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Este é o Guia do Usuário Embasa, que busca acrescentar 
informações a respeito da nossa empresa e dos serviços 
por ela prestados.

Ao utilizar os serviços de abastecimento de água e es-
gotamento sanitário, você passa a contar com um auxílio 
fundamental na qualidade da sua saúde e da sua família.

A água que você recebe no seu imóvel é de qualida-
de e segue padrões de potabilidade estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde, com base nas recomendações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), e é controlada 
diariamente, com rigor, pelos nossos laboratórios espa-
lhados pelo estado. 

Com o mesmo cuidado com que trata a água, a Emba-
sa é responsável pela coleta, transporte, tratamento e 
destinação adequada dos esgotos. Esses efluentes não 
devem ser jogados diretamente nos rios, lagoas e praias 
ou galerias de águas pluviais. Devem passar por um pré-
vio tratamento, para que, então, tenham destinação final 

adequada, dentro de padrões e vazões específicos. 
Dessa forma,  contribuímos com a despolui-

ção dos mananciais e com a preservação do 
meio ambiente. Esperamos, com este guia, escla-

recer dúvidas, dar dicas e informações sobre os nossos 
serviços. Aproveite.

Caro usuário,
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A Empresa Baiana de Águas e Saneamento é uma so-
ciedade de economia mista de capital autorizado, pes-
soa jurídica de direito privado, tendo como acionista 
majoritário o governo do estado da Bahia. 

Criada em 11 de maio de 1971 pela lei estadual 2.929, a 
Embasa tem como missão “Garantir o acesso aos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em 
cooperação com os municípios, buscando a universaliza-
ção de modo sustentável, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida e o desenvolvimento do estado”.

A Embasa presta dois serviços públicos essenciais re-
munerados por tarifa: abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário. 

A presença da empresa nos municípios onde atua acon-
tece por meio de unidades regionais e seus escritórios 
locais e de serviços, seguindo o princípio da descentraliza-
ção geográfica. O atendimento é feito à população urbana 
de sua área de concessão e à população rural localizada 
na periferia das localidades urbanas e, principalmente, dis-
persa ao longo dos diversos  sistemas locais e/ou sistemas 
integrados de abastecimento de água.

O Guia do Usuário foi produzido pela Superintendência Comercial em parceria com a 
Unidade de Comunicação Social da Embasa.

Um pouco sobre a Embasa



A água é um recurso fundamental para a ocor-
rência e manutenção da vida. Todos os seres vivos, 
indistintamente, dependem dela para viver. Porém, 
apenas 0,007% da água existente é própria para o 
consumo humano. O restante encontra-se na forma 
de água salgada (97%) ou são inacessíveis por se 
encontrarem em geleiras (1,750%) e fontes subter-
râneas (1,243%).

Um longo caminho é percorrido para que a água seja 
disponibilizada no seu imóvel. As etapas incluem cap-
tação, adução, tratamento, reservação e distribuição.

A captação é o momento em que a “água bruta” é 
retirada do manancial (rios, represas, lençóis subter-
râneos ou lagos), que é escolhido sob critérios espe-
cíficos de disponibilidade e qualidade. Em seguida, a 
água é levada por adutora (tubulação), por meio de 
bombeamento ou gravidade, até as estações de tra-
tamento da Embasa, onde passa por processos físico-
-químicos que retiram impurezas e matam micróbios, 
tornando-a própria para o consumo humano. 

A água tratada é enviada aos reservatórios, de onde 
é distribuída por gravidade ou bombeamento para as 
unidades consumidoras: residências, indústrias, hospi-
tais, escolas, creches, comércios, etc. Essas redes de distri-
buição são dimensionadas de forma a garantir o forneci-
mento de água com a quantidade e qualidade devidas.

Entender o percurso e as dificulda-
des apresentadas desde a água bruta 
captada até a água potável consumi-
da demonstra o cuidado e a respon-
sabilidade que devemos ter com este 
recurso tão precioso. Conservar matas 
ciliares, evitar desperdícios e utilizar a 
água de forma consciente são passos 
fundamentais para a gestão dos re-
cursos hídricos, que se encontram em 
condições de escassez, e, sobretudo, 
para se alcançar a sustentabilidade e o 
equilíbrio ambiental.

1. Abastecimento de água e esgotamento sanitário

Um longo caminho 
é percorrido para 
que a água seja 
consumida. As 
etapas incluem 

captação, adução, 
tratamento, 

reservação e 
distribuição.

Como a água tratada chega 
ao seu imóvel
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Após a distribuição para os imóveis, a água utili-
zada para higiene pessoal, alimentação, limpeza, 
entre outros usos, vira esgoto sanitário e não pode 
ser devolvida à natureza nas condições em que se 
encontra, com alto grau de carga poluidora. Cabe 
à Embasa, então, a coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos efluentes.

Após a coleta, os esgotos dos imóveis interligados à 
rede pública são conduzidos por meio de redes coleto-
ras, coletores-tronco, interceptores e estações de bom-
beamento às estações de tratamento de esgotos (ETEs).

De maneira geral, independentemente do tratamen-
to a ser utilizado, os efluentes passam por um “pré-
-tratamento”, no qual são retirados o lixo grosseiro e o 
lixo fino, que são indevidamente depositados na rede, 
bem como grande quantidade de areia que é carrega-
da com os esgotos. Em seguida, os efluentes são dire-
cionados às devidas unidades de tratamento que, por 
meio de processos biológicos, permitem que a carga 
orgânica presente no esgoto seja estabilizada.

Após o tratamento, os efluentes estão em con-
dições de serem lançados no meio ambiente, pre-
servando os locais onde são dispostos, sejam rios, 
riachos, mar ou, no caso da região semiárida, que 
possui poucos rios perenes, em pontos previamen-
te selecionados, de forma a atender as recomenda-
ções do licenciamento ambiental.

Outra possibilidade de destinação são os emissários 
submarinos, que são tubulações que percorrem um 
longo trecho, apoiadas no fundo do mar, até um pon-
to projetado para que a disposição dos esgotos não 
provoque danos ao ambiente nem permita que os 
dejetos atinjam as praias.

BOMBEAMENTO

EMISSÁRIO 

LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

PRÉ-TRATAMENTO TRATAMENTO FÍSICO E BIOLÓGICO

ETE
(Estação de Tratamento de Esgoto)

(ESGOTO TRATADO)

REDE COLETORA

Como a Embasa trata os esgotos 

Todo o processo de trata-
mento de água e esgoto 
é monitorado dia e noite 
por laboratórios e profis-
sionais da Embasa, que 
realizam análises na água 
fornecida à população, 
desde o manancial até o 
hidrômetro, bem como 
monitoram os efluentes 
que, depois de tratados, 
são devolvidos à nature-
za, sempre atendendo à 
legislação vigente. 

