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RESUMO 

A água de abastecimento público no Estado de São Paulo pode estar sendo 

distribuída sem a desinfecção adequada.  

Diversos trabalhos científicos têm mostrado que o tratamento convencional já 

não vem conseguindo tratar a água destinada ao consumo humano com a eficácia 

necessária, precisando de ajustes.  

Este trabalho tem como objetivo verificar, através de levantamento 

bibliográfico, as divergências apontadas na qualidade da água tratada e distribuída 

pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), na 

Região Metropolitana do Estado de São Paulo. De um lado têm-se pesquisadores e 

estudiosos alertando para um possível problema, de outro, a Empresa distribuidora 

de água tratada que rebate a ideia de contaminação hídrica.  

No meio de tudo isso, deveria estar o Estado, colocando-se a frente para 

averiguar o caso, porém mantem-se omisso. Entre todos, tem a população que 

reclama constantemente em jornais municipais e/ou estaduais, dos problemas na 

qualidade da água que recebe em suas casas e pouco se faz no sentido de 

melhorar. Dentro deste contexto, questiona-se: será que a água tratada que chega 

às torneiras dos consumidores finais no Estado de São Paulo realmente é de boa 

qualidade? Livre de quaisquer agentes patogênicos? 

INTRODUÇÃO 

Pode existir uma grande diferença entre o estado físico-químico da água de 

abastecimento público que chega aos consumidores do município de São Paulo e o 

que a empresa distribuidora informa entregar. 

Há diversos relatos de pesquisadores, universidades, vereadores, 

consumidores, jornais e mídias eletrônicas sobre supostas incongruências no 

produto final, que seria, neste caso, a água potável provinda da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (NOVAES, 2015). 

Por outro lado, a Sabesp argumenta que a água que trata e distribui, segue 

rígidos padrões de qualidade, estando dentro dos limites estabelecidos por lei, 

garantindo seu produto final (água potável) (SABESP, 2017). 

 No entanto, é a própria Sabesp que se autofiscaliza. Não se vê por parte do 

Estado, uma fiscalização efetiva junto à empresa fornecedora de água de 

abastecimento público, e os consumidores convivem com o medo e a falta de 

confiança na água potável que utilizam (MAYARA, 2015). 



 

OBJETIVOS 

Dentro deste contexto, o presente trabalho tem por objetivo verificar as 

possíveis divergências que são apontadas sobre a qualidade da água tratada e 

distribuída pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP) na região Metropolitana de São Paulo. 

METODOLOGIA 

Este trabalho dialoga de forma qualitativa a questão da qualidade da água de 

abastecimento público ofertada na Região Metropolitana de São Paulo pela Sabesp, 

através de levantamento bibliográfico (BOCCATO, 2006) realizado em sites da 

internet, tais como o da Sabesp, de Órgãos governamentais, em periódicos e artigos 

científicos, artigos e relatos jornalísticos, pareceres técnicos, dentre outras fontes, 

priorizando o período entre 2014 e 2015.   

DESENVOLVIMENTO 

A água tratada, sendo um elemento essencial à manutenção da vida, deveria 

passar por um rigoroso controle de qualidade. Mas diversos setores da sociedade 

questionam se isto realmente vem acontecendo. As variações na qualidade da água 

não está objetivamente associada a aspectos estéticos, podendo mesmo límpida, 

conter diversos microorganismos patogênicos e substâncias tóxicas (NOVAES, 

2015). A Sabesp, afirma que seu produto é confiável, encontrando-se dentro dos 

padrões legais (SABESP, 2017), já a sociedade consumidora de sua água reclama a 

órgãos competentes, indo aos poucos perdendo a confiança na marca (MAYARA, 

2015).  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Resultados até o momento apontam para possíveis contaminações hídricas 

por metais pesados (MAYARA, 2015), barro, esgoto, hormônios, medicamentos 

diversos, encontrados na água tratada e distribuída pela Sabesp para consumo 

humano(NOVAES, 2015). São Pesquisadores, que através de artigos científicos 

trazem a público seus resultados, Vereadores de cidades afetadas que protocolam 

manifestos, o consumidor final, que leva a público através de jornais e mídias 

eletrônicas diversos casos sobre problemas na água potável distribuída pela 

empresa SABESP no Estado de São Paulo. A empresa distribuidora se defende, 

manifestando-se contrária a maioria dos casos, com laudos próprios, alegando 

distribuir água dentro dos padrões de potabilidade exigido por lei  (SABESP, 2017). 



Onde a Sabesp não consegue se defender, vêm os consumidores, alegando 

que ela pouco faz por eles, se limitando somente em sanar o problema em seu 

próprio sistema, deixando-os (consumidores), com toda carga hídrica contaminada 

em suas residências, necessitando por conta própria descartar todo o produto (água 

contaminada), fazer limpeza de caixas d’água e tubulações, arcando com todo ônus 

no final. 
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