

(MORAES, 2004; MCKINSEY; COMPANY, 2009; BUOSI, 2014). 

A cada ano que passa presencia-se verdadeiras catástrofes ambientais 

provocadas direta ou indiretamente pelo homem, ao tempo que não se produz ações 

mitigadoras que sejam proporcionais aos estragos causados ao meio ambiente. 

Verifica-se que as alterações climáticas provocadas pela intervenção humana, 

conforme o IPCC (2013) podem impactar num excesso ou escassez de água, 

implicando em diversos problemas ambientais, seja nos grandes centros urbanos ou 

nas áreas rurais. Ademais, outros problemas tais como inundações, enchentes, 

deslizamentos, secas, desertificações, furacões, entre outros, tem acontecido de 

forma recorrente. 

A escassez hídrica tem estado no centro das agendas governamentais nos 

últimos anos, seja por mudanças nos níveis de precipitação, seja pelos problemas 

de falta de abastecimento em alguns municípios e pela seca extrema, 

particularmente, em que vive a região Nordeste. (ONU, 2015; INSTITUTO TRATA 

BRASIL, 2017; SENADO FEDERAL, 2014). 

Depreende-se, portanto, que as organizações que atuam na gestão e 

fornecimento das águas possuem grandes desafios nesse contexto por atuar em um 

segmento bastante sensível às mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, com 

recursos essenciais a vida dos consumidores. No Estado da Bahia, particularmente, 

há uma preocupação elevada em relação ao abastecimento de água. Isso porque o 

estado passa por um período de seca extrema, um dos mais fortes nos últimos 100 

anos (LYRA; SAMPAIO, 2017). 

Esse contexto tem preocupado a Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

S.A. (EMBASA), objeto de estudo da presente pesquisa, responsável pelo 

saneamento e pelo fornecimento de água em 88% dos municípios baianos, por meio 

de contrato de concessão, e que tem se deparado com o desafio de buscar 

estratégias sustentáveis para manter o atendimento das demandas da população. A 
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EMBASA é uma empresa de economia mista, com aproximadamente 99,68% de 

ações pertencentes ao Governo do Estado da Bahia (EMBASA, 2017). 

Diante do exposto, e considerando que uma problemática é identificada em 

relação à gestão das águas e as estratégias para gerenciar esse recurso cada vez 

mais escasso, a presente pesquisa se propõe a responder a seguinte questão: 

Quais as iniciativas adotadas pela EMBASA no contexto da problemática 

ambiental para garantir a sustentabilidade hídrica na sua área de atuação? 

Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa foi investigar as iniciativas de 

sustentabilidade adotadas pela EMBASA no contexto da problemática ambiental 

para garantir a sustentabilidade hídrica nos municípios onde atua. 

 Mais especificamente a pesquisa visa: 

 Identificar e discutir as iniciativas e estratégias de sustentabilidade 

adotadas pela EMBASA; 

 Levantar as iniciativas da EMBASA para garantir a sustentabilidade hídrica 

na sua área de atuação. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente diversas organizações procuram agregar aos seus processos 

métodos e práticas que possam colaborar com uma produção sustentável. Modelos 

e práticas de gestão sustentáveis têm sido requisitos imprescindíveis nas grandes 

corporações em face do olhar de uma sociedade que tem exigido cada vez mais das 

organizações ações que estejam em linha com a conjuntura ambiental e climática de 

instabilidade atual (MOURA et al, 2012). 

Em uma perspectiva mais específica, a exemplo do saneamento, Leoneti et al, 

(2009) destacam que requer a participação de diversos agentes, visto que a sua 

ausência gera impactos na qualidade de vida, na saúde, na educação, no trabalho e 

no ambiente, principalmente no nosso país cuja desigualdade social é ampliada 

quando não há acesso a serviços básicos. No tocante ao consumo de água, sabe-se 

que além do país conviver com problemas de escassez de água e seca extrema, 

particularmente na região nordeste, ainda existe pessoas que não possuem acesso 
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a água para consumo e para a agricultura familiar (INSTITUTO TRATA BRASIL, 

2017). 

Esse trabalho se faz relevante porque discute a problemática ambiental atual, 

focando nas adversidades geradas pelas mudanças climáticas em relação a 

sustentabilidade hídrica, no Setor de Saneamento. Sob o ponto de vista teórico o 

trabalho gera análises que podem contribuir para novos conhecimentos na área. Sob 

o ponto de vista prático traz resultados que podem ser utilizados pela empresa 

analisada para uma maior reflexão quanto as suas práticas e estratégias adotadas.  

Além da presente introdução, a pesquisa está estruturada da seguinte forma: 

Na seção 2 são estudados os fundamentos teóricos sobre o tema: Desenvolvimento 

Sustentável e a Teoria dos Stakeholders; e Estratégias ambientais e o Segmento do 

Saneamento.  

O procedimento metodológico está contemplado na seção 3 e é composto da 

caracterização da pesquisa; unidade de análise; estratégia metodológica; e 

limitações da pesquisa.  

Posteriormente, na seção 4, foi realizada a análise dos resultados encontrados 

dividindo-se em: Iniciativas e estratégias de sustentabilidade adotadas pela 

EMBASA que subdivide-se em sustentabilidade econômico-financeira, desempenho 

ambiental e gestão social; e Contribuição das iniciativas da EMBASA para a 

sustentabilidade hídrica nas área em que atua. Por fim, a seção 5 apresenta as 

considerações finais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A TEORIA DOS STAKEHOLDERS 

 

As primeiras discussões sobre práticas de sustentabilidade em nível 

internacional nasceram de uma iminente crise ambiental global ocorrida na década 

de 1950, quando a poluição nuclear passa a ser vista como um risco à humanidade 

e não estava restrita a territórios específicos (NASCIMENTO, 2012).  

Segundo Boff (2007), o conceito de sustentabilidade nasce a partir da 

percepção da escassez, visto que as potências coloniais e industriais europeias 

esgotaram ou não proviam dos recursos necessários à época em seus territórios 

para alimentar a incipiente produção industrial. Para Montibeller Filho (1999, p. 24), 

“A preocupação com a preservação do meio ambiente conjugada com a melhoria 

das condições sócio-econômicas da população fez surgir o conceito de 

ecodesenvolvimento, depois substituído pelo de desenvolvimento sustentável”.  

A preocupação com as questões climáticas e a sustentabilidade tem provocado 

à realização de um debate internacional por meio de diferentes eventos. Diversos 

eventos foram organizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) reunindo 

estudiosos, ambientalistas, autoridades políticas e grupos econômicos. 

Entre os principais eventos destacam-se a Conferência Mundial sobre meio 

ambiente em Estocolmo no ano de 1972; a Conferência de Nairobi em 1982; a ECO 

92, realizada em 1992 no Rio de Janeiro; Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (CQNUMC) em 1997 na cidade de Quioto; Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida também por RIO 

+ 20; Conferência do Clima (COP 21), foi realizada em Paris em 2015 (TILIO NETO, 

2010; ROMEIRO, 2012; NASCIMENTO, 2012; SOUZA, 2016), além da Conferência 

do Clima (COP 22) realizada no Marrocos, em Marrakesh, em 2016. 

Esses eventos têm contribuído para a celebração de diversos acordos, dentre 

os quais o Protocolo de Quioto (1997) e o acordo de Paris, assinado em 2015, 

dentre outros. Esses documentos que funcionam como políticas públicas 

internacionais em torno da governança climática global têm contribuído para a 

indução de iniciativas de mitigação e adaptação, em âmbito global, nacional e 

subnacional, para enfrentamento das mudanças climáticas. 
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Para Marengo (2006), o aquecimento global gera pesados impactos 

ambientais, dentre os quais o derretimento das geleiras e calotas polares e até 

alterações em processos biológicos como os períodos de floração. O autor destaca 

que o clima mais quente em decorrência do aquecimento global pode aumentar a 

incidência de diversas moléstias como a peste bubônica, à malária, a dengue e a 

disenteria atingindo principalmente os países pobres e em desenvolvimento.  

As mudanças climáticas têm provocado impactos significativos em diferentes 

países, a exemplo: da onda de calor na Europa em 2003; os furacões Katrina, Wilma 

e Rita no Atlântico Norte em 2005; o inverno extremo da Europa e Ásia em 2006; o 

furacão Catarina em 2004, no Brasil; seca na Amazônia em 2005; secas no sul do 

Brasil em 2004, 2005 e 2006 (MARENGO, 2006). 

É conhecido que a preocupação com as mudanças climáticas por muitos anos 

ficou esquecida, pois poucos dados eram elaborados para mensurar o avanço e 

impactos do problema. Esse contexto tem se modificado em função dos esforços 

globais na produção de informações científicas acerca do fenômeno e dado os 

níveis de riscos que oferecem para a sociedade como um todo (IPCC, 2013; 

EUGÉNIO et al, 2013). 

Diante desse contexto, segundo Elkington (2012), a sustentabilidade deve 

atender às dimensões econômica, ambiental e social. Ampliando esse conceito, 

Montibeller Filho (1999) adiciona que além dessas três dimensões se faz necessário 

ainda atender às questões geográficas e culturais, contribuindo para um 

desenvolvimento sustentável global e local.  

Para Souza (2016) a evolução da problemática ambiental nas últimas três 

décadas, em particular as questões das mudanças climáticas, tem preocupado e 

modificado as atitudes de diversos stakeholders e tem mobilizado diferentes partes 

interessadas, tais como a iniciativa pública, iniciativa privada e a sociedade civil. 

Para Gomes et al (2011), a Sustentabilidade, do ponto de vista da gestão, está hoje 

atrelada às decisões estratégicas das corporações que a tem como um pilar nas 

suas atividades empresariais, buscando atender as expectativas dos seus 

stakeholders.  

Nesse contexto, a Teoria dos stakeholders aponta que diversos grupos com 

interesses nas atividades de uma empresa exercem pressões sobre a corporação no 
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sentido de satisfazer suas necessidades, podendo inferir nas diversas discussões 

relacionadas à problemática ambiental atual. 

Freeman (1984) define a palavra stakeholders como sendo o conjunto de 

pessoas (física e jurídica) interno ou externo à organização, que possuem interesse 

no desempenho e nas atividades da empresa. O autor propõe uma divisão em dois 

grupos: primários e secundários. Os stakeholders primários (acionistas e credores) 

são aqueles que possuem bem estabelecidos os direitos legais sobre os recursos 

organizacionais. Já os stakeholders secundários (comunidade, funcionários, 

consumidores, entre outros) são aqueles cujo direito sobre os recursos 

organizacionais não é tão formalizado e/ou é baseado em critérios de lealdade ou 

em obrigações éticas.  

Os preceitos ideológicos da Teoria dos Stakeholders fundamentam-se na ideia 

de que o resultado final da atividade de uma determinada organização empresarial, 

bem como as ações implementadas para o alcance desse resultado, devem levar 

em consideração todos os stakeholders envolvidos, e não apenas os acionistas. 

Quanto maior a concordância entre às percepções dos stakeholders e os atributos 

projetados pela corporação, melhor é a reputação da instituição, gerando resultados 

positivos (ALMEIDA; MUNIZ, 2005). 

