
 

 

 

CENTRO DE CONTROLE DA SUEZ MONITORA REDES DE ÁGUA E 

ESGOTO EM TEMPO REAL 

 

Entra em funcionamento o Centro Visio que, por meio de ferramentas 

digitais, oferece uma visão geral do sistema de água e esgotamento 

sanitário em oito distritos da região de Île de France, Paris. 

A SUEZ acaba de inaugurar o VISIO Paris Sena Ouest, um centro de controle de 360 graus 

capaz de, por meio de suas equipes e ferramentas digitais, monitorar em tempo real o 

abastecimento de água e o esgotamento sanitário em oito distritos da região Île de 

France, Paris. O  VISIO oferece uma visão geral do sistema de água prevenindo os 

problemas gerados pela urbanização crescente e escassez de recursos hídricos, 

permitindo o desenvolvimento de uma política de gestão sustentável da água.  

Além do monitoramento do serviço de água online, o VISIO garante uma maior 

capacidade de resposta no planejamento de intervenções no sistema, melhor 

desempenho (incluindo energia, instalações e redes), e uma partilha completa de dados 

e informação às partes interessadas.  Para Bertrand Camus, CEO SUEZ Water France, o 

VISIO ilustra a inovação ao combinar tecnologia e habilidades humanas. “O  Centro VISIO 

Paris Sena Ouest, o 11º em dois anos, oferece às autoridades locais um sistema eficaz 

de controle e apoio às decisões”. 

As tecnologias inteligentes servem para melhorar o desempenho do serviço e garantir a 

preservação dos recursos hídricos. Líder na área de medição remota e água inteligente 

na Europa, a SUEZ disponibiliza às autoridades locais tecnologias inovadoras reunidas 

dentro do VISIO.  

O centro VISIO Paris Sena Ouest integra tecnologias AQUADVANCED® redes de água e  

AQUADVANCED® saneamento. Essas soluções otimizam o desempenho de sistemas de 

água potável monitorando, em tempo real, fluxo, pressão e qualidade da água. Isso 

possibilita antecipar problemas devido a precipitações atmosféricas intensas e outros 

episódios de danos meteorológicos.  

Todos os dados coletados pelo centro de controle são processados em tempo real, 

assim as equipes VISIO podem monitorar o minuto a minuto da operação prevendo o 

impacto de eventos externos (chuvas, poluição etc.) e analisar alarmes técnicos, 

assegurando a ligação com as intervenções planejadas. 

Centro VISIO Paris Sena Ouest em números:  
50 funcionários 
Mais de 150 autoridades locais atendidas 
550 instalações de água potável e saneamento 



 

1,7 milhões de pessoas abastecidas com água potável 
1,8 milhões de pessoas ligadas ao esgotamento sanitário 
150.000 contatos de usuários/ano 
9000 km de redes  
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Sobre a SUEZ 
Estamos na era da Revolução dos Recursos. Em um mundo que enfrenta um alto 

crescimento demográfico, urbanização desenfreada e escassez de recursos naturais; 

garantir, otimizar e renovar os recursos é essencial para nosso futuro. A SUEZ presta 

serviços de tratamento de água a 58 milhões de pessoas, totalizando 882 milhões de m3 

de águas residuais reutilizadas. A SUEZ também recupera 16,9 milhões de toneladas de 

resíduos sólidos por ano, produz 3,9 milhões de toneladas de matérias-primas 

secundárias e 7 TWh de energia renovável local. Além disso, evita emissões de gases do 

efeito estufa de 9,5 MtCO2e para seus clientes. Com quase 84 mil funcionários, a SUEZ 

está presente em cinco continentes e é um dos principais atores da economia circular 

para o gerenciamento sustentável de recursos. A SUEZ gerou receita total de 15,3 bilhões 

de euros em 2016. 
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