Qualidade 
garantida
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2. Adesão ao Serviço

3. Ligação de Água

Como fazer a ligação de água

O contrato para prestação de serviços públicos de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário, com os di-
reitos e deveres dos usuários, encontra-se na forma de 
contrato de adesão, em conformidade com a lei federal 
nº 11.445/2007, decreto-lei federal nº 7.217/2010, lei es-
tadual nº 11.172/2008, decreto estadual nº 11.429/2009 
e resolução Agersa nº002/2017, e está disponível para 
consultas no site www.embasa.ba.gov.br/centralservicos.

A ligação ou ramal predial é a canalização entre a rede 
pública de abastecimento de água e o hidrômetro. Cada 
unidade usuária é denominada de “economia”. Nas cons-
truções horizontais, cada imóvel representa uma econo-
mia, com uma só ligação. Já os prédios ou os condomínios 
de casas possuem também uma ligação, porém, o número 
de economias vai depender, respectivamente, do número 
de apartamentos ou casas conectados à mesma ligação.

Você define o local para instalação da ligação, conforme 
as normas de padrões construtivos da Embasa. Esse local 
deve possibilitar o acesso ao hidrômetro para execução 
da leitura mensal ou para o caso de alguma manutenção. 

 A instalação será 
executada com caixa 
de embutir na parede 
ou mureta no muro 
frontal do imóvel.

Muro frontal coM 
ou seM Mureta 

Reservatório

Registro de 
corte interno

Hidrômetro

Torneira

VEJA OS TRêS TIPOS DE PADRÃO PARA INSTALAÇÃO 
DE LIGAÇÃO DE ÁGUA:

1
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A instalação será 
executada com caixa 
de embutir na parede 
ou mureta. 

Em imóvel com cerca ou parede 
frontal afastada do logradouro 
(rua), deverá ser instalada 
a ligação com utilização de 
mureta.

FAChADA DO IMóVEL COM 
OU SEM MURETA

EM CERCA OU GRADIL COM MURETA

RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO

Cuidados com a ligação
A Embasa é responsável pela manutenção da ligação 

até o hidrômetro principal.  A adequação técnica, a ma-
nutenção e a segurança das instalações internas são de 
responsabilidade do usuário, incluindo os hidrômetros 
instalados para medição individualizada

O usuário que cometer infrações estará sujeito às san-
ções, conforme os artigos 108,109,110 e 111 da reso-
lução Agersa nº002/2017.

Caixa padrão

Tubo de PVC

Tubo de PVC

Registro 
interno

Local para 
instalar o 

hidrômetro

diâmetro=50mm
Direção 
da água

Ramal Predial 
(rua)

Alimentador Predial (imóvel)
B

A

C

D

A - TUBO GUIA EM PVC (diâmetro=50mm; comprimento=60cm) 
- Servirá para passagem do tubo PEAD da Embasa;

B - CAIxA PADRÃO - Modelo Embasa;

C - TUBO DE PVC SOLDÁVEL (diâmetro=20mm ou 25mm - Com 
15cm no interior da caixa;

D - REGISTRO DE CORTE INTERNO - Posição de instalação opcional 

2

3

PREPARO DA LIGAÇÃO/DETALhE:

45
cm
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Ramal Predial 
(rua)

Alimentador Predial (imóvel)

Direção 
da água

E - TUBO PEAD (ramal de ligação);

F - REGISTRO ANGULAR PP, acionamento restrito 90º adaptador 
de compressão e rosca fêmea, 20mmx1/2;

G - CONJUNTO DE CONExõES PARA hIDRôMETROS;

h - LACRE ANTIFRAUDE;

I - hIDRôMETRO;

J - LUVA JSR EM PVC;

K - PARAFUSO DE LACRE.

RESPONSABILIDADE DA EMBASA

J

H

G

K I

E

F

Exemplos de infração na 
ligação de água

• A prática decorrente da ação ou omissão re-
lativa à intervenção nas instalações dos servi-
ços públicos de abastecimento de água e/ou 
esgotamento sanitário não autorizada pela 
Embasa, também conhecida como “gato de 
água” ou “by pass”;

• A instalação de dispositivos que in-
terfiram na medição do consumo;

• A violação do hidrômetro;

Além disso, enquadram-se como 
infração todos os impedimentos 
e descumprimentos de exigên-
cias técnicas estabelecidas em lei 
ou no regulamento de serviços 
que venham prejudicar a saúde 
pública e o meio ambiente.

Furto de água é 
crime: regularize

Qualquer intervenção no hidrô-
metro e na rede da Embasa com 
o intuito de furtar água é crime 
e o infrator está sujeito ao cum-
primento das penalidades pre-
vistas na legislação vigente. 
O usuário que estiver nessa si-
tuação deve procurar um ponto 
de atendimento da Embasa e 
regularizar sua ligação, evitan-
do problemas e corte no abas-
tecimento do imóvel. 

PREPARO DA LIGAÇÃO/DETALhE:
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A instalação do reservatório
Instalar reservatórios ou caixas d’água no imóvel 

é um investimento necessário para a saúde e o con-
forto de sua família. Esses equipamentos são funda-

mentais para a garantia do abastecimento caso o 
sistema apresente alguma interrupção em razão 

de situações emergenciais, como queda de energia 
elétrica, rompimento de adutora ou até mesmo em 
paradas programadas para manutenção da rede dis-
tribuidora de água. Assim, o imóvel não ficará total-
mente desabastecido até a normalização do sistema. 

Ao instalar o reservatório, você garante que sua 
família tenha a quantidade de água suficiente para 
consumo por um período mínimo de 24 horas, mes-
mo em momentos de variação de pressão ou manu-
tenção nas redes de abastecimento, de acordo com a 
resolução Agersa nº 002/2017. Nos casos dos imóveis com mais de 

um pavimento, a lei determina a ins-
talação de reservatório inferior equi-
pado com bomba para abastecer os 
demais andares. 

A caixa d’água ou reservatório superior é abastecida 
pela pressão da rede pública ou por uma bomba, que 
extrai água do reservatório inferior. Um dispositivo co-
nhecido como boia regula o nível de água em deter-
minada altura, nunca alto a ponto de transbordar, nem 
baixo a ponto de faltar água. O reservatório deve possuir 
pelo menos uma saída na parte de baixo, para o abaste-
cimento do imóvel, e outra na parte de cima, por onde 
sai o excesso de água em caso de falha da boia. O trans-
bordamento deve ser facilmente visível para que a 
alimentação do reservatório seja imediatamente 
interrompida, evitando desperdícios.

Caixa padrão

1º pavimento

Térreo
Torneira

Extravasor 
ou suspiro

Caixa

Muro

Registro de 
corte interno

Derivação

1 - RESERVATóRIO INFERIOR;

2 - BOMBA DE ELEVAÇÃO;

3 - RESERVATóRIO SUPERIOR.

