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Você gostaria de quantificar
o tráfego de pedestres?
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Você gostaria de quantificar    o tráfego de pedestres? 

Comece a medi-lo hoje com    os Eco-Contadores!

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

 Comunique
  Disponibilize dados precisos para comunicar 
aos formadores de opinião as características da 
infraestrutura urbana de transporte não motorizado.

   Exiba as frequências de pedestres em seu website 
para comunicar a visitação em locais específicos.

 Observe
    Compreenda e melhore o valor comercial do tráfego 

de pedestres.

  Identifique as horas de pico do tráfego.

  Meça o impacto de um evento.

  Avalie tendências no tempo para orientar futuros 
investimentos no planejamento e na infraestrutura 
urbana.

 Planeje
  Determine os dados antes e depois para planejar e 
justificar investimentos em novas infraestruturas, 
planejamento urbano, projetos-piloto como ruas 
comerciais, passarelas, etc.

  Compreenda os padrões de uso de ciclistas e 
pedestres na infraestrutura urbana de acordo com o 
tempo, clima e estações.

  Estime o tráfego de pedestres nas calçadas e 
cruzamentos.

 Aumente a Segurança
  Gerencie cruzamentos perigosos para pedestres 
e ciclistas.

  Meça a exposição de pedestres e ciclistas a 
acidentes.

GSM

GSM

1. Conta 2. Coleta 3. Analisa 4. Compartilha / Comunica
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Dimensões: 23 x 10 x 18 cm 
Peso: 2.6 kg
Temperatura de operação: -40°C / +50°C
À prova d’água: IP 66
Material: Poliuretano resistente ao choque
Cor: Cinza (outras podem ser disponibilizadas 
se solicitadas)
Alcance: até 15m
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15 min

GSM
Ultra

resistente
À prova d’água

IP 66 Memória de 2 anos Sem manutenção 10 anos

  Sensores    Piroelétricos • Confiável

• Invisível

• À prova d’água

• Alimentado por 

bateria

Múltiplos locais de contagem
A cidade de Nantes (França), com uma população 
de 300.000 habitantes, instalou 15 PYRO-Boxes 
(10 permanentes e cinco móveis) para monitorar o 
tráfego de pedestres no centro da cidade.

   

Largura flexível da rua
Na rua Grafton, em Dublin (Irlanda), um PYRO-
Box permite aos planejadores monitorar o tráfego 
de pedestres na rua comercial mais importante da 
cidade, com 15 m de largura.

Resistente & Invisível
Em uma área suburbana de Paris, na qual 
o vandalismo é um problema real para a 
administração pública, o Poste Urbano foi 
escolhido por sua resistência ao vandalismo. 

Versátil 
O Poste Urbano tem a capacidade opcional de 
diferenciar entre ciclistas e pedestres em vias 
compartilhadas, ou contar os pedestres nas 
calçadas e os ciclistas nas ruas comerciais, como 
em Lahti, na Finlândia.

Permanente ou Semi-permanenteMóvel ou Permanente

Tudo incluso, contador de pedestres e ciclistas sem distinção
Especialmente projetado para combinar com o ambiente urbano
Muito resistente e discreto

Proteção ultra resistente contra qualquer vandalismo
O sistema de montagem exige um mínimo de obra de engenharia

A cor pode ser adaptada para combinar com ambientes urbanos 
específicos

Contador de pedestres e ciclistas, sem distinção
Especialmente projetado para o ambiente urbano
Pode ser instalado em minutos em qualquer poste existente
Discreto no ambiente urbano
Resistente ao vandalismo
Funciona em qualquer condição climática
Pode ser facilmente levado a diversos locais de contagem

Poste UrbanoPYRO-Box

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. O sensor 
se autocalibra permitindo uma fácil instalação.

