
PARA A SABESP, ATENDIMENTO AO CLIENTE É PRIORIDADE

WWW.SABESP.COM.BR

A SABESP DISPONIBILIZA AOS SEUS CLIENTES VÁRIOS CANAIS DE RELACIONAMENTO NAS ÁREAS ATENDIDAS
NA CAPITAL, REGIÃO METROPOLITANA, INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROPORCIONANDO MAIS
COMODIDADE PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA. SÃO SISTEMAS QUE TIRAM DÚVIDAS, FORNECEM INFORMAÇÕES
INDIVIDUAIS E ATENDEM CHAMADOS ESPECÍFICOS DE REPAROS E ORIENTAÇÕES.

CONHEÇA CADA UM DELES E VEJA COMO A SABESP ESTÁ SEMPRE PERTO DE VOCÊ.

Região Metropolitana de São Paulo: 0800 011 9911 | Interior e Litoral: 0800 055 0195
Atendimento para pessoas com deficiência auditiva e de fala: 
Região Metropolitana de São Paulo: 0800 777 3700 | Interior e Litoral: 0800 016 0195
Serviços Emergenciais (24h por dia): 195

Na agência virtual da Sabesp você pode solicitar 2ª via de conta, parcelamento de
contas, conserto de vazamentos, consultar histórico de seu consumo e informações
para efetuar pagamentos. 

Com o aplicativo Sabesp Mobile você pode solicitar 2ª via de conta, consultar débitos, 
parcelar e reparcelar contas, ver o histórico de consumo, pedir nova ligação de água 
ou de esgoto, informar sobre vazamentos ou sobre falta de água e consultar informações 
a respeito de débito automático ou dos canais de atendimento.

Pelo atendimento online você pode conversar com nossos atendentes
e tirar suas dúvidas sobre os serviços.

ATENDIMENTO
TELEFÔNICO

AGÊNCIA
VIRTUAL

SABESP
MOBILE

ATENDIMENTO
ONLINE

aviso DE VAZAMENTOS
e falta d’água

HISTóRICO DE consumo

2ª VIA e parcelamento
DE CONTAS 

VALORIZAR A ÁGUA E SOMAR ESFORÇOS É A MELHOR MANEIRA DE CUIDAR BEM

ÁguA
Cuide bem desse bem,

porque cada gota
vale muito.

água não nasce Da torneira
Ela percorre um longo caminho desde que
é coletada e tratada para chegar a sua casa
própria para o consumo.
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Quem é a Sabesp
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp  

é uma empresa de economia mista, de capital aberto, que tem como principal 
acionista o Governo do Estado de São Paulo, sendo que sua sede está situada 
na Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – São Paulo, telefone (11) 3388-8000.  
É representada legalmente pelo seu diretor-presidente, Benedito Braga.

Como parte das exigências do Novo Mercado Bovespa, desde abril de 2002, deu 
indicações positivas de transparência, compromisso e respeito aos acionistas. 
Tanto que entrou para o seleto grupo de empresas brasileiras a ter ações na 
Bolsa de Valores de Nova Iorque – Nyse, sendo inserida, definitivamente, no 
mercado acionário internacional.

Responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de 
esgotos de mais de 360 municípios do Estado, a Sabesp é, atualmente, uma das mais 
significativas companhias do mercado de saneamento de todo o mundo.

As etapas dos sistemas de captação, tratamento, armazenamento e distribuição 
são monitoradas para que a água fornecida atenda e supere os padrões mundiais 
estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde – OMS.

Os clientes da Sabesp podem obter informações sobre a qualidade da água 
por meio dos seguintes canais de atendimento: site www.sabesp.com.br; 
agências de atendimento (veja o endereço mais próximo de sua casa na 
conta mensal); ou ainda, pelos telefones – São Paulo e Região Metropolitana 
de São Paulo: 195 (Serviço de Emergência) ou 0800-0119911 e no Interior  
e Litoral: 0800-0550195.

A Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia é a responsável pela vigilância 
da qualidade da água em seu município e está situada na rua Salvador 
Lombardi Neto, 66 – Bairro Nova Paulínia – telefone (19) 3833-4844.

Informação: um direito do consumidor
Este relatório anual atende às seguintes legislações:
Decreto Presidencial 5.440/05, que dispõe sobre a divulgação das informações 

sobre a qualidade da água distribuída para consumo humano.
Lei 8.078/90, que dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 

conforme:
Artigo 6° – São direitos básicos do consumidor:

III – A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, 
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Artigo 31º – A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas; e em língua 
portuguesa; sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, 
preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como 
sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores.

Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/17 do Ministério da Saúde – dentre as 
obrigações dos responsáveis pela operação do sistema de abastecimento de água, 
destacam-se as seguintes ações:

• Gestão dos recursos hídricos e proteção dos mananciais;
• Avaliação sistemática dos sistemas de abastecimento de água;
• Monitoramento da qualidade da água;
• Manutenção de registros e fornecimento de informações periódicas às 

autoridades de saúde pública a respeito da qualidade da água.

Situação dos Mananciais
O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, é responsável por fiscalizar e estabelecer leis e programas para a 
proteção dos mananciais. De acordo com a legislação brasileira, a gestão dos 
mananciais deve ser compartilhada entre o Estado, municípios e sociedade civil, 
nos comitês de bacia. Portanto, todos são corresponsáveis pela busca de soluções 
para o problema das águas.

A Lei Estadual 9.866/97, de proteção dos mananciais, estabelece mecanismos 
de proteção e conservação ambiental para os mananciais do Estado de São 
Paulo, para garantir a disponibilidade da água em quantidade suficiente para o 
abastecimento de sua população.

A Resolução Conama 357/05 e o Decreto Estadual 8.468/76 estabelecem os usos 
indicados para os mananciais em função de sua qualidade. Além disso, fixam 
limites para lançamentos de esgotos e efluentes industriais nos corpos de água, 
sendo a responsabilidade pela fiscalização atribuída à Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental – Cetesb. 

A água é a principal matéria-prima da Sabesp, e, por esse motivo, diversas 
parcerias e ações voltadas à preservação, conservação e recuperação de áreas de 
mananciais são desenvolvidas. Destacam-se o intenso monitoramento da qualidade 
dos mananciais, projetos de despoluição de bacias, além de várias iniciativas de 
educação ambiental. Embora a Sabesp não possua poder legal para fiscalizar ou punir 
ações de degradação dos mananciais, todas as suas atividades são orientadas para a 
sustentabilidade ambiental dessas áreas.

Os mananciais que abastecem este município estão situados na bacia 
hidrográfica do Piracicaba/Capivari/Jundiaí. A ocupação da bacia é 6% 
urbana; 40,4% agrícola; 39,1% pastagem; 11,9% mata; 2,6 % outras (solo 
exposto, água,etc). Os mananciais estão em boas condições e não contém 
fontes significativas de poluição.

Entendendo o processo de tratamento da água
Dependendo das condições da água captada, o tratamento pode incluir diversas 

etapas, conforme representado no esquema abaixo.

A água de rios ou represas (1 – Represa) é captada e bombeada (2 – Captação 
e bombeamento) para as Estações de Tratamento de Água. Assim que chega, 
recebe cloro, para facilitar a retirada de matéria orgânica e metais, e cal ou 
soda (3 – Cloração e alcalinização), para ajustar o pH aos valores exigidos 
para as fases seguintes. Então é adicionado sulfato de alumínio, cloreto 
férrico ou outro coagulante (4 – Coagulação e floculação), seguido de uma 
agitação violenta da água para provocar a desestabilização elétrica das 
partículas de sujeira, facilitando sua agregação e remoção. Como os flocos 
de sujeira são mais pesados do que a água, eles caem e se depositam no 
fundo (5 – Decantação). Depois, a água passa por várias camadas filtrantes 
(6 – Filtração) em que são retidos os flocos menores, que não ficaram 
na decantação. Ela fica, então, livre das impurezas. Estas três etapas 
(floculação, decantação e filtração) recebem o nome de clarificação. Todas 
as partículas de impurezas são removidas, deixando a água límpida, mas 
ainda não está pronta. Para garantir a qualidade da água, após a clarificação 
é feita a desinfecção com cloro, usado para destruição de microorganismos 
presentes na água. Em uma etapa adicional, também é adicionado flúor  
(7 – Cloração e fluoretação), que tem a função de colaborar para redução 
da incidência da cárie dentária. Em seguida, a água tratada é armazenada 
inicialmente em reservatórios de distribuição e depois em reservatórios 
de bairros, espalhados em regiões estratégicas (8 – Reservatório). Dali, vai 
para as tubulações maiores, as adutoras (9 – Distribuição), e depois para 
as redes de distribuição (10 – Redes). Por meio delas, a água chega aos 
domicílios (11 – Cidade), onde geralmente é armazenada em caixas d’água. 
A responsabilidade da Sabesp é entregar água até a entrada da residência, 
onde estão o cavalete e o hidrômetro. A partir daí, o cliente deve cuidar das 
instalações internas e da limpeza e conservação do reservatório.