Souza (2016) afirma que frente à problemática climática, talvez um dos fatores 

mais importantes da problemática ambiental nos últimos anos, as empresas têm o 

seu comportamento explicado a partir de suas práticas de gestão e estratégias de 

sustentabilidade. Ainda segundo o autor, essas práticas serão influenciadas a partir 

dos seguintes aspectos: postura adotada no mercado; nível de pressão que os 

stakeholders exercem sobre a empresa; vulnerabilidade de sua atividade ao tipo de 

risco ambiental; setor de atuação; grau de exposição aos riscos físicos e 

regulatórios; imagem corporativa em função da ausência de algumas das práticas.  

O autor realizou uma pesquisa que objetivou analisar as iniciativas 

evidenciadas pelas empresas da carteira teórica do Índice Carbono Eficiente - ICO2 

da BM&FBOVESPA para responder ao fenômeno das mudanças climáticas e 

verificar a relação entre a participação das empresas no ICO2, o retorno de suas 

ações e a sensibilidade ao risco de mercado em 14 grandes corporações. Entre as 

diversas respostas, em convergência à Teoria dos Stakeholders, a pesquisa 
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identificou que algumas empresas priorizam alguns stakeholders, em detrimentos de 

outros, quais sejam os investidores, acionistas, clientes e o governo. 

 

 

2.2 INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE E O SEGMENTO DE SANEAMENTO  

 

Mediante os aspectos conceituais sobre sustentabilidade já argumentados 

anteriormente e considerando o cenário de instabilidade climática e ambiental 

(IPCC, 2013; 2007) verifica-se que a conjuntura atual requer das empresas 

estratégias de longo prazo que garantam a sua continuidade, competitividade e 

sustentabilidade no tempo.  

Segundo Orsato (2006, apud KNEIPP, 2013, p. 6) pode-se destacar quatro 

tipos genéricos de estratégias ambientais, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Estratégias Ambientais Genéricas. 

Fonte: ORSATO (2006, apud KNEIPP, 2013, p. 6). 

  

Na concepção de Orsato (2006), as estratégias ambientais genéricas ajudam 

os executivos a posicionarem suas organizações no contexto ambiental estratégico. 

A partir de uma visão empresarial, aborda que as reduções de impactos ambientais 

devem ser vistas como questões de negócios e que uma estratégia ambiental exige 

mais do que fazer o “bem”, fazendo com que os gerentes identifiquem as áreas em 
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que as empresas podem concentrar seus esforços ambientais na busca de 

vantagem competitiva.  

Embora haja uma série de modelos, ferramentas, técnicas, esquemas, padrões 

e casos de demonstrações das melhores práticas, os gerentes estão sendo exigidos 

cada vez mais a tomar decisões em estratégias ambientais corporativas com 

justificações mais sólidas (ORSATO, 2006).  

Segundo Nascimento (2005), a adoção das estratégias ambientais, ora 

defendidas por Orsato (2006) definem o posicionamento ambiental de uma 

organização em nível estratégico, estabelecendo uma ligação entre a preocupação 

ambiental e o futuro da organização.  

Para Kneipp (2013) a escolha das estratégias ambientais a serem 

implementada depende das peculiaridades de cada organização, uma vez que 

implicam diretamente na otimização de esforços e daí focar na estratégia genérica 

que mais se adapte a cada realidade. Van Bommel (2011) contextualiza outra 

classificação para a definição das estratégias, fazendo uma relação entre a inovação 

na cadeia de suprimentos e a escolha da estratégia para a sustentabilidade, 

identificando três tipos, conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Posicionamento da empresa em relação a estratégia para a 
sustentabilidade. 

Defensiva 
A empresa atua de forma isolada na definição de estratégias que incorporem 
aspectos sociais e ambientais e busca reduzir custos e impactos ambientais no 
processo produtivo a partir de pressões externas (legislação, políticas públicas). 

Ofensiva 
A empresa incorpora aspectos sociais e ambientais envolvendo os seus 
stakeholders e busca reduzir os impactos ambientais no processo produtivo, 
buscando ir além da conformidade com a legislação ambiental. 

Resignada 
O processo de definição de estratégias para a sustentabilidade não ocorre. 

Fonte: Adaptado de VAN BOMMEL (2011, apud KNEIPP, 2013, p. 12). 

 

Para Farias (2013), as organizações tendem a investir progressivamente em 

evidenciações de conteúdo social e ambiental voluntário, uma vez que a prática de 

disclosure ambiental é considerada uma estratégia corporativa para legitimar as 

atividades que as empresas desenvolvem perante aos stakeholders.  

A palavra Disclosure vem do inglês que traduzida para o português significa 

evidenciação, podendo ser entendido como "[...] o oposto de fechamento, 
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significando a „abertura‟ da empresa por meio da divulgação de informações, 

garantindo a transparência corporativa diante do público e dos participantes de 

mercado" (Goulart, 2003, p. 58). De acordo com Lima (2007) o disclosure pode ser 

compulsório, este quando exigido por Lei e regulamentos ou voluntário, quando a 

divulgação está relacionada a aspectos éticos e morais das organizações.  

Segundo Ribeiro et al. (2009) existem pesquisas na área de Evidenciação 

ambiental desde a década de 70. Entras as mais atuais destacam-se as 

identificadas no Quadro 3. 

 
 

Quadro 3 - Principais Pesquisas Nacionais e Internacionais sobre Evidenciação 
Ambiental. 

AUTOR TEMA CONTEXTO 

Hughes, 
Anderson e 
Golden (2001) 

Corporate Environmental 
Disclosures: Are they Useful in 
Determining Environmental 
Performance? 

Os autores procuram medir através de 
um indexador de informações 
ambientais se elas são úteis na 
determinação da performance ambiental 
nas empresas pesquisadas 

Patten (2002) The Relation Between Environmental 
Performance and Environmental 
Disclosure: a Research Note 

O autor faz uma crítica aos trabalhos 
anteriores sobre evidenciação ambiental 
e propõe um novo design de pesquisa 

Deegan (2002) The Legitimising Effect of Social and 
Envirnmental Disclosure – a 
Theoretical Foundation 

O autor discorre sobre a fundamentação 
teórica por trás dos efeitos de 
legitimação da evidenciação social e 
ambiental nas empresas 

Al-Twaijri, 
Christensen e 
Hughes (2004) 

The Relation Among Environmental 
Disclosure, Environmental 
Performance and Economic 
Performance: a Simultaneous 
Equations approach 

Os autores criam uma equação 
tentando relacionar evidenciação 
ambiental com dois tipos de 
performance: a ambiental e a 
econômica 

Nossa (2002) Disclosure ambiental: uma análise do 
conteúdo dos relatórios ambientais 
de empresas do setor de papel e 
celulose em nível internacional. 

O autor analisa o conteúdo evidenciado 
por empresas do setor de papel e 
celulose entre diversos países 

Ribeiro e 
Gasparino 
(2006) 

Evidenciação Ambiental: 
Comparação entre empresas do 
setor de papel e celulose dos 
Estados Unidos e Brasil 

Os autores comparam o conteúdo 
ambiental evidenciado no setor de papel 
e celulose entre Brasil e Estados 
Unidos; 

Lindstaed e Ott 
(2007) 

Evidenciação de Informações 
Ambientais pela Contabilidade: um 
estudo comparativo entre as normas 
internacionais (ISAR/UNCTAD), 
norte-americanas e brasileiras. 

Os autores confrontam as 
regulamentações ambientais entre 
Brasil e Estados Unidos. 

Costa e Marion 
(2007) 

A uniformidade na evidenciação das 
informações ambientais. 

Os autores testam a uniformidade das 
informações ambientais evidenciadas 
em relatórios de variadas empresas 
brasileiras, 

Calixto, 
Barbosa e Lima 

Disseminação de informações 
ambientais voluntárias: relatórios 
contábeis versus Internet 

Os autores estudam as diferenças entre 
os canais de divulgação e tipo de 
informação evidenciada por eles. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Ribeiro et al (2009, p. 3) 



27 
 

                                                                              

 

Na pesquisa de Calixto et al (2007) foi identificado nos resultados que a 

internet é um canal de evidenciação mais utilizado do que os relatórios financeiros. 

O autor chama a atenção para a utilização da Contabilidade Ambiental como 

ferramenta a garantir uma evidenciação padronizada, com o intuito de facilitar o 

entendimento dos stakeholders. 

Para Paiva (2003, p. 17 apud CALIXTO et al, 2007, p. 88) a contabilidade 

ambiental pode ser entendida como “[...] a atividade de identificação de dados e 

registro de eventos ambientais, processamento e geração de informações que 

subsidiem o usuário servindo como parâmetro em suas tomadas de decisões”.  

Existem diversas iniciativas para a adesão e formulação de disclosure 

ambiental nas organizações, dentre os quais destacam-se as demonstrações 

financeiras; relatórios de sustentabilidade; índices de sustentabilidade; participação 

de iniciativas empresariais em clima a exemplo do Carbon Disclosure Project (CDP); 

dentre outras (SOUZA, 2016; CALIXTO et al, 2007; FARIAS, 2013; GRI, 2015).  

No contexto do desenvolvimento sustentável, estratégias ambientais e alcance 

de partes interessadas, destaca-se o setor de saneamento, devido à sensibilidade 

de suas atividades e dos problemas ambientais e climáticos relacionados. Do ponto 

de vista legal, o saneamento básico corresponde ao conjunto de serviços públicos, 

infra-estrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas. Entretanto, do ponto de vista prático, saneamento é 

entendido na maioria das situações como o abastecimento de água e esgotamento 

sanitário (BRASIL, 2007; EMBASA, 2017). 

Considerando a importância dessa atividade para a sociedade como um todo, 

sobretudo, no tocante ao fornecimento da água, recurso escasso, e que vem sendo 

reduzido nos últimos anos, as empresas que atuam nesse setor precisam dar 

publicidade as suas práticas e como estão gerenciando esses recursos. Isso porque, 

se por um lado gerencia recursos pertencentes à sociedade, através de concessão, 

por outro lado precisa atentar às exigências mercadológicas. 

Vários são os desafios do setor, dentre os quais destacam-se: buscar a 

universalização do saneamento, participar de políticas de articulação de 
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desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua 

erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevância 

social (BRASIL, 2007). 

De um modo geral, os agentes a propagar essas ações no Brasil, geralmente 

são do setor público, que são utilizados como veículos para a execução da 

obrigação social do Estado. Esses veículos podem estar caracterizados como 

órgãos públicos, autarquias, empresas públicas, empresas de economia mista e até 

organizações sociais. Nos últimos anos têm se observado a entrada da iniciativa 

privada no setor de saneamento, fator esse preocupante para diversas entidades 

civis, o que pode ser observado a partir do Quadro 4, a seguir. 

 

 
Quadro 4 - Distribuição dos prestadores de serviços participantes do SNIS em 2015, 
que responderam aos formulários Completos, segundo abrangência e natureza 
jurídica. 

 

Fonte: BRASIL (2017, p. 9).  

  

O quadro 4 retrata uma pequena participação da iniciativa privada, que adota o 

discurso da falta de recursos do Poder público, atrelada à crise política, para ofertar 

a universalização do saneamento (ABCON, 2016).  

