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Respostas para todo o ciclo da água
Dos serviços públicos de saneamento e abastecimento
de água até à indústria, sem esquecer o setor agrícola
ou os edifícios comerciais, a Xylem proporciona o
conjunto de soluções e produtos mais heterogéneo
A Xylem Water Solutions
corresponde a uma multinacional de origem norte-americana
“ligada 100% ao setor da água”.
Contando, à escala global, com
uma equipa de mais de 12 mil
colaboradores e presença em
mais de 140 países, esta é uma
empresa assente num único,
embora ambicioso, compromisso: proporcionar as soluções
mais eficientes e inovadoras do
mercado, por forma a satisfazer
as necessidades de qualquer
cliente, através de uma resposta
ecológica e sustentável.
Enquanto proprietária de
uma série de marcas amplamente reconhecidas no panorama internacional – tal como é
o caso da Flygt, da Lowara, da
Wedeco ou da Leopold, entre
muitas outras –, já há várias
décadas que o compromisso de
qualidade da Xylem se encontra
devidamente cimentado. Mas,
se a ligação a um vasto leque
de nomes de confiança corresponde um fator de diferenciação,
importa salientar, por outro lado,
a incomparável heterogeneidade de serviços que permite à
empresa proporcionar resposta
para a totalidade do ciclo da
água.
O porta-voz da Xylem Portugal, Nuno Pinho, propõe uma

visita guiada a este mesmo círculo, enumerando algumas das
soluções aqui desenvolvidas.
As eletrobombas submersíveis
da Flygt permitem, a título de
exemplo, a captação de água
para as estações de tratamento.
Neste contexto, as soluções de
desinfeção por raios ultravioleta
ou os sistemas de ozono (Wedeco) asseguram a devida purificação da água num processo
em que se incluem, de resto, os
sistemas de filtração (Leopold).
Posteriormente, as bombas (Lowara) pressurizam a água nas
redes de distribuição, tendo em
vista o consumo humano, o uso
industrial ou a irrigação.
Mas o âmbito de atividade
da empresa extravasa o transporte e tratamento de águas e
águas residuais. Posto isto, e
paralelamente à sua presença
no mercado dos commercial building services, a Xylem dedica-se
ainda ao controlo analítico de
água (através de marcas como a
WTW ou a Royce Technologies)
e aos sistemas de contagem
inteligente (Sensus). Sublinhando que a sustentabilidade e a
inovação constituem verdadeiras
pedras basilares do modus operandi da empresa, Nuno Pinho
constata como estes mesmos
valores estão cada vez mais

consolidados também entre
os diversos clientes nacionais,
já devidamente sensibilizados
para a importância de aproveitar ao máximo um recurso tão
precioso.
Nesse âmbito, um evento
como a Porto Water Innovation
Week – cuja presença a Xylem
confirmou em primeira hora –
não poderia ter chegado em
melhor altura, funcionando como
o veículo perfeito para a divulgação – junto de parceiros, clientes
e demais players no mercado
– das mais recentes inovações
tecnológicas, possibilitando uma
saudável troca de experiências
e ideias no que corresponde a
outra das grandes missões da
empresa: nunca cessar de procurar as mais arrojadas soluções
em torno da água.

