


Apoiar e capacitar as entidades gestoras de sistemas de recolha e tratamento de 
águas residuais na implementação de um programa de gestão de caudais 
indevidos (GCI), na perspetiva de melhorar a eficiência e operacionalidade do 
sistema sob sua gestão, garantindo que os recursos disponíveis são utilizados de 
modo otimizado para a prestação de um serviço de boa qualidade.

Gestão de Caudais Indevidos

O compromisso

Gestão de Caudais Indevidos

A implementação de um programa de GCI baseia-se na adoção de abordagens 
consolidadas na AQUAPOR|LUSÁGUA e em ferramentas de análise desenvolvidas 
para o efeito, que possibilitam a quantificação de caudais excedentários, a 
definição de uma estratégia de atuação e a implementação de medidas 
conducentes à minimização dos mesmos.

A GCI é suportada numa metodologia de controlo, medição e monitorização das 
condições de funcionamento dos sistemas, garantindo-se a identificação da 
origem dos caudais indevidos, dos pontos críticos do sistema e um diagnóstico do 
seu funcionamento, tendo em vista o planeamento e realização das ações que 
conduzirão à resolução das anomalias identificadas.

A LUSÁGUA propõe aos seus clientes uma abordagem diferenciadora e integrada 
de gestão de caudais indevidos, focada numa metodologia robusta de 
quantificação e resolução de anomalias, adaptada às necessidades de cada 
cliente.



Benefícios para os nossos clientes

Redução dos custos de tratamento e/ou de entrega de efluentes a outras 
entidades;
Redução dos custos de operação e de manutenção das infraestruturas;
Redução de caudais de água não residual afluentes às redes públicas e instalações;
Otimização da capacidade instalada das redes, estações elevatórias e ETAR;
Controlo de caudais pluviais e minimização da ocorrência de inundações urbanas;
Melhoria do serviço prestado a clientes;
Minimização dos impactes no meio recetor.

A nossa abordagem ao problema
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