
Atendimento Sabesp
APLICATIVO SABESP

Baixe gratuitamente o aplicativo Sabesp e tenha o atendimento 
em suas mãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Disponível 

para os sistemas Android e iOS.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

Agência virtual: www.sabesp.com.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO
195 – Serviços de emergência, 24h por dia, todos os dias.

0800 055 0195 – Central de atendimento e

0800 016 0195 – Para pessoas com deficiência auditiva e de fala:

- Serviços Comerciais: de 2ª a 6ª feira das 7h às 21h e sábado das 
7h às 16h.

- Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO
Na conta, consta o endereço da agência de atendimento do seu 
imóvel. A relação completa dos endereços das agências de atendi-
mento da Sabesp está disponível em nossa Agência Virtual.

OUVIDORIA SABESP 
0800 055 0565 – Se não ficar satisfeito com a solução apresentada 
no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ARSESP
Para municípios regulados pela Arsesp, após 10 dias do contato 
com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido,  
com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue 
Arsesp 0800-7716883. Verifique se o seu município é regulado 
pela Arsesp.
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ATUALIZE SEU 
CADASTRO



Atualize as informações do seu 
cadastro junto à Sabesp e facilite a 

sua comunicação com a empresa.

Com o cadastro atualizado você terá:

Mais agilidade no atendimento e em solicitações 
de serviços;

Acesso às informações com rapidez e segurança;

Informativos sobre manutenções programadas 
para a sua região;

Seu nome na conta.

COMO FAZER?

Pelo chat, de segunda a sexta-feira das 7h às 21h e 
sábado das 7h às 16h.
https://sabesp-chat.sabesp.com.br/

De segunda a sexta-feira das 7h às 21h e sábado 
das 7h às 16h.

0800 055 0195 - Serviços Comerciais

0800 016 0195 - Para pessoas com deficiência 
auditiva ou de fala

Verifique o endereço em sua conta de água.

Internet

Telefone

Agência de atendimento

RG ou documento equivalente com foto e CPF.

RG ou documento equivalente com foto do responsável 
legal e cartão do CNPJ.

- Conta de serviços de água e/ou esgoto
- Endereço completo (rua, número, bairro, cidade e CEP)
- RGI (número está na sua conta de água)

Pessoa física

Pessoa jurídica

Apresente uma das opções abaixo:

QUAIS OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS?

Ter o cadastro atualizado é um dever do 
cliente previsto no Contrato de Adesão aos 

Serviços da Sabesp cláusula 5.1.5.

Saiba mais sobre a atualização 
cadastral acessando o QR Code:


