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Dahua presente na segurança 
das olimpíadas do Rio de Janeiro

Linha: Câmeras de Videomonitoramento Avançado | Dahua Technology SMART PROFESSIONAL   

Objetivo do Projeto: Proteger os locais utilizados para sediar os jogos olímpicos Rio 2016 

Cliente: Rio 2016 

Local: Rio de Janeiro, Brasil 

Vertical: Grandes Eventos
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Para garantir um ambiente seguro para os Jogos Olímpicos de Verão de 2016, os funcionários do governo 

do Rio de Janeiro buscaram uma solução abrangente de videomonitoramento para monitorar extensas 

áreas dentro e ao redor do Parque Olímpico no Rio de Janeiro: Barra da Tijuca, Copacabana, Maracanã e 

Deodoro.

Outros locais que precisaram ser monitorados foram o Estádio Olímpico, o Sambódromo, o Centro Olímpico 

BMX Maracanãzinho, o Estádio de Vôlei de Praia, a Vila Olímpica e Paraolímpica, além das estradas 

circundantes que foram utilizadas exclusivamente por funcionários olímpicos, atletas e pela imprensa oficial.

O projeto de segurança dos Jogos Olímpicos exigia câmeras com imagens de alta definição (HD), capazes 

de realizar análises de vídeo inteligente, o que é crucial ao monitorar eventos com alto fluxo de tráfego.

As câmeras da Dahua foram selecionadas para o realizar o videomonitoramento nos Jogos Olímpicos de 

Verão Rio 2016

Os funcionários do governo do Rio de Janeiro escolheram a Dahua Technology, uma fornecedora de 

soluções de alto valor e de total segurança com a segunda maior participação de mercado mundial 

(segundo relatório da empresa de pesquisa de mercado IHS), pois atendeu a todos os requisitos da licitação 

e foi considerada a melhor solução com maior desempenho.

A Dahua forneceu 1823 unidades de câmeras PTZ IP HD tipo dome com zoom óptico de 30x para o projeto. 

Elas foram instaladas em locais estratégicos de onde os seguranças eram capazes de observar o complexo 

olímpico e seus arredores. A transmissão de vídeo foi feita por meio de uma rede privada para estações 

de monitoramento no Parque Olímpico e no Centro de Operações do Rio de Janeiro, de onde era possível 

identificar claramente pessoas e objetos, protegendo atletas e visitantes. A solução de segurança total 

de Dahua ajudou as autoridades a identificar emergências médicas, vandalismo e outras situações que 

exigiam uma equipe de resposta.

Além de seus produtos de videomonitoramento, a Dahua também contribuiu para o projeto de segurança 

dos Jogos Olímpicos Rio 2016, fornecendo suporte técnico e comercial abrangente que incluía treinamento 

de operadores e gerenciamento de ajuste de configuração.

A Caronte Seguridad Integral oferece o melhor em segurança Dahua.

Você deseja obter a melhor tecnologia em segurança integral para cobrir todas as suas necessidades? Somos 

uma empresa dedicada a encontrar a melhor maneira de o cliente obter a melhor segurança, oferecendo 

produtos da mais alta qualidade com as mais recentes tecnologias, em conjunto com a empresa líder de 

segurança Dahua.

Temos uma ampla variedade de soluções para atender às necessidades dos clientes para diferentes níveis 

de segurança e projetos.

Entre em contato conosco para saber mais sobre todas as nossas soluções! Solicite mais informações sobre 

nossos equipamentos. Conheça todas as vantagens que a Caronte e a Dahua têm para lhe oferecer.
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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 IoT 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.

Informações para a imprensa - Capital Informação:

Bruna Martins – bruna@capitalinformacao.com.br

Estela Silva – estela@capitalinformacao.com.br

Luciane Bernardi – luciane@capitalinformacao.com.br

Phone: +55 11 3926.9517| Mobile: +55 11 99175.4487


