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Siemens ajuda ciclistas com “onda verde”
 Empresa desenvolve aplicação SiBike que facilita a circulação dos ciclistas
 App tira proveito da tecnologia de navegação por satélite
 Solução visa estimular utilização de bicicletas, tornando as cidades mais
“verdes”

Há décadas que é possível que os automóveis circulem pelas avenidas sem que
sejam importunados pelas paragens constantes nos sinais vermelhos. O fenómeno
que os alemães designam por “Grüne Welle”, ou “onda verde" (quando uma cadeia
de semáforos passa a verde em sequência), tornou-se numa ocorrência diária nas
cidades de grandes dimensões, graças a sistemas engenhosos de controlo de
tráfego. Os ciclistas, porém, têm de travar constantemente nos sinais vermelhos.
Esses dias estão prestes a chegar ao fim. Graças à tecnologia da Siemens, os
ciclistas vão poder experienciar as vantagens da “Grüne Welle”, para já apenas nas
ruas alemãs.

A Siemens tem investido continuamente no desenvolvimento de sistemas
avançados de gestão de tráfego, de forma a poder ajudar as cidades a serem mais
sustentáveis. A “onda verde” é sinónimo disso mesmo. Cuidadosamente planeadas,
as “ondas verdes” garantem um tráfego fluido, reduzem as travagens e acelerações
desnecessárias e dão, assim, um comprovado contributo para a redução das
emissões de partículas finas e óxidos de azoto.

Ciente destas vantagens e a par das grandes tendências urbanas que incluem o
aumento da circulação de ciclistas, a Siemens lançará brevemente uma aplicação
para smartphone que envia um pedido de sinal verde aos semáforos ajudando
todos os que viajam de bicicleta a chegarem mais rapidamente e de forma mais
segura ao seu destino.
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Como funciona a “onda verde” para os ciclistas

À medida que o ciclista, com a aplicação SiBike, se aproxima de um cruzamento, o
semáforo ou muda automaticamente para verde numa questão de segundos ou fica
verde durante mais tempo. O smartphone do ciclista determina a sua posição via
GPS e verifica se a bicicleta passou um ponto de ativação específico, definido de
forma virtual e igualmente com apoio do sistema GPS, a uma velocidade
predefinida. Quando a bicicleta passa o ponto de ativação, a aplicação informa o
centro de controlo de tráfego sobre a sua ativação. O centro de controlo do tráfego
emite de seguida uma ordem ao controlador dos semáforos e garante que o ciclista
encontra um sinal verde. Em suma, a aplicação SiBike tira proveito da tecnologia de
navegação por satélite e das aplicações móveis, permitindo às cidades dar
prioridade aos ciclistas em determinados percursos ou em zonas específicas.
A “onda verde” para os ciclistas oferece diversas vantagens para as cidades e seus
habitantes. Por um lado, mais pessoas optarão pela bicicleta como meio de
transporte e deixarão os automóveis em casa, o que alivia o ambiente e reduz o
tráfego e o ruído. Por outro lado e no que respeita à infraestrutura, o sistema é fácil
de implementar. Não são necessários trabalhos de construção ou instalação de
equipamentos adicionais; o que muda é apenas a forma como os semáforos são
programados, o que é pouco dispendioso e pode ser implementado sem muito
esforço.

Está já planeada uma fase piloto de desenvolvimento desta aplicação que irá
decorrer nos próximos meses na cidade de Bamberg, na Alemanha.

Mais informações sobre este sistema disponíveis aqui.
Sala de imprensa www.siemens.pt/imprensa
Banco de Imagens genéricas disponível aqui
Facebook www.facebook.com/siemensportugal
Twitter - http://twitter.com/siemenspt
Youtube Siemens Portugal
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Sobre a Siemens Portugal
A Siemens está em Portugal há 110 anos empregando atualmente, direta e indiretamente, cerca de 2.000
profissionais. A Siemens detém em Portugal 18 centros de competências mundiais nas áreas da energia,
infraestruturas, tecnologias de informação e serviços partilhados. Para mais informações visite www.siemens.pt ou
https://twitter.com/SiemensPortugal
A Siemens AG é um grupo tecnológico global, que se destaca há mais de 165 anos pela excelência da sua
engenharia, inovação, qualidade, confiabilidade e internacionalidade. A empresa está ativa em mais de 200 países,
centrada principalmente nas áreas da eletrificação, automação e digitalização. Um dos maiores produtores do
mundo de tecnologias voltadas para a utilização eficiente de recursos e para a eficiência energética, a Siemens
ocupa o primeiro lugar na construção de turbinas eólicas offshore, sendo também um dos mais importantes
fornecedores de turbinas a gás e a vapor para a produção de energia e de soluções para o transporte de energia. A
Siemens é ainda pioneira em soluções para infraestruturas, bem como em soluções de automação e software para
o sector industrial. Além disso, a empresa mantém a liderança no fornecimento de equipamentos médicos para
diagnóstico por imagem, como tomógrafos computadorizados e ressonância magnética, bem como diagnóstico
laboratorial e TI para a área clínica. No ano fiscal de 2015, findo a 30 de setembro de 2015, a Siemens gerou
receitas de 75,6 mil milhões de euros e um resultado liquido de 7,4 mil milhões de euros. No final de setembro de
2015, a Siemens contava com cerca de 348.000 colaboradores em todo o mundo. Mais informações na Internet em
www.siemens.com.