A preocupação das esferas civis e dos movimentos sociais se dá no sentido de 

que a água é considerada um bem de domínio público, mas que a lei confere valor 

econômico a mesma, qualificando-a com um bem limitado (BRASIL, 1997). Dessa 

forma, a venda da água como um produto e oferta de esgotamento sanitário, geridos 

pela iniciativa privada, podem gerar discrepâncias nos entrelaces das obrigações 

sociais do Estado. Esse aspecto é o preocupante do ponto de vista da 

sustentabilidade, pois deve-se por em pauta discussões sobre quais interesses 

seriam preponderantes nas relações do capital privado e o ramo de saneamento. 
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A situação do saneamento no Brasil é uma questão delicada no que diz 

respeito aos efeitos e impactos que sua falta provoca na sociedade como um todo. 

Interessante destacar pesquisa recente do Instituto Trata Brasil (2017) identificando 

que a universalização do saneamento no Brasil traria benefícios econômicos no 

valor de R$ 537,4 bilhões em 20 anos (2015 – 2035). Esses benefícios passam por 

redução dos custos da saúde, aumento da produtividade no trabalho, dentre outros 

conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Balanço de Custos e benefícios da universalização do saneamento 

 

Fonte: INSTITUTO TRATA BRASIL (2017, p. 50) 

 

A pesquisa de Calixto et al (2007) traz uma análise interessante em relação à 

temática do saneamento. O objetivo foi identificar, numa amostra de 60 companhias 

brasileiras que exercem atividades com potencialidades, as diferenças na divulgação 

voluntária de informações ambientais via Internet e via relatórios contábeis. A 

análise revelou que o Setor de Saneamento ficou em primeiro lugar com 17,5% em 

relação a quantidade de informações evidenciadas nos relatórios contábeis e em 

segundo lugar, atrás apenas do setor siderúrgico e metalúrgico (43,3%) com 34,4%, 

no tocante a divulgação via internet, o que evidenciou no período uma preocupação 

em evidenciar as práticas e os seus efeitos sobre o bem gerenciado. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para alcançar os objetivos propostos nessa pesquisa, realizou-se uma 

pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa e natureza bibliográfica 

e documental. Para realização da pesquisa utilizou-se como unidade de análise a 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA que foi definida por 

conveniência, ou seja, trata-se de uma escolha não probabilística e por considerar 

também que explora os serviços de saneamento em aproximadamente 87% dos 

municípios do Estado da Bahia. 

Os dados analisados foram secundários, extraídos a partir do Relatório de 

sustentabilidade, Cartilha de Sustentabilidade, Relatórios Contábeis referentes ao 

período de 2016, ano base 2015, além de consultas ao site da organização. A 

técnica utilizada foi a de análise de conteúdo. 

“Os métodos qualitativos são menos estruturados, proporcionam um 

relacionamento mais longo e flexível entre o pesquisador e os entrevistados, e lidam 

com informações mais subjetivas” (DIAS, 1999, apud MORESI, 2003, p. 72). Para 

Sutton (1993, apud MORESI, 2003, p.72), “[...] Os métodos qualitativos geralmente 

empregam procedimentos interpretativos, pressupostos relativistas e representação 

verbal dos dados, em contraposição à representação numérica”. 

 

 

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

As iniciativas e estratégias de Sustentabilidade da Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento S.A. – EMBASA, que pertence ao Setor de Saneamento, serão objetos 

de estudo prático desse trabalho. Criada pela Lei Estadual nº 2.929 de 1971, a 

EMBASA é uma sociedade de economia mista de direito privado e que possui o 

Governo do Estado da Bahia como acionista majoritário.  

A EMBASA no início de suas atividades tinha por objetivo desenvolver projetos, 

construir, ampliar e reformar diversos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário em todo o Estado da Bahia, enquanto a Companhia 

Metropolitana de Água e Esgoto (COMAE) e a Companhia de Saneamento do 
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Estado da Bahia (COSEB) ocupavam-se, respectivamente, da operação dos 

sistemas de Salvador e região metropolitana e do interior baiano. 

A partir de 1975, essas companhias foram extintas e seus serviços 

incorporados a EMBASA. Ao final de 2015, a empresa possuía 4.878 empregados 

próprios e operava 431 sistemas de abastecimento de água, distribuídos em 366 dos 

417 municípios do Estado. Destaca-se que em 119 municípios os abastecimentos 

são sistemas integrados (atendem diversas localidades pertencentes a um ou mais 

municípios) e 312 são locais. Em relação ao esgotamento sanitário são operados 94 

sistemas que atendem a 122 localidades na Bahia, em 96 municípios do Estado 

(EMBASA, 2017). 

 A distribuição do número de empregados por região do estado pode ser 

observada no Quadro 5, a seguir, enquanto que a distribuição dos municípios 

atendidos pela EMBASA pode ser vista em sequência na Figura 1. 

 

 
Fonte: EMBASA (2017, p. 15) 

Quadro 5 - Empregados por categorias funcionais por região geográfica e gênero. 



32 
 

                                                                              

 

 

 

A EMBASA tem por missão nas áreas onde atua: “Prestar serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, com excelência e sustentabilidade,  

contribuindo para a universalização e melhorando a qualidade de vida” (EMBASA, 

2017, p. 21). Essa missão foi desenvolvida no Planejamento Estratégico 2016-2019, 

que também projetou a visão da EMBASA para 2019 que se compromete a “Ser 

reconhecida como empresa de excelência na área de saneamento, harmonizando 

as necessidades e as expectativas das partes interessadas”. (EMBASA, 2017, p. 

22). Traz como valores: Ética e Transparência com todos os públicos de interesse; 

Fonte: EMBASA (2017, p. 13) 

Figura 1 - Municípios atendidos pela EMBASA 
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Sinergia interpessoal e intersetorial, para o fortalecimento de sua unidade; 

Valorização das Pessoas por meio de um ambiente de trabalho seguro, que fomente 

a qualidade de vida, e inclusive, com equidade de oportunidades e valorização da 

diversidade; Responsabilidade Socioambiental permeando a organização na busca 

do desenvolvimento sustentável; e Comprometimento dos colaboradores para a 

prestação de serviços com excelência (EMBASA, 2017). 

O processo de desenvolvimento do novo ciclo de Planejamento Estratégico foi 

customizado aliando-se os conceitos do Balanced Scored Card (BSC), o 

desdobramento da estratégia através da Gestão pelas Diretrizes (GPD) com o 

planejamento tático-operacional e da elaboração dos painéis de indicadores de 

desempenho de todas as diretorias, e ainda utilizando a metodologia de gestão de 

projetos do Governo do Estado da Bahia e das práticas do Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK) (EMBASA, 2017). 

 A estratégia da companhia pode ser visualizada a partir da Figura 2 a seguir. 

 

Figura 2 - Mapa Estratégico da EMBASA - 2016 a 2019 

 

Fonte: EMBASA (2017, p. 22) 
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3.3 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICA 

 

O Quadro 6, a seguir, apresenta as estratégias que foram utilizadas durante a 

pesquisa, em consonância com os objetivos específicos que foram anteriormente 

definidos. 

 

Quadro 6 - Estratégias Utilizadas. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ESTRATÉGIA UTILIZADA 

 
“a” 

Levantar o relatório e Política de Sustentabilidade identificando as Iniciativas 
em sustentabilidade da companhia. Tabulação dos dados coletados para 
análise e discussão dos resultados. 

 
“b” 

Analisar os relatórios para verificação das iniciativas implementadas e os 
resultados alcançados. Confronto entre os resultados analisados e a revisão 
teórica  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

As limitações da pesquisa ocorrem nas situações: 

a) O Relatório de Sustentabilidade não apresenta objetividade em todas as 

iniciativas identificadas quanto ás contribuições para um processo de 

fornecimento sustentável de água. Apenas as iniciativas relacionadas à 

implementação de obras de Sistemas de Abastecimento e Gerenciamento 

de Perdas de Água trazem subsídios mais objetivos para concretização da 

análise. 

b) A pesquisa em termos gerais necessitava da utilização de outras 

ferramentas de levantamento de dados como questionários, entrevistas e 

pesquisas de campo. Dessa forma, sugere-se continuidade da pesquisa 

com o propósito de auferir e comparar outros dados inerentes à 

Sustentabilidade da Companhia. 

c) O Relatório de Sustentabilidade não divulga se há condicionantes ao 

acesso dos empregados às ações e iniciativas voltadas para melhoria na 

qualidade do trabalho não previstas em acordos coletivos. 

d) Período de análise refere-se a um exercício social (2016 ano base 2015). 
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e) A Análise exclusivamente da EMBASA gera limitações nos resultados que 

não podem ser generalizados. Sugere-se que em pesquisa futura seja 

analisada outras empresas para que seja possível comparar os resultados. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 INICIATIVAS E ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE EVIDENCIADAS 

PELA EMBASA  

 

A EMBASA entende que “[...] sustentabilidade são práticas que asseguram o 

sucesso do negócio a longo prazo e ao mesmo tempo contribuem para o 

desenvolvimento econômico e social da comunidade e um meio ambiente saudável” 

(BAHIA, 2015, p. 13). A Política de Sustentabilidade da EMBASA foi aprovada 

através da Resolução de Diretoria n° 932/2014 e se respalda na seguinte questão: 

 
A Embasa se compromete, com base no disposto em seu Código de Ética e 
de Conduta, a atuar efetivamente para o seu desenvolvimento de forma 
sustentável, a partir da adoção de uma postura social e ambientalmente 
responsável, por meio dos processos de incorporação e disseminação 
internos e externos dos conceitos de Responsabilidade Socioambiental e 
Sustentabilidade como parte da sua cultura de gestão empresarial, 
estimulando usuários e fornecedores neste sentido. Obriga-se, igualmente, 
a efetivar ações em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e com o Pacto Global, propostos pela Organização das Nações 
Unidas e a fomentar estratégias para o controle social nas localidades onde 
a empresa atua, contribuindo para a construção de uma sociedade mais 
equilibrada e justa. Para tanto, envidará esforços em promover espaços 
permanentes de diálogo com os públicos de interesse e divulgar os 
resultados advindos das práticas de Responsabilidade Socioambiental e 
Sustentabilidade de forma ampla e transparente, como forma de prestar 
contas à sociedade e de referenciar a atuação de outros atores sociais. 
(BAHIA, 2015, p. 5). 

 

Percebe-se que a sua Política contempla uma série de fatores desejáveis a 

uma organização que tem a Sustentabilidade como parte dos seus valores 

institucionais. Aborda inicialmente o aspecto “educacional” como parte integrante do 

processo, interno (deduz-se a participação dos colaboradores) e externamente, por 

meio do desenvolvimento de uma cultura organizacional que envolva usuários 

(clientes) e fornecedores. Para Moura et al (2012, p. 102), “[...] a Educação 

Ambiental (EA), aliada à legislação e aos mecanismos de controle ambientais, tem 

papel decisivo nas mudanças de atitude organizacional e social”. 

