
Águas de Cabrália certifica UROS Sense
como o serviço de monitoramento da
qualidade da água em tempo real no
município
29 de julho de 2021 - São Paulo, Brasil. Após uma rigorosa fase de testes em sua
estação de  tratamento,  a  Concessionária  Águas  de  Cabrália,  certificou  o  UROS
Sense e validou a solução como seu sistema de monitoramento de qualidade da
água,  para  garantir  o  monitoramento  em  tempo  real  do  serviço  que  oferece  à
população do município.

Ao combinar  a  tecnologia  de  Inteligência  Artificial  (IA)  com sensores  sem fio,  o
serviço UROS Sense fornece uma solução que monitora a qualidade da água em
tempo real, notificando o usuário quando ocorrerem desvios na qualidade da água.
Assim, fornece ao sistema público de Cabrália Paulista uma avaliação realista do
padrão de qualidade da água, permitindo maior segurança à concessionária e aos
consumidores finais, eliminando risco de contaminação que possa existir, através do
monitoramento em tempo real da água tratada e distribuída à população.  

Eng. Augusto Zoli,  Diretor-Presidente da Concessionária Águas de Cabrália, diz
sobre a notícia: "A qualidade da eficiência do tratamento, monitorada pelo UROS
Sense,  é  rigorosamente  verificada  24  horas  por  dia,  dando alertas  instantâneos
quando as mudanças acontecem, garantindo o cumprimento das normas de órgãos
reguladores como Anvisa, Cetesb e outras diretrizes do Ministério da Saúde."

"Por meio da solução UROS Sense, a concessionária se mantém apta e dispõem de
informações instantâneas, utilizáveis e fáceis de interpretar, obtendo uma visão em
tempo real da impressão digital eletroquímica da água produzida, tratada e distribuída,
sendo que o serviço de notificação é feito através de alertas automáticos em tempo
real,  por  e-mail,  quando  ocorrem  desvios  no  padrão  de  qualidade  estabelecido",
comenta Marcelo Guimarães, Gerente Geral da UROS para a América Latina.
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Sobre UROS Sense
O UROS Sense é uma solução de IoT turnkey composta por sensores sem fio inteligentes,
gateways e um sistema de processamento de dados alimentado por IA. Ele usa “impressões
digitais” eletroquímicas do líquido para detectar e relatar alterações na qualidade do líquido
em tempo real, enviando um alerta automático sempre que ocorre um desvio em relação ao
padrão de qualidade pré-definido. A metodologia desenvolvida por pesquisadores,
eletroquímicos, engenheiros de automação e especialistas em redes neurais, é extremamente
eficaz em sua capacidade de detectar mudanças de qualidade no líquido, antes que se tornem
visíveis.

Sobre UROS
A UROS é uma empresa global de tecnologia fundada, em Oulu, Finlândia, em 2011. A UROS
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desenvolve soluções em IoT e conectividade global para uma ampla gama de indústrias,
empresas e consumidores através de sua plataforma habilitada para eSIM. Para mais
informações, visite uros.com

Sobre Águas de Cabrália
Águas de Cabrália é a concessionária dos serviços públicos de saneamento básico de
Cabrália Paulista. Atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, bem como na gestão dos clientes desses serviços, por
intermédio de concessões e de parcerias com municípios, estados e companhias públicas.

Águas de Cabrália é uma operação, com a responsabilidade de atender a uma população
Cabraliense e o alcance de sua prestação de serviços os coloca entre os principais
operadores privados do setor de saneamento no Brasil. Para obter mais informações visite,
www.aguasdecabralia.com.br
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