
SOLUÇÃO DE 
SISTEMA DE 
TRÂNSITO 
AUTOMATIZADO

• Mais segurança
• Mais eficiência
• Mais lucratividade

Cumprimento das leis de 
trânsito

 • ANPR
 • Completa automatização

Monitoramento de estado 
de trânsito

 • Tempo estimado de percurso
 • Diversificado

Controle de sinal de tráfego
 • Análise de dados de tráfego 

por vídeo
 • Controle adaptativo

www.dahuasecurity.com

#credibilidade
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DIFICULDADES

Segurança

 • Acidentes de trânsito aumentaram 
com o rápido aumento da quantidade 
de motoristas e carros

 • O número de feridos graves e mortes 
por acidentes cresce anualmente

 • Falta de provas para executar violações 
de tráfego

Eficiência

 • Congestionamento de tráfego provoca 
perda de tempo e dinheiro

 • Sistemas de aplicação 
tecnologicamente atrasados

 • Sistemas de alto custo, complexos e 
personalizados são difíceis de manter 
e criar.

PRINCIPAIS TECNOLOGIAS

Automatização front-end

Identifique e detecte 
cinto de segurança / 
telefone

Marca, modelo, 
ano

Placa, tipo de 
veículo e cor

Análise profunda

Fluxo de tráfego,
trânsito parado, 
velocidade

Análise facial

Cada câmera ITS da Dahua funciona como um cérebro de última geração, coletando continuamente dados de tráfego e 
transformando-os em dados estruturados para serem armazenados na plataforma de gerenciamento de back-end. Esses 
dados podem ser analisados para apresentar uma imagem detalhada das tendências de tráfego da cidade.
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Com base em algoritmos automatizados avançados, as câmeras ITS da Dahua podem identificar e processar uma variedade de comportamentos 
de condução e gravar dados sobre isto.

Excesso de velocidade

Direção na faixa de ônibus

Violações de estacionamento

Monitoramento de 
estado de trânsito

Passagem no sinal vermelho

SOLUÇÕES

Aprimoramento da segurança
Reduza acidentes de trânsito, conscientizando os motoristas sobre as regras de trânsito 
detectando eficientemente as violações.

Redução de custos trabalhistas
Tecnologias avançadas como LPR e busca difusa reduzem demandas por mão-de-obra 
para a força policial e aumentam a eficiência da fiscalização.

Eficiência
Melhore significativamente a segurança e o conforto do viajante, proporcionando benefícios 
sociais e econômicos substanciais, economizando energia e protegendo o meio ambiente.
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APLICAÇÃO DE SINAL DE TRÂNSITO

Histórico

O transporte público seguro é uma preocupação global, especialmente em responder rapidamente a acidentes de trânsito. Em uma 
sociedade moderna com maior mobilidade, violações de sinal semafórico são um fator importante em tragédias do trânsito. Todos os 
anos, 21,5% de todos os acidentes de trânsito são causados pela passagem quando o sinal está fechado. A Solução de Aplicação de 
Sinal de Trânsito da Dahua reduz acidentes para criar estradas mais seguras e protegidas para os cidadãos.

Visão geral do sistema

 • Detalhes da solução
No âmago da Solução de Aplicação de Sinal de Trânsito está um sistema que sincroniza o status dos sinais de luz vermelha com o sinal 
de disparo para as câmeras. Quando ocorre uma violação, a câmera de captura tudo em um da Dahua faz três imagens da violação para 
utilizar como prova. Essas imagens incluem a placa do veículo, o status do sinal de trânsito e uma visão geral da cena. Posteriormente, 
a plataforma de gerenciamento e armazenamento DSS coleta os dados de cada câmera e os distribui para os operadores do cliente 
para processamento adicional. Dispositivos de armazenamento de borda garantem que os dados das câmeras sejam salvos, mesmo em 
caso de falha de transmissão.

 • Recursos e Benefícios
>> LPR integrado
Recursos de reconhecimento aprimorado: até 95% de taxa de reconhecimento de placas de veículos.
A cor da placa, a cor do veículo e o reconhecimento da marca do veículo podem ser personalizados.

