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SOBRE NÓS

SimpliEsgoto Unipessoal, Lda.     NIF: 508 101 506

• Constituída por uma equipa sólida e com vasta experiência,

a SimpliEsgoto é especialista em desentupimentos e

limpeza de todo o tipo de canos, condutas, tubagens,

esgotos, equipamentos de saneamento de águas residuais,

nomeadamente fossas sépticas, separador de gorduras,

separadores de hidrocarbonetos e todo o tipo de tanques

de águas residuais, urbanos e industriais.

• Serviços que disponibiliza em todo o país.
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Fundada em 1991, a SimpliEsgoto continua orgulhosamente 

a ser um negócio de família, regendo-se por valores 

intrínsecos de confiança e zelo pela satisfação dos clientes!

https://www.facebook.com/simpliesgoto.desentupimentos
https://www.instagram.com/simpliesgoto/
https://www.youtube.com/watch?v=GW042mScUEM&t=1s
https://www.linkedin.com/company/simpliesgoto-desentupimento-e-limpeza-de-fossas-unipessoal-lda/


DESENTUPIMENTOS
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As nossas intervenções são caracterizadas por 

um diagnóstico detalhado que nos permite 

avaliar cada situação em particular e definir 

qual o método mais adequado para a 

resolução do problema.

Sistema de Hidrojacto Sistema de Molas
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Sistema de Molas

Conjunto de molas flexíveis que 

destroem os resíduos sólidos por 

trituração e raspam as paredes interiores 

do tubo sem as danificarem. É um 

sistema menos potente que o hidrojacto, 

mas que resulta em maior parte das 

situações.

Sistema de Hidrojacto

Jactos de água a alta pressão que, de 

forma natural, sem qualquer material 

corrosivo, destroem os obstáculos e 

levam ao bom escoamento das tubagens 

e canalizações sem as danificar.
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A captura de imagens das canalizações ou rede 

de esgotos permite diagnosticar corretamente 

os problemas e avaliar a melhor solução.

A SimpliEsgoto tem à disposição a inspeção com 

sistema convencional e robotizado, indicada 

conforme o diâmetro das tubagens.
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INSPEÇÃO DE VÍDEO

Permite obter uma imagem clara da causa do problema que afeta as 

canalizações. Aliada às soluções de desobstrução e reabilitação de condutas, 

temos a solução ideal para o seu problema, de forma não destrutiva, e na 

maior parte das vezes sem necessidade de obras.
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REABILITAÇÃO INTERIOR
DE TUBAGENS 
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O sistema de curado LED consiste na aplicação de um 

revestimento interior das tubagens constituído por mangas 

impregnadas com resinas especiais, com a finalidade de reabilitar 

tubagens de materiais distintos e dentro dos diâmetros indicados.

Este sistema permite a reparação das tubagens sem necessidade 

de qualquer obra, sendo aplicada uma manga interior com um 

tempo de espera de cura bastante reduzido.
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SEPARADOR DE GORDURAS
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É obrigatório em estabelecimentos como hotéis, 

restaurantes, cantinas ou unidades de processamento 

alimentar efetuarem a limpeza e manutenção dos 

separadores de gorduras.

A SimpliEsgoto disponibiliza um serviço de elevada 

qualidade, com recurso a técnicos experientes e 

equipamentos especializados.

Cumprimos todas as regras de higiene, proteção e 

segurança que lhe permitem manter os padrões legais 

exigidos. 
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SEPARADOR DE
HIDROCARBONETOS
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Equipamentos obrigatórios nas 

oficinas de mecânica automóvel, 

estações de serviço e lavagens 

automóveis, para os quais a 

SimpliEsgoto oferece uma solução 

de manutenção de alta qualidade, 

com recursos a técnicos 

experientes e equipamentos 

especializados, garantindo uma 

vez mais o cumprimento dos 

padrões legais exigidos.

Temos capacidade para efetuar serviços de limpeza 

de separadores de hidrocarbonetos em parques de 

estacionamento subterrâneos e outros locais de 

difícil acesso. 
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ANTES DEPOIS
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LIMPEZAS INDUSTRIAIS
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Limpezas de manutenção industrial diversas, nomeadamente 

a limpeza de tanques de armazenagem, limpeza de tanques 

de ETAR, entre outros.

Atuamos em caso de derrames de líquidos, necessidade de 

limpeza de pavimentos e temos equipamentos para trasfega 

de produtos diversos.

Fazemos a avaliação técnica prévia para uma solução à 

medida do cliente.
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GESTÃO DE RESÍDUOS
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A SimpliEsgoto possui licenciamento para a gestão de resíduos de 

gorduras alimentares, resíduos de hidrocarbonetos, resíduos de 

lamas de fossas sépticas e limpeza de saneamento. 

Paralelamente, damos solução para a gestão de outros resíduos, 

sob consulta.

Destinatário final para resíduos de mistura de óleos e gorduras 

alimentares, lamas do tratamento de águas residuais urbanas, 

resíduos de lamas de fossas sépticas e resíduos da limpeza de 

esgotos, com o Título Único Ambiental TUA20191204000435.
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DESINFEÇÕES
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Neste que é um momento difícil para todos, estamos a voltar, aos poucos, à 

normalidade. Ainda assim, falamos de uma normalidade com cuidados e muitas 

precauções. 

Em virtude dos atuais constrangimentos e necessidade de cuidados de higiene, 

a Direção Geral de Saúde (DGS) recomenda que “Na limpeza e desinfeção das 

superfícies de áreas comuns deve utilizar uma a solução de lixívia (hipoclorito 

de sódio) com concentração original de 5% ou mais de cloro livre”. 

Nesse sentido, a SimpliEsgoto disponibiliza um serviço de limpeza e desinfeção 

das superfícies das áreas comuns exteriores. A solução apresentada assenta na 

lavagem com uma solução desinfetante com base em cloro, com composições 

adequadas e eficazes, garantindo e eliminação de agentes patogénicos 

potenciais causadores de doenças.

Para nós, é essencial assegurar a segurança e um serviço com garantias de 

eficácia e qualidade. 
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SOBRE NÓS

Hotéis e Restaurantes

Construção CivilComércioCondomínios e PrédiosIndústriaOficinas automóveis 

Centros comerciais Estações de serviço Hospitais Parques de
estacionamento

A versatilidade dos nossos equipamentos e equipas técnicas 

especializadas permitem que a SimpliEsgoto se assuma como um 

parceiro preferencial para as empresas de diversos setores: 
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308 806 854

geral@simpliesgoto.pt     - www.simpliesgoto.pt

Rua Primeiro de Maio 55, 4485-010, Aveleda

Entupiu? Limpezas Industriais?
Tratamento de Resíduos?

Nós resolvemos.
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