
Transporte
Ativo

Você gostaria de monitorar o 
transporte ativo em sua cidade?

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 Globais de Monitoramento e Análise de Dados
   Conhecimento inigualável no monitoramento de pedestres e ciclistas em ambientes urbanos e naturais 
há mais de doze anos

  Mais de 8.000 contadores instalados em 42 países

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

  Rede mundial distribuidores para suporte local

  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?

 Comunique
  Proporcione dados precisos para comunicar aos 
formadores de opinião o valor da cidade e da 
infraestrutura de transporte não motorizado.

  Mostre publicamente o número de ciclistas nas 
grandes vias com um ECO-TOTEM.

  Mostre as estatísticas em seu site para informar 
sobre a frequentação de ciclistas em locais 
específicos.

Você gostaria de monitorar o    transporte ativo em sua cidade?

Comece a monitorá-lo hoje    com os Eco-Contadores
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 Planeje
  Determine os dados antes e depois da contagem 
para planejar e justificar investimentos em novas 
infraestruturas, planejamento urbano e projetos-
piloto como ciclovias, ciclofaixas, passarelas, etc.

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

  Avalie as tendências temporais para ajudar a 
planejar investimentos futuros no planejamento 
urbano e infraestruturas.

 Aumente a Segurança
  Administre cruzamentos perigosos para pedestres 
e ciclistas.

  Meça a exposição de pedestres e ciclistas aos 
acidentes.

1. Conta 2. Coleta 3. Analisa 4. Compartilha / Comunica
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Sem manutençãoInvisível
À prova d’água

IP 68
Ultra

resistente

15 min

2 anos
Erro

+/- 5% GSMMemória de 2 anos

Espiras   Indutivas ZELT

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

• Confiável

• Invisível

• À prova d’água

• Alimentação

por bateria
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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 
indutiva 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, ciclofaixas, ciclovias, etc).

Características & Vantagens
  Contagem seletiva em vias compartilhadas
  Preciso para grupos de ciclistas
  Alimentação por bateria (1 a 2 anos)
  Detecção bidirecional

Monitoramento de bicicletas

Permanente ou semipermanente
> 6 meses

in

Permanente ou semipermanente
> 6 meses

Vias compartilhadas
A espira ZELT Seletivo pode ser usada para 
contar com precisão as bicicletas em vias 
compartilhadas com veículos motorizados. Esse 
sistema foi instalado na frente do Museu Louvre, 
em Paris.

Contra fluxo
Em Paris assim como em São Francisco, foram 
instalados vários contadores bidirecionais para 
monitorar as bicicletas em contra fluxo.

Vias compartilhadas: ZELT seletivo

Monitora bicicletas em vias com tráfego misto (ciclofaixas, faixas 
compartilhadas com veículos motorizados)
Ignora os veículos motorizados (motonetas, motocicletas, carros 
e ônibus)
Conta apenas as bicicletas, mesmo com tráfego intenso
Alta precisão em vias compartilhadas (mais de 95% das bicicletas 
detectadas)

Você sabia?
Com a opção ZELT ConnEx, é 
possível ligar o ZELT diretamente a 
qualquer sistema de gerenciamento 
de trânsito.

Grupos de ciclistas
O ZELT Ciclovias foi projetado para contar grupos 
de ciclistas em ciclovias. Este sistema é usado em 
Ottawa (Canadá), onde mais de 11.000 ciclistas 
trafegam por semana na Ciclovia Laurier.

Tráfego pesado de bicicletas
O ZELT Ciclovias é geralmente usado na Holanda, 
onde o trânsito de bicicletas é frequentemente 
intenso.

Grupos de ciclistas: ZELT Ciclovias

Monitora bicicletas em ciclovias

Conta as bicicletas que trafegam lado a lado ou que seguem perto 
umas das outras
Sensibilidade extrema (erro +/- 5%)
Permite o gerenciamento de Conflitos de Uso

EASy ZELT

Temporário
< 6 meses

Em Vancouver (Canadá), o Easy ZELT suportou 
a passagem de mais de um milhão de ciclistas 
em um ano.

