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Trasporte



Metrô de Salvador a adquire 
câmera térmica da Dahua 
Technology para auxiliar 
identificação de pessoas com 
COVID-19

Linha: Câmeras de Videomonitoramento Avançado | Dahua Technology SMART PROFESSIONAL  

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

Cliente: CTB – METRÔ DE SALVADOR 

Local: Salvador, Brasil 

Vertical: Transporte

Cliente

Case de Sucesso
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O metrô da capital baiana adota a solução de 

detecção térmica da Dahua Technology, a maior 

empresa do mundo de segurança eletrônica de 

capital privado,  que confere a precisão necessária 

para medir a temperatura de pessoas em áreas 

de grande circulação. A iniciativa tem o objetivo 

de auxiliar o combate ao coronavírus, pois a 

identificação de febre em passageiros (temperatura 

acima de 37,8°C) pode indicar infecção por 

Covid-19.

As 16 câmeras térmicas instaladas no metrô são 

dotadas de dispositivos black body da Dahua 

Technology que medem a temperatura de pessoas, 

em massa e com alta precisão, apresentando 

possível margem de erro de apenas 0,3ºC grau. Os 

equipamentos foram instalados no início de junho 

nas estações de maior movimento do metrô de 

Salvador, como Lapa e Pirajá. O plano é expandir a 

iniciativa para outras estações  da cidade.

A solução identifica a temperatura de inúmeros 

passageiros em tempo real por meio do uso de 

um sensor calibrado que realiza a checagem da 

temperatura, e envia a informação de maneira 

rápida e eficaz a um painel, gerando um alerta 

caso identifique algum indivíduo fora do padrão de 

temperatura, ou seja, o estado febril. Foram treinados 

16 técnicos de enfermagem e de informática para a 

utilização dos equipamentos.

Após a identificação de febre, as pessoas são 

encaminhadas à sala de primeiros socorros das 

estações, fazem o teste rápido para a detecção da 

Covid-19, além de receberem as informações e o 

atendimento necessário. 

Por tratar-se de uma solução que combina câmera 

térmica e de vídeo, com inteligência artificial, 

também identifica comportamentos, como exemplo, 

se os passageiros estão utilizando as máscaras 

faciais. É possível criar alertas, gerar relatórios, 

realizar reconhecimento facial, buscar pessoas pela 

roupa (saia, calça, manga curta ou comprida e 

cor) além de acessórios como óculos e boné, idade 
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aproximada, gênero e diversas outras possibilidades. 

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) 

adquiriu as câmeras e dispositivos black body da 

Dahua Technology e o projeto foi realizado pela CTB, 

órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano (Sedur), com o apoio da CCR Metrô Bahia. 

A integradora Avantia Tecnologia e Segurança foi 

responsável pela instalação técnica em ambas as 

estações.
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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