Características & Vantagens
 Valiosas tendências ao longo do tempo
 Detecção bidirecional
 Tecnologia não intrusiva
 Baixa manutenção

  Grande autonomia: bateria com dez anos de duração
 2 anos de armazenamento de dados
 À prova d’água
 Alcance de até 15 m
  Intervalo de gravação por hora ou a cada 15 minutos
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Monitoramento Urbano 
de Pedestres

Dimensões: h : 100 cm, Ø 14cm
Peso: < 20 kg
Temperatura de operação: -40°C / +50°C
À prova d’água: IP 66
Material: Aço galvanizado e PVC
Cor: Cinza (outras podem ser disponibilizadas 
se solicitadas)
Alcance: até 15m



 

Especificações
Dimensões: 14 x 13.3 x 8 cm
Peso: < 500g
Consumo de energia: 90mA a 12V
Temperatura de operação: -25°C - +50°C
À prova d’água: IP 66

Material: Alumínio fundido
Cor: Cinza
Alcance: até 4m
Razão Altura/Largura: 1.2 (câmera no centro da via) / 0,6 (instalação no lado)
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CITIX   RANGE • Confiável

• Acurado

• Discreto

• À prova
d’água

O scanner e a análise de imagem são duas tecnologias que permitem 
analizar o fluxo de pedestres em passagens amplas (até 15 m). Nenhuma 
imagem é gravada, e assim não há problemas com privacidade.

Tecnologia
As tecnologias de emissão infravermelha, laser e análise de 
imagens permitem uma detecção muito precisa e um monitoramento 
confiável de pedestres. São utilizadas para contagens em passagens 
largas. Sem problemas com privacidade, pois não grava imagens.

Características & Vantagens
  Alta precisão
  Detecção de direção mesmo em ruas 
movimentadas
  Passagem com grande largura (até 15 m)

  Conectado ao Eco-Combo: 10 meses de 
armazanamento de dados, transmissão diária de 
dados, Eco-Visio

  Contagem permanente
  Auto-calibração

Shop
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4 m / 13’ up to 13 m / 42 '
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CITIX-IR

Sensor Infravermelho
Monitora o calor emitido por uma pessoa que passa por baixo
A área sensoriada é um quadrado onde a largura é igual à altura da 
instalação
Contagem precisa - largura máx: 4 m

Sistema de contagem para 
ampla largura

Monitoramento Urbano 
de Pedestres

Alta precisão
Solução recomendada quando uma alta precisão 
é necessária em ruas largas de pedestres.

Contagem dia & noite 
Sistema de contagem acurado em 365 dias, 
24/24 h.

15 minÀ provad’água
IP 67

Precisão
> 90% InvisívelAlto tráfego  Memória 2 anos GSM

15 minÀ provad’água
IP 67

Precisão
> 90% InvisívelAlto tráfego  Memória 2 anos GSM

Vitória, Canadá
3 CITIX-IR foram instalados no centro da cidade 
para medir o impacto dos eventos e analisar as 
tendências ao longo do tempo.

Alta precisão 
CITIX-IR é a solução recomendada quando uma 
alta precisão é  necessária em pequenas ruas 
movimentadas de pedestres ou calçadas.

Permanente



Banco de Dados Nacional
Eco-Visio foi projetado com a capacidade de criar e manejar 
um banco de dados nacional ao coletar, validar e analisar 
dados de qualquer contador.

Eco-Visio compila os dados de mais de 3.000 contadores 
distribuídos entre 145 autoridades locais para o Banco de 
Dados Nacional do Reino Unido.
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Eco-Visio foi especialmente projetado    pela Eco-Counter para compilar e analisar 
dados de pedestres e ciclistas

• Software 

online

• Uso amigável

• Relatórios 

automáticos

Analisa os dados
das contagens

Gerencia direitos
de acesso e
importação /

exportação de 
dados

Exibição de
informações sobre os
locais de contagem:
descrição, fotos e

mapas

Edição de
relatórios

instantâneos ou
customizados

Otimiza a organização
dos seus locais de

contagem

Página Pública na WEB
A Página Pública na WEB é um modo fácil de 
compartilhar seus dados com o público e parceiros. 
Os dados de contagem podem ser publicados em 
uma Página Web para fácil acesso dos usuários de 
seus websites.

Contador Widget
Um pequeno Contador Widget pode ser integrado à sua página 
ou computador para comunicar o número de pedestres ou 
ciclistas que usam sua rede. O Widget é atualizado uma vez ao 
dia.

