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HIDRÔMETRO INTELIGENTE

Tecnologia de Tangará,
HidroReader obtém
1º lugar em evento nacional
Anúncio dos vencedores do III Prêmio Startup ocorreu em
evento festivo no Buffet Leila Malouf

É a segunda vez
que o HidroReader
conquista o prêmio
‘smart cities’
Assessoria Especial

O ‘HidroReader’, hidrômetro inteligente produzido pela startup homônima,
de Tangará da Serra, foi o
grande vencedor do 3º Prêmio Startup Assemae, em
feira tecnológica promovida durante o 49º Congresso
Nacional de Saneamento,
semana passada (de 06 a
10), no Centro de Eventos
do Pantanal, em Cuiabá. O
evento contou com cerca
de 1.800 inscritos, vindos
de todas as regiões do Brasil.
É a segunda vez, em menos de um ano, que o HidroReader conquista o prêmio de tecnologia ‘smart
cities’. Em setembro de
2018, a tecnologia tangaraense foi vencedora do 4º
Prêmio Connected Smart
Cities, no Centro de Convenções Frei Caneca, em
São Paulo.
O HidroReader competiu
com outras sete startups de
todo o Brasil, sendo, ao final, apontado pelos jurados
como vencedor do prêmio.
A entrega da premiação
ocorreu à noite, em evento festivo no Buffet Leila
Malouf. “Mais um êxito alcançado. Viemos a Cuiabá
numa feira disputada, com
inúmeras tecnologias de
ponta”, disse Thiago Zago,
CEO da HidroReader, ao

Estande HidroReader, na Feira de Saneamento, recebeu
mais de uma centena de visitantes

Hidrômetro inteligente é próprio para ambientes ‘smart cities’

lado dos diretores Bruno
Zago e Leandro Corniani, e
do CTO André Heringer.
Tecnologia
O HidroReader é um
hidrômetro inteligente de
baixo custo próprio para
ambientes smart cities.
Através de software embarcado (firmware), o dispositivo mede o consumo
de água, evitando a leitura
incorreta dos hidrômetros,
e também detecta possíveis
vazamentos e fraudes, conectando uma cidade inteira e diminuindo o índice de
perda de água tratada.
Ideal para concessionárias de água, empresas
individualizadoras e condomínios, o hidrômetro
inteligente da HidroReader

remete a leitura do consumo através da transmissão
de dados para smartphones ou tablets via anúncios (broadcast) ou, ainda,
criando uma grande rede
urbana que também pode
ser utilizada para sensores
de estacionamentos, rastreamento do transporte público, sensores de iluminação e outras aplicações.
Durante a Feira de Saneamento, o estande HidroReader foi um dos mais
concorridos, com visitas de
mais de uma centena de
representantes de companhias de saneamento de vários estados, empresários,
pesquisadores, estudantes
e profissionais ligados à
área de saneamento.

HidroReader disputou prêmio com outras sete startups
de todo o Brasil

Feira de Saneamento contou com participantes de todas
as regiões do Brasil

