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Você sabe quantos usuários
percorrem suas ciclovias?
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Você sabe quantos usuários
Os Eco-Contadores podem te ajudar a construir

percorrem suas ciclovias?
um sistema de monitoramento dos usuários
1. Conta

2. Armazena

3. Analisa

4. Compartilha / Comunica

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, Canadá
Rede mundial de distribuidores que proporcionam suporte local aos clientes
Equipe de Pesquisa e Desenvolvimento com forte cultura de inovação
Produtos de alta qualidade tecnológica projetados, construídos e testados na França
Software amigável para analisar e comparar dados, assim como gerar gráficos, relatórios e muito mais

GSM

Por que contar?

Conteúdo

Observe

Monitoramento de bicicletas.............. p. 4 - 5

Compreenda os padrões de uso para melhorar
a experiência dos frequentadores

Espiras indutivas ZELT

Quantos ciclistas percorrem as ciclovias?

Contagem de multiusuários.................. p. 6 - 7


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

Sensor piroelétrico

Qual o impacto do clima na utilização?

Eco-Multi
Software Eco-Visio.............................. p. 8 - 9

Compreenda
Avalie tendências no decorrer de um período
para planejar investimentos futuros
Quais são os caminhos mais populares?
Os caminhos estão bem sinalizados?
Qual o impacto de uma nova estrutura?

Comunique
 btenha dados precisos sobre os benefícios
O
econômicos do cicloturismo para justificar novos
investimentos
 roporcione relatórios regulares a seus parceiros
P
sobre os índices de frequentação dos locais mais
representativos
 otive as equipes de campo com relatórios
M
detalhados

Estudos de casos.................................... p. 10
Turismo
Experiência e Referências...................... p. 11

Monitoramento de bicicletas

Espiras
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Como funciona

A exclusiva e única tecnologia do sistema de espiras indutivas ZELT
da Eco-Counter vem sendo continuamente aperfeiçoada por nossa
equipe de Pesquisa e Desenvolvimento há mais de 5 anos. A espira
ZELT analisa com precisão a assinatura eletromagnética de cada roda
da bicicleta, com 13 critérios diferentes. Seu algoritmo exclusivo permite
precisão extrema em qualquer configuração (vias compartilhadas,
ciclovias, ciclofaixas, etc).

indutivas Z E LT

Características & Vantagens

l
• Confiáve
• invisível
d’água
• À prova
do
• Alimenta
ria
por bate

Instalação invisível
Sem manutenção
Instalação em qualquer tipo de superfície
Armazenamento de dados por dois anos

 ontagem seletiva em vias compartilhadas
C
Preciso para grupos de ciclistas
Alimentação por bateria (1 a 2 anos)
Detecção bidirecional

Um sensor adaptado para qualquer
configuração

Grupos de ciclistas: Zelt Ciclovias
Monitora bicicletas em vias exclusivas para ciclistas
Conta as bicicletas que trafegam lado a lado ou que seguem perto
umas das outras

Espira clássica

A espira clássica ZELT é um cabo trançado
em formato de losango, instalado a 5 cm de
profundidade sob o pavimento asfaltado.

Sensibilidade extrema (erro +/- 5%)

Uma vez enterrado, o sistema é totalmente
invisível.

Grupos de ciclistas

Contagem seletiva

O Zelt Ciclovias foi projetado para contar grupos
de ciclistas em ciclovias. Ao redor do lago Annecy
(França), este sistema conta até 10.000 ciclistas
por dia.

Uma opção seletiva permite a contagem de
ciclistas mesmo em vias compartilhadas.
O sensor ZELT é capaz de contar apenas bicicletas
e ignorar todos os veículos motorizados (carros,
caminhões, tratores, ônibus).

Promova o Turismo com
Bicicletas

in

Espira pré-formada

Seja instalados em redes de ciclovias ou em trilhas
para MTB, os contadores são o primeiro passo para
avaliar o impacto econômico do cicloturismo.
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A espira pré-formada ZELT é o ZELT Clássico
para ser instalada em estradas de terra e trilhas.
O cabo trançado da espira é protegido por uma
canaleta para manter a forma de losango em
qualquer tipo de terreno.

