
Região Metropolitana de São Paulo
195 - Serviços de Emergência
Ligação gratuita, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

0800 0119 911 - Central de Atendimento
Informações e outros serviços, ligação gratuita.
De 2a a 6a feira, das 7h às 21h; sábado, das 8h às 17h; 
domingo, das 10h às 16h.

Interior e Litoral do Estado de São Paulo
195 Serviços de Emergência
Ligação gratuita, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

0800 0550 195 - Central de Atendimento  
Informações e outros serviços, ligação gratuita.
De 2a a 6a feira, das 7h às 21 h; sábado, das 8h às 17h; 
domingo, das 10h às 16h.

Agência Virtual
Acesse www.sabesp.com.br, clique em Agência Virtual para 
encontrar informações, serviços, telefones e endereços de 
nossos canais de atendimento.

Agências de Atendimento
Veja no rodapé da sua conta de água e esgotos o endereço 
e o horário de atendimento da agência mais próxima.

Poupatempo
São Paulo 
De 2a a 6a feira, das 7h às 19h; sábado, das 7h às 13h.
. Sé: Rua do Carmo, s/no

. Itaquera: Av. do Contorno, 60

. Santo Amaro: Rua Amador Bueno, 256

. São Bernardo do Campo
  De 2a a 6a feira, das 7h às 19h; sábado, das 7h às 13h.
  Rua Nicolau Filizola, 100

. Osasco
  De 2a a 6a feira, das 8h às 18h; sábado, das 8h às 14h.
  Rua Hilário Pereira de Souza, 664

Litoral e Interior
. Santos
  De 2a a 6a feira, das 9h às 18h; sábado, das 9h às 14h. 
  Rua João Pessoa, 246
  
. São José dos Campos
  De 2a a 6a feira, das 10h às 20h; sábado, das 9h às 15h.
  Av. São João, 2.200 - Shopping Colinas

Canais de atendimento 
sabesp

Economizar água é esbanjar inteligência.
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•  Uma torneira gotejando chega a desperdiçar  
46 litros de água por dia, o que representa 
1.380 litros por mês;

•  Um filete de mais ou menos dois milímetros 
desperdiça 4.140 litros de água por mês;

•  Um filete de quatro milímetros, 13.260  
litros de água por mês;

•  Um furo de dois milímetros no  
encanamento, para uma pressão de 
15 m de coluna de água, desperdiça, 
aproximadamente, 3.200 litros por dia.

Se corrigir todos esses maus hábitos no 
seu dia a dia, além de contribuir para a 
manutenção do nível das represas você 
economizará em sua conta, no final do mês. 
Coloque em prática essas dicas simples.  
Você e o meio ambiente sairão lucrando.

CUidado Com 
VaZamentos

Uso raCional da ÁgUa.
adote esta ideia.

www.sabesp.com.br



Neste folheto, vamos fornecer algumas dicas de 
como utilizar a água sem desperdiçar. Seguindo-as, 
você vai ajudar a melhorar o nível de nossas represas 
e economizar na sua conta. É muito fácil, veja:

•  Não utilize a bacia sanitária como lixeira, 
jogando papel higiênico, cigarro, etc.  
Consome-se de 6 a 10 litros de água, ao acionar 
a válvula de descarga por seis segundos.

•  Encha a pia com água 
e detergente até a 
metade e coloque 
a louça. Deixe-a de 
molho por uns minutos 
e ensaboe. Repita o 
processo e enxágue.

•  Deixe a roupa acumular e 
lave tudo de uma só vez.

•  No tanque, feche a torneira 
enquanto ensaboa e esfrega 
a roupa.

•  Utilize a máquina de lavar 
somente quando estiver 
na capacidade total. Uma 
lavadora de cinco quilos 
consome 135 litros de  
água a cada uso.

•  Só ligue a máquina de lavar louça quando estiver 
com capacidade total.

•  Limpe bem os restos 
de comida de pratos 
e panelas, antes de 
lavá-los, jogando os 
restos no lixo. 

•  Mantenha a torneira fechada, 
enquanto escova os 
dentes. Você economizará 
de 12 litros em casa a 
80 litros de água em 
apartamento.

•  Não tome  
banhos demorados.

•  Descarga consome 
muita água.  
Não use à toa.

•  Não lave o carro 
com mangueira.  
Use balde  
e um pano.

no Jardim, no QUintal
e na CalÇada

•  Usar a mangueira 
como “vassoura” 
durante 15 
minutos pode 
desperdiçar cerca 
de 280 litros de 
água.

•  Regue as plantas pela manhã ou à noite, para 
evitar o desperdício causado pela evaporação.

•  Não use a mangueira para limpar a calçada 
e sim uma vassoura.

no banheiro

na CoZinha

na laVanderia