Imóvel com mais de um 
pavimento 3

2
1
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Classificação dos reservatórios

Como calcular a capacidade do 
reservatório

Cada tipo de imóvel (residencial, comercial ou indus-
trial) tem um consumo específico. Para se dimensio-
nar o tamanho do reservatório, deve-se levar em con-
sideração, ainda, as atividades nele desempenhadas. 

O consumo médio de uma família é influenciado, 
principalmente, pelos hábitos e condições econômi-
cas e, portanto, variável. Existe uma média de consu-
mo diário prevista para cada morador, estabelecida 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é 
de 110 litros/habitante/dia. No Brasil, estima-se uma 
média de 150 litros por dia para cada morador.

Para uma residência, por exemplo, com três habitan-
tes (incluindo criança), calcula-se da seguinte forma:

a) DE ACORDO COM A LOCALIzAÇÃO NO TERRENO: 

• Enterrado (quando completamente embutido 
no terreno);

• Semienterrado ou semiapoiado; 

• Apoiado (laje de fundo apoiada no terreno);

• Elevado (reservatório apoiado em estruturas de 
elevação).

Assim, é possível se ter uma ideia de que, optando pela 
aquisição de um reservatório de mil litros, o imóvel terá 
uma reserva de pelo menos dois dias. Veja exemplos:

Estabelecimentos comerciais devem dimensionar a 
reserva pela quantidade de ocupantes e tipo de uso do 
imóvel, além de manter reserva específica para com-
bate a incêndios.

Orientações para limpeza do 
reservatório

Depois de todo o processo realizado pela Embasa 
para captar, tratar e distribuir adequadamente a água 
até sua casa, é hora de você fazer a sua parte, cuidando 
para mantê-la potável e livre de micro-organismos. 

O reservatório deve ser lavado preferencialmente 
a cada seis meses, pois, dessa forma, é possível evi-
tar a contaminação da água.

150 litros/habitante/dia x 3 pessoas = 450 litros por dia

Mínimo de 
500 litros/dia Mínimo de 

1.000 litros/dia

COMECE 
SEPARANDO:

1 balde;
2 panos limpos;
1 esponja ou 
escova (não 
pode ser de aço);
1 pá de plástico;
água sanitária.
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Programe o dia da lavagem da 
sua caixa d’água. Dê preferência para 
o fim de semana;

Inicie o fechamento do registro da entrada 
da casa ou amarre a boia;

Reserve água para uso durante o período que 
estiver limpando;

Deixe um palmo de água na caixa d’água;

Feche a saída de água. A quantidade que ficou 
no fundo pode ser utilizada na lavagem e a sujeira 
não desce pela tubulação;

Lave as paredes e o fundo da caixa com escova 
de fibra vegetal ou fio plástico macio. Nunca use 
sabão, detergente ou outro produto. Evite escova 
de aço e vassoura;

 Retire a água da lavagem e a sujeira com uma 
pá de plástico, balde e panos.  Utilize panos limpos 
para secar o fundo e evite passá-los nas paredes;

Ainda com a saída da caixa fechada, deixe entrar 
um palmo de água. Adicione 1 litro de água sani-
tária para cada tanque com capacidade de 1.000 
litros e deixe por duas horas; 

Com uma brocha, balde ou caneca plástica molhe 
as paredes com a solução desinfetante. A cada 30 
minutos, se as paredes internas da caixa secarem, 
faça nova aplicação dessa mistura até completar 
duas horas;

Passadas as duas horas, ainda com a boia da caixa 
amarrada ou registro fechado, esvazie a caixa abrin-
do sua saída. Abra todas as torneiras e acione as 
descargas para desinfetar a rede do imóvel;

Tampe adequadamente a caixa para que 
não entrem pequenos animais, insetos ou su-
jeiras, evitando contaminação e transmissão 
de doenças. Lave a tampa antes da utilização;

Anote do lado de fora da caixa a data da limpe-
za. Abra a entrada de água da casa e deixe a caixa 
encher. A caixa está limpa e a água pode ser usada.
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Vazamentos na rede interna 
Os vazamentos na rede interna do imó-

vel são uma forma de desperdício. Que se 
torna pior quando ocorre por debaixo do 
solo ou no interior das paredes, sem que o 
morador perceba. A Embasa reconhece o 
quanto são desagradáveis tais situações, 
porém, a responsabilidade da correção de 
vazamentos dentro do imóvel é de inteira 
responsabilidade do usuário. Por isso, é 
importante estar atento aos encanamen-
tos, descargas, torneiras e todos os equi-
pamentos por onde a água passa. Detec-
tando um vazamento interno, conserte o 
mais breve possível para evitar desperdí-
cios e o aumento do valor da sua conta.

Acompanhamento e controle 
do consumo de água
O hidrômetro

Acompanhar o consumo de água é essencial para 
detectar possíveis anormalidades e tomar medidas 
corretivas. Portanto, é importante entender 
como funciona a leitura do hidrômetro, que é 
um aparelho de precisão utilizado em todo o 
mundo para medir o consumo de água. 

Antes de ser instalado, ele passa por vários testes 
de resistência física e de confiabilidade de medi-
ção validados pelo Instituto Nacional de 
Metrologia (Inmetro). A guarda e a 
conservação do hidrômetro é de 
sua responsabilidade. 

O aparelho é dotado de uma turbina que 
se move com a passagem da água. Ao gi-
rar, a turbina coloca em movimento um 
sistema de relojoaria que faz o mostrador 
indicar com precisão o volume de água 
que passa pela tubulação. Se o fluxo de 
água é pequeno, o ponteiro roda lenta-
mente, indicando um consumo baixo. Se 
o fluxo é grande, o ponteiro gira mais de-
pressa, sinal de consumo elevado.

O hidrômetro raramente é responsável 
pelo aumento exagerado de sua conta. Se 
ela apresentar um valor muito alto, verifi-
que o período de leitura ao qual se refere e tente lem-
brar se houve alguma mudança na rotina do seu imó-
vel que possa ter provocado o aumento do consumo 
(calor intenso, lavagem de carro e de quintal, visitas, 
etc.). Se não houver nada que justifique esse aumento, 
procure por vazamentos. 

Não deixe 
ninguém mexer 
no hidrômetro, 

no selo ou lacre. 
Somente a 

Embasa pode 
fazer isso. 

Se sua conta apresentar um valor 
muito alto, procure por vazamentos. 

Caso necessário, contrate um 
encanador. Economize água: 

sua conta vai baixar e o planeta 
agradecer!

