
ServiçoTelefone Horários
195 Emergência 24h por dia, todos os dias

0800-0119911 Serviços Comerciais

Serviços Comerciais
0800-7773700
(pessoa com deficiência 

auditiva ou de fala)

De 2ª a 6ª feira - das 7h às 21h
Sábado - das 7h às 13h

De 2ª a 6ª feira - das 8h às 18h
Sábado - das 8h às 17h

fe
ve

re
iro

/2
01

3

Emergência

Serviços Comerciais

24h por dia, todos os dias

Emergência

Serviços Comerciais

24h por dia, todos os dias

De 2ª a 6ª feira - das 7h às 21h
Sábado - das 8h às 17h

Domingo - das 10h às 16h

De 2ª a 6ª feira - das7h às 21h
Sábado - das 8h às 17h

Domingo - das 10h às 16h

Capital e Região Metropolitana de São Paulo

ServiçoTelefone Horários
195 Emergência 24h por    , todos os dias                 

0800-0550195

0800-0160195
(pessoa com deficiência 

auditiva ou de fala)

Interior e Litoral do Estado de São Paulo

De 2ª a 6ª feira
das 8h às 18h

A utilização deste canal deve 
acontecer sempre que o atendimento 

prestado pelos demais canais não 
tiver sido satisfatório ou que não 

tenha sido apresentada solução no 
prazo previsto. A manifestação junto à 

Ouvidoria também pode ser 
registrada por meio do site da Sabesp.

Visite nosso site www.sabesp.com.br e clique em Agência Virtual para tirar 2ª via de conta, 
consultar débitos e solicitar serviços pela internet. 
Para a capital e Região Metropolitana de São Paulo está disponível atendimento via chat         
de 2ª a 6ª feira, das 8 às 21 horas e aos sábados das 8 às 17 horas. Em canais de 
atendimento, clique em Atendimento on-line.

Da conta de água, consta o endereço da agência de atendimento mais próxima de seu 
imóvel. A relação completa dos endereços das agências de atendimento da Sabesp está 
disponível em nossa Agência Virtual (www.sabesp.com.br).

ServiçoTelefone Horário

0800-0550565

Ouvidoria

Agência Virtual

Agências de Atendimento

Atendimento Sabesp 

Você sabe o que
passa por  aqui?E  por  aqui?



Você sabia que a água de chuva e o esgoto 
precisam ser escoados por tubulações 
diferentes, inclusive dentro da sua casa?

Tem como saber se minha casa está 
com as ligações certas?

O que eu posso fazer para ajudar?

Alguns testes podem indicar se a água de 
chuva e o esgoto estão separados na sua

casa. Quando se lava o quintal, a água
escoada tem de sair na sarjeta,

na rua. Já a água do banho,
da pia ou da descarga precisa

passar pela caixa de inspeção.
Basta abrir a tampa dela,

em geral na garagem ou na calçada,
e ver se esse esgoto está passando por lá.

Para tirar a dúvida, consulte um pedreiro ou
encanador de confiança para verificar o imóvel.

   Se você está construindo, fique atento para que a água  
   de chuva e o esgoto estejam sempre separados;

   Se seu imóvel já está pronto ou foi comprado de terceiros,   
   fique de olho se a chuva vai para a sarjeta;

   Não jogue óleo de fritura na pia; ele provoca uma espécie   
   de "infarto" no coletor de esgoto, já que entope a tubulação.  
   Com isso, o esgoto volta para dentro de casa;

   Lugar de lixo é no lixo. Não jogue embalagens, roupas  
   íntimas, preservativos, cabelos ou absorventes na privada.

A água de chuva que escorre pelo telhado, 
pela calha e pelos ralos tem que seguir para 
os bueiros nas ruas, onde estão as galerias 
pluviais. Ela será naturalmente levada
para os rios e córregos. Já o esgoto
do banheiro, lavanderia, cozinha 
e lavabo vai para a rede coletora,
embaixo da terra, e depois para
a estação de tratamento.

Quando os ralos e calhas de uma 
casa estão ligados à rede coletora
de esgoto, a tubulação não
dá conta do recado. Principalmente 
no verão, quando o volume de chuvas é
muito grande.

As consequências são ruins:
-  a rede coletora de esgoto entope;
-  o esgoto volta pelos ralos e invade a casa ou prédio;
-  a parte baixa do imóvel alaga;
-  surgem o mau cheiro e a sujeira, aumentando o risco de  doenças;
-  as tubulações podem romper, dentro de casa ou na rua.

Sempre separados:  água de chuva e esgoto

Procure a Sabesp sempre que houver algum vazamento de esgoto ou mau cheiro em casa ou na rua. 

Caixa de Inspeção

Rede de 
Esgoto

Galeria de Águas 
Pluviais

Bueiro

Calha