Controle da qualidade da água 
A Sabesp controla a qualidade da água em todo o sistema de abastecimento, 

desde os mananciais até o cavalete de seu imóvel, por meio de coletas sistemáticas 
de amostras e realização de ensaios laboratoriais, em atendimento ao Anexo XX 
da Portaria de Consolidação 05/17 do Ministério da Saúde. Para isso, possui 16 
laboratórios de controle sanitários com várias análises acreditadas pela ISO 17.025.

A seguir, são apresentadas as análises realizadas no ano de 2018 em cada 
sistema de abastecimento de seu município. A ocorrência de resultados fora dos 
padrões não necessariamente representa risco à saúde, pois indicam a situação 
em um dado momento de um local específico. Pequenas variações podem ocorrer 
no processo de tratamento e distribuição de água sem que sua qualidade se torne 
inadequada ao consumo humano. É importante saber que em todos os casos 
anômalos, ações corretivas imediatas são tomadas seguidas de novas análises 
para constatação da regularização da situação. 

Esquema do processo de tratamento da água
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A Sabesp solicita que os síndicos e as administradoras dos condomínios divulguem este relatório a todos os condôminos.

Para mais informações acesse: www.sabesp.com.br
ou ligue para: 195 ou 0800 011 9911 (capital) e 0800 055 0195 (interior/litoral)

Padrões de potabilidade
Os parâmetros básicos monitorados com maior frequência estão apresentados 
abaixo, com os respectivos padrões e significados:

Parâmetros Padrões Significado dos Parâmetros

Cor Máximo 15 U.C. Característica que mede o grau de coloração da água

Turbidez Máximo 5 N.T.U. Característica que reflete o grau de transparência da água

Cloro Mínimo 0,2 mg/L 
Máximo 5,0 mg/L

Indica a quantidade de cloro, na rede de distribuição, adicionado  
no processo de desinfecção da água

Coliforme 
Total

Ausência em 95% 
das amostras Indica presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde

E. Coli Ausência em 100% 
das amostras Indica a possibilidade de presença de organismos causadores de doenças

Recomendações para evitar riscos à saúde
• Lave a caixa de água a cada seis meses, mantendo-a sempre tampada. Procure 

instruções para uma limpeza efetiva nas agências ou site da Sabesp;
• Mantenha os filtros de vela, carvão ativado, ozônio ou outros modelos 

sempre limpos, para evitar que contaminem a água. Para fazer a limpeza, siga as 
instruções do fabricante;

• Informe seu dentista que a água já contém flúor, pois a aplicação de flúor a 
mais pode provocar problemas nos dentes (fluorose).

Resumo anual da qualidade da água distribuída:
Consulte em sua conta qual Sistema abastece seu imóvel

Sistema de abastecimento: ETA Paulinia
Localização: R. Saturnino De Brito, 211 – João Aranha – Paulínia
Processo de tratamento: ETA Convencional (Captação, Floculação, Decantação, Filtração, Cloração e 
Fluoretação)
Manancial: Rio Jaguari
Local(is) abastecido(s): Sede do Município

PARÂMETROS
Turbidez Cor Cloro Coliformes

E= 78 19 78 78
MÊS R C R C R C R C-Totais E.coli
Jan 80 78 20 20 80 80 80 80 80
Fev 80 80 19 19 80 80 80 80 80

Mar 80 80 21 21 79 79 80 80 80
Abr 78 77 20 20 78 78 78 78 78
Mai 79 79 20 20 79 79 79 79 79
Jun 80 80 25 25 80 80 80 80 80
Jul 80 80 21 21 80 77 80 80 80

Ago 83 83 22 22 83 82 82 82 82
Set 81 81 21 21 81 79 80 80 80
Out 81 81 22 22 81 73 81 78 81
Nov 81 81 20 20 81 80 81 81 81
Dez 80 80 24 24 80 79 80 80 80

Legenda: E = n.º mínimo de amostas Exigidas; R = nº de amostras Realizadas; C = nº de amostras em Conformidade  
com o Padrão do anexo XX da Portaria a Portaria de Consolidação 5/17 do Ministério da Saúde
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