A Companhia preocupa-se com as discussões internacionais sobre 

sustentabilidade, o relacionamento com os públicos interessados, assim como 

procura instituir formatos transparentes de divulgação de suas ações. Nesse sentido, 

a EMBASA idealiza a Política de Sustentabilidade como “uma ferramenta viva para 

descrição e gestão dos impactos econômicos, ambientais e sociais” [...] cujo 
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“processo de elaboração foi pautado em uma perspectiva mais ampla que influencia 

o estabelecimento da estratégia organizacional e a avaliação de resultados”. 

(EMBASA, 2015, p. 28). 

A companhia evidenciou que tem por base o tripé da Sustentabilidade 

(Dimensão Econômica, Dimensão Ambiental e Dimensão Social) e fomenta suas 

ações com novas nomenclaturas para o ano de 2015: Sustentabilidade Econômico-

financeira; Desempenho Ambiental; e Gestão Social. (BAHIA, 2015; EMBASA, 

2017).  

No ano de 2016, ano base 2015, a EMBASA adotou por estratégia o Modelo de 

Excelência de Gestão (MEG) utilizando algumas diretrizes: busca de resultados que 

contemplem o atendimento a todos os públicos de interesse; o aumento da 

produtividade por redução de custos relativos a desperdícios e retrabalhos; o 

gerenciamento proativo dos impactos ambientais e sociais; estímulo à inovação e a 

adaptação mais fácil e rápida às mudanças. Nos relatórios a companhia evidenciou 

que busca a excelência de Gestão, pois gera o reconhecimento da organização 

perante aos seus stakeholders, além de reduzir o risco empresarial, tornar a 

empresa mais confiável e, consequentemente, ampliar a captação de recursos 

(EMBASA, 2017).  

No seu Disclosure ambiental em 2016, ano base 2015, a EMBASA mescla um 

arcabouço de estratégias, gerando ações e iniciativas que são a elas paralelas ou 

surgem como resultados das mesmas.  

 

 

4.1.1 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

A partir da Dimensão Sustentabilidade Econômico-financeira a EMBASA 

entende ser possível verificar a capacidade de atender os objetivos e benefícios à 

sociedade. Ratifica o contexto da sua Política de Sustentabilidade definindo 

equilíbrio econômico-financeiro como a 

 
“[...] capacidade de geração de recursos anuais para o seu custeio, serviço 
da dívida, reposição de ativos e melhorias operacionais, além de 
desenvolvimento institucional e contrapartidas para os investimentos de 



38 
 

                                                                              

expansão na visão da universalização, atendendo as diretrizes 
estabelecidas na Lei de Saneamento nº 11.445/07, Art. 29º” (BAHIA, 2015, 
p. 15-16). 
 

Nesse aspecto, em sua evidenciação apresenta os principais indicadores 

econômicos que servem a essa avaliação, como: Evolução dos Custos dos 

Serviços; Evolução da Margem Bruta Ajustada; Evolução do % de perdas por 

inadimplência; Evolução do Resultado Líquido; Evolução do EBITDA; Evolução do 

Endividamento; Evolução dos Investimentos; Levantamento de Benefícios e Créditos 

Fiscais. Esses números levam a gestão estratégica a uma compreensão do 

equilíbrio necessário entre as dimensões econômica, ambiental e social. 

Outro importante fator identificado na Dimensão Sustentabilidade Econômico-

financeira, que também contempla aspectos ambientais é a implementação de 

empreendimentos com efetividade relacionados ao abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. Essa efetividade é avaliada periodicamente, por meio do 

Índice de Qualidade de Obras – IQO, um “[...] mecanismo de autoavaliação da 

eficácia da abordagem da gestão, cujo escopo prevê a verificação do andamento 

dos empreendimentos no âmbito das Ações Ambientais, Ações Sociais, Saúde e 

Segurança do Trabalho e Gestão do Empreendimento” (EMBASA, 2017, p. 47). 

As avaliações são direcionadas a atender determinados requisitos, conforme 

Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Requisitos para autoavaliação em empreendimentos. 

Requisitos Descrição 

Requisitos no 
aspecto Ações 
Ambientais: 

Referem-se às licenças ambientais, bem como outras autorizações 
necessárias ao controle dos impactos ambientais decorrentes do 
empreendimento. A EMBASA monitora o cumprimento das condicionantes 
de cada licença, por meio do Indicador Atendimento a Condicionantes - 
IAC, garantindo o atendimento durante a fase de execução da obra. Em 
2015, a EMBASA atingiu 92,4% de atendimento às condicionantes 
ambientais, restando cumprir apenas aquelas que são pertinentes à 
conclusão da obra. 

Requisitos no 
aspecto Ações 
Sociais 

Dizem respeito às ações do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS, 
por meio da participação em  reuniões públicas, reuniões comunitárias, 
mapeamento do diagnóstico socioambiental, entre outras atividades. 
Somente em 2015, foram realizadas mais de 26 mil atividades nos 
empreendimentos em andamento, perfazendo um investimento de mais de 
13,6 milhões no trabalho social das obras. Ao todo, 26 projetos estiveram 
em andamento e mais de 68 mil pessoas participaram das diversas ações 
promovidas no âmbito do PTTS. 

Requisitos no 
aspecto Saúde e 

exige a aplicação de 27 requisitos em que se avaliam aspectos técnicos e 
legais  relacionados à segurança do trabalho. Por exemplo, a sinalização 
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Segurança do 
Trabalho 

adequada nas frentes de serviços, aplicação efetiva do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) e o 
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), entre 
outros. 

Requisitos no 
aspecto Gestão do 
empreendimento 

São 131 requisitos, dos quais 55 são direcionados para os Sistemas de 
Abastecimento de Água e 47 para os Sistemas de Esgotamento Sanitário. 
Os demais requisitos abordam os seguintes tópicos: documentação, 
infraestrutura, qualidade do produto/atendimento às especificações do 
sistema, plano de fiscalização de sistema de abastecimento de água ou 
sistema de esgotamento sanitário e relacionamento com as partes 
interessadas. 

Fonte: EMBASA (2017, p. 47). 

 

Segundo a EMBASA (2017), os investimentos utilizados nos empreendimentos 

visam garantir que os sistemas de abastecimento de água (SAA) e a estrutura 

instalada tenham condições de atender à demanda por água tratada, em zonas 

urbanas que apresenta aumento histórico de ocupação, assim como nas zonas 

rurais, procurando levar o abastecimento inclusive às populações ainda não 

atendidas.  

Ainda na Dimensão Sustentabilidade Econômico-financeira, a EMBASA 

permeia suas ações estratégicas pautadas na Prestação do Serviço com Qualidade, 

buscando a melhora contínua por meio do Acordo de Melhoria de Desempenho com 

metas estipuladas até o ano de 2017 com avalições feitas pelos seguintes índices: 

Redução do Índice de Perda de Faturamento; Redução do Índice de Evasão de 

Receitas; Redução do Índice de Perdas por Ligação; Redução dos dias de 

Comprometimento com as Contas a Receber; Aumento do Índice de Produtividade 

de Pessoal Total; Aumento do Índice de Hidrometração; Aumento do Índice de 

Macromedição e Aumento da Disponibilidade de Caixa.  

A companhia entende que para melhoria contínua no desempenho se faz 

necessário também atingir a universalização. Em 2015, foram implantadas 120,5 mil 

novas ligações de água e 83 mil novas ligações de esgoto. Entre 2007 e 2015, foram 

executadas 1,09 milhão de ligações de água e 587,9 mil ligações de esgoto 

(EMBASA, 2017). 

Atualmente, a empresa atende com abastecimento de água cerca de 3,77 

milhões de residências, destas, cerca de 1,46 milhão são servidas com esgotamento 

sanitário. Diante do processo de melhoria teve-se como resultado relevante a 
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redução em 20,20% do índice de perdas por ligação de 2005 para 2015 (EMBASA, 

2017). 

A EMBASA entende que para a prestação do serviço com qualidade, deve 

considerar os impactos sociais, ambientais, culturais e econômicos, bem como está 

atenta ao desempenho satisfatório em todas as partes do processo que o compõe. 

Considera ainda as necessidades e expectativas das partes interessadas e precisa 

estar inserida em todas as partes dos processos como: na gestão do processo, nos 

prazos de atendimento, nos custos, no relacionamento com o mercado, no 

atendimento ao cliente e na qualidade intrínseca do produto (EMBASA, 2017). 

A companhia segue um monitoramento planejado, procurando obedecer a 

legislação vigente, assim como Portarias e Resoluções do Ministério da Saúde (MS), 

exigências das Licenças de Operação e as necessidades operacionais 

suplementares (EMBASA, 2017). 

Quanto ao critério qualidade intrínseca do produto, a qualidade da água 

distribuída é monitorada obedecendo a critérios rigorosos em conformidade com os 

limites estabelecidos na Portaria n. 2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS). O ciclo 

contínuo de monitoramento da qualidade e adequações dos processos operacionais 

é expresso pelo Índice de Conformidade da Água (ICA) - indicador operacional 

utilizado pela EMBASA para avaliar a conformidade do produto fornecido à 

população em relação aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo MS onde são 

calculados parâmetros considerados críticos: Aceitação (Cor, Turbidez, Alumínio e 

Ferro), Microbiológico (Coliformes Totais, E. coli e Organismos Heterotróficos) e 

Químico (Cloro Residual Livre e Trihalometanos Totais) (EMBASA, 2017). 

No critério avaliação de eficiência de suas Estações de Tratamento de Esgotos 

– ETEs, o Índice de Qualidade do Esgoto (IQE) é um indicador operacional utilizado 

pela EMBASA sendo calculado pela relação entre a eficiência do tratamento na 

remoção de DBO (valor da Demanda Bioquímica de Oxigênio que é usado para 

estimar a carga orgânica dos efluentes e dos recursos hídricos) e a eficiência 

mínima esperada. A eficiência é avaliada considerando o atingimento de metas 

anuais e a partir do IQE são definidos cronogramas de manutenção que por sua vez 

aumentam a eficiência das estações de tratamento (EMBASA, 2017). 
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Visando melhorias no IQE, a empresa tem adotado algumas iniciativas, 

conforme pode ser observado no Quadro 8. 

 
Quadro 8 - Iniciativas relacionadas à melhoria do IQE. 

Fonte: EMBASA (2017, p. 59-60). 

Percebe-se que muitas das iniciativas referentes à Dimensão Sustentabilidade 

Econômico-financeira se coadunam com o Desempenho Ambiental, em virtude do 

negócio da companhia. 

 

Projeto Coleta de Óleo e Gordura Residuais (OGR) 

Objetivo e Público  
 

Escopo de atuação em 2015  
 

 
Objetivo: Contribuir para a preservação do 
meio ambiente, promovendo mudança de 
hábitos e procedimentos na coleta e o 
reaproveitamento do óleo de fritura residual.  
 
Público: Cooperativas, donos e 
funcionários de estabelecimentos doadores 
ou possíveis doadores de OGR, técnicos 
operação, entre outros.  
 

 

 
Localidades: Camaçari, Feira de Santana, 
Ilhéus, Imbassaí, Mata de São João, Praia do 
Forte, Salvador e Vitória da Conquista.  
Total de OGR Coletado: 37.663 litros  
Total de Participantes: 270  
Total de Ações: 91  
Ações desenvolvidas: Levantamento e cadastro 
de estabelecimentos identificados como possíveis 
doadores nas áreas com maiores índices de 
obstrução por gordura; visitas aos 
estabelecimentos doadores de OGR para 
orientação e avaliação do andamento do projeto; 
monitoramento da coleta de OGR e reunião com 
parceiros.  
 