0 0 2 1 0 6 8 5 3 2
Contagem desde 1o de Janeiro

Página Pública +
A Página Pública + permite você comparar e mostrar os dados de 
diversos pontos de contagem na mesma página.

Módulos de Comunicação

  Plataforma Global ou Pessoal
  Solução online de software (Computação na Nuvem), disponível na 
internet
  Administre: todos seus locais de contagem disponíveis rapidamente
  Centralize: todos os dados de contagem são arquivados e 
classificados apropriadamente
  Analise: os dados são disponíveis imediatamente para qualquer tipo 
de relatório e análise
  Compartilhe: direitos de usuários permitem que parceiros troquem 
dados
  Comunique: edite relatórios regularmente para construir uma 
comunicação interna e externa sobre os dados de contagem

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 e analizar com mais detalhes.

  Integração e atualização automática de dados 
meteorológicos locais
  Clara visualização do impacto do clima no tráfego 
local

Relatórios customizados
Crie seu espaço de trabalho customizado e edite 
relatórios com apenas alguns cliques.

Modelos formatados e customizados, projetados 
especialmente para suas necessidades, estão 
disponíveis mediante pedido.

Meteorologia

temperatura

Vento

precipitações

Ícones
meteorológicos



Algumas das organizações que monitoram o tráfego urbano de 
pedestres com a Eco-Counter:

Serviços de P&D

  Uma equipe altamente inovadora garante a produção 
com qualidade, confiabilidade e tecnologia avançada de 
contagem.

  Uma equipe focada no cliente une você e a tecnologia da 
Eco-Counter.

  Abordagem orientada na solução de problemas e habilidade 
para se adaptar às necessidades específicas.

Rua comercial secundária
Poste Urbano - PERMANENTE
Largura 15 m - Pedestres ou Pedestres + ciclistas

Rua comercial secundária
PYRO-Box - MÓVEL ou PERMANENTE
Largura 15 m

10m

M

10m

M

15m

P

15m

P

10m

P
15m

P

10m

P

Rua comercial principal
CITIX-IR - PERMANENTE
Largura 4 m

4m

P

4m

P
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COnTAGEM DE TEnDênCIAS COnTAGEM DE PRECISãO

Guia rápido PYRO-Box Poste Urbano CITIX-IR

Calçadas até 4m

Ruas de pedestres até 15m

Ruas de pedestres até 30m

Móvel

Semipermanente

Permanente

Contagem opcional de ciclistas

Experiência &   Referências • Experiência

inigualável

• Equipe 

inovadora

nossa equipe de vendas é especialista em questões de Transporte Ativo e 
será capaz de oferecer as melhores opções na escolha de sua estratégia de 
monitoramento.

Desenvolva uma rede de monitoramento em sua cidade!

Nossa experiência a seu serviço!

na Eco-Counter contamos com uma sólida experiência e
tecnologia para te ajudar a cada etapa do seu projeto.
ESTUDO PRELIMInAR

 Identificação das necessidades e objetivos de seu projeto

  Seleção da tecnologia e dos locais de contagem mais apropriados

  Validação das contagens para garantir a coerência dos dados

InSTALAÇãO
 Assistência na instalação

  Treinamento técnico para sua equipe através de webinars ou visitas ao local

SERVIÇOS AO CLIEnTE
  Equipe de suporte destinada a te ajudar em qualquer questão sobre contagem

  Habilidade para responder às perguntas relacionadas com instalação, coleta de 
dados, uso do software, solução de problemas, etc.



ECO combo
G S M

GSM
Pantone® 381C
C : 29 / M : 0 / J : 96 / N : 0

C O U N T I N G  P E O P L E ,  A N A L Y S I N G  D A T A

ECO combo
G S M

GSM
Pantone® 381C
C : 29 / M : 0 / J : 96 / N : 0

C O U N T I N G  P E O P L E ,  A N A L Y S I N G  D A T A
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www.eco-counter.com

ConeCte-se ao

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 configuração. Essa é a 
razão de sermos os líderes mundiais do 

mercado

Vias urbanas
Monumentos

Áreas para pedestres
Ciclofaixas
Passarelas

Ciclovias
Parques urbanos

Praças
Áreas naturais e rurais

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

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


