O Departamento Municipal de Água e Esgotos é a
autarquia responsável pelo tratamento da água
vinda do Lago Guaíba e pela distribuição dessa
água potável a toda a população de Porto Alegre.
Além disso, o Dmae recolhe e trata o esgoto da
cidade, para devolvê-lo limpo à natureza.
Portanto, evitar desperdícios e ligações
clandestinas são atitudes cidadãs, que trazem
benefícios aos porto-alegrenses e ao meio
ambiente.

Veja o quanto é
desperdiçado quando
as torneiras não são
bem fechadas.

Torneira pingando: Torneira em filete:
Desperdício de
Desperdício de
46 litros/dia
180 a 750 litros/dia

Torneira aberta:
Desperdício de
8.500 a 12.500
litros/dia

Torneira jorrando:
Desperdício de
25.000 a 45.000
litros/dia
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Evite banhos
demorados.
Desligue o
chuveiro para
se ensaboar.
A cada 15
minutos de
banho você
gasta aprox.
60 litros de
água.

5

Feche a torneira
enquanto escova
os dentes ou
faz a barba.
O mesmo vale
para enquanto
você estiver
lavando louça.
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Nunca coloque óleo de
cozinha na pia, e sim em uma
garrafa de plástico, feche e
entregue nos postos de
coleta de óleo autorizados
pelo DMLU. Um litro de óleo
pode contaminar
1 milhão de litros de água.

Limpe a caixa
d’água de sua
residência a
cada 6 meses.

Para lavar o
pátio ou o
carro, use
sempre o
balde ao
invés da
mangueira.

O vaso sanitário não é
lixeira. Para evitar
entupimentos, nunca jogue
papéis, plásticos, comidas,
cabelos, cotonetes, etc. no
vaso sanitário ou nas pias.
Lembre-se de colocar lixeiras
no banheiro e na cozinha!
As redes cloacais são dimensionadas apenas para o
esgoto sanitário, jamais para o esgotamento das águas
da chuva. Por isso, as tampas dos poços de visita
gravadas com as palavras “DMAE” e “Esgoto Sanitário”,
bem como as tampas das caixas adicionais nas calçadas
não devem ser abertas para o escoamento da água da
chuva. A terra, a areia e as folhas que são arrastadas na
correnteza podem provocar entupimento e danificar a
rede causando transtornos aos usuários.
Em caso de entupimento, ligue para o Dmae no fone 156.
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educa.ambiental@dmae.prefpoa.com.br

prefeitura.poa.br/dmae

/DmaePortoAlegre
@dmaepoa
@dmaepoa