Detector de sinais

Armazenamento 
de borda

Plataforma de 
gerenciamento

Cliente

Armazenamento

Lâmpada de LED

Câmera tudo em um
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>> Modo automático dia/noite
Distingue automaticamente dia / noite sem definir nenhum parâmetro.

>> Câmera LPR avançada
Câmera LPR de 6,8 MP de alta definição captura mais detalhes.
Abrange 3 pistas com apenas uma câmera.

>> Mais convincente
Faça quatro instantâneos com a violação em andamento, o status do sinal de trânsito e o número da placa a ser usado como prova.

 • Compatibilidade com servidor de gerenciamento de trânsito
 • Pesquisa e pesquisa difusa por placa / hora / tipo de violação.
 • Mostra placa / tempo de gravação / miniaturas de imagens / vídeo vinculado.
 • Compatibilidade com monitoramento em tempo real.
 • Compatibilidade com alarme de bloqueio de veículo.

DETECÇÃO DE VELOCIDADE

Histórico

A maioria dos governos em todo o mundo prioriza a melhoria da segurança no trânsito. Uma das ferramentas disponíveis 
para influenciar o comportamento dos usuários das vias é a fiscalização do tráfego. Em particular, a medição de velocidade.
Atualmente, existem várias maneiras de medir a velocidade: verificação da velocidade em um trecho e verificação de 
velocidade em um determinado ponto. A verificação de velocidade por trecho, em contraste com a execução de velocidade 
em um ponto ponto (por exemplo, utilizando-se radar), tem a vantagem de medir a velocidade em um trecho de estrada 
mais longo, evitando a redução abrupta da velocidade em determinados pontos. A execução de velocidade de ponto tem 
a vantagem de aumentar a mobilidade para que a polícia de trânsito possa se deslocar para diferentes pontos sempre que 
necessário.

Passagem de linha de parada

Cruzamento de linha de parada

Antes da linha de parada

Zoom de placas para reconhecimento

Instantâneos de 
violações durante  

o dia
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Sistema de execução de velocidade de ponto

Instalação portátil

Lâmpada 
flash

Radar 
portátil

Instalação fixa

Radar fixo

Central de controle

Sistema de gestão

Matriz de mídia

Armazenamento

Cliente

Mural de 
telas

Cabo de rede
Cabo de sinal 

 • Detalhes da solução
A Solução de Execução de Velocidade de Ponto da Dahua pode efetivamente ajudar as autoridades de transporte a detectar veículos que 
ultrapassam o limite de velocidade em todos os tipos de condições climáticas. O sistema possui um design tudo-em-um que facilita o 
uso e a instalação. Consiste de uma câmera CCD de 8MP e um radar de rastreamento de múltiplos alvos que fornecem uma medição de 
velocidade instantânea precisa de cada veículo que passa, com imagens de alta definição. Além disso, a lâmpada de flash infravermelho 
assegura excelentes recursos de imagem mesmo à noite.

 • Recursos e Benefícios
 • Compatível com medição de vários veículos em diferentes faixas com radar 3D de alta precisão.
 • Além da velocidade, as câmeras também podem capturar detalhes como número da placa, tipo de veículo e número da pista.
 • Câmeras de alta definição podem operar 24 horas por dia.
 • A longa duração da bateria, o painel de toque e o design compacto proporcionam melhor fiscalização no local.
 • Configuração fácil, implantação instantânea.
 • Utiliza rede com / sem fio (Wi-Fi, 3G, 4G) para encaminhar dados de volta à central de controle.
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Sistema de execução de velocidade de seção

Hora 1 = por 
exemplo, 08:20:00

Gestão de Tráfego Velocidade média = distância/hora 2 - hora 1

Hora 2 = por exemplo, 
08:22:00

Execução no 
local

Início Distância de medição Finalizar

 • Detalhes da solução
A câmera ANPR da Dahua captura o número e a hora da placa no início e no final da seção e encaminha essas informações para o DSS. 
O DSS então avalia a velocidade média de cada veículo que passa. A margem de erro da detecção de velocidade diminui à medida que 
o comprimento da seção aumenta. A distância recomendada dos trechos é de 2 a 5 km, com precisão de até 99,8%. Vários limites de 
velocidade também podem ser definidos para diferentes tipos de veículos.