Shop

in
out
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  Para contagens temporárias (1 a 6 meses)
  Para configurações específicas (p. ex. pontes)
  Instalação fácil e rápida (30 min. por espira)

  Sem obra de engenharia
  Sensor seguro e não intrusivo
  Sensor alinhado com o solo



Tubos   pneumáticos

Rede de ciclofaixas
Mais de 30 sensores TUBOS Seletivos foram 
instalados na rede de ciclofaixas em Vancouver, 
Canadá.

Vias compartilhadas com 
veículos motorizados  
Na Avenida Milwaukee, em Chicago, sensores 
TUBOS Seletivos foram instalados para monitorar 
bicicletas em uma via compartilhada com veículos 
motorizados.

• Erro +/- 3%

• À prova d’água

• Alimentação

por bateria
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Como funciona
Dois TUBOS pneumáticos são colocados sobre a ciclovia ou 
ciclofaixa, perpendiculares ao fluxo de tráfego. O sistema monitora 
automaticamente a velocidade e a distância entre as duas rodas da 
bicicleta. Com essa informação, os sensores TUBOS pneumáticos 
são capazes de diferenciar as bicicletas dos veículos motorizados em 
vias compartilhadas, extrair dados direcionais e medir com precisão o 
número de ciclistas em um grupo.

Características & Vantagens
 Contagem seletiva em vias compartilhadas
 Preciso para grupos de ciclistas
 Alimentação por bateria (10 anos)
 Detecção bidirecional

  Instalação fácil e versátil
  Coleta instantânea de dados
  Sem obras de engenharia
  Móvel

in
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Móvel ou Semipermanente
< 3 meses

Monitoramento temporário de bicicletas em vias de tráfego 
compartilhado (ciclofaixas, faixas compartilhadas entre bicicletas/
ônibus)
Ignora veículos motorizados (motonetas, motocicletas, carros e 
ônibus)
Conta apenas bicicletas, mesmo com trânsito intenso

Um dispositivo especial dentro do tubo despreza as gerações de 
sinais originadas pela passagem de um carro rápido ou caminhão
Alta precisão (erro de +/- 3%, mesmo com trânsito intenso)

Vias Compartilhadas: Tubos seletivos

Móvel ou semipermanente
< 3 meses

15 min

10 anos GSMErro
+/- 3%

Ultra
resistente

À prova d’água
IP 68 Memória de 2 anos

Projetado especificamente para monitorar bicicletas em ciclovias
Mini-tubos para maximizar o conforto do ciclista
Filtro específico para garantir a precisão com erro de +/-3%, 
mesmo para grupos de ciclistas

Conta bicicletas que passam lado a lado ou que seguem perto uma 
da outra

Grupos de Ciclistas: Tubos Ciclovias

1,6 milhões de ciclistas
Mais de 1,6 milhão de ciclistas usam a ponte 
Hawthorne ligando East Portland (EUA) ao centro 

da cidade.

Pesquisa
A Universidade McGill em Montreal, Canadá, 
utiliza os sensores TUBOS para monitorar a rede 
de ciclovias de Montreal e Québec.

Monitoramento de bicicletas



Especificações
  Dimensões: 230 cm x 46 cm x 16 cm

  Peso: 100 kg

  Impermeabilidade: IP55

  Temperatura de operação: -30 °C até +50 °C

  Material: moldura de alumínio e policarbonato resistente ao choque, cobertura 
resistente à pichação e oxidação

  Exibição de 6 ou 8 digitos de LED verde ou gráfico de barras para contagem diária/anual

  Ajuste automático ao nível de luz no ambiente

Especificações
  Dimensões: 75 cm x 51 cm x 5 cm

 Peso: 8 kg

 Impermeabilidade: IP55

  Temperatura de operação: -30 °C até +50 °C

  Material: moldura de alumínio e policarbonato resistente 
ao choque.