Dados de contagem coletados pelas espiras ZELT
são usados em muitas localidades da França para
avaliar de modo preciso e significativo os benefícios
econômicos e sociais trazidos por esse tipo de
turismo.

Invisível

Erro

+/- 5%

Ultra
resistente

À prova d’água
IP 68

15 min
Memória de 2 anos

Sem manutenção

2 anos

GSM

in
out
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Contagem de
multiusuários

Contagem de multiusuários

Sensor
Piroelétrico
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Eco-M U LTI
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Obtenha uma contagem completa dos vários tipos de usuários
Detecção bidirecional
Alcance de 1 até 15 m
Tecnologia não intrusiva

Conta e classifica vários tipos de usuários

Baixa manutenção
Bateria com 10 anos de duração
À prova de poeira e água (IP68)

Um sensor com múltiplos objetivos
O Sensor PYRO usa uma combinação de tecnologia infravermelha passiva
com lentes de alta precisão para detectar mudanças na temperatura
quando uma pessoa passa pelo seu alcance.
Esse sensor é capaz de contar diversos tipos de usuários sem distinção.

 m único coletor de dados que diferencia entre vários usuários
U
Detecta a direção do fluxo
Alimentado por bateria (mínimo 1 ano)

Zelt + Pyro para diferenciar usuários
O Eco-Multi é um sistema inovador e versátil capaz de diferenciar entre
vários tipos de transporte (bicicletas, cavalos, veículos motorizados,
etc). O sistema customizável consiste em sensores que usam diferentes
tecnologias para detectar um tipo de usuário específico. Cada tipo de
usuário detectado é gerenciado por um sistema inteligente, o Smart
Connect, que é capaz de classificar os usuários por categorias.

Pedestres / ciclistas

Pedestres e ciclistas

O Sensor PYRO é perfeitamente adequado para
trilhas compartilhadas entre pedestres e ciclistas.
Todos os usuários, mesmo mountain-bikes
rápidas, são contados com ajuda de um algoritmo
especial.

Como pedestres e ciclistas muitas vezes usam as mesmas vias e
trilhas com objetivos diferentes, pode ser útil distinguir entre ambos
tipos de usuários. O Eco-MULTI faz isso ao combinar um ZELT, um
PYRO e um gerenciador inteligente.

Pedestres / ciclistas / cavaleiros

Cavaleiros

O Eco-MULTI também pode contar e diferenciar entre pedestres,
ciclistas e cavaleiros. Um PYRO padrão, um ZELT e um PYRO para
cavaleiros registram cada tipo de usuário e a direção na qual se
movimentam. As três categorias são analizadas na plataforma online
Eco-Visio.

Quando instalado a uma altura de 2,7 m, o Sensor
PYRO pode ser usado para a contagem de
cavaleiros.

Um sensor para qualquer situação
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O sensor PYRO é completamente estanque (IP 68*) e é projetado para ser camuflado no ambiente. Entregue com
ou sem estrutura de abrigo, pode ser escondido dentro de um muro de pedras, um oco de árvore ou um poste
de madeira.
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Monday 24th

Tuesday 25th

Pedestres in
Pedestres out

Wednesday 26th

Thursday 27th

Friday 28th

Bicicletas in
Bicicletas out

Classificação de usuários

Embutível
* exceto PYRO-Box (IP66)

Poste de madeira

Pyro-Box

Ultra
resistente

À prova d’água
IP 68

15 min
Memória
de 2 anos
2-year memory

maintenance
free
Sem
manutenção

2 anos

GSM

Saturday 29th

Sunday 30th

Cavaleiros in
Cavaleiros out
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Meteorologia

O Eco-Visio foi projetado especialmente pela Eco-Counter para compilar
e analisar dados de pedestres e ciclistas
Eco-Visio: plataforma dedicada
à análise de dados
Software online acessível em qualquer lugar (computação na
nuvem) para:
Organizar e gerenciar locais de contagem.
 oletar, analisar e compartilhar os dados com vários parceiros
C
locais, regionais e mesmo nacionais.

