
Melhore a gestão de tráfego e a segurança

T E C N O L O G I A S  G L O B A I S  D E  T R Á F E G O

Soluções de Detecção de Tráfego



Quanto mais você aprende sobre veículos nas ruas, melhor você consegue gerenciá-

los. A Detecção de Tráfego Canoga captura dados de tráfego precisos e em tempo 

real, para que você possa tomar decisões mais informadas para facilmente manter o 

tráfego contínuo.

MELHOR DETECÇÃO 
DO QUE ESTÁ 
CHEGANDO

Adicione velocidade, classe e contagem às instalações existentes de 
detecção de loop único

Compatível com loops indutivos convencionais e Microloops™ para 
substituição rápida e fácil

Ethernet para comunicações seguras criptografadas em tempo real 
de locais remotos

Visor integrado ao sistema com dados importantes para simplificar a 
instalação e as configurações 

Gestão e manutenção central

Por que escolher a Detecção de 
Tráfego Canoga? 

Atualmente, há mais veículos do que nunca em nossas vias na história dos EUA, causando 

congestionamento, acidentes, tempos de viagem mais longos e altos níveis de poluição. 

Os sensores Canoga™ em estradas arteriais, intersecções, estacionamentos, autoestradas 

e, até mesmo, ciclovias podem ajudá-lo a monitorar a velocidade do veículo, classificação, 

contagem e ocupação. As ideias adquiridas permitem uma melhor gestão 

do congestionamento de tráfego, construção de estradas, intervalos 

de sinais de trânsito, sistemas de alerta e muito mais. 

Sistemas de Detecção de Tráfego



VELOCIDADE, CLASSE E CONTAGEM EM UM 
ÚNICO LOOP*
Somente um sistema permite que você capture o fluxo do tráfego em 

tempo real com flexibilidade em qualquer lugar e a qualquer momento. A 

tecnologia de Loop Único Canoga™ fornece um cartão de quatro canais 

e amplitude única para substituir os cartões detectores existentes nos 

sistemas de loops indutivos em intersecções sinalizadas, bem como em 

rampas, autoestradas e outros locais. Esta solução de “drop-in” único 

adiciona velocidade, classe e contagem às capacidades existentes de 

detecção de loop único, além de oferecer um conjunto cheio de recursos e 

alta confiança que tornaram a Canoga famosa. Também é possível escolher 

o Canoga Microloops™ para reduzir ou eliminar substancialmente os custos 

de manutenção contínua associada aos loops indutivos convencionais.

ACESSE OS DADOS ESSENCIAIS EM TEMPO REAL
O tráfego diminui, flui e, às vezes, para completamente. Com a Detecção 

de Tráfego Canoga, é possível capturar informações cruciais sobre veículos 

ou bicicletas nas vias a partir de um local remoto para compreender melhor 

como a cidade se move. Gere e analise relatórios personalizados com o 

Software de Gestão Central (CMS) e desenvolva estratégias para mitigar 

o congestionamento do tráfego e simplificar as tarefas de configuração e 

manutenção. O tráfego de dados entre a intersecção e o CMS também é 

criptografado para evitar acesso não autorizado.

OFEREÇA UM DESEMPENHO EXCEPCIONAL
Com a Detecção de Tráfego Canoga, é possível restringir o 

congestionamento e melhorar a segurança dos motoristas todos os 

dias. É possível acessar informações críticas sobre o veículo e o tráfego 

com a melhor precisão de detecção da categoria acima de 99,5%, a fim 

de gerenciar o tráfego com mais confiança e economia e aprimorar as 

capacidades de relatório do tráfego. O sistema está sempre funcionando, 

portanto, é possível gerenciar o tráfego com mais eficiência.

TOME DECISÕES DE GESTÃO DE 
TRÁFEGO MAIS INTELIGENTES E COM 

MAIS RAPIDEZ
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*Patente pendente
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Para mais informações:

Acesse: www.gtt.com/contact

Ligue:  800.258.4610

Global Traffic Technologies, LLC

7800 Third Street N

St. Paul, MN  55128-5441

1-800-258-4610

651-789-7333

www.gtt.com

Global Traffic Technologies Canada, Inc.

157 Adelaide Street West

Suite 448

Toronto, ON M5H 4E7

Canadá

1-800-258-4610
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MUDE A FORMA PELA QUAL A CIDADE 
SE MOVE

A GTT empodera as cidades e as ajuda a solucionar 

os problemas de tráfego mais críticos. Com 

tecnologias inovadoras, como as soluções de 

Detecção de Tráfego Canoga, é possível se informar 

melhor, se equipar melhor e ter mais controle.

Os engenheiros de tráfego podem acessar 

prontamente as novas informações que os 

ajudam a minimizar as interrupções do fluxo 

do tráfego. Os motoristas recebem mensagens 

e avisos em tempo real para melhorar a 

segurança. Além disso, é possível utilizar as 

informações críticas sobre o número e os 

tipos de veículos nas ruas para desenvolver 

e implementar planos de gestão de tráfego 

eficientes e econômicos para sua comunidade. 

A GTT soluciona os desafios do tráfego mais 

urgentes para cidades de todos os tamanhos; de 

cidades com milhares de habitantes a cidades com 

milhões de habitantes nos países do mundo todo. A 

GTT está pronta para ajudar sua cidade também. 

PARCERIA QUE SALVA VIDAS

Quase 70% das colisões fatais ocorrem em intersecções 

rurais. É por isso que a GTT formou uma parceria com 

a organização Zero Mortes para usar as estratégias 

lideradas pelos dados e sistemas inovadores de alertas 

aos motoristas a fim de reduzir colisões, ferimentos e 

mortes no trânsito em nossas vias. O Detector de Tráfego 

Canoga™ está sendo usado com precisão acima de 99,5% 

para detectar veículos iminentes e alertar motoristas em 

risco que se aproximam do tráfego em cruzamentos.

O Detector de Tráfego Canoga também pode ser 

configurado para medir a velocidade e a extensão a fim 

de alertar os motoristas que situações perigosas, como 

curvas e ruas fechadas, estão se aproximando.


