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Tecnologia Dahua Technology 
garante a segurança na volta 
pra casa de 400 mil pessoas por 
dia no metrô de Recife

Linha: Câmeras de Videomonitoramento Avançado | Dahua Technology SMART PROFESSIONAL  

Produtos: DH-IPC-HF5231EN-Z-S2; DH-IPC-HF5231EN-S2; DH-IPