
Áreas
Naturais

Você sabe quantos visitantes 
passam por suas trilhas?

C o n ta n d o  a s  p e s s o a s ,  a n a l i s a n d o  o s  d a d o s



Soluções de contagem e análise de dados
   Experiência inigualável na contagem de ciclistas e pedestres em ambientes urbanos e naturais desde 1998

   Mais de 8.000 contadores instalados em 42 países

 Escritórios centrais em Lannion, na França, e em Montreal, no Canadá

 Rede mundial de distribuidores que proporcionam suporte local aos clientes

   Equipe de Pesquisa e Desenvolvimento altamente inovadora

   Tecnologia de alta qualidade, produzida e testada na França

   Software amigável para analisar e comparar dados, assim como gerar gráficos, relatórios e muito mais

Por que contar?

 Preserve
Ordene os níveis de visitação durante as 
estações de acasalamento e de nidificação.

  Qual o impacto dos visitantes na flora e na fauna?

  Identifique a capacidade de carga dos caminhos 
e previna a erosão.

 Comunique
  Obtenha dados precisos sobre os benefícios 
econômicos dos esportes de aventura e 
ecoturismo para justificar novos investimentos.

  Proporcione relatórios regulares a seus parceiros 
sobre os índices de visitação dos locais mais 
representativos.

  Motive as equipes de campo com 
relatórios detalhados.

Você sabe quantos visitantes   passam por suas trilhas?

Os Eco-Contadores podem te ajudar a    construir um sistema de monitoramento de visitantes
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 Observe
Compreenda os padrões de uso para melhorar 
a experiência dos visitantes.

 Como os visitantes chegam ao local?

 Quantos visitantes percorrem suas trilhas?

  Quais são os períodos de pico da visitação (horas, 
dias, semanas, etc)?

 Qual o impacto do clima na visitação?

 Compreenda
Avalie tendências no decorrer de um período 
para planejar investimentos futuros.

 Quais as trilhas mais populares?

 As trilhas estão bem sinalizadas?

 Qual o impacto de uma nova estrutura?

GSM

1. Conta 2. Armazena 3. Analisa 4. Compartilha / Comunica



Especificações
  Peso: 4.5 kg

  Dimensões: Comprimento 50 cm
 Largura 60 cm
 Espessura 1.6 cm

10 anos
Erro

+/- 5%
Ultra

resistente
À prova d’água

IP 68 Memória de 2 anos Invisível Sem manutenção GSM

Placas    Acústicas

 Bateria com 10 anos de duração
 Memória com alta capacidade (21 meses)
 À prova d’água (IP 68)

• Invisível

• À prova d’água

• Alimentado

por bateria
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Como funciona
Uma ou mais placas enterradas sensíveis a micro-variações na pressão 
são usadas para detectar os passos. Um sistema temporizador evita 
a sobrecontagem se uma pessoa pisa duas vezes na placa. Para 
passagens mais amplas, as dimensões e o espaço entre as placas 
permitem a contagem de pessoas que caminhem lado a lado, enquanto 
mantêm uma margem de erro de ±5%.

Características & Vantagens
  Alta precisão na contagem de grupos
  Detecta a direção do fluxo
  Completamente invisível
  Baixa manutenção

Contagem de pedestres

Antes

Terrenos naturais
Para solos compactados ou suscetíveis à erosão, a placa pode ser fornecida com uma 
malha protetora para estabilizar o solo e evitar que ela seja exposta.

Terrenos artificiais 
Para superfícies cobertas com asfalto ou calçamento, soluções específicas como kits 
para asfalto ou placas flutuantes permitem uma instalação inconspícua sem sacrificar 
a precisão do sensor.

Escondido da vista

O sensor Placas Acústicas foi especialmente projetado para ser 
completamente invisível depois da instalação.
Uma vez enterrado, o sensor Placas Acústicas fica completamente fora 
do alcance da visão.

Largura ampla e alta 
precisão
No caso de caminhos largos, o tamanho das 
placas e o espaçamento entre elas tornam 
possível a contagem de várias pessoas ao 
mesmo tempo, mantendo uma margem de erro 
de ±5%.

Direcional
Com duas linhas de placas pode-se contar não 
apenas o número de visitantes, mas a direção em 

que caminham também pode ser medida.

Resistente e alimentado à bateria
Especialmente projetado para uso ao ar livre, o 
sensor e o coletor de dados são vedados com 
classificação de IP68 contra poeira, lama e água.

O resistente sensor aguenta passagens ocasionais 
de pequenos veículos de manutenção.

O sistema opera com uma bateria de 10 anos 
(Modo Bluetooth™) e pode armazenar até 
21 meses de dados (registros a cada hora).

Os pontos-chave

Depois



Remadores
O sensor PYRO pode ser instalado em um rio para contar visitantes ou, como mostrado aqui (Parque 
Nacional de Müritz - Alemanha) para medir o impacto do trânsito de canoas em vias aquáticas usadas por 
peixes migratórios.

• Multiuso

• Invisível

• À prova d’água

• Alimentado

por bateria
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Como funciona
O sensor PYRO usa uma combinação de tecnologia de radiação  
infravermelha passiva (PIR) com lentes de alta precisão para detectar 
mudanças na temperatura quando uma pessoa passa pelo seu alcance. 
Graças à sua sensibilidade extremamente alta, o sensor pode detectar 
duas pessoas caminhando muito próximas, assim como a direção do 
fluxo.
O sensor se autocalibra e permite uma instalação fácil e confiável por 
usuários não técnicos.

Características & Vantagens
 Detecta a direção do fluxo
 Tecnologia não intrusiva
 Baixa manutenção
 Alcance de até 15 m

  Bateria com 10 anos de duração
  Memória com alta capacidade (21 meses)
  À prova de poeira e água (IP68)

O sensor PYRO é capaz de contar vários tipos de usuários:
Pedestres

Ciclistas (Mountain-bike, bicicletas de corrida)
Cavaleiros

Remadores

Esquiadores

15 min

10 anos GSMmaintenance free
Ultra

resistente
À prova d’água

IP 68 Memória de 2 anos Sem manutenção

Escondido no ambiente
Abrigado no tronco de uma árvore, o sensor PYRO se mistura perfeitamente com o 
ambiente. O armazenador de dados é instalado dentro de uma caixa protetora enterrada.

Instalado em qualquer superfície
O sensor PYRO pode ser instalado em qualquer superfície (atrás ou dentro da sinalização 
de trilhas, dentro de postes de madeiras existentes, etc) para ficar fora de visão.

Em um poste integrado
A Eco-Counter também fabrica postes integrados 
com o sensor e o sistema de contagem. Essa solução 
elimina a necessidade de caixa protetora e é ideal para 
contagens semipermanentes ou em solo rochoso.

Contagem de multiusuários

Um sensor multiuso para monitorar 
diversos tipos de esportes de aventura

O sensor PYRO tem uma classificação de vedação IP 68 e está 
projetado para ser camuflado no ambiente. Entregue com ou sem 
estrutura de abrigo, pode ser escondido dentro de um muro de 
pedra, oco de árvore ou poste de madeira.

Um sensor para qualquer situação

Embutível

Dentro de um poste de madeira

Pedestres e ciclistas
O sensor PYRO é perfeitamente adequado para trilhas compartilhadas 
por pedestres e ciclistas. Todos os usuários, mesmo bicicletas de 
montanha rápidas, são contados usando um algorítimo especial.  

Cavaleiros
Quando instalado na altura de 2,7 m, o sensor PYRO pode ser usado 
para contar cavaleiros.  

Aplicações Instalação

Sensor   Piroelétrico

Esquiadores de cross-country, esquiadores turistas, caminhantes na neve.
Dos Alpes até o Círculo Ártico, o sensor PYRO pode ser ajustado para qualquer esporte de inverno. O Pyro-
Zoom pode cobrir toda a largura das trilhas de esqui cross-country (Finlândia). Pode ser usado também para 
medir o impacto de esqui livre nas montanhas (Pirineus), medir a popularidade de trilhas de esqui (nos Alpes) 
ou ser ajustado para detectar motos de neve rápidas.



Espira Indutiva
ZELT

Diferencia e registra separadamente os diferentes tipos de usuários: 
ciclistas, pedestres, cavaleiros, carros, ônibus, etc.
Compila os fluxos detectados por cada sensor.
Analisa os resultados usando um algoritmo especial.
Registra separadamente a passagem de cada usuário.

Pedestres / ciclistas
Como pedestres e ciclistas muitas vezes compartilham vias e trilhas com diferentes 
objetivos, pode ser útil distinguir entre ambos tipos de usuários. O sistema de contagem 
Eco-MULTI também pode ser usado para identificar e administrar conflitos de uso entre 
veículos motorizados e transporte ativo.

Pedestres / Ciclistas / Cavaleiros
No oeste da França, um sistema Eco-MULTI é usado para contar e diferenciar 
entre pedestres, ciclistas e cavaleiros. O contador registra cada tipo de usuário 
e a direção do fluxo. Todas as três categorias de usuários são analisadas na 
plataforma online do software Eco-Visio.

Mountain Bike
Várias espiras ZELT instaladas em trilhas de 
MTB na Bretanha (França) permitem que as 
autoridades locais saibam exatamente quantos 
ciclistas estão usando as trilhas. Esse dado é 
de enorme importância para prevenir a erosão e 
melhorar a segurança dos ciclistas.

Carros / Ônibus / Bicicletas
Ao combinar vários tipos de sensores, os ônibus podem ser diferenciados dos carros e 
das bicicletas em vias compartilhadas com pouco trânsito (vias de acesso para pontos 
turísticos) ou entradas de estacionamentos, proporcionando assim dados sobre o número 
de visitantes e seus meios de transporte.

• Multiusuários

• À prova d’água

• Alimentado

por bateria
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MultiusuárioContagem de bicicletas

Contagem de bicicletas Contagem de
multiusuários

15 min

2 anos GSM
Ultra

resistente
À prova d’água

IP 68
Memória de 2 anos Invisível Sem manutenção

Eco-MULTI

Características & Vantagens
  Um único coletor de dados que diferencia entre vários usuários
  Detecta a direção do fluxo
  Alimentado por bateria (mínimo 1 ano)

Características
  Conta bicicletas que passam lado a lado ou perto uma da outra
  Margem de erro de ±5% em todas as situações
  Pode ser usado para gerenciar conflitos no uso de trilhas compartilhadas por 
pedestres e ciclistas

A espira ZELT conta o número de bicicletas em:

 Trilhas para bicicletas

 Ciclofaixas

 Ciclovias

Promove o ecoturismo e os esportes de aventura
Seja instalados em ciclovias ou em circuitos de MTB, os contadores são o primeiro passo 
na avaliação do impacto econômico dos esportes de aventura.

Os dados de contagem registrados pelas espiras ZELT são usados em vários locais na 
França para avaliar, de modo acurado e significativo, os benefícios turísticos, econômicos 
e sociais do ecoturismo.

• Acurada

• Invisível

• À prova d’água

• Alimentado

por bateria

in

in



AvALIAção dos IMpACTos do TUrIsMo

França
Uma dúzia de contadores com os sensores placas foram instaladas nos 250 km 
da Trilha dos Cátaros no Vale do Alto Aude. Os dados de contagem foram então 
comparados com:

   levantamentos de campo dos visitantes

   levantamentos de serviços de acomodação locais (acampamentos, abrigos 
de montanha, chalés, hotéis, etc)

  levantamentos por telefone e e-mail

  painéis de discussão (acadêmicos, técnicos, etc)

  promotores locais de turismo (guias de caminhada, etc)

Comparando esses dados com o registro da contagem de pedestres, cavaleiros 
e MTB, os Eco-Contadores permitiram correlacionar a visitação com os impactos 
econômicos, sociais e na mídia, observados na Trilha dos Cátaros.

AdMInIsTrAção do fLUxo dE vIsITAnTEs

França
Dois contadores de carros e aproximadamente dez contadores com sensores 
placas foram instalados em pontos estratégicos (estacionamentos, represas, 
lagos e outros locais de interesse) no Monte Saint-Victoire, no sul da França, em 
2002.

Os dados quantitativos registrados nesses pontos foram combinados com um 
estudo qualitativo em larga escala em 2009. O estudo revelou, entre outras 
coisas, que os fluxos de visitantes haviam se modificado, e que áreas inicialmente 
não muito frequentadas por visitantes tinham uma chance muito maior de serem 
acessadas.

Foram rapidamente tomadas medidas para proteger essas áreas de impactos 
causadas pelo número crescente de visitantes. Sinalização de trilhas também 
foram instaladas para orientar os visitantes na utilização das trilhas corretas.
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proTEção dA fLorA E dA fAUnA

Noruega
Um projeto para fechar um abrigo de montanha e uma série de estradas de modo a 
proteger a população local de renas foi objeto de debate em uma área do norte da Noruega 
durante muitas décadas. Para justificar a viabilidade do projeto, o Instituto Norueguês 
para Pesquisa da Natureza (NINA) instalou Eco-Contadores para comparar a distribuição 
espacial e temporal dos visitantes com as posições das renas monitoradas por GPS.

Qual o impacto dos caminhantes nas manadas de renas e qual o impacto da atividade 
humana em um meio natural? Os resultados do estudo serão usados para implementar 
uma política de uso da terra em uma região onde a natureza está no centro de todas as 
decisões.

Estudos de caso Tabela de seleção de aparelhos

A tabela abaixo vai ajudá-lo a escolher a melhor solução para suas necessidades:

MULTI PLACAS PYRO ZELT

Trilhas para pedestres

Trilhas para bicicletas

Trilhas multiuso

Vias multiuso

Vias utilizadas com cavalos

Estacionamentos e estradas de acesso

Canais, gargantas e rios (canoas)

MULTI PLACAS PYRO ZELT

Semipermanente (< 6 meses)

Permanente (> 6 meses)

Categorização de usuário
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O Eco-Visio foi projetado especialmente pela Eco-Counter para compilar 
e analisar os dados de pedestres e ciclistas

• software online

• Uso amigável

• relatórios em

10 segundos

012 013

Eco-visio: plataforma dedicada 
à análise de dados

Software online acessível em qualquer lugar (computação na 
nuvem) para:

 Organizar e gerenciar locais de contagem

  Coletar, analisar e compartilhar os dados com vários parceiros 
locais, regionais e mesmo nacionais

 Gerar relatórios em poucos segundos

Analisa
dados

de contagem Exibe informação 
abrangente sobre os 
locais de contagem: 

descrição, fotos e mapas

Edita relatórios 
instantâneos ou 
customizados

Gerencia direitos de 
acesso e importa/

exporta dados

Meteorologia Eco-visio
Como regra geral, a maioria supõe que o mau tempo terá um impacto negativo no tráfego 
e que dias ensolarados irão encorajar o transporte ativo. O módulo meteorológico torna 
possível confirmar com segurança ou rejeitar esses cenários analizando-os com mais 
detalhes os padrões e tendências observados.

Módulo Meteorológico baseado em dados locais confiáveis
  Provedor Weather Underground: 8.000 estações automáticas ao redor do mundo
 Provedor Forecast: GFS – sistema de previsão meteorológica numérica (previsões confiáveis)
 Provedor de dados meteorológicos de sua escolha (transferência FTP)
  Seus dados climáticos importados manualmente em tabela Excel

  Clara visualização do impacto do 
clima no tráfego local

Meteorologia

Se você gerencia áreas naturais e está procurando montar um banco 
de dados contendo os dados locais, regionais ou nacionais, o Eco-
Visio pode ajudá-lo a criar, gerenciar e dar os parâmetros para esse 
banco de dados.

Por exemplo, o Eco-Visio é usado no Reino Unido para compilar os 
dados de mais de 3.000 contadores usados por 145 autoridades locais 
como parte do primeiro e inédito projeto de gerenciamento em larga 
escala de um banco de dados sobre transporte ativo.

Na França, a associação DRC, uma rede com 72 organizações locais 
que desenvolve rotas ciclísticas e turismo de bicicleta, gerencia dados 
de contagem de mais de 100 contadores no Eco-Visio.

  Integração e atualização automática 
de dados meteorológicos locais

  Gera automaticamente gráficos e 
tabelas

Exemplo
Sobrepondo dados de conta-
gem e a curva de temperatura, 
o impacto das variações de 
temperatura é imediatamente 
visível.

Eco-visio: gerenciamento e centralização 
de dados de múltiplos locais

Otimiza a organização 
de seus locais de 

contagem

temperatura

Vento

precipitações

Ícones
meteorológicos



Você sabia?
O Eco-Visio é o único pré-requisi-
to para ter seus relatórios criados 
por nossa equipe. Se você ainda 
não tem Eco-Visio, nos contate 
para mais informações.

Crie seus relatórios de análise customizados 
em apenas 4 etapas

Locais com um ou dois contadores

Widget de contagem de visitantes

Nossa equipe pode orientar você em cada etapa de seu projeto. Os membros do nosso Departamento 
de Serviços e Análise estão perfeitamente qualificados para ajudar você a encontrar as melhores 
soluções para suas necessidades.

Obtenha diretamente um sumário dos dados 
acumulados em seus locais de contagem em um 
período específico:

 Localização

  Dados-chave (frequência, dia da semana mais 
movimentado, dias de frequência recorde em um 
determinado período, etc)

  Perfis de frequência (horário, semanal, mensal, etc)

Adicione o widget de contagem ao seu site ou 
computador para exibir os índices de frequência diária, 
registrados em um ou mais contadores, e comunique 
com eficácia essa informação para suas equipes ou 
para o público em geral.
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Analise um local em um período determinado para obter, de imediato, informações 
úteis e valiosas:

  Compare os dados de vários contadores

  Analise um período ou evento específico

  Dados-chave (frequência total, dia da semana mais movimentado, dias de frequência 
recorde em um determinado período, etc)

  Perfis de frequência (horário, semanal, mensal, etc)

  Analise, interprete e extrapole os dados

Locais com muitos contadores

Nossas equipes podem criar relatórios atraentes, ilustrados (avaliação das estações, análises de 
frequências, impacto de eventos, análises comparativas de antes/depois, etc) para o público em 
geral e para seus principais parceiros, no padrão de cores de sua organização.

Poderosos instrumentos de comunicação

relatórios e materi  ais de comunicação

A Eco-Counter ajuda você a analisar os dados de maneira mais eficiente 
e gerar relatórios de análises desenhados para suas necessidades. Esses 
relatórios customizados são criados por um departamento específico, 
especializado na análise e interpretação dos dados de contagem.

1   Definição 
das suas 
expectativas
   Entrevistas por 
telefone

   Definição de 
objetivos

   Proposta de criação 
de um relatório 
customizado

2   Monitoramento 
dos dados
   Manutenção de 
dados

   Gerenciamento de 
alertas

   Monitoramento e 
validação

3   Avaliação da 
base de dados
  Avaliação da 
qualidade da base 
de dados

  Validação

4   Relatório 
customizado
   Gerado mensal, 
trimestral ou 
anualmente

Relatório padrão customizado com sua logo

0 0 0 1 9 6 1 5 4 4
Desde 1° de Janeiro



Você sabia?
Quando combinados com 
aparelhos GPS e levantamentos 
qualitativos, os Eco-Contadores 
permanentes ajudam você a 
monitorar a frequência a longo 
prazo.

18 19
Eco-   rastreador
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Depois

Eco-Rastreador: compreendendo o uso do local

  Relaciona os perfis de visitantes com o uso que fazem do local

  Avalia o tempo da visita no local de acordo com os esportes/atividades 
praticados

  Mede o fluxo de visitantes no local

  Identifica os pontos de permanência e a média do tempo de permanência

  Identifica e qualifica as rotas tipicamente usadas pelos visitantes

  Define áreas nas quais a presença de visitantes perturba a flora e fauna

Antes 

Levantamento de campo convencional: determinando o perfil dos 
visitantes

 Composição de grupos

 Origem geográfica

 Tipo de usuário

 Visitação ao local, etc

O Eco-Rastreador é uma solução inovadora e customizável para analisar 
os locais de visitação.
O Eco-Rastreador combina os métodos tradicionais qualitativos 
convencionais de levantamentos de campo com o uso de um sistema GPS 
para obter informação sobre o fluxo de visitantes em locais ao ar livre, e 
analisa como esses locais são usados pelos visitantes.

1   Análise 
preliminar
   Definição de 
necessidades

   Definição da área 
geográfica a ser 
analisada

   Definição do 
período de análise

   Instalação dos 
sistemas de 
contagem

2   Levantamento 
de campo
   Distribuição de 
aparelhos GPS 
para visitantes

   Distribuição de 
questionários 
para obtenção de 
dados qualitativos

3   Análise de 
dados
   Análise cruzada 
dos registros de 
GPS e dados 
qualitativos

  Interpretação dos 
perfis dos visitantes

  Análise dos fluxos

  Calibração dos 
Eco-Contadores

4   Relatório 
customizado
   Sumário ricamente 
ilustrado escrito 
para os tomadores 
de decisão

   Mapas com 
valores e 
tendências

Mede o fluxo de visitantes no local

Visitantes
Mais de 20%
Entre 15 a 20%
Entre 10 e 15%
Entre 5 e 10%
Menos que 5%

Tempos médios de 
permanência
10 minutos ou mais
Entre 6 e 10 minutos
Entre 2 e 6 minutos

Fluxo de 
visitantes
Mais de 50%
Entre 25 e 50%
Entre 10 e 25%
Menos de 10% 

Localiza pontos e identifica a média do tempo de permanência

5

5 9 7

8

6

6

13

10

10 8

7

Pontos de contagem

Identifica 
pontos 

estratégicos em 
uma área

Avalia a eficiência da 
sinalização

Determina o 
quanto a presença 

de visitantes 
pode perturbar o 

ambiente

Calcula a frequência de 
modo preciso, mesmo 
em locais complexos

Mede a distribuição 
de fluxos dentro de 

um local

Calibra os
Eco-Contadores 
para obter dados 

qualificáveis

Identifica 
objetivamente os 

níveis de dificuldade 
das trilhas



Algumas das organizações que monitoram áreas naturais com a Eco-Counter:

Na ponta da inovação
O Eco-Combo é um sistema de contagem inovador e versátil que 
pode diferenciar vários tipos de transporte (bicicletas, cavalos, 
veículos motorizados, canoas, etc). O sistema customizável consiste 
em sensores que usam diferentes tecnologias para detectar um tipo 
específico de usuário. Cada tipo de usuário detectado é gerenciado 
pelo Smart Connect, um sistema inteligente que separa os usuários 
por categorias.