Suporte Operacional em SAA e SES 

Objetivo e Público  
 

Escopo de atuação em 2015  
 

Objetivo: Informar os usuários dos sistemas 
(água e esgoto), sobre os serviços prestados 
pela empresa, tarifas e procedimentos, bem 
como orientá-los a respeito do uso adequado 
dos recursos e sistemas, com vistas na 
sustentabilidade dos mesmos e do meio 
ambiente. 
  
Público: Comunidade  
 

Localidades: Camaçari, Candeias, Madre de 
Deus, Mata de São João, Praia do Forte e 
Salvador.  
Total de Participantes: 579  
Total de Ações: 54  
Ações desenvolvidas: Reuniões, diálogos 
socioambientais, feiras, faxinas, visitas técnicas e 
visitas domiciliares.  
 

Operação Caça – Esgoto 

Objetivo e Público  
 

Escopo de atuação em 2015  
 

Objetivo: Identificar os imóveis sem caixa de 
gordura e água de chuva direcionada para 
rede coletora de esgotos; Inspecionar e 
atestar as ligações de esgotamento sanitário; 
orientar o público participante sobre uso 
adequado dos sistemas.  

 
Público: Comunidade.  
 

Localidades: Alagoinhas, Barreiras, Caetité, 
Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Itabuna, 
Itamaraju, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antonio 
de Jesus, Senhor do Bonfim e Vitória da 
Conquista.  
Total de Participantes: 19.152  
Total de Ações: 32  
Ações desenvolvidas: Reuniões, diálogo 
socioambiental, levantamento de ligações 
potenciais de esgoto e visita domiciliares.  
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4.1.2 DESEMPENHO AMBIENTAL  

 

No tocante as iniciativas relacionadas às questões de desempenho ambiental, 

verificou-se no relatório de sustentabilidade ações que focam a Gestão Ambiental; a 

preocupação precípua com a Proteção de Mananciais e Nascentes; a Redução de 

Perdas de Água; a Inovação Tecnológica; e a Gestão do Conhecimento (EMBASA, 

2017) 

A Gestão Ambiental da EMBASA é Vinculada à Diretoria Técnica e de 

Planejamento que por sua vez contém a Unidade Socioambiental que está 

subdividida em três gerências setoriais: Gerência Ambiental, Gerência de Ação 

Social e Gerência de Mananciais e Segurança de Barragens (EMBASA, 2017). 

A EMBASA possui desde 1998 uma Comissão Técnica de Garantia Ambiental 

– CTGA e atende a Resolução CEPRAM nº 2.933 de 22 de fevereiro de 2002, a Lei 

Estadual nº 12.377 de 28 de dezembro de 2011 e Decreto nº 14.024 de 06 de junho 

de 2012 e é formada por colaboradores de diversas áreas. Através da gestão 

ambiental, são estabelecidas orientações para atendimento à legislação ambiental, 

às demandas externas e melhoria contínua dos processos, com focos na melhoria 

da qualidade da água e dos efluentes tratados e no desenvolvimento de políticas e 

programas de educação ambiental (EMBASA, 2017).  

No âmbito da gestão ambiental, algumas iniciativas podem ser destacadas, 

dentre as quais as descrias no Quadro 9, a seguir. 

 
 

Quadro 9 - Iniciativas ambientais 2015. 

INICIATIVA OBJETIVO E PÚBLICO ESCOPO DE ATUAÇÃO EM 2015 

Dia Mundial 
da Água  
 

Objetivo: Sensibilizar a 
população para o consumo 
consciente, bem como a 
preservação dos recursos 
naturais.  
Público: Estudantes e 
professores de escolas 
públicas e particulares, 
comunidades, empresas, 
colaboradores e sociedade 
de um modo geral  
 

Localidade: Barreiras, Camaçari, Candeias, Conde, 
Dário Meira, Feira de Santana, Inhambupe, Ipiaú, 
Itaberaba, Jaguaquara, Jequié, Paulo Afonso, 
Planaltino, Pojuca, Salvador, Santo Antonio de 
Jesus, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista.  
Total de Participantes: 33.082  
Total de Ações: 109  
Ações desenvolvidas: Diálogos, palestras, visitas 
técnicas, reuniões, oficinas, feiras, montagem de 
stands, caminhadas, roda de conversa, exposição de 
mini ETA e teatro de fantoches.  
 

Projeto de 
Recomposiç

Objetivo: Recompor, a 
partir de ações 

Localidades: Santa Inês, Itamaraju, Santo Antonio 
de Jesus, Caetité, Rio do Pires e Cravolândia  
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ão de Matas 
Ciliares  
 

socioambientais, áreas da 
mata ciliar do manancial 
utilizado no abastecimento 
local, no intuito de garantir 
a disponibilidade da água 
na quantidade e qualidade 
necessárias ao 
atendimento das 
demandas.  
Público: Comunidades  
 

Área Revitalizada: 113,3 ha  
Número de mudas plantadas: 124.750  
Total de Ações: 10  
Ações desenvolvidas: Educação Ambiental 
(Implantação/manutenção), plantio de mudas, 
limpeza manual de vegetação do tipo macrófita 
aquática, plantio e manutenção de mata ciliar.  
 

Dia do Meio 
Ambiente  
 

Objetivo: Aproximar a 
comunidade de entorno da 
empresa e fortalecer as 
parcerias com o Poder 
Público e demais 
Instituições locais.  
Público: Estudantes e 
professores de escolas 
públicas e particulares, 
comunidades, 
colaboradores e sociedade 
de um modo geral.  
 

Localidades: Barreiras, Caetité, Camaçari, 
Candeias, Conde, Eunápolis, Feira de Santana, 
Guaratinga, Irecê, Itaberaba, Itamaraju, Jequié, 
Mucuri, Nova Viçosa, Paulo Afonso, Poços, Porto 
Seguro, Posto da Mata, Prado, Salvador, Santo 
Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de 
Freitas e Vitória da Conquista. 
Total de Participantes: 54.036. 
Total de Ações: 117.  
Ações desenvolvidas: Atividades de educação 
ambiental, reuniões, diálogos, peças teatrais, visitas, 
palestras, oficinas, cine fórum, apresentações, 
relatório fotográfico, caminhadas, feiras, passeio  

Fonte: EMBASA (2017, p. 67-68) 

 

Destaca-se na evidenciação da EMBASA em 2016, ano base 2015, a 

realização da Gestão de Riscos. No que tange a preocupação socioambiental, a 

EMBASA utiliza o conceito de Risco da Organização das Nações Unidas - ONU 

entendendo que “[...] riscos são danos potenciais causados por eventos físicos, 

fenômenos ou atividade humana, que podem resultar em perdas de vidas ou 

ferimentos, danos à propriedade, rupturas sociais e econômicas ou degradação 

ambiental” (EMBASA, 2017, p. 24). No Quadro 10 abaixo pôde-se observar a 

relação entre alguns riscos apontados pela ONU e em contrapartida já relaciona-se, 

em nível estratégico, algumas iniciativas realizadas pela EMBASA, visando evitar e 

mitigar os riscos inerentes às atividades da empresa. 

 
 
Quadro 10 - Riscos Ambientais X Ações da EMBASA. 

ORIGEM FENÔMENOS AÇÕES DA EMBASA 

Riscos 
Hidrometeorológicos: 
processos naturais ou 
fenômenos de ordem 
atmosférica, 
hidrológica e oceânica.   
 

Inundações, fluxos de 
detritos ou de lama, erosão 
hídrica e costeira ciclones 
tropicais, tempestades, 
ventos, chuvas e outros 
eventos climáticos 
severos, raios, relâmpagos 
secas, desertificação, 

Participação no Comitê de Convivência 
com o Semi-árido no âmbito do Poder 
Público Estadual e nas Comissões de 
Alocação da Água da Agência Nacional 
de Águas – ANA;  
Simulação hidrológica de 21 
reservatórios e definição dos níveis de 
alerta;  
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incêndios florestais, 
temperaturas extremas.  
 

Execução de ações de reflorestamento.  
 

Riscos Biológicos: 
processos de origem 
orgânica decorrentes 
de vetores biológicos, 
incluindo exposição a 
microrganismos 
patogênicos, toxinas e 
substâncias bioativas.  
 

São surtos de doenças 
epidêmicas, contágio por 
planta ou animal e 
infestações extensivas 
(pragas de gafanhotos)  
 

Participação nos Comitês Estadual e 
Municipal de Combate a Doenças 
provocadas pelo vetor Aedes aegypti 
(dengue, chikungunya e zika); 
Mobilização social Interna e Externa para 
mitigar doenças de veiculação hídrica;   
Monitoramento de cianobactérias e 
cianotoxinas;  
Remediação de mananciais.  
 

Riscos Tecnológicos: perigo associado a acidentes 
tecnológicos ou industriais, falhas estruturais ou 
humanas que possam causar perdas de vidas, 
ferimentos, danos à propriedade, ruptura social ou 
econômica, ou danos ambientais, quase sempre 
associados a riscos antropogênicos. Exemplos: 
poluição industrial, ruptura de barragens, acidentes 
de transportes ou acidentes tecnológicos 
(explosões, incêndios, derramamentos)  
 

Gestão de segurança de barragens de 
acordo com os requisitos da Política 
Nacional de Segurança de Barragens.  
 

Degradação Ambiental: atividades humanas (às 
vezes combinadas com riscos naturais) que causam 
danos aos recursos naturais e impactam 
adversamente os processos naturais e 
ecossistemas. Os efeitos potenciais são variados e 
podem contribuir para o aumento da vulnerabilidade, 
frequência ou intensidade dos riscos naturais. 
Exemplos: degradação da terra, desflorestamento, 
desertificação, incêndios florestais, perda da 
biodiversidade, poluição do ar e das águas, 
mudanças climáticas, subida do nível do mar, 
depleção de ozônio.  
 

A Comissão Técnica de Garantia 
Ambiental - CTGA e os Comitês de 
Gestão Ambiental da EMBASA realizam 
o autocontrole ambiental, visando avaliar, 
acompanhar, apoiar e pronunciar-se 
sobre as atividades da organização que 
possam causar impactos à sociedade e 
ao meio ambiente;   
A EMBASA fomenta o atendimento aos 
requisitos ambientais legais e 
regulamentares durante todo o ciclo de 
vida dos empreendimentos, melhorando 
continuamente o desempenho ambiental;  
Atua, igualmente, na proposição e 
gerenciamento de ações preventivas 
junto às unidades, visando reduzir as 
ocorrências ambientais, e executa ações 
de recuperação de áreas degradadas.  
 

Fonte: EMBASA (2017, p. 25-26). 

 

Exemplificando a atuação contra os riscos biológicos destaca-se a mobilização 

de 3.407 pessoas entre colaboradores, comunidades e alunos de escolas públicas 

que foram mobilizados no combate ao vetor Aedes aegypti, conforme pode ser 

observado no Quadro 11 a seguir. 

 

Quadro 11 - Resultados do Combate ao Aedes Aegypti. 