 • Compatibilidade com servidor de gerenciamento de trânsito
 • Pesquisa e pesquisa difusa por placa / hora / tipo de violação.
 • Exibe placa / tempo de gravação / miniaturas de imagens / vídeo vinculado.
 • Medição / ajuste de velocidade média de acordo com o tipo de veículo diferente.

 • Recursos e Benefícios
 • Precisão da medição de velocidade de 99,8%.
 • Uma câmera abrange 3 pistas, custo-benefício.
 • Evita freagens abruptas para evitar a medição de velocidade.
 • Reduz as taxas de acidentes em toda a seção.
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APLICAÇÃO DE PISTA DE ÔNIBUS
Histórico

Milhões de passageiros, estudantes, pais e idosos confiam no transporte de ônibus todos os dias para chegar onde precisam. 
Os ônibus ajudam a reduzir o congestionamento de trânsito e a poluição do ar porque fornecem uma maneira mais eficiente 
de mover as pessoas de um ponto para outro. No entanto, carros e caminhões que trafegam e estacionam em faixas de ônibus 
reduzem a eficiência destes e criam congestionamentos desnecessários.

Visão geral do sistema

 • Detalhes da solução
Esta figura mostra uma câmera com LPR (License Plate Recognition, reconhecimento de placa de identificação) ativada, 
capturando o número da placa e um instantâneo colorido da passagem do veículo na faixa de ônibus. O sistema envia as imagens 
para a plataforma DSS junto com o número da placa do veículo. A plataforma de negócios então coleta a lista de veículos do 
DSS e verifica se estão na lista de veículos permitidos fornecida pelo banco de dados de registro de veículos (servidor de banco 
de dados). Esses registros podem ser verificados e multas de trânsito podem ser emitidas após verificação e aprovação. O DSS 
também pode classificar os veículos por regras personalizadas ou cor da placa, se fornecidas.
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Passagem de 
veículos

Coleta de placas de 
veículos

Processamento de 
placas de veículos

Plataforma 
comercial central

DB de registro de 
veículos

Plataforma de terceiros

Geração de 
tíquetes • Compatibilidade com servidor de gerenciamento de trânsito:

 • Pesquisa e pesquisa difusa por placa / hora / tipo de veículo.
 • Exibe placa / tempo de gravação / imagens de processamento / 

vídeo de vinculação.
 • Permite monitoramento em tempo real.

 • Recursos e Benefícios
 • Completa automatização.
 • Reduz os custos indiretos de fiscalização de tráfego.
 • Acelera os tempos de trânsito de ônibus.
 • Classificação de veículos com base em vídeo para monitorar diferentes veículos. Nenhum sensor adicional é necessário.
 • Melhora o nível das emissões de carbono.

VIOLAÇÕES DE ESTACIONAMENTO
Histórico

Estacionamento ilegal é o ato de estacionar veículos em uma área ilegal ou restrita, como uma zona de incêndio, faixas de pedestres, 
calçadas, bloqueio de hidrante e em algumas zonas restritas.

Estacionamento ilegal atrapalha  
o pedestre

Caos no trânsito causado por 
estacionamento ilegal

Veículo estacionado ilegalmente  
ocupa ciclovia
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Visão geral do sistema

 • Detalhes da solução
A Solução de Execução de Estacionamento da Dahua é um sistema para detectar violações de estacionamento. É utilizada para 
monitoramento simples e eficaz de carros estacionados em zonas selecionadas e precisamente definidas. Pode efetivamente 
monitorar áreas onde é proibido parar ou estacionar ou áreas com um tempo de estacionamento limitado. A Dahua se dedica a 
proteger os pedestres, aliviar o ônus do transporte público e ajudar a comunidade de portadores de deficiências.

Recibo
horário

localização

placa

O sistema pode patrulhar ruas e áreas predefinidas para detectar infrações de estacionamento. Assim que um veículo é detectado 
parado ou estacionado em uma área restrita, uma multa é emitida. A notificação de estacionamento inclui um conjunto de 
materiais de prova e fotos do veículo ofensor e da placa feitas automaticamente após o LPR ter detectado o número.

