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

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

WHATSAPP SABESP
Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

(11) 3388-8000

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 771 6883. Verifique se o seu município é regulado  
pela Arsesp.

A Sabesp trabalha para ajudar você, sua família e seus 
amigos a adotarem práticas sustentáveis, saudáveis e 

conscientes para melhorar a qualidade de vida para todos.

Ser um cidadão consciente é a melhor maneira para 
preservação da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade 
e do nosso planeta. Nesse sentido, inserir nas atividades do 
dia a dia alguns hábitos para evitar desperdício e economizar 

água é uma atitude que esbanja inteligência.

Se você seguir este manual, vai perceber uma grande 
diferença no bolso com relação a sua conta de água e ainda 

vai contribuir com a regularidade do abastecimento 
para você e seus vizinhos.

Saiba como economizar 
água em sua casa DICAS DE 

ECONOMIA DE ÁGUA

Feche bem a torneira.  
Uma torneira gotejando 

desperdiça 40 litros/dia. 
Já com um filete de água 
correndo, o desperdício  

é de 130 litros/dia.



Vamos conhecer algumas dicas de
como utilizar a água sem desperdício? 

É muito fácil, veja:

No banheiro

Na cozinha

Na lavanderia

No quintal ou no jardim

Ao lavar roupas no tanque, mantenha a torneira fechada 
enquanto ensaboa e esfrega a roupa, pois a cada 

15 minutos 
aberta, o gasto 

de água é  
de 270 litros 

(o dobro de um 
ciclo completo 

de lavagem 
em uma 

máquina com 
capacidade 

de 5 kg).

Use a vassoura 
para varrer a 
calçada, não a 
mangueira, pois o 
desperdício chega 
a 279 litros a 
cada 15 minutos.

Mantenha a torneira 
fechada enquanto escova 

os dentes, a economia é de 
11,5 litros (casa) e 79 litros 

(apartamento). 

Mantendo-a fechada ao 
fazer a barba, a economia é 
de 9 litros (casa) e 79 litros 

(apartamento).

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

nunca nos ralos das pias.

Tome banhos de no máximo 
5 minutos, mantendo o registro 

fechado ao se ensaboar, a 
economia é de 90 litros (casa) e 

162 litros (apartamento). 

Não utilize a bacia sanitária 
como lixeira, jogando papel 
higiênico, cigarro etc.

Não aperte a descarga mais tempo que o necessário, pois 
cada acionamento de 6 segundos gasta de 10 a 14 litros 
de água. Conserte vazamentos e mantenha a válvula 
sempre regulada.

Mantenha a torneira 
fechada ao ensaboar a 
louça, a economia é de 

97 litros (casa) e 223 litros 
(apartamento). Faça o 

mesmo quando desfolhar 
verduras e hortaliças, 

descascar frutas e 
legumes, cortar aves, 

carnes, peixes etc.

Utilize a máquina de lavar louças somente quando 
estiver na capacidade total.

Ao lavar o carro, use um balde em vez de mangueira,  
a economia é de 176 litros.

Regue as plantas com um regador ou mangueira 
com esguicho-revólver, pela manhã ou à noite, para 

evitar a evaporação; a economia é de 96 litros.


