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RIOgaleão adota câmeras térmicas da Dahua 
para ajudar na prevenção à Covid-19 
 
Medida integra série de medidas implementadas 
pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim, que 
se tornou o primeiro do país a conquistar selo 
internacional que atesta ações de combate à 
propagação do novo coronavírus

Linha: Câmeras de Videomonitoramento Avançado | Dahua Technology SMART PROFESSIONAL  

Objetivo do Projeto: Medir a temperatura de passageiros de maneira segura e rápida

Cliente: Aeroporto Internacional Tom Jobim 

Local: Rio de Janeiro, Brasil 

Vertical: Aeroportos
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Dois kits de solução de detecção térmica da 

Dahua Technology foram instalados no Aeroporto 

Internacional Tom Jobim para medir a temperatura 

de passageiros e colaboradores, como forma de 

auxiliar na prevenção ao novo coronavírus. A escolha 

ocorreu graças à precisão que o equipamento black 

body confere (0,3ºC), pois trata-se de uma questão 

crucial na aferição da temperatura de pessoas.

“A implementação de câmeras térmicas no aeroporto 

é mais uma medida de segurança sanitária adotada 

pela concessionária para evitar a propagação do 

novo coronavírus, principalmente nesse momento 

de retomada do fluxo de passageiros e voos. O 

RIOgaleão encontrou uma solução adequada 

para medir a temperatura dos passageiros, sem 

comprometer o fluxo de embarque”, explica Simone 

Mendonça, gerente de Operações de Terminais do 

RIOgaleão. 

As duas câmeras térmicas da Dahua Technology 

e os dispositivos black body estão instalados após 

o raio-X, uma no embarque doméstico e outra no 

embarque internacional. Cada equipamento realiza 

a medição de temperatura de até 500 pessoas em 

menos de três minutos ou 5 mil pessoas em meia hora, 

de maneira simultânea e sem contato, permitindo o 

fluxo contínuo de passageiros. 

A adoção da solução de câmeras térmicas faz 

parte de uma série de medidas adotadas pelo 

RIOgaleão para conter a propagação do novo 

coronavírus. Em setembro, o RIOgaleão tornou-se 

o primeiro aeroporto do Brasil a conquistar o selo 

do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), 

que atesta o desenvolvimento de ações para 

prevenção à Covid-19. Além do selo de alcance 

mundial, que tem respaldo da Organização Mundial 

de Turismo, o RIOgaleão também conquistou o selo 

Turismo Consciente, concedido pela Secretaria de 

Estado de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR-RJ). A 

chancela é direcionada aos estabelecimentos do 

setor de turismo, como forma de identificar hotéis, 

restaurantes, atrações turísticas e terminais que estão 



#credibilidade

seguindo os protocolos necessários para garantir a 

segurança de seus visitantes.

Desde o início da pandemia, o RIOgaleão trabalha 

em parceria com as autoridades competentes, com 

o objetivo de estar sempre atualizado em relação às 

melhores práticas estabelecidas pela ANAC e pela 

ANVISA. A intenção é fortalecer constantemente 

as medidas de segurança sanitária e transmitir ao 

passageiro a confiança necessária para a retomada 

de viagens
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Sobre a Dahua Technology
A Dahua Technology, a maior empresa global de segurança eletrônica de capital privado, é líder mundial na 

oferta de soluções de IoT inteligentes e como provedora de serviços. Com base em inovações tecnológicas 

dispõe de soluções completas, sistemas e serviços de segurança de ponta para criar cada vez mais valor às 

operações em cidades e às organizações, gerando conforto e proteção aos consumidores.

Com mais de 16.000 funcionários e mais de 50% envolvidos em pesquisa e desenvolvimento, a Dahua 

Technology possui soluções, produtos e serviços aplicados em 180 países e regiões. Desde o lançamento do 

primeiro DVR em 2002, a Dahua Technology se dedicou à inovação tecnológica e aumentou continuamente 

seu investimento em Pesquisa &Desenvolvimento, aplicando cerca de 10% de sua receita anual nessa área. 

A empresa continua a explorar oportunidades emergentes com base nas tecnologias de AIoT de vídeo, 

sistemas de videoconferência, drones profissionais, placas eletrônicas, RFID,  robótica e, por meio de seu 

portfólio, promove recursos de inteligência aplicada aos negócios (machine learning, Inteligência Artificial, 

etc.). A Dahua Technology é reconhecida (2019) pelo órgão americano National Institute of Standards and 

Technology como um dos 10 melhores sistemas de reconhecimento facial do mundo.

www.dahuasecurity.com

Contato: comercial.br@dahuatech.com