 • Recursos e Benefícios

Algoritmos incorporados 
são compatíveis com 

ANPR. Captura automática 
de veículos estacionados 

ilegalmente.

Protege o direito de 
passagem de pedestres e 

ciclistas.

Diminui o fardo da força 
policial, maximizando 
recursos e reduzindo 

custos.

Provas de vigilância por 
vídeo garantem que os 

infratores serão multados 
de forma justa.

Diminui o 
congestionamento 

de tráfego. Mantém 
as estradas seguras e 

eficientes.
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EXIBIÇÃO DO ESTADO DO TRÁFEGO EM TEMPO REAL

Histórico

Milhões de pessoas lidam com congestionamento de trânsito diariamente. As estradas que entram e saem da maioria das grandes 
cidades podem ficar paralisadas devido a acidentes, construção de estradas ou simplesmente um grande número de carros na 
estrada.

Visão geral do sistema

 • Detalhes da solução
>> Coleta de dados de trânsito
Dados de tráfego são coletados por câmeras de fluxo de tráfego utilizando loops virtuais não invasivos, onde detecção é feita 
através de algoritmos de computador avançados e não necessita nenhuma alteração na estrada, como no caso de um loop 
indutivo. Pode cobrir de 1 a 4 pistas por vez e tem uma precisão de detecção de 99% em velocidades abaixo de 80 km / h.

Comprimento da fila

Fluxo de tráfego

Velocidade média

Ocupação

Intervalo entre veículos

A quantidade de veículos parados 
em uma pista durante um período 

de tempo

A distância da ponta de um veículo até a ponta do 
próximo atrás dele

Porcentagem de tempo em que uma área 
em uma estrada é ocupada por veículos

A velocidade média dos veículos 
durante um período de tempo 

especificado

Número de veículos passando por 
um ponto na estrada
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>> Processamento de dados de trânsito
Um algoritmo avançado de análise de informações de fluxo de tráfego obtém e analisa as condições de tráfego da cidade em tempo real e 
exibe resultados em sinais de trânsito especiais nas cores vermelho, amarelo e verde para representar a velocidade do fluxo de tráfego. Serve 
como um guia para ajudar os motoristas a selecionar a melhor rota de viagem, reduzindo o congestionamento geral do tráfego.

Dados sobre o trânsito

Servidor de gerenciamento 
de DSS

Rua ao norte

Rua ao sul

Rua da Dahua

Velocidade média

>> Disseminação de informações
Outra função central do sistema é a disseminação de informações, que também pode ajudar a orientar o tráfego com esses tipos de 
informações adicionais:

Restrição Clima Status da rua Emergências

Outros

Servidor de publicação de DSS

Informações de texto Informações sobre o mapa 
da rua

Informações sobre vídeos em 
tempo real

Exibição automática Exibição artificial Lançamento de informações 
locais

Publicação de informações 
gerais

 • Funcionalidades e benefícios
 • Funciona para estradas e ruas de superfície.
 • As câmeras fornecem dados precisos em tempo real.
 • Coleta de dados para autoridades de trânsito.
 • Melhora da segurança rodoviária, evitando incidentes e reduzindo acidentes na estrada.
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CONTROLE DE SINAL DE TRÁFEGO

Histórico

Muitos controladores de sinal não conseguem ajustar automaticamente o tempo do sinal com base nos fluxos de tráfego em 
tempo real, o que pode levar a longas filas de tráfego durante o horário de pico, exigindo mais recursos policiais para direcionar 
o tráfego.

Visão geral do sistema

A Solução VACS da Dahua é um sistema que pode estender os intervalos de semáforo de acordo com o comprimento da fila 
de veículos detectados nas interseções das estradas. Adota uma câmera de fluxo de tráfego para detectar informações como 
fluxo de tráfego, intervalo entre veículos, velocidade média, ocupação e tamanho da fila. Melhora efetivamente as condições de 
tráfego, ajustando para fazer com que o tráfego seja mais rápido. Além disso, o sistema funciona de forma independente e não 
requer uma plataforma de software central.