Ajude a Embasa a corrigir 
vazamentos externos. Ligue para o 
0800 0555 195 ou acesse a Central 

de Serviços (www.embasa.ba.gov.br/
centralservicos).
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Testes para identificação de 
vazamentos na rede interna

* válido apenas para moradias sem reservatório elevado

Hidrômetro

Registro de 
corte interno

1- FEChE O REGISTRO APóS O hIDRôMETRO;
2 - ABRA UMA TORNEIRA DO TANQUE OU JARDIM;
3 - ESPERE A ÁGUA PARAR DE CORRER;
4 - COLOQUE UM COPO ChEIO DE ÁGUA NA BOCA DA TORNEIRA.

1 - FEChE TODAS AS TORNEIRAS DA CASA E NÃO UTILIzE 
SANITÁRIOS;
2- FEChE A ENTRADA DE ÁGUA DO RESERVATóRIO;
3 - ANOTE OS NúMEROS DO hIDRôMETRO E MARQUE A POSIÇÃO 
DO PONTEIRO DOS RELOGINhOS;
4 - AGUARDE, NO MíNIMO, UMA hORA.

1 - Teste do Copo* 2 - Teste do Hidrômetro

1
2 3

4

1 2 3 4
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1 - JOGUE UM POUCO DE TALCO DENTRO DO VASO SANITÁRIO;
2 - OBSERVE DURANTE UM MINUTO, PELO MENOS.

* OBSERVE ChIADOS DE JATOS DE ÁGUA;
*OBSERVE SE O NíVEL DE ÁGUA ULTRAPASSOU O LIMITE DO TUBO ExTRAVASOR;
*VEDE A ENTRADA DA ÁGUA DA CAIxA E OBSERVE SE O NíVEL BAIxOU.

4 - Teste do Vaso Sanitário

1 - DEIxE ABERTO O REGISTRO APóS O hIDRôMETRO;
2 - FEChE TODAS AS TORNEIRAS E NÃO USE O SANITÁRIO;
3 - VEDE A BOIA DO RESERVATóRIO;
4 - MARQUE O NíVEL DA ÁGUA DO RESERVATóRIO;

ç DESLIGUE A BOMBA.

3 - Teste do Reservatório Apoiado

Registro de 
corte interno

Hidrômetro

Outras dicas para identificar vazamentos na caixa de descarga

1 2

43

2
1
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1 - DEIxE ABERTO O REGISTRO APóS O hIDRôMETRO;
2 - FEChE TODAS AS TORNEIRAS E NÃO USE O SANITÁRIO;
3 - VEDE A BOIA DO RESERVATóRIO OU DESLIGUE A BOMBA;
4 - MARQUE O NíVEL DA ÁGUA DO RESERVATóRIO E ESPERE POR 
UMA hORA.

5 - Teste do Reservatório Superior

Registro de 
corte interno

Hidrômetro

Dicas de como evitar o 
desperdício de água

Visto que os recursos hídricos 
são escassos e as necessidades do 
ser humano são ilimitadas, é pre-
ciso adotar algumas medidas para 
economizar água e baixar o valor 
de sua conta. Seguem algumas 
dicas de consumo consciente.

n NA COzINhA
Jogue os restos de comida no 

lixo. Molhe a louça e feche a tornei-
ra. Ensaboe tudo o que tem de ser 
lavado e então abra a torneira no-
vamente para enxaguar. Com a tor-
neira aberta por 15 minutos, são 
gastos 243 litros de água. Com a 
torneira fechada enquanto as 
louças são ensaboadas, você 
gasta somente 46 litros. 

n MÁQUINA DE LAVAR  
     LOUÇAS

A lavadora de louças com 
capacidade para 44 utensí-
lios e 40 talheres gasta 50 
litros. Portanto, ligue apenas 
quando estiver cheia.

n AO ESCOVAR OS DENTES
Enquanto estiver escovan-

do os dentes, deixe a torneira 
da pia fechada. Reabra ape-
nas para enxaguar a boca.

n LAVAR O ROSTO E FAzER A BARBA
Ao lavar o rosto com a torneira aberta 

durante um minuto, gastam-se 3 litros 
de água. Ao de fazer a barba, em 5 mi-
nutos gastam-se 12 litros. Com econo-
mia, o consumo cai para 2 litros.

n NO ChUVEIRO
Evite banhos demorados. Na hora 

de passar o xampu e o sabonete, des-
ligue o chuveiro.  Banho de 15 minu-
tos em chuveiro elétrico ligado conso-
me 144 litros de água.

4

3

21
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n VASO SANITÁRIO
Não use o vaso como lixeira ou cinzeiro e não acio-

ne a descarga à toa, pois ela gasta muita água e seu 
consumo vai aumentar desnecessariamente. Mante-
nha a válvula da descarga sempre regulada e, assim 
que os vazamentos forem percebidos, conserte ime-
diatamente. O vaso sanitário com caixa acoplada e 
descarga dupla (inteligente) é mais econômico, pois 
permite controlar a quantidade de água lançada na 
rede de esgoto, tanto para resíduo sólido quanto para 
resíduo líquido. Esse novo modelo de vaso sanitário 
reduz a quantidade de água em 50%.

n AO LAVAR AS MÃOS
Enquanto estiver ensaboando as mãos, deixe a tor-

neira fechada. Reabra apenas na hora de enxaguar.

n AO LAVAR A ROUPA
Só utilize a máquina de lavar quando estiver com sua 

capacidade total. No tanque, deixe as roupas de molho 
e use a mesma água para esfregar e ensaboar. Depois, 
utilize nova água para enxaguar as roupas. Com esta 
mesma água lave o quintal e a área de serviço.

n NA CALÇADA E NO QUINTAL
Jamais use mangueira para varrer a calçada e o quin-

tal. Antes de lavar a calçada ou o quintal, limpe bem 
com a vassoura para tirar a sujeira. Depois, use um bal-
de para jogar a água. Aproveite a água que já foi usada 
na lavagem das roupas, que já estão com sabão. 

n NA PISCINA
Se você tem uma piscina de tamanho médio exposta 

ao sol e à ação do vento, você perde aproximadamente 
126 litros de água/dia por evaporação. Com uma co-
bertura (material plástico), a perda é reduzida em 90%.

n NO JARDIM
Para molhar as plantas, use 

um regador ou mangueira 
com esguicho tipo revól-
ver. Regue sempre no iní-
cio da manhã ou no final 
da tarde, quando a evapo-
ração é bem menor.

n AO LAVAR O CARRO
Jamais utilize mangueira para 

lavar o carro. Use balde.
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Abastecimento 
alternativo - Riscos

A água utilizada para consumo humano deve 
seguir uma série de exigências e estar enquadrada 
no padrão de  potabilidade do Ministério da Saúde, 
sob pena de autuação do imóvel. A Embasa tem 
um rigoroso controle de qualidade para garantir 
que a água consumida esteja dentro dos padrões 
estabelecidos pelos órgãos competentes.