Experiência   & referências
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nossa experiência a seu serviço

Na Eco-Counter contamos com uma sólida experiência e tecnologia para te ajudar 
a cada etapa do seu projeto

ANÁLISE PRELIMINAR
 Identificação das necessidades e objetivos de seu projeto

 Definição dos melhores locais de contagem

 Seleção da tecnologia de contagem e arquitetura do sistema

 Validação das contagens para garantir a relevância dos dados

INSTALAçãO
  Nossas equipes podem lidar com todos os aspectos da instalação ou supervisionar sua 
equipe para garantir uma instalação adequada.

SERVIçOS AO CLIENTE
  Nossa dedicada equipe de apoio ao cliente responde a todas suas questões 
relacionadas com a instalação do sistema, transmissão de dados, uso do software, 
solução de problemas e muito mais.

UMA EQUIpE dEdICAdA À p&d

  Nossa qualificada equipe técnica projeta, desenvolve e testa 
todas as inovações dos produtos para assegurar sua qualidade 
e confiabilidade.

  A satisfação do cliente é nossa primeira prioridade. Todas as 
inovações são inspiradas pelo retorno dos clientes.

  Nossa equipe de P&D possui competências multidisciplinares 
para descobrir as soluções técnicas até mesmo para as 
situações mais complexas.

• Experiência 

inigualável

• Equipe

inovadora

• Multiusuário

• À prova d’água

• Alimentação 

por bateria

Eco-Combo: registro inteligente de contagens

BLUETOOTH

•  Atualização manual dos 
dados no campo

•  Back-up automático dos 
dados

GSM

•  Atualização diária dos dados
•  Alerta automático no caso de 

dados atípicos
•  Back-up automático dos 

dados

SMART CONNECT 
O Smart-Connect é uma interface inteligente entre o sensor e 
o Eco-Combo, quando vários sensores são agregados. Essa 
interface é capaz de separar os dados provenientes de diferentes 
sensores.
O Smart-Connect combina os dados, verifica sua integridade e 
consistência e é capaz de interpretar o resultado, classificando os 
diferentes tipos de usuários.

O Eco-Combo é o resultado obtido após vários anos de Pesquisa & Desenvolvimento 
e é compatível com toda a linha de Eco-Contadores. Esse registro inteligente coleta, 
armazena e transmite os dados –através de conexão Bluetooth ou GSM –diretamente para 
a plataforma de gerenciamento online, o Eco-Visio.



ECO combo
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PEFC/10-31-1238

www.eco-counter.com

ConeCte-se ao

Alemanha
Andorra
austrália
Áustria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
Chipre
Coréia
Croácia
Dinamarca
Eslováquia
Espanha
Estados Unidos
Estônia
Finlândia
França
Holanda
Índia
Islândia
Israel
Irlanda
Itália
Japão
Lituânia
Luxemburgo
noruega
Nova Zelândia
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Tcheca
Sérvia
Singapura
Suécia
Suiça
Taiwan

 Desde 1998, a dedicada equipe da 
Eco-Counter vem proporcionando 

soluções para monitoramento 
de pedestres e ciclistas em áreas 

naturais e urbanas. Hoje somos 
capazes de oferecer soluções para 
monitoramento desses tráfegos em 

qualquer tipo de situação. Essa é a razão 
de sermos os líderes mundiais do mercado.

Parques nacionais, estaduais e municipais
Áreas naturais e rurais

Trilhas
Ciclovias

Ciclofaixas
Praças

Áreas urbanas para pedestres
Monumentos
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eco-counter@eco-counter.com
www.eco-counter.com

Sede
4, rue Charles Bourseul

22300 Lannion France
Tel (+33) 2 96 48 48 81

Fax (+33) 2 96 48 69 60

Brasil
Soluções Ambientais com
Inovação e Sustentabilidade
Curitiba - PR
www.sacis-solucoes.com.br

ecocontadores@sacis-solucoes.com.br