 • Detalhes da solução
>> Coleta de dados de trânsito
A coleta de dados de tráfego ajuda a gerenciar melhor os sinais de tráfego e fornece ajustes de sinal mais eficientes com base 
em dados reais de tráfego. As autoridades de trânsito podem usar dados em tempo real para entender melhor as condições 
atuais da estrada e aprimorar o gerenciamento dinâmico de luz verde, o que pode reduzir bastante os tempos ociosos dos 
veículos. Nas horas de pico da manhã e da tarde, os tempos de sinal podem ser ajustados de acordo com as condições reais 
para fornecer mais tempo para veículos em estradas mais movimentadas.
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>> Controle de sinais adaptativos
A câmera de fluxo de tráfego detecta veículos em pistas predefinidas e envia o comprimento das filas do veículo para o controlador por meio 
de uma conexão Ethernet. O controlador dispara e melhora automaticamente as temporizações dos sinais.

Câmera de fluxo de tráfego Controlador de trânsito Luzes de tráfego

Coleta de dados em tempo real  
Detecção automatizada do 
comprimento da fila do veículo

Melhorias na avaliação e no tempo
Depois de receber dados da câmera, 
o controlador aciona e melhora os 
tempos de sinal

Horários de sinais atualizados  
O semáforo aumenta 
automaticamente o seu intervalo 
de sinal

 • Recursos e Benefícios
A interconexão de sinais previamente não coordenados ou pré-programados e o fornecimento de novos planos de temporização 
otimizados e um sistema de controle central principal podem resultar em reduções do tempo de percurso em 10 a 20%.

 • Reduz o número de paradas.
 • Reduz os tempos de percurso.
 • Reduz o consumo de combustível.
 • Reduz os custos.
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HISTÓRIAS DE SUCESSO

Sistema ITS Mongólia
Histórico

 • A capital da Mongólia, Centro Político
 • 3 milhões de habitantes, ≥ 400.000 veículos

Conquitas da Dahua 
Projeto concluído em 3 meses:

 • Design da solução → Seleção do produto → Entrega
 • 28 vias rodoviárias para o sistema ANPR, 8 entroncamentos para o sistema 

E-polícia, 2 sistemas móveis de medição de velocidade, 15 locais de 
vigilância PTZ de locais altos

Projeto Tristar Polônia
Histórico
Tristar é um projeto de gerenciamento de tráfego que foi implementado em 3 
cidades: Gdansk, Gdynia e Sopot. A Dahua forneceu sistemas para cada cidade, 
incluindo câmeras de tráfego, lâmpadas IV, detectores de sinais, detectores de 
veículos e uma central de gerenciamento.
Conquistas da Dahua  

 • Duas centrais de gerenciamento integradas
 • 350 conjuntos de sistema de aplicação de sinal de trânsito
 • 230 conjuntos de sistema de execução de velocidade
 • 610 câmeras CFTV.

Projeto ITS Sérvia
Histórico
O projeto de fiscalização de luz vermelha da Sérvia superou várias dificuldades 
que surgiram a partir de requisitos avançados, como ter imagens coloridas 
sem poluição de luz branca. A Dahua construiu com êxito o primeiro estágio do 
projeto, com o qual o usuário final ficou muito satisfeito.
Conquistas da Dahua  

 • Até 95% de taxa de reconhecimento de placas de veículos, tíquetes gerados 
automaticamente

 • Imagens em cores sem poluição luminosa branca
 • Monitoramento de alto nível com domes de velocidade
 • Sistema de alerta ao vivo integrado com torre telefônica de emergência

Projeto ITS Laos
Histórico
Nos dias 6, 28 e 29 de setembro de 2016, a conferência ASEAN foi realizada em 
Vientiane, Laos, atraindo a atenção dos meios de comunicação globais.
Em 5 de setembro, os líderes dos países da ASEAN chegaram ao Laos. 
Noticiários comentaram a presença de câmeras da Dahua, declarando que 
“Havia uma figura familiar - as câmeras ITS da Dahua de captura fixadas acima 
de áreas importantes pelo aeroporto, adicionando segurança aos líderes à 
medida que eram escoltados”.
Conquistas da Dahua  

 • Solução antiga substituída
 • Duas semanas para aceitação
 • Reconhecimento de locais de placas suspeitas
 • 5 conjuntos de ANPR e 1 sistema central de E-polícia
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* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio. 