Objetivo e Público Escopo de atuação em 2015  
 

Objetivo: Sensibilizar as comunidades 
quanto à importância de adotar medidas 

Localidades: Salvador, Camaçari, Candeias e 
Lauro de Freitas.  
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preventivas no combate da Dengue, 
chikungunya e zika e erradicação de 
possíveis focos do mosquito.  
 
Público: Colaboradores, comunidades, 
Alunos e Professores de Escolas Públicas.  

 

Total de Participantes: 3.407.  
Total de Ações: 49  
Ações desenvolvidas: Faxinas em área de 
risco, rodas de diálogo, reuniões comunitárias e 
com equipe de zoonozes, mutirões nos bairros, 
palestra, vistoria e diálogo ambiental.  
 

Fonte: EMBASA (2017, p. 26) 

 

A EMBASA é membro da Associação das Empresas de Saneamento Básico 

Estaduais (AESBE) e da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

(ABES), que em conjuntos com outras empresas discutem e propõe melhorias para 

os problemas relacionados ao setor de saneamento. Possui assento no Plenário de 

todos os 13 Comitês de Bacia Hidrográfica Estaduais, instituídos no Estado da 

Bahia, além do Comitê de Bacia do Rio São Francisco, de âmbito Federal. Possui, 

igualmente, representação no Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH 

e no Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH 

(EMBASA, 2017). Aliado a isso, participa voluntariamente de iniciativas nacionais e 

internacionais, conforme Quadro 12 a seguir. 

 

Quadro 12 - Iniciativas voluntárias nacionais e internacionais a partir de parcerias. 

INICIATIVA OBJETIVO CARACTERÍSTICAS DE 
SUSTENTABILIDADE DO 
PROJETO 

Acordo de entendimento 
celebrado em 18/08/2015, 
entre o Governo dos Estados 
Unidos da América, por 
intermédio da U.S. Trade 
Development Agency 
(Agência de Comércio e 
Desenvolvimento dos EUA) 
denominada USTDA, e a 
Empresa Baiana de Água e 
Saneamento S/A – EMBASA, 

Elaborar estudos de 
viabilidade sobre a Eficiência 
Energética e Operacional em 
Sistemas de Esgotamento 
Sanitário de Salvador e 
outros da Região 
Metropolitana de Salvador - 
RMS. 

Maior segurança e eficiência 
energética; redução de consumo 
de energia elétrica e proteção ao 
meio ambiente (redução de 
emissão de Gases de Efeito 
Estufa - GEE e dos riscos 
operacionais e ambientais). 

Convênio de cooperação 
para pesquisa e 
desenvolvimento celebrado 
em 05/06/2013, entre a 
COELBA, EMBASA e UEFS – 
Universidade Estadual de 
Feira de Santana. 

Gerar energia a partir do 
Biogás proveniente dos 
reatores anaeróbicos da 
estação de tratamento de 
esgoto (ETE) de Jacuípe II 
em Feira de Santana  

Potencial de produção de biogás 
em Feira de Santana, 
possibilidade de redução dos 
custos com tratamento de esgoto, 
maior segurança energética para 
a ETE, redução de odores, 
proteção ao meio ambiente 
(redução de emissão de GEE) e 
utilização de fonte de energia 
limpa. 
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Treinamento internacional 
para operação de estações 
de tratamento de efluente 
com geração de energia a 
partir do biogás, projeto 
Brasil - Alemanha de 
aproveitamento energético 
do biogás – PROBIOGÁS

1
 - 

Projeto Brasil-Alemanha de 
Fomento ao Aproveitamento 
Energético do Biogás no 
Brasil. 

Treinar e capacitar 
profissionais com perfil de 
multiplicador para operação 
de estações de tratamento 
de efluente com geração de 
energia a partir do Biogás a 
fim de que estes disseminem 
o conhecimento adquirido 
para os demais profissionais 
de nível técnico-operacional 
que atuam no setor de 
esgotamento sanitário e 
tratamento de efluentes 
domésticos e industriais.   

Potencial para aproveitamento 
energético de biogás, muito por 
conta do surgimento recente de 
projetos de aproveitamento 
energético de biogás em 
Estações de Tratamento de 
Efluentes no Brasil. 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de EMBASA (2017, p. 26-29). 

 

A EMBASA ainda destaca a eficiência energética como um dos indicadores 

apresentados para demonstrar o seu desempenho ambiental. A energia elétrica 

adquirida na concessionária local é um insumo indispensável na operação dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em razão da expansão 

da rede de abrangência, tanto no sistema de distribuição de água tratada, quanto no 

sistema de esgotamento sanitário, houve um incremento no consumo de energia 

elétrica no ano de 2015. No entanto, esse acréscimo é decorrente da implantação de 

120,5 mil novas ligações de água e 83 mil novas ligações de esgoto como se 

observa na Tabela 2 (EMBASA, 2017).   

 
 
Tabela 2 - Consumo de Energia Elétrica (MMH) 

 

Fonte: EMBASA (2017, p. 69) 

 

                                                           
1
 PROBIOGÁS, é uma iniciativa inovadora no Brasil, coordenado pelo Ministério das Cidades e pela Deutsche Gesellschaftfür 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, agência que integra a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável. O 
PROBIOGÁS, através de seleção nacional, contemplou a EMBASA com 2 (duas) vagas no curso modular. Este curso foi 
realizado em 2015 na Alemanha e no Brasil (EMBASA, 2017, p. 28). 
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Como iniciativa para a redução no consumo a EMBASA vem adotando 

medidas nas áreas administrativas dando o primeiro passo para a construção de 

uma cultura de redução do consumo em geral. Em princípio, foram instaladas 

lâmpadas econômicas e equipamentos com selo PROCEL, em substituição as 

antigas. Como projeto piloto, está em avaliação à substituição do gás refrigerante 

dos aparelhos de ar condicionado, visando à redução do consumo energético e já no 

primeiro ano verificou-se uma redução de 25% do consumo (EMBASA, 2017). 

Outra ação é o monitoramento rotineiro dos consumos, que através do sistema 

informatizado de gestão de energia elétrica - “APOLO”, identifica, individualmente, 

para cada uma das 2.800 unidades consumidoras as variáveis de consumo, que 

controladas e otimizadas impactam diretamente na redução dos gastos com energia 

(EMBASA, 2017).  

A Companhia evidenciou também que vem desenvolvendo um projeto de 

Pesquisa & Desenvolvimento em parceria com a Companhia Elétrica do Estado da 

Bahia - Coelba e a Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, cuja 

finalidade é desenvolver a autossuficiência energética da estação de tratamento de 

esgoto Jacuípe II, no município de Feira de Santana, por meio da utilização do 

biogás gerado na própria estação. Caso o estudo seja satisfatório, o projeto visa 

viabilizar a produção de energia elétrica por meio do biogás nas estações de 

tratamento de esgoto do mesmo porte em busca da autonomia energética nos 

serviços de esgotamento sanitário (EMBASA, 2017). 

No que concerne ao consumo de combustíveis fósseis, a EMBASA indica um 

aumento do consumo de combustíveis com taxas de 5,6%, entre 2013 e 2015, em 

função de um incremento na frota para atender a crescente demanda da empresa. 

Nos veículos movidos a diesel, a Embasa utiliza o Agente Redutor Líquido de 

Óxidos de Nitrogênio - ARLA 32, que tem por objetivo reduzir a emissão de 

poluentes atuando nos sistemas de exaustão como agente redutor em cerca de 98% 

das emissões (EMBASA, 2017). 

A EMBASA também entende que o Desempenho Ambiental precisa estar 

atrelado ao contexto da Inovação, Tecnologia e Conhecimento e por meio do 

levantamento de um diagnóstico institucional sobre a temática foi estabelecido um 

“[...] modelo de gestão que tem como propósito tornar a inovação organizacional um 
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processo baseado no conhecimento e na diversidade de variáveis, entre as quais 

está incluída a tecnologia em si” (EMBASA, 2017, p. 82).  

A EMBASA destaca em seu Relatório as ações de prospecção tecnológicas 

realizadas por meio de projetos colaborativos em parceria com as áreas 

operacionais, que atuam em pesquisa, desenvolvimento e prospecção de novas 

tecnologias e inovações capazes de modificar o desempenho dos processos 

finalísticos da Embasa. Apresenta um Portfólio dos projetos para o período de 2015 

a 2019 com produtos e tecnologias que atendem imprescindivelmente aos requisitos 

de viabilidade técnica e econômica; tecnologia limpa; e eficiência operacional e 

energética, respeitando a complexidade dos ciclos de implementação de uma nova 

tecnologia e/ou melhoria das já existentes (EMBASA, 2017). 

 
 
 
Quadro 13 - Portfólio de Projetos 2015-2019. 

Tema Estratégico  Projeto  
 

Síntese do Escopo  
 

Degradação dos corpos 
hídricos  

Remediador ambiental  Aplicação de remediador químico na 
represa de Joanes I como medida 
contingencial para redução da 
eutrofização do manancial. - R$ 2,27 
milhões. 

Valorização dos 
resíduos  
 

Reuso do efluente 
sanitário na atividade 
agrícola: ETE - Vitória da 
Conquista  

Transferir a tecnologia de reuso de 
águas residuárias domésticas em 
projetos de irrigação de diferentes 
culturas na região do semi-árido baiano. 

Geração de energia a 
partir do biogás - ETE 
Feira de Santana  
 

Geração de energia a partir do biogás de 
reatores anaeróbicos: Jacuípe I - Feira 
de Santana (PP - P&D - 001 - 2012 - 0 - 
COELBA/EMBASA) - R$ 4,30 milhões. 

Destinação de lodo de 
ETA‟s  
 

Adequação da destinação do lodo 
produzido no tratamento de Água - 
Proposta em elaboração. 

Escassez dos recursos 
hídricos  
 

Programa de redução e 
controle de perdas  
 
 

Revisão, atualização, aprovação e 
implantação do Programa de Redução e 
Controle de Perdas de Água e 
faturamento com horizonte de 2016 a 
2019 – Em estudo. 

Aumento da capacidade 
do reservatório com 
sistema Fusegate® - 
Barragem Rio Tapera - 
Ilha de Itaparica 

Sistema de controle de vertedores 
móveis, com capacidade de aumentar a 
capacidade de reserva das barragens. – 
R$ 2,87 milhões  
 

Fonte: EMBASA (2017, p. 84-85) 
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4.1.3 GESTÃO SOCIAL  

 

A Dimensão Social na EMBASA é qualificada pelo termo Gestão Social e o 

entendimento institucional é coadunar o pensamento sistêmico de longo prazo 

característico dos processos de sustentabilidade com a Gestão de Recursos 

Humanos reconhecendo a necessidade na melhoria de comunicação e engajamento 

com a Sociedade. Dessa forma o foco da Gestão Social envolve dois públicos: 

recursos humanos e comunidade (EMBASA, 2017). 

Apesar do discurso impactante, não se percebe no Relatório de 

Sustentabilidade muitas iniciativas extralegais ou voluntárias voltadas para os 

colaboradores. O contexto relata principalmente o contexto legal o qual a empresa 

está inserida, principalmente descrevendo a política de benefícios, o atendimento às 

normas de Saúde e Segurança no Trabalho e acordos coletivos. As principais ações 

identificadas no relatório independentemente de previsão em acordos sindicais são: 

concessão de bolsas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, programa de 

capacitação, bolsas para cursos de idioma, flexibilização de horário de trabalho, 

participação em grupos recreativos (artes cênicas e canto coral) (EMBASA, 2017).  

