
 

A AgdA - Águas Públicas do Alentejo, empresa responsável pela exploração e gestão 
dos serviços de água relativos ao Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do 
Alentejo (SPIAAlentejo), tem por missão garantir o tratamento adequado das águas 
residuais, atividade essencial à preservação dos recursos hídricos e do ambiente. 

No cumprimento da sua missão, a AgdA - Águas Públicas do Alentejo enfrenta inúmeros 
desafios, entre os quais os entupimentos que ocorrem no transporte dessas águas 
residuais até às ETAR, devido à afluência de quantidades significativas de resíduos sólidos. 

A presença deste tipo de resíduos no esgoto doméstico, como sejam toalhitas, fraldas, 
cotonetes, cabelos, sopa ou óleo, além de contribuir para a degradação das 
infraestruturas, dificulta os próprios processos de tratamento de águas residuais, que são 
essenciais para garantir uma devolução ambientalmente correta dos efluentes. 

Colabore connosco! 
Não deite no cano lixo que pode entupir a rede de esgotos. Ao proteger a rede de 
esgotos da sua casa, está também a proteger a Água e o Ambiente!
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NÃO DEITE RESTOS DE SOPA E ÓLEOS PELO CANO

As gorduras não se dissolvem e são muito difíceis de eliminar porque ficam coladas 
aos canos, provocando a sua deteriorização e originando maus cheiros. Restos de 
sopa, óleo e azeite devem ser acondicionados em recipientes vazios, bem fechados 
e depositados nos pontos de recolha adequados ou deitados no caixote do lixo.

NÃO DEITE MEDICAMENTOS NA SANITA

Os medicamentos contêm compostos que se libertam na água pelo que, ao 
serem deitados na sanita, vão dificultar os processos de tratamento das águas 
residuais, podendo mesmo comprometer a qualidade do efluente tratado. Os 
medicamentos de que já não precisa devem ser entregues numa farmácia.

COLOQUE TOALHITAS, FRALDAS, COMPRESSAS, 
COTONETES, CABELOS E PRESERVATIVOS NO LIXO

Deitar na sanita este tipo de resíduos pode gerar, por acumulação, graves 
entupimentos no esgoto. Os resíduos mais pequenos, como os cabelos e 
cotonetes, não conseguem ser tratados nas Estações de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR), podendo comprometer a qualidade do efluente tratado e as 
linhas de água.
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Não deite No cano lixo que pode entupir 
a rede de esgotos. Assim está também 
a proteger a Água e o Ambiente.
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