  7 dígitos de LED branco exibem contagens diárias e anuais

  Ajuste automático ao nível de luz no ambiente

Contadores   em Tempo Real
Características & Vantagens
  Visível durante a noite (luz de fundo)
  Design gráfico customizado
  Exibição customizada (barômetro, 
linhas de dígitos e data)

• Tempo Real

• Precisos

  Alta precisão em qualquer situação (Sensor 
ZELT)

  Pode ser instalado em vias compartilhadas 
(Módulo Contagem Seletiva)

  Dados disponíveis na Internet
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Como funciona
O Eco-ToTEM funciona em conjunto com as espiras ZELT instaladas 
nas ciclovias ou ciclofaixas adjacentes.
As espiras ZELT são responsáveis pelo registro dos ciclistas, enquanto 
o Eco-ToTEM exibe a contagem em tempo real com o cumulativo diário 
e anual. O Eco-ToTEM se beneficia da tecnologia exclusiva e única 
ZELT que permite uma precisão extrema em qualquer configuração 
(vias compartilhadas, ciclovias, etc).

Contadores em Tempo Real

Apenas alguns meses depois de ser lançado, o Eco-TOTEM já foi escolhido por várias grandes 
cidades norte-americanas para enfatizar seu compromisso com os ciclistas. o Eco-TOTEM pode 
ser customizado para atender às suas exigências.

3 3 2

Cycling traffic today

Cycling traffic this month

1 2 3 5 8
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o Eco-TOTEM é uma ferramenta eficaz e proeminente que ajuda a 
tornar os ciclistas uma parte visível da paisagem urbana.

Customizável
Visível
Preciso
Simples e efetivo

Eco-ToTEm:
Alto impacto e cativante

Promova infraestruturas para ciclistas e realce rotas ativas com 
uma sinalização elegante e clara.

  Desenho customizável

  Fácil de transportar e instalar

  Lustroso e elegante

  Baixo consumo de energia

  Configuração simples graças ao baixo consumo, servidor 
sem-fio seguro

  Resistente ao vandalismo

Eco-DISPLAY: móvel e elegante

Portland, EUA  
A cidade de Portland instalou um Eco-ToTEM na 
ponte Hawthorne, que conecta a zona leste com o 
centro da cidade.

Colocado no final dessa importante rota de ciclistas, o 
Eco-ToTEM é um sinal visível do comprometimento 
da cidade com o desenvolvimento do transporte 
ativo.

Montreal, Canada  
A cidade de Montreal instalou um Eco-ToTEM na 
avenida Laurier. Em 2011, uma faixa de veículos 
foi retirada para dar lugar a uma ciclovia. O Eco-
ToTEM é uma ótima maneira de mostrar o sucesso 
dessa nova infraestrutura.
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Eco-Counter tem o prazer de se associar com a VEKSO, uma 
das co-fundadoras da Embaixada do Ciclismo na Dinamarca, 
que recomenda serviços e produtos para espaços urbanos 
amigáveis para ciclistas.

Móvel ou Permanente



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 à prova de choque
Cor: Cinza (outras podem estar disponíveis se 
solicitadas)
Alcance: até 15 m

Dimensões: altura: 100 cm, Ø 14 cm
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 15 m

sensores   Piroelétricos

Monitoramento de bicicletas 
e pedestres

Como funciona
O sensor PyRo usa uma combinação de tecnologia piroelétrica 
infravermelha passiva com lentes de alta precisão para detectar uma 
mudança na temperatura quando uma pessoa passa pelo alcance 
do sensor. Graças à sensibilidade extremamente alta, o sensor pode 
detectar duas pessoas com apenas uma pequena distância entre elas.

O sensor tem auto-calibração para uma fácil instalação.

Características & Vantagens
  Valiosas tendências ao longo do tempo
  Detecção de pedestres e bicicletas rápidas
  Detecção bidirecional
  Tecnologia não intrusiva
 Baixa manutenção

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

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

Tendências Confiáveis
O Poste Urbano é perfeito para a contagem de 
pedestres e bicicletas em calçadas ou em vias 
compartilhadas. Relata tendências confiáveis, com 
um alcance de 1 m até 15 m.

Vias Multiusuários
O PyRo-Box, como sistema de contagem de 
diversos objetivos, é perfeito para contar pedestres 
e ciclistas em vias de multiusuários. O sensor pode 
detectar o calor do corpo de um ciclista, mesmo que 
este esteja pedalando rápido.

   

Calçadas Largas  
O PyRo-Box é capaz de contar pedestres em 
calçadas largas, de até 15 m.