Em relação ás comunidades, a empresa evidenciou que sua atuação: 

 

[...] se apoia no capital social como instrumento de articulação do 
desenvolvimento humano e nos princípios norteadores da equidade, da 
gestão participativa e do controle social, instituídos, a partir de 2007, pela 
Política de Saneamento Básico, principalmente, no que tange às áreas de 
vulnerabilidade social. Para tanto, assume nos processos e procedimentos 
de concessão do acesso aos seus serviços estabelecer com essas 
comunidades uma relação mais adequada e coerente, a partir de uma 
análise que se fundamenta na responsabilidade pública de enfrentar a 
questão da pobreza e a necessidade de enxergá-la sob uma ótica local e 
sustentável (EMBASA, 2017, p. 97). 

 

Desta forma, o envolvimento da EMBASA com a comunidade ocorre em vários 

níveis. As principais iniciativas evidenciadas no relatório da companhia são as 

descritas no Quadro 14, a seguir. 
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Quadro 14 - Projetos Sociais voltados para a Comunidade. 

Projeto de Educação Ambiental e Mobilização Social - Sistemas Críticos  

Objetivo e Público  
 

Escopo de atuação em 2015  
 

Objetivo: Possibilitar a adoção de medidas 
pactuadas com a sociedade capazes de 
minimizar eventuais carências do serviço 
ofertado em algumas localidades em razão 
de limitações técnicas (sistemas críticos), 
envolvendo os usuários nos processos de 
otimização dos sistemas operacionalmente 
críticos;  
 
Público: Comunidade, Lideranças 
Comunitárias e Poder Concedente.  
 

 

Localidades: Alagoinhas, Barreiras, Caetité, 
Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Itabuna, 
Itamaraju, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antonio 
de Jesus, Senhor do Bonfim, Vitória da 
Conquista  
Total de Participantes: 3.530  
Total de Ações: 11  
Ações desenvolvidas: Contatos institucionais; 
mobilização social; visitas domiciliares; 
negociação e adesão à tarifa social e diálogo 
socioambiental.  
 

Projeto de Ampliação e Novos Sistemas  

Objetivo e Público  
 

Escopo de atuação em 2015  
 

Objetivo: Orientar as comunidades 
beneficiárias sobre os serviços prestados pela 
Embasa, sua importância para a saúde, o uso 
racional de água tratada, coleta e tratamento 
dos efluentes domésticos visando uma maior 
interação com a comunidade. Público: 
Comunidade  
 
  
Público: Comunidade  
 

Localidades: Alagoinhas, Barreiras, Caetité, 
Camaçari, Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, 
Itabuna, Itamaraju, Jequié, Paulo Afonso, Santo 
Antonio de Jesus, Senhor do Bonfim e Vitória da 
Conquista.  
Total de Participantes: 13.263  
Total de Ações: 102  
Ações desenvolvidas: Reuniões comunitárias; 
visitas domiciliares; visitas à Estação de 
Tratamento de água (ETAs) e Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETEs); pesquisa social; 
contatos institucionais; diálogo socioambiental e 
mobilização para adesão aos sistemas 
implantados.  
 

Projeto EMBASA na Escola  

Objetivo e Público  
 

Escopo de atuação em 2015  
 

Objetivo: Desenvolver ações socioeducativas 
nas escolas, possibilitando aos envolvidos 
melhor compreensão a cerca dos serviços 
prestados pela empresa, além de fomentar 
reflexões sobre o papel de cada individuo e 
sua responsabilidade com o ambiente.  
 
Público: Alunos e professores de escolas 
públicas, comunidades.  
 

Localidades: Abadia (distrito de Jandaíra), 
Acajutiba, Altamira, Antas, Boa Nova, Caldas do 
Jorro (distrito de Tucano), Camaçari, Candeias, 
Cícero Dantas, Cipó, Crisópolis, Cruz das 
Almas, Duas Serras (distrito de Antas), Entre 
Rios, Esplanada, Euclides da Cunha, Itaparica, 
Jandaíra, Jequié, Eunapólis, Licínio de Almeida, 
Nova Soure, Novo Trinfo, Olindina, Paulo 
Afonso, Pojuca, Ribeira do Pombal, Salvador, 
Sambaíba (distrito de Itapicuru), Santo Antonio 
de Jesus e Senhor do Bonfim e Sítio do Quinto.  
Total de Participantes: 26.157  
Total de Ações: 133  
Ações desenvolvidas: Reuniões de 
articulação/ palestras / diálogos socioambientais 
/ vídeos e oficinas de educação ambiental / 
visita a ETAs e ETEs / caminhadas, entrevistas, 
explanação dialogada, visita a poços de 
captação, participação em mutirão Social pela 
CSPS / Pacto pela Vida, dinâmicas, circuito cine 
tela verde, oficina de reciclagem revitalização e 
plantio de mudas em jardins de escolas, visitas 
ao horto florestal.  
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Fonte: EMBASA (2017, p. 97-99) 

 

A EMBASA ainda destaca dentro da Gestão Social a instituição e manutenção 

das Tarifas Filantrópica e a Residencial Social. A Tarifa denominada filantrópica é 

utilizada desde 1992 com o objetivo de reduzir em até 84,49% os valore pagos por 

entidades, cujos serviços são voltados para trabalhos voluntários e sociais de 

caráter beneficente e filantrópico, mantidos por doações e constituídos para atender 

às camadas da população em situação de vulnerabilidade social, possuindo até 

2015, 781 entidades classificadas desta forma. Já o Programa Tarifa Residencial 

Social foi criado pela Lei Estadual 9.840/2005 e tem por finalidade ofertar água aos 

usuários cadastrados nos Programas Sociais do Governo Federal “Bolsa Família” e 

Projeto EMBASA na Comunidade 

Objetivo e Público  
 

Escopo de atuação em 2015  
 

Objetivo: Desenvolver ações socioeducativas 
nas comunidades, possibilitando aos 
envolvidos melhor compreensão a cerca dos 
serviços prestados pela empresa, além de 
fomentar reflexões sobre o papel de cada 
individuo e sua responsabilidade com o 
ambiente. Público: Comunidade  
 

Localidades: Alagoinhas, Barreiras, Caetité, 
Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Itabuna, 
Itamaraju, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antonio 
de Jesus, Senhor do Bonfim, Vitória da 
Conquista.  
Total de Participantes: 52.035  
Total de Ações: 168  
Ações desenvolvidas: Palestras educativas; 
demandas ambientais; jogos educativos; mostra 
de vídeo; visitas à ETAs e ETEs; formação de 
multiplicadores em Educação Ambiental e 
diálogos socioambientais.  
 

Ações Complementares 

Objetivo e Público  
 

Escopo de atuação em 2015  
 

Objetivo: Atender as demandas internas e 
externas advindas da força de trabalho, das 
comunidades, instituições, sociedade de 
modo geral com intervenções socioambientais 
que contribuam para suscitar melhorias na 
qualidade de vida das pessoas.  
Público: Colaboradores, Alunos e 
Professores de escolas públicas, 
Comunidades.  
 

Localidades: Camaçari, Candeias e Salvador. 
Total de Participantes: 8.065  
Total de Ações: 201  
Ações desenvolvidas: Visitação a ETA's, 
programa de reurbanização no entorno de rios, 
feira ambiental, reuniões de articulação com 
diretores e professores de escolas, palestras, 
atividades em escolas, projeto Rua Viva um dia 
sem carro, diálogo formal, SIPAT, palestras, 
visitas técnicas, diálogo educativo, distribuição 
de folhetos e cartilhas informativos.  
 

Campanhas de Solidariedade: Projeto Adote 

Objetivo e Público  
 

Escopo de atuação em 2015  
 

Objetivo: Sensibilizar os colaboradores para 
prática do voluntariado. 
 
Público: Instituições sem fins lucrativos.  
 

Localidades: Camaçari e Salvador.  
Total de Participantes: 444  
Total de Ações: 16  
Ações desenvolvidas: Explanação dialogada, 
reunião de planejamento anual.  
 



52 
 

                                                                              

“Minha Casa, Minha Vida” pagando por 10 metros cúbicos de água 55% a menos 

que a tarifa normal (EMBASA, 2017). 

 

 

4.2 CONTRIBUIÇÃO DAS INICIATIVAS DA EMBASA PARA A 

SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NAS ÁREAS EM QUE ATUA  

 

Como já argumentado anteriormente, o negócio explorado pela EMBASA, que 

em sua preponderância se resume ao tratamento e abastecimento de água e 

esgotamento sanitário são serviços públicos de caráter amplamente social e que 

numa análise minuciosa, se confunde com os princípios da Sustentabilidade, visto 

que o saneamento se desdobra em saúde, gestão de recursos naturais, 

conservação do meio ambiente, qualidade de vida para a população, entre outros 

(EMBASA, 2017; EMBASA, 2015; BRASIL, 2007; INSTITUTO TRATA BRASIL, 

2017). 

No que tange a proteção de mananciais e nascentes, a EMBASA assume um 

protagonismo natural visto que está presente em 88% dos municípios do Estado da 

Bahia com ampla representação nos diversos fóruns do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH. Esse protagonismo lhe garante 

participação nos diversos conselhos e comitês que geralmente decidem sobre a 

utilização dos mananciais de água. Nesse contexto a EMBASA afirma em seu 

relatório “[...] que busca ter uma ação corporativa que estimule a integração das 

políticas de gestão de recursos hídricos e conservação ambiental com a promoção e 

a expansão do acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário” (EMBASA, 2017, p. 72). 

Para a conservação de mananciais e nascentes se faz necessário a 

conservação e recomposição de matas ciliares, também conhecidas como mata de 

galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária que exercem um papel 

fundamental na proteção dos rios. Para a EMBASA a vegetação protegida no 

entorno dos sistemas de reserva de água cumprem um importante papel na 

manutenção da biodiversidade, regulação climática e proteção dos recursos hídricos 

(EMBASA, 2017). Dessa forma diversos trabalhos de recomposição e preservação 

são gerenciados por engenheiros da companhia como:  
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 Manutenção de viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica na área da 

Estação de Tratamento de Água – ETA Principal, no município de 

Candeias, para plantio nos mananciais que abastecem a Região 

Metropolitana de Salvador. 

 Fiscalização de uma área de 470 hectares que engloba a barragem do 

Cobre e suas redondezas, formada majoritariamente por remanescentes 

de Mata Atlântica em estágio médio e avançado de regeneração. Esse 

território está inserido na Área de Proteção Ambiental - APA Bacia do 

Cobre/São Bartolomeu; 

 Recuperação da área de preservação permanente do reservatório do 

Rio da Dona, no município de Santo Antônio de Jesus, totalizando 96 

hectares de mudas nativas de Mata Atlântica implantadas, gerando uma 

proteção e qualidade para a fonte hídrica; 

 Pagamento de cerca de R$ 850.000,00 pelo uso da água do Rio São 

Francisco, que foram destinados a ações ambientais na bacia 

hidrográfica. 