Por isso, a empresa alerta que a utilização de 
poço pode colocar em risco a sua saúde e a de 
sua família. Conforme previsto no artigo 45 da 
Lei Nacional de Saneamento, soluções indivi-
duais de abastecimento de água, tais como po-
ços, e de destinação final dos esgotos sanitários 
só serão aceitas na ausência de redes públicas de 
saneamento básico.  

Além disso, deve haver um responsável técnico 
com a emissão de laudo comprobatório da quali-
dade da água e a devida autorização do Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos hídricos (Inema). 

A perfuração de poços deve 
seguir normas e processos de-
terminados e fiscalizados pelos 
órgãos competentes, uma vez 
que essa ação gera impacto ao 
meio ambiente e, caso o poço 
permita a entrada de poluentes, 
pode haver contaminação do 
lençol freático.

Misturar a água do poço com 
aquela fornecida pela Embasa, 
além de não resolver a questão 
da potabilidade pode contami-
nar a água que foi previamente 
tratada e constitui infração pre-
vista em lei.

Águas de poços e nascentes 
localizadas em grandes cen-
tros urbanos são, em sua maio-
ria, contaminadas por produ-
tos químicos, esgotos, lixo e 
afins, que penetram no solo 
por infiltração.

O responsável pelo consumo 
de água através de poço é o 
proprietário do imóvel e, em 
caso de condomínios, o sín-
dico. Por vezes, o tratamento 
adequado e necessário dessa 
água não é realizado e isso 
compromete a saúde de todos 
os moradores.

Você sabia? 

IMPORTANTE: 

O abastecimento de água a par-
tir de fonte alternativa não exime 
o usuário da obrigatoriedade de 
realizar a ligação de esgoto sani-
tário à rede coletora;

O medidor de vazão de água para 
mensurar a utilização do sistema de 
esgotamento sanitário, neste caso 
de utilização de fonte alternativa 
de abastecimento de água, deve ser 
especificado, instalado, fiscalizado e 
reparado pela Embasa;

A conservação do medidor de 
vazão é de responsabilidade do 
usuário, que responderá por even-
tuais perdas e danos causados;

Os impedimentos à leitura do 
medidor de vazão ou a sua inexis-
tência permitirá a Embasa cobrar 
pelo esgotamento sanitário.

A Embasa alerta 
que a utilização de 
poço pode colocar 
em risco sua saúde 

e a de sua família.  

A orientação está fundamentada nos dispositivos 
constantes na Lei Nacional de Saneamento 
nº 11.445/2007, no artigo 17 da lei estadual 
nº11.612/2009, na portaria nº2.914/2011, da 
Vigilância em Saúde Ambiental (Visamb) do Ministério 
da Saúde, e em decisões recentes do Ministério Público 
do Estado da Bahia em conjunto com o Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e a 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).
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A medição individualizada é uma forma 
de apuração do consumo de água das uni-
dades consumidoras residenciais ou co-
merciais, processada por meio de sistema 
construído internamente, de propriedade 
do usuário ou condômino, com a insta-
lação de hidrômetros individuais após o 
ponto de entrega de água da Embasa. 

A empresa construtora ou condomínio 
que implantar o sistema de medição 
individualizada, atendendo às normas 
técnicas brasileiras e aos padrões técni-
cos e comerciais exigidos pela Embasa, 
poderá ter suas contas emitidas indivi-
dualmente, sem custos adicionais, em 
nome dos responsáveis por cada uma 
das unidades consumidoras. Nesse caso, 
a conta única em nome do condomínio 
deixará de existir e o consumo da área 
comum será rateado igualmente entre 
os condôminos. 

Como funciona
No sistema de medição individualizada, a apu-

ração do consumo de água é realizada pela leitu-
ra nos hidrômetros de cada unidade consumido-
ra. A Embasa aceita as duas formas existentes de 
sistemas de medição: a direta e a remota.

n Na medição direta, a coleta da leitura é realiza-
da diretamente nos hidrômetros individuais, sem a 
necessidade de recursos eletrônicos. (ver página 38)

n Na medição remota, a leitura dos hidrômetros 
individuais é transmitida para um único ponto, o 
concentrador, instalado na portaria do condomínio. 
(ver página 39)

A medição remota deve ser aplicada em condo-
mínios  verticais ou horizontais e o  concentrador 
deverá ser instalado em local de fácil acesso, como 
a portaria, fora da área de restrição. 

Benefícios
n Inibe o desperdício de água;
n Reduz o volume de esgoto lançado na 
natureza;
n Facilita a detecção de vazamentos internos;
n Valoriza o imóvel;
n Reduz a inadimplência do condomínio;
n Controla os gastos.

Medição individualizada

Para emissão de 
contas individuais 

pela Embasa, 
o síndico ou 

responsável pelo 
condomínio 

deverá se dirigir 
a um dos nossos 

pontos de 
atendimento 

e apresentar a 
documentação 
necessária para  

formalizar a 
solicitação.

A responsabilidade da Embasa em relação às 
instalações e manutenção vai até o ponto de entrega 
de água, de acordo com a legislação vigente. 
Dessa forma, o usuário é responsável por todas 
as instalações de água após o ponto de entrega, 
bem como sua conservação, podendo a Embasa 
inspecioná-las sempre que necessário.
O custo do projeto hidráulico, obras, aquisição, 
operação e manutenção dos equipamentos e 
acessórios, necessários ao sistema de medição 
individualizada, é de responsabilidade das empresas 
construtoras e/ou condôminos.

Atenção 

Poderão ser aceitas 
configurações 
diferentes das 

recomendadas, desde 
que previamente 

submetidas à 
aprovação da 

Embasa.
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Recomendada para 
condomínios horizontais 
com até 30 unidades 
consumidoras ou em 
edificações com 
 até cinco pavimentos
 (térreo + quatro andares).

Recomendado para 
condomínios horizontais 
com mais de 30 unidades 
consumidoras ou em 
edificações com mais de 
cinco pavimentos.

Medição direta Medição remota
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Nos estabelecimentos 
que produzem ou 
utilizam resíduos 
oleosos e seus derivados 
a exemplo de lava 
a jato, postos de 
gasolina e similares, 
deve-se construir, e 
manter limpas, caixas 
separadora de óleo e 
retentoras de areia.

4. Ligação de Esgoto 
Ao ligar seu imóvel na rede coletora de esgoto, você 

deu um passo essencial para o bem-estar de todos.

O usuário deve interligar o seu imóvel à caixa de ins-
peção construída pela Embasa, que fica instalada no 
passeio ou equivalente. Quando os pontos de coleta 
do imóvel estiverem situados abaixo do nível da rede 
coletora de esgoto, caberá ao usuário a responsabilida-
de pelas obras de elevação mecânica (bombeamento).