Shop

in

• Confiável

• Invisível

• À prova d’água

• Alimentação

por bateria

15 min

10 anos GSM
Ultra

resistente
À prova d’água

IP 68 Memória de 2 anos Sem manutenção

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

Poste urbanoPYRO-Box

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

Móvel ou Permanente

4 m

15 m

1

outin



Eco-muLTI

2 anos
15 minUltra

resistente Invisível Memória de 2 anos
À prova d’água

IP 68 Sem manutenção
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Monitoramento de multiusuários

Distinção de Multiusuários
Em Lahti, na Finlândia, um Eco-MULTI com o 
Poste Urbano + ZELT Seletivo permite contagens 
simultâneas – com a direção – de pedestres na 
calçada e bicicletas na ciclovia próxima.

Dados direcionais
Em Arlington, Virgínia (EUA), 15 Eco-MULTI com 
PyRo e ZELT foram instalados nas ciclovias e 
calçadas das mais importantes infraestruturas de 
transporte ativo. Eles contam simultaneamente 
os pedestres e as bicicletas em ambas direções. 
É interessante diferenciar entre bicicletas e 
pedestres já que seus padrões de uso não são 
similares (transporte diário para bicicletas e lazer 
para pedestres).

Permanente ou Temporário

Características & Vantagens
  Um único registro que diferencia entre diversos usuários
  Detecta direção do fluxo
  Alimentação por bateria (min. 1 ano)

Conta e

classifica

Pedestres & 

Ciclistas

Poste PYRO combinado com as espiras indutivas ZELT

Diferencia pedestres e ciclistas em áreas compartilhadas

Conta os pedestres nas calçadas enquanto conta os ciclistas na 
ciclovia próxima
Compila o fluxo detectado por cada sensor
Analiza os resultados usando um algoritmo especial
Registra separadamente cada usuário

Poste PYRO + ZELT

Shop

1

in

out1

Módulos para Comunicação

Página Pública
A Página Pública é uma maneira fácil de dividir 
seus dados com o público e parceiros. Os dados de 
contagem podem ser publicados em uma página web 
específica de fácil acesso para seus usuários.

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

Reunir os dados é importante, e compartilhar os dados com o público é uma 
ótima maneira de dividir o sucesso das políticas de transporte ativo.
Usuários podem navegar em páginas dedicadas e descobrir as tendências e 
números-chave dos pontos de contagem.

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
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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

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.

Eco-Visio foi especialmente    projetado pela Eco-Counter para
compilar e analisar    dados sobre pedestres e ciclistas.

Otimiza a organização 
dos seus locais de 

contagem

• Software online

• Uso amigável

• Relatórios

automáticos
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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.

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.

  Integração e atualização automática de dados 
meteorológicos locais

 Gera automaticamente gráficos e tabelas

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

  Clara visualização do impacto do clima no tráfego 
local

Meteorologia

  Uma plataforma pessoal
ou global

  Solução de software online (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

Analisa os dados 
das contagens

temperatura

Vento

precipitações

Ícones
meteorológicos
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monitoramento

Várias grandes cidades construíram uma rede completa de contadores, que permite monitorar, 
hora a hora, as tendências globais de transporte ativo. Ao combinar os contadores de 
pedestres e bicicletas em soluções temporárias ou permanentes, é possível a construção de 
um observatório preciso, o que ajuda no gerenciamento e planejamento das infraestruturas 
para transporte ativo.

Turismo

os contadores são ferramentas preciosas para o turismo. Tornam possível classificar locais de 
acordo com sua atividade e popularidade, observar os efeitos das estações e do clima, e medir 
o impacto de um evento.

Estudos   de casos

São Francisco 

EUA, 800.000 habitantes

São Francisco analisa as tendências a longo prazo do Transporte Ativo, e 
avalia o impacto de novas infraestruturas por meio de estudos realizados 
antes e depois. 29 contadores ZELT Seletivo estão instalados em vias para 
bicicletas e 6 PyRo-Box em calçadas.