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 as tendências e padrões observados.

Temperatura

Gerencia direitos de
acesso e importa/
exporta dados

Gerar relatórios em poucos segundos.

Analisa
dados
de contagem

Meteorologia Eco-Visio

Exibe informação
abrangente sobre os
locais de contagem:
descrição, fotos e mapas

Vento

I ntegração e atualização automática
de dados meteorológicos locais

Precipitações

 era automaticamente gráficos e
G
tabelas

Ícones
meteorológicos

 lara visualização do impacto do
C
clima no tráfego local

Edita relatórios
instantâneos ou
customizados

Otimiza a organização
de seus locais de
contagem

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

Eco-Visio: gerenciamento e centralização
de dados de múltiplos locais
Se você gerencia áreas naturais e está procurando montar um banco
de dados contendo os dados locais, regionais ou nacionais, o EcoVisio 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.

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)
Provedores de dados meteorológicos de sua escolha (transferência FTP)
Seus dados climáticos importados manualmente em tabela Excel
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Estudos de casos
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Estudos de casos

Experiência
& Referências
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Nossa experiência a seu serviço!
Cicloturismo

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

Os contadores são ferramentas preciosas para
aplicações turísticas. Permitem a classificação de
sua atividade e de sua popularidade, para observar
os efeitos do clima ou da estação, e medir o
impacto de um evento.

Análise PRELIMINAR
Identifição das necessidades e objetivos de seu projeto
Seleção da tecnologia e dos locais de contagem mais apropriados
Validação das contagens para garantir a relevância dos dados

INSTALAÇÃO
Assistência na instalação
Treinamento tecnológico para sua equipe através de webinars ou visitas ao local

Eurovélo 6
Trilha Atlântico-Mar Negro, 6.000 km, 9 países
 bjetivo:
O
Calcular os benefícios do cicloturismo e comparar dados de diferentes
países.

SERVIÇOS AO CLIENTE
Uma equipe de suporte destinada a te ajudar em qualquer questão sobre contagem
 apacidade para responder às perguntas relacionadas com instalação, coleta de
C
dados, uso do software, solução de problemas, etc.

Instalação:
25 contadores instalados com transmissores de dados via GSM, e
um relatório produzido anualmente para vários interessados (hotéis,
escritórios de turismo, administrações locais, etc).
Resultados:
Duas regiões já estão compartilhando seus dados e construindo

indicadores econômicos baseados nos dados reunidos.

Serviços de P&D

Route Verte

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

Québec, Canadá, 5.000 km

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

Objetivo:
Calcular os benefícios do cicloturismo e comparar os dados por
toda a rota.

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

Instalação:
1
 8 sistemas instalados na ciclovia.

Algumas das organizações que monitoram ciclovias com a Eco-Counter:
Donauradweg
(Trilha de Bicicletas do Danúbio)
Áustria, 150 km, 4 Länder
 bjetivo:
O
Com a ajuda de levantamentos turísticos, a importância econômica
dessa rota de bicicletas será definida e monitorada posteriormente.
Instalação:
17 contadores com GSM registram os ciclistas em 9 locais de contagem,
localizados nos dois lados do rio.
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D ATA

C o necte - se a o

www.eco-counter.com

Alemanha
Andorra
Austrália
Áustria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
Chipre

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.

Coréia

Ciclovias
Parques nacionais, estaduais e municipais
Monumentos
Praças
Áreas naturais e rurais
Trilhas
Áreas urbanas para pedestres
Ciclofaixas

França

Croácia
Dinamarca
Espanha
Estados Unidos
Estônia
Finlândia
Holanda
Índia
Islândia
Israel
Irlanda
Itália
Japão
Lituânia
Luxemburgo
Noruega
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Eslováquia

Nova Zelândia
Polônia

/N:0

Portugal
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

eco-counter@eco-counter.com

www.eco-counter.com

Reino Unido
República Tcheca
Sérvia
Singapura
Suécia
Suiça
Taiwan
PEFC/10-31-1238