 

A principal estratégia utilizada para a manutenção de um fornecimento de água 

sustentável se dá por meio do Programa para reduções de perdas instituído pela 

EMBASA. Para a ABES (2013) o cenário brasileiro nesse quesito é muito relevante, 

visto que a média brasileira de perdas de água é de aproximadamente 40% 

(incluindo perdas reais e aparentes2), e em algumas empresas de saneamento 

essas perdas superam 60%. Implica na redução do faturamento das empresas e, 

consequentemente, sua capacidade de investir e obter financiamentos gerando 

danos ao meio ambiente devido à necessidade de se buscar novos mananciais. 

 Segundo a EMBASA (2017, p.75): 

 
O uso eficiente da água, principal insumo da Embasa, é muito relevante 
considerando o cenário de escassez de recursos hídricos, em se tratando 
da sua baixa disponibilidade em quantidade e qualidade adequada. A perda 
elevada de água induz ao incremento do seu consumo, sem uma respectiva 
ampliação do atendimento ou melhoria do abastecimento, o que reduz a sua 
disponibilidade para outros usos e para a manutenção dos ecossistemas. É 
demandada continuamente e perseguida pela Embasa a melhoria na 
qualidade na prestação dos serviços e ampliação do atendimento, o que 

                                                           
2
 A “perda de água física” ou “real”, quando o volume de água disponibilizado no sistema de distribuição pelas operadoras de 

água não é utilizado pelos clientes, sendo desperdiçado antes de chegar às unidades de consumo, enquanto que a “perda de 
água comercial” ou “aparente” quando o volume utilizado não é devidamente computado nas unidades de consumo, sendo 
cobrado de forma inadequada. (ABES, 2013, p. 8). 
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requer, entre outros aspectos, o aumento da sua eficiência empresarial. 
Altos índices de perdas de água significam o aumento de consumo e de 
despesas, com outros insumos como por exemplo a energia e produtos 
químicos, ou se reflete em um faturamento incompatível com os serviços 
efetivamente prestados, que interferem na capacidade da organização de 
avançar no atingimento das suas metas (EMBASA, 2017, p. 75). 

 

O planejamento estratégico da empresa para o período de 2016 a 2019 traz em 

um dos seus objetivos a redução das Perdas de Água Reais e Aparentes. Para isso 

instituiu um Plano de gerenciamento, onde o aspecto “perdas de água” tem definidos 

alguns indicadores - volumes e índices de águas não contabilizadas (ANC) ou 

faturadas (ANF), índice de perdas na produção, tratamento e distribuição, índice de 

perdas por ligação, entre outros índices de verificação - com respectivas metas, 

desdobradas em todos os níveis da organização. O atingimento das metas é 

conduzido por planos de ação elaborados pelas unidades envolvidas no tema e 

operacionalizados pelas unidades de negócios sendo utilizados equipamentos e 

práticas que possibilitam a prestação do serviço com o monitoramento e controle 

dos aspectos de qualidade e eficiência (EMBASA, 2017). 

Na empreitada do monitoramento são utilizadas como ferramentas o cadastro 

da infraestrutura e dos clientes, medidores de vazão e pressão, sistemas de 

informação como o Sistema de Controle Operacional de Água e Esgoto e Sistema 

Comercial Integrado - SCI, instrumentos de pesquisa de vazamentos não visíveis e 

de pesquisa de fraudes, válvulas de controle de pressão, entre outros, orientados 

por padrões de trabalho instituídos na organização (EMBASA, 2017). 

Como ações práticas no combate às perdas aparentes destacam-se as 

ampliação e melhoria da macromedição e pitometria; implantação e melhoria do 

cadastro de consumidores; ampliação e melhorias do parque de hidrômetros; e 

ações de combate às fraudes. Já em relação às perdas reais destaca-se o combate 

aos vazamentos por meio de pesquisas de vazamentos não visíveis; a manutenção 

corretiva com especial atenção para o tempo de execução de serviços e combate ao 

retrabalho; o controle de pressões na rede; e a adequação dos volumes distribuídos 

à demanda de água (EMBASA, 2017). 

Na Tabela 03 é possível acompanhar os principais indicadores relacionados à 

perda de água, entre os anos de 1999 a 2015. 
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Tabela 3 - Volumes e Indicadores de Perdas 
 

 

Fonte: EMBASA (2017, p. 77-78) 

 

No ramo do saneamento, comumente é adota a terminologia “economia” que 

equivale a domicílio. Uma ligação, ou ramal de abastecimento, pode eventualmente 

atender a mais de um domicílio (economia), como acontece em unidades 

residenciais pluridomiciliares. Na tabela 3 acima percebe-se que o número de 

ligações e economias praticamente dobra no período e essa relação não é 

acompanhada na mesma proporção pelo volume disponibilizado, impactando 

positivamente no Índice de Perdas por Ligação – IPL. Percebe-se também uma 

redução significativa no volume de água não faturada.  

A EMBASA destaca também a dificuldade em cumprir a obrigação de 

abastecimento de água na região do semiárido. Relata que apesar do Estado da 

Bahia estar vivendo uma das piores secas dos últimos 100 anos, o volume de água 
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captado vem crescendo para atender as demandas do Estado. Mais de 50% das 

novas ligações realizadas, desde a implantação do Programa Água para Todos, 

estão localizadas em cidades do semiárido baiano. Entre as ações desenvolvidas, 

destacam-se a ampliação da produção e a integração de sistemas de abastecimento 

de água com disponibilidade hídrica, para atender aos sistemas que se encontravam 

em colapso, montagem de poços, além da expansão de novas ligações de água, 

através da incorporação de novas localidades e de extensões de rede de 

distribuição (EMBASA, 2017). 

 
  
Quadro 15 - Volume de água captada X População Atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMBASA (2017, p. 79). 

 

A EMBASA evidencia que para ocorrer a redução e controle de perdas de 

água, o programa precisa cogitar ações que possibilitem um processo de mudança 

cultural com a participação de empregados e com a difusão na comunidade. São 

utilizadas quatro eixos da mobilização social nas ações sociais que visam o combate 

das perdas de água: organização, comunicação, educação e cultura, conforme 

Quadro 16 (EMBASA, 2017).  

 

 
 
Quadro 16 - Projetos Sociais de combate a perdas 

ANO  
 

VOLUME DE ÁGUA BRUTA CAPTADO 
 

VOLUME 
MANANCIAL 
SUBTERRÂNEO 
(m3)  
 

VOLUME 
MANANCIAL 
SUPERFÍCIAL 
(m3)  
 

VOLUME TOTAL 
(m3)  
 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA (hab)  
 

2013  
 

75.641.873  
 

643.209.608  
 

718.851.481  
 

10.005.316  
 

2014 79.726.032  
 

650.604.261  
 

730.330.293  
 

10.193.976  
 

2015 84.641.145  
 

680.528.736  
 

765.169.881  
 

10.309.464  
 

 
Projeto Com+Água 

Objetivo e Público  
 

Escopo de atuação em 2015  
 

Objetivo: Desenvolver mecanismo de 
controle operacional e manutenção 
hidráulica, através de intervenções físicas, 
promovendo o combate às perdas físicas e 
aparentes de água através de uma gestão 

Localidade: Alagoinhas, Barreiras, Caetité, 
Feira de Santana, Irecê, Itaberaba, Itabuna, 
Itamaraju, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antonio 
de Jesus, Senhor do Bonfim, Vitória da 
Conquista.  
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Fonte: EMBASA (2017, p. 81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integrada e participativa. 
 
Público: comunidades, alunos e 
professores de escolas públicas.  
 

 

Total de Participantes: 6.433  
Total de Ações: 24  
Ações: mobilização interna e externa, reuniões 
internas e externas, visitas domiciliares e 
comunitárias, apresentação do projeto em 
escolas Municipais e Estaduais, exibição de 
vídeos educativos sobre a água, através de cine 
Com+Água, caminhada ciclo de palestras no dia 
mundial do meio ambiente, passeio ciclístico, 
projeto lixo zero praia do sul, domingão da 
criança, atividades esportivas, atendimento 
social especializado e ciclo de diálogos.  
 

Projeto de Perdas  

Objetivo e Público  
 

Escopo de atuação em 2015  
 

Objetivo: Desenvolver ações socioambientais 
nas comunidades de baixa renda, visando à 
redução de perdas e o desperdício de água 
nas comunidades. Estimular a discussão 
interna com colaboradores sobre o combate a 
perdas integrando ações conjuntas de forma 
participativa.  
 
Público: Comunidade em geral.  
 

Localidade: Salvador  
Total de Participantes: 65  
Total de Ações: 9  
Ações: atendimento comercial (negociação de 
débitos através da tarifa social, vazamentos, 2ª 
via, mudança de titularidade) e explanação 
dialogada, planejamento das ações, visitadas 
institucionais e domiciliares, elaboração e 
apresentação do plano de ação.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar as iniciativas de 

sustentabilidade adotadas pela EMBASA no contexto da problemática ambiental 

para garantir a sustentabilidade hídrica nos municípios onde atua. Para tanto 

realizou-se uma pesquisa qualitativa, da natureza bibliográfica e documental, com 

dados secundários, cuja técnica empregada foi a de análise de conteúdo. 

Verificou-se que a EMBASA vem evidenciando iniciativas e estratégias de 

sustentabilidade para a realização de suas atividades, com destaque para a 

existência de processo de educação e conscientização ambiental; um programa de 

gerenciamento de riscos, inclusive em relação à segurança do sistema; adoção de 

uma cultura voltada à inovação, à tecnologia e ao conhecimento, inclusive no 

compartilhamento de informações com diversas esferas nacionais e internacionais 

na área de pesquisa e no ramo do saneamento; controle gerencial dos diversos 

indicadores relacionados às três esferas da Sustentabilidade; busca pela 

universalização do saneamento, inclusive com a entrega de novas obras de Sistema 

de Abastecimento de Água e Sistemas de Esgotamento Sanitário; busca pela 

eficiência energética e redução de combustíveis fósseis; recuperação de matas 

ciliares e gerenciamento de perdas de água.  

No tocante as iniciativas de sustentabilidade da EMBASA para o fornecimento 

sustentável de água nas áreas onde atua, observou-se que a companhia vem 

implementando iniciativas que visam a melhoria da gestão do fornecimento de água 

com destaque para a gestão de perdas no fornecimento de água e entrega de obras 

no sistema de abastecimento de água. Contudo, faz-se necessário uma 

evidenciação mais pragmática das ações que visem garantir a sustentabilidade 

hídrica diante da conjuntura climática atual. 

Por fim, conclui-se que a EMBASA vem adotando iniciativas de 

sustentabilidade que visam a continuidade de suas atividades no tempo, embora não 

se possa avaliar nessa pesquisa se essas estratégias e iniciativas são suficientes 

para garantir o fornecimento sustentável de água nos municípios onde atua. 

Como recomendações de pesquisas futuras sugere-se levantar as empresas 

que atuam no segmento de saneamento no Brasil e realizar um estudo comparativo 
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das práticas e iniciativas de sustentabilidade adotadas por essas empresas de forma 

a compreender como estão as outras organizações e quais as perspectivas de longo 

prazo no setor. 
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