Vancouver

Canadá, 600.000 habitantes

Nos últimos quatro anos, a cidade de Vancouver tem instalado um 
extenso programa de monitoramento para medir o impacto de novas 
estruturas para bicicletas no transporte ativo (35 TUBOS, 25 ZELT e 
10 Pyro-Box).
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Eurovélo 6

Trilha para Bicicletas do Atlântico ao Mar negro, 6.000 quilômetros, 
9 países

25 contadores com transmissão de dados via GSM permitem que 
dados de diferentes países sejam comparados e seja elaborado um 
relatório anual para todos os interessados (hotéis, postos de turismo, 
administrações locais, etc). Duas regiões estão agora compartilhando 
seus dados e construindo indicadores econômicos baseados nos dados 
reunidos.

Estudos de casos

Aumento da Segurança
em Cruzamentos Perigosos

O cruzamento da Tamaki Drive em Auckland (Nova Zelândia) costumava 
ser o cenário de ferimentos sérios para os ciclistas. Não se registrou 
nenhum incidente desde a instalação do Eco-Signal.

A espira ZELT pode ser combinada com um aviso luminoso 
piscante, localizado nos pontos perigosos para os ciclistas. Assim 
os motoristas são avisados da presença de ciclistas antes de 
chegar a esse ponto perigoso, prevenindo uma situação de risco.

Segurança: Eco-Signal

Campanhas de Comunicação
Sistemas de contagem de ciclistas e pedestres podem proporcionar a base para a mobilização 
popular quanto ao transporte não motorizado e podem ajudar na justificativa para novos 
investimentos em infraestrutura.

Vancouver, Canadá

Em Vancouver, na ponte Burrard, a eliminação de uma faixa para 
motoristas e sua substituição por uma ciclofaixa foi um grande 
desafio. Ao instalar as espiras ZELT, a cidade foi capaz de obter 
contagens confiáveis de ciclistas e usar os dados para uma 
campanha comprovando a eficácia da conversão da faixa.

Aumento da Segurança em Túneis
e Pontes Perigosas.

O Eco-Signal melhora a segurança ao sinalizar para os 
motoristas a presença de ciclistas. Como exemplo, em túneis 
longos ou pontes onde o Eco-Signal permitiu uma redução 
significativa da velocidade dos motoristas.



Experiência   & Referências

nossa equipe de vendas é especialista em questões de Transporte Ativo e 
está capacitada para lhe oferecer as melhores opções na escolha de sua 
estratégia de monitoramento.

MULTI ZELT TUBO PyRo

Seletivo Ciclovias Seletivo Ciclovias Pyro-Box Poste 
Urbano

Móvel (< 1 mês)

Semipermanente (< 6 meses)

Permanente (> 6 meses)

Classificação de usuário

Todos os usuários sem classificação

MULTI ZELT TUBO PyRo

Seletivo Ciclovias Seletivo Ciclovias Pyro-Box Poste 
Urbano

Ciclofaixas

Trilhas de bicicleta

Ciclovias

Vias compartilhadas

Vias multiusuários

Faixa compartilhada bicicletas/ônibus

Calçadas

Pontes e passarelas

( * Com Easy-ZELT)

* *

• Experiência 

inigualável

• Equipe inova-

dora

Algumas das organizações que monitoram o Transporte Ativo com a Eco-Counter:
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Nossa Experiência a Seu Serviço

na Eco-Counter, contamos com nossa sólida experiência e conhecimentos para 
acompanhar você a cada etapa do projeto

AnáLISE PRELIMInAR
  Ajuda a identificar as necessidades e objetivos de seu projeto de monitoramento

  Seleciona a tecnologia de contagem e os locais mais apropriados

  Ajuda a validar as contagens para assegurar uma coleta precisa de dados

InSTALAÇÃo
  Assistência na instalação

  Treinamento tecnológico de sua equipe através de webinars ou visitas ao local

SERVIÇo AoS CLIEnTES
  Serviço de suporte destinado a ajudar você em qualquer questão sobre contagem

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

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.



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

eco-counter@eco-counter.com
www.eco-counter.com

PEFC/10-31-1238

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.

Ciclofaixas
Passarelas

Calçadas
Ciclovias

Parques nacionais, estaduais e municipais
Trilhas

Áreas naturais e rurais
Monumentos
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www.eco-counter.com

CONECTE-SE AO

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


