
O QUE 
NÃO SE DEVE 
DEITAR PELO CANO



SABIA QUE?
Cerca de 97% do nosso planeta é constituído por água, mas somente 0,01% é água doce e serve para o nosso consumo? E que cerca de 30% da água que 
consumimos em nossa casa corresponde às descargas do autoclismo? E muitas dessas descargas acontecem porque utilizamos a sanita como caixote de lixo?

O CANO NÃO É CAIXOTE DE LIXO!
Não se deve usar a banca da cozinha e a sanita para deitar pelo cano todo o tipo de óleos, restos de sopa e de comida, sacos de plástico, fraldas e toalhitas, outros 
descartáveis de higiene, cabelos, medicamentos, seringas, cigarros e máscaras descartáveis. Existem muitos resíduos que, devido às suas características e 
dimensões, provocam não só graves problemas de obstrução nos sistemas de esgotos, como também durante o tratamento das respetivas águas residuais nas 
nossas ETAR. Para que isto não aconteça, a solução é simples: Não se deve usar a banca da cozinha e a sanita como caixote de lixo!

O local correto para deitar todo este tipo de resíduos é no caixote de lixo, ou no ecoponto amarelo, no caso dos sacos de plástico, ou na farmácia, no caso dos 
medicamentos e seringas, de forma a evitar entupimentos na rede pública de saneamento e problemas graves no processo de tratamento dos efluentes! 

A Águas do Norte, S.A. é a entidade gestora do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do 
Norte de Portugal, “em alta”, sendo responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público, 
e pela recolha e tratamento de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Esta concessionária assume também a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, em “baixa”, em 
resultado da celebração de uma Parceria entre o Estado Português e os seguintes oito Municípios desta região: Amarante, 
Arouca, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Fafe, Santo Tirso e Trofa.

MOVIDOS  PELA ÁGUA, 
MOVIDOS  PELO AMBIENTE

Não deite tudo por água abaixo!


