
 
 

 
 

 

 

SUEZ É PARCEIRA DE CAMARÕES NO DESAFIO DE LEVAR À ÁGUA POTÁVEL À SUA POPULAÇÃO 

Estação de tratamento de água que será construída em Yaoundé, vai abastecer três milhões de 

camaroneses da capital africana 

A SUEZ é responsável pela construção da Estação de Tratamento de Água de Yaoundé, capital da 

República os Camarões. O contrato no valor € 43 milhões inclui o bombeamento de água bruta do 

rio Sanaga, a construção da planta que vai, em 36 meses, produzir 300 mil m3 de água potável por 

dia para abastecer quase três milhões de pessoas da cidade de Yaoundé. A SUEZ também se a 

responsável pela construção das estações de bombeamento e pela transferência da água 

produzida para Yaoundé.  

Financiada pelo Eximbank da China e pelo governo camaronês, a operação faz parte de um projeto 

mais global e de desenvolvimento econômico da capital de Camarões no qual serão investidos 

mais de € 650 milhões.  

O sistema de abastecimento de Yaoundé será uma das maiores instalações de produção de água 

potável construídas pelo Grupo na África Subsaariana. A SUEZ vai fazer ainda os estudos de 

engenharia da estação de tratamento, fornecer equipamentos, supervisionar a montagem da 

planta e colocá-la em operação. Em paralelo, a SUEZ providenciará formação de profissionais 

locais para operarem a ETA no futuro. A planta incorporará tecnologias degrémont®, como 

PulsatubeTM e Aquazur® V, que garantem a qualidade perfeita da água independentemente das 

variações na qualidade e fluxo de água bruta.  

 

Marie-Ange Debon, diretora-geral da SUEZ, responsável pela Divisão Internacional, destaca o 

projeto como uma referência significativa do grupo na África: "Estamos orgulhosos dessa parceria 

estabelecida com o governo camaronês para propor a solução técnica e financeira mais adequada 

às necessidades de água potável dos habitantes de Yaoundé."  

 

Para a diretora da SUEZ, o projeto está dentro da missão do grupo de apoiar as cidades africanas 

no acesso a soluções que garantam o acesso a água potável saneamento básico à sua crescente 

população. Em Camarões, a SUEZ construiu a Estação de Tratamento de Água de Akomiada, com 

capacidade para produzir 100 mil m3 de água potável por  dia. O Grupo está presente no 

continente africano desde 1952, desde a construção da estação de tratamento de água de La 

Djoué, em Brazzaville. Já construiu mais de 500 estações de água potável e saneamento que 

atendem a maioria das capitais africanas, incluindo Nairobi, Ouagadougou Dar Es Salaaam e 

Bamako. 
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Sobre a SUEZ 

Com 90 mil colaboradores em cinco continentes, a SUEZ é líder mundial na gestão inteligente e 
sustentável dos recursos. O Grupo oferece soluções de gerenciamento de água e resíduos que 
permitem às cidades e às indústrias otimizar o gerenciamento de seus recursos e melhorar seu 
desempenho ambiental e econômico de acordo com a regulamentação vigente. Para enfrentar os 
desafios de qualidade e disponibilidade, a SUEZ está totalmente comprometida com a revolução 
dos recursos. Graças ao potencial das tecnologias digitais e das soluções inovadoras, o Grupo 
recupera 17 milhões de toneladas de resíduos por ano e produz 3,9 milhões de toneladas de 
matérias-primas secundárias, além de 7 TWh de energia local e renovável. Também preserva os 
recursos hídricos, atendendo 58 milhões de pessoas em serviços de saneamento e reutilizando 882 
milhões de m3 de águas residuais. Em 2016, a SUEZ atingiu um volume de negócios de € 15,3 
bilhões. 
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