É obrigatório que a instalação predial seja do tipo 
separador absoluto, ou seja, a canalização deve ser ex-
clusivamente destinada à água servida dos imóveis, 
sem misturar ao transporte da água da chuva. A 
ligação deve seguir o esquema das páginas 42 e 43.

Como fazer a ligação de esgoto

A limpeza da caixa de gordura 
deve ser feita periodicamente 
pelo usuário para evitar entupi-
mento e retorno do esgoto ao 
imóvel e, além disso, impedir que 
dejetos e resíduos oleosos sejam 
lançados nos solos e nas galerias 
pluviais, evitando a contaminação 
e, consequentemente, a prolifera-
ção de doenças.  

“É obrigatória a 
construção de caixa de 
gordura para as águas 
servidas, provenientes 

de cozinhas” 
(Artigo 12, decreto estadual 

nº 7.765/2000)

Caixa de gordura
A caixa de gordura é um item importante para 

garantir o bom funcionamento da rede coletora de 
esgotos domésticos. O seu uso é obrigatório para 
reter as gorduras da pia da cozinha e deve ser ins-
talada em local de fácil acesso. Ao se resfriar, a gor-
dura torna-se sólida e forma blocos, que entopem a 
rede de esgotos sanitários. 

Mesmo que você tenha uma caixa de gordura insta-
lada, tente reduzir ao máximo o despejo do óleo de 
cozinha na pia. Coloque a sobra dentro de uma garrafa 
PET, feche bem e procure saber, em sua cidade, onde 
pode ser feito o descarte seguro desse material.

Caixa de gordura
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3 - CAIxA DE GORDURA 
Todo o esgoto da 
cozinha, e se possível 
o da lavanderia, 
devem passar pela 
caixa de gordura, 
que serve para reter 
a gordura e impedir 
o entupimento da 
rede. A pia deve ter 
sifão.

4 - CAIxA DE PASSAGEM 
Reúnir todos os 
esgotos do imóvel, 
para então conduzi-
los à caixa de 
inspeção (situada no 
passeio) construída 
pela Embasa.

5 - CAIxA DE INSPEÇÃO 
É a caixa que a 
Embasa construiu 
no seu passeio 
ou na testada do 
lote. Possuirá uma 
“espera” onde deverá 
ser feita a ligação.

1 - RALO 
Serve para escoar 
água de chuva ou 
lavagem do quintal,  
pátios e varandas. 
É importante a 
instalação de tubos 
de ventilação e ralos 
sifonados, previstos 
na norma NBR 8160 
da ABNT para evitar 
ocorrência de odores
desagradáveis no 
interior do imóvel.

2 - CAIxA DE ESGOTO 
Os esgotos da pia, 
do chuveiro e do 
vaso saem em tubos 
separados e seguem 
para a caixa de 
passagem.

3 4

5

1

Coletor público de esgoto da Embasa

2

Fazendo a ligação à rede de esgoto
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O proprietário ou morador do imóvel é obrigado, 
pela lei estadual nº 7.307/1998, e pelo decreto es-
tadual nº 7.765/2000, a fazer a ligação do imóvel à 
rede pública coletora de esgoto. Caso ela já exista 
em sua rua, providencie logo a ligação. A instalação 
predial de esgoto deve seguir as normas da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as normas 
operacionais da Embasa e a legislação em vigor. 

Assim como no caso de instalações de água, a ma-
nutenção das instalações internas de esgoto dos 
imóveis é de inteira responsabilidade dos proprietá-
rios ou ocupantes. A responsabilidade da Embasa, 
na execução e manutenção da ligação de esgoto 
sanitário, limita-se à parte externa do imóvel, ou 
seja, da caixa de inspeção localizada no passeio, ou 
similar, à rede coletora.

Após recebimento do comunicado da Embasa, infor-
mando sobre a disponibilidade da rede pública cole-
tora de esgoto, o usuário tem o prazo de 90 dias para 
promover a ligação do imóvel. Se houver necessidade 
de elevação mecânica (bombeamento) para o esgoto 
sanitário do imóvel, o prazo será de até 150 dias.

Obrigatoriedade da ligação 
de esgoto

Dicas para garantir o bom 
funcionamento da rede de esgoto

n Plásticos;
n Fraldas, absorventes e 
preservativos; 
n Brinquedos e chupetas; 
n Sacolas plásticas;
n óleo de cozinha (coloque o resto 
de óleo usado em garrafas PET, doe 
para reciclagem ou coloque junto 
com o lixo para coleta);
n Outros objetos que possam 
entupir o encanamento.

n Água de chuva; 
n Papéis e panos (roupas); 
n Restos de comida; 
n Restos de cigarro; 
n Fio dental;

O QUE  NÃO  PODE SER LANÇADO NA REDE DE ESGOTO

Caso não seja feita a ligação de esgoto, mesmo 
assim poderá ser cobrada a tarifa e a Embasa 
comunicará a irregularidade ao Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) para 
autuação e aplicações de penalidades previstas, 
entre as quais o corte do fornecimento de água.
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5. Cobrança do Serviço
Conheça sua conta

Você receberá todos os meses, em seu imóvel, a conta pela pres-
tação do serviço público de abastecimento de água e/ou esgo-

tamento sanitário, bem como 
outros serviços. Ela refere-se 

a um período específico 
e contém informações 

importantes para o 
seu entendimento. 

Toda cobrança 
referente à prestação 

dos serviços de 
abastecimento 
de água e/ou 

esgotamento sanitário 
é feita somente por 

meio da conta. Nunca 
efetue o pagamento 

diretamente a 
funcionários no caso 

de prestação de 
serviço de manutenção 
na sua ligação ou rede. 

A água da chuva, proveniente de telhados, calhas 
e ralos, deve ser direcionada para a rede de drena-
gem, de responsabilidade da prefeitura, e não para 
a rede de esgoto. O lançamento na rede de esgoto 
provocará seu retorno para o imóvel, pois o coletor 
não foi dimensionado para receber essa quantidade 
de água. Atitudes simples como essas evitam que o 
esgoto vaze na rua e cause um problema de saúde 
pública e de meio ambiente.

De acordo com a lei estadual nº 7.307/1998, e o de-
creto estadual nº 7.765/2000, não é permitido o lan-
çamento de esgoto sanitário nas galerias de águas 
pluviais de logradouros onde existir rede coletora de 
esgoto e nem o contrário: o despejo de águas plu-
viais nas redes coletoras de esgoto sanitário.

Rede de esgoto x rede de 
drenagem pluvial 

A rede de drenagem pluvial permite o escoamento 
das águas das chuvas que, depois de chegarem às 
galerias, são lançadas no mar, rios ou lagoas, sem ne-
nhum tipo de tratamento.  Assim, quem faz a conexão 
irregular do seu esgoto à rede de drenagem, contribui 
com a poluição do meio ambiente e causa sérios da-
nos à natureza.
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MATRíCULA - é o número do re-
gistro de um imóvel na Embasa.  
É  composta por 9 números e o 
último algarismo corresponde ao 
dígito verificador, quando neces-
sário.  Deve ser informado nas soli-
citações feitas por meio dos canais 
de atendimento.

INSCRIÇÃO - conjunto de dados 
numéricos que permite a locali-
zação física do imóvel.

NúMERO DO hIDRôMETRO - é 
o número que consta no equi-
pamento destinado a medir e 
registrar, contínua e cumulati-
vamente, o volume de água for-
necido ao imóvel.

LEITURA ATUAL - leitura do hi-
drômetro, em metro cúbico (m³), 
realizada na data de apuração do 
consumo.

LEITURA ANTERIOR - leitura do 
hidrômetro, em metro cúbico 
(m³), realizada no mês anterior à 
data de apuração do consumo.

DIAS DE CONSUMO - quantidade 
de dias referentes à diferença en-
tre a data da leitura atual e a data 
da leitura anterior.

PERíODO DE CONSUMO - período em que foi realizada a apuração 
do consumo, corresponde ao intervalo 
entre as datas das leituras atual e anterior. 

DATA DA LEITURA - data em que foi 
apurada a leitura do hidrômetro.

DATA DA FATURA/EMISSÃO - data em 
que a conta foi emitida.

TARIFA - Valor a ser pago pelo serviço, 
conforme tipo de enquadramento ou ati-
vidade do imóvel.

CONSUMO MÉDIO MENSAL / LIGAÇÃO - 
É o consumo médio individual de cada 
imóvel ou unidade usuária.

UNIDADES DE CONSUMO (UC) - imóvel 
ou subdivisão de imóvel, com numera-
ção própria, caracterizada como unida-
de autônoma de consumo, de qualquer 
categoria, atendida por ramal próprio ou 
compartilhado.

CONSUMO MÉDIO POR UNIDADE (m³) - Consumo total dividi-
do pelo número de unidades de consumo.

PERCENTUAL DE ESGOTO - Percentual fixo sobre o valor referente 
ao consumo de água, conforme decreto estadual nº 7.765/2000.

PIS/COFINS - Tributos cobrados de acordo com a lei federal n° 
12.741/2012.

PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA - Atendimento ao de-
creto federal n° 5.440/2005 e portaria MS n° 2.914/2011.

Conta de água e/ou esgoto com 
leitura e entrega simultânea

Conta de água 
e/ou esgoto 
padrão, sem 
leitura e entrega 
simultânea
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Os serviços de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário implicam em custos e exigem per-
manente aplicação de capital e trabalho. Por isso, 
as concessionárias são remuneradas sob a forma 
de tarifas. A Lei Nacional de Saneamento permite 
a prática de tarifas diferenciadas segundo as cate-
gorias de imóveis e faixas de consumo. O modelo 
progressivo de cobrança é adotado pela estrutura 
tarifária da Embasa. 

Essa estrutura permite a fixação de valores pelas 
categorias de usuários tendo em vista a obtenção 
de uma tarifa média que possibilite o equilíbrio 
econômico-financeiro da companhia de sanea-
mento básico e que assegure o adequado atendi-
mento aos usuários de menor consumo, com base 
em tarifa mínima. O modelo garante o acesso aos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário por todas as camadas sociais.

A estrutura tarifária e os preços dos serviços da 
Embasa são regulados pela Agência Reguladora de 
Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa).

Estrutura tarifária

Lei federal nº 11.445/2007 (Lei Nacional de Sa-
neamento); decreto federal nº 7.217/2010; lei es-
tadual nº 11.172/2008; lei estadual nº 7.307/1998; 
decreto estadual nº 3.060/1994; decreto estadual 
nº 7.765/2000; decreto estadual Nº 11.429/2009; 
resolução Agersa nº 002/2017, que aprova o regula-
mento de prestação dos serviços públicos de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário.

Base legal para cobrança de tarifa

As unidades atendidas pela Embasa com os ser-
viços de abastecimento de água e/ou esgotamento 
sanitário estão divididas nas seguintes categorias:

n I - RESIDENCIAL 
São os imóveis para moradia, incluindo as instala-

ções de uso comum em condomínios, desde que não 
haja exploração com fins comerciais. Essa categoria 
está subdividida em residencial normal/veraneio, re-
sidencial intermediária e residencial social. 

Categorias de imóveis 
para cobrança
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n II - SERVIÇOS, COMÉRCIO E OUTRAS ATIVIDADES
Imóveis nos quais são exercidas atividades co-

merciais ou de prestação de serviços.

n III - INDUSTRIAL 
Imóveis onde são exercidas atividades inerentes à 

transformação de matéria-prima em bens de con-
sumo, sem finalidade de comércio varejista. 

n IV - PúBLICA
Destinada aos imóveis utilizados por órgãos ou enti-

dades da administração pública direta e indireta, au-
tarquias e fundações das esferas federal, estadual ou 
municipal que não exerçam atividades econômicas.

As categorias podem ainda ser divididas em sub-
categorias, considerando as características, porte 
e utilização dos imóveis, a exemplo da filantrópica, 
para entidades de utilidade pública com atividades 
de filantropia.

É o valor mínimo a ser pago, pelo usuário, pelo 
serviço de abastecimento de água prestado num 
determinado período. Isso assegura o equilíbrio 
econômico-financeiro da Embasa, uma vez que as 
despesas decorrentes dos serviços prestados não 
cessam e são disponibilizados 24 horas por dia. 

Por isso, mesmo que não haja nenhum consumo 
num imóvel por qualquer período, o responsável 
está sujeito ao pagamento da tarifa mínima. Afinal, 
os serviços estão sempre à disposição do usuário e 
a Embasa precisa de recursos para investir em no-
vas demandas da população, possibilitando o aten-
dimento dos seus objetivos sociais. 

A unidade mínima de volume utilizada para fatura-
mento é o metro cúbico (m³). Um 
metro cúbico (m³) é igual a 1.000 
litros (l) de água. Dessa forma, a 
tarifa mínima de água, valor a 
ser pago independentemen-
te do que for consumido, 
compreende a disponibilida-
de de 6 metros cúbicos (m³) 
ou 6.000 litros (l) por mês. 

O que é a tarifa mínima de 
água

A tarifa residencial social da Embasa atende aos 
usuários de baixa renda e possibilita o acesso de fa-
mílias carentes aos serviços de saneamento básico 
fornecidos pela Embasa, melhorando a qualidade de 
vida da população. Podem ser beneficiados pela ta-
rifa os usuários  inscritos no Programa Bolsa Família, 
depois de avaliação realizada pela empresa. Para ser 
contemplado dirija-se a um ponto de atendimento.

O que é a tarifa social

Não confunda 
tarifa mínima com 
consumo mínimo

Atenção 

300 garrafões de água 
= 6.000 litros 
= tarifa mínima

20
 li

tr
os 300 garrafões
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A Embasa adota o modelo progressivo de cobran-
ça, composto por nove faixas de consumo para a ca-
tegoria residencial. Na faixa 1, que corresponde ao 
consumo de até 6 mil litros de água (6m³), é cobrada 
a tarifa mínima. Se o consumo for superior, haverá 
acréscimo que será distribuído nas faixas seguintes. 

O valor da tarifa aumenta de uma faixa para outra, 
de forma que o m³ de água na faixa 3 é maior que 
o m³ da faixa 2 e assim por diante. Deste modo, veja 
como seria o cálculo para duas situações, uma com o 
consumo de 9 m³ de água e outra de 15 m³:

FAIxA ExEMPLO 1
(9 m³)

ExEMPLO 2
(15 m³)

Faixa 1
(6 m³) tarifa mínima tarifa mínima

Faixa 2
(7 a 10 m³)

3 m³  x  tarifa da 
faixa 2

4 m³  x  tarifa da 
faixa 2

Faixa 3
(11 a 15 m³) — 5 m³  x  tarifa da 

faixa 3

Além do fornecimento de água, a Embasa também 
presta outro serviço de saneamento básico: o de 
esgotamento sanitário. A empresa trabalha para ga-
rantir a disponibilidade desse serviço, 24 horas por 
dia, todos os dias do ano. 

Esta tarifa tem valor inferior à de água e é determi-
nada por lei, para, juntamente com a tarifa de água, 
cobrir os custos operacionais de coleta, transporte 
e tratamento do esgoto doméstico e manutenção 
da rede coletora de esgoto, de forma a garantir sua 
adequada operação.

Na Bahia, a prestação do serviço de esgotamento sa-
nitário custa 80% do valor da água consumida no mês. 

Como funciona a tabela 
progressiva

Tarifa de esgoto
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A Embasa disponibiliza contato direto com seus 
clientes por meio dos pontos de atendimento/postos 
SAC, central de atendimento telefônico, pelo número 
0800 0555 195 ou por meio da central de serviços web, 
acessando o site da Embasa (www.embasa.ba.gov.br/
centralservicos).

A Embasa oferece ao usuário a opção de efetuar o 
pagamento de suas contas nos bancos, lotéricas, Co-
elba Serviços e cerca de mil agentes credenciados, 
como mercados, farmácias, entre outros. Além disso, 
para seu conforto e comodidade, a empresa tam-
bém oferece o débito automático em conta corrente.

Como entrar em contato com 
a Embasa

Onde e como pagar a conta 
mensal de serviços de água e 
de esgoto

6.  Relacionamento

Aderir ao débito automático em conta corrente 
(DAC) é muito simples. Basta preencher o formulá-
rio de autorização disponível nos pontos de aten-
dimento da Embasa e entregá-lo ao atendente ou 
em sua agência bancária. A partir da adesão ao dé-
bito automático, você passa a receber a conta em 
sua residência apenas para conferência. Na data 
do vencimento, o valor da fatura é debitado de sua 
conta corrente sem o risco de esquecimento ou o 
incômodo de filas e burocracias.

Conta em 
débito automático (DAC)

VANTAGENS DO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

n Você não precisa perder tempo em filas no banco ou em outros 
agentes arrecadadores.

n Evita multas e cortes por atrasos.

n É mais seguro.

n Quando houver dúvidas sobre o valor do consumo, as contas são 
retidas e analisadas pela Embasa antes de serem enviadas ao banco.

n Caso você não concorde com o valor da fatura, a Embasa faz a 
suspensão temporária da conta quando a reclamação é feita em 
até 3 (três) dias úteis antes do vencimento.

n Se você, por algum motivo, sentir-se insatisfeito com o serviço 
de cobrança automática, pode, a qualquer momento, solicitar o 
cancelamento desta modalidade de pagamento junto à Embasa 
ou ao banco credenciado.
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Sempre que houver qualquer alteração na titula-
ridade/responsabilidade do imóvel, procure a Em-
basa portando o seu documento de identificação 
(carteira de identidade, CPF) e comprovante de vín-
culo com o imóvel (escritura, contrato de compra 
e venda, IPTU, conta de energia ou telefone fixo), 
para a devida atualização cadastral

Atualização cadastral

Antes de comprar um imóvel usado, vá a um pon-
to de atendimento da Embasa e solicite a Certidão 
Negativa de Débitos e o Termo de Quitação Anual 
de Débitos do imóvel ou faça uma consulta pela in-
ternet, no site www.embasa.ba.gov.br.

Imóvel ficha limpa
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1 - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada 
continente, cada povo, cada nação, cada região, 
cada cidade, cada cidadão é plenamente responsá-
vel aos olhos de todos.

2 - A água é a seiva de nosso planeta. Ela é condi-
ção essencial de vida de todo vegetal, animal ou ser 
humano. Sem ela não poderíamos conceber como 
são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou 
a agricultura.

3 - Os recursos naturais de transformação da água 
em água potável são lentos, frágeis e muito limita-
dos. Assim sendo, a água deve ser manipulada com 
racionalidade, precaução e parcimônia.

4 - O equilíbrio e o futuro de nosso planeta de-
pendem da preservação da água e de seus ciclos. 
Estes devem permanecer intactos e funcionando 
normalmente para garantir a continuidade da vida 
sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particu-
lar, da preservação dos mares e oceanos, por onde 
os ciclos começam.

5 - A água não é somente herança de nossos pre-
decessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos 
nossos sucessores. Sua proteção constitui uma ne-
cessidade vital, assim como a obrigação moral do 
homem para com as gerações presentes e futuras.

6 - A água não é uma doação gratuita da nature-
za; ela tem um valor econômico: precisa-se saber 
que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que 
pode muito bem escassear em qualquer região do 
mundo.

7 - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, 
nem envenenada. De maneira geral, sua utilização 
deve ser feita com consciência e discernimento 
para que não se chegue a uma situação de esgota-
mento ou de deterioração da qualidade das reser-
vas atualmente disponíveis.

8 - A utilização da água implica em respeito à lei. 
Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para 
todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta 
questão não deve ser ignorada nem pelo homem 
nem pelo Estado.

9 - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os 
imperativos de sua proteção e as necessidades de 
ordem econômica, sanitária e social.

10 - O planejamento da gestão da água deve levar 
em conta a solidariedade e o consenso em razão de 
sua distribuição desigual sobre a Terra.

ONU - Organização das Nações Unidas 
22 de março de 1992

7. Declaração Universal 
dos Direitos da Água 
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Anotações



Central de atendimento:
0800 0555 195

www.embasa.ba.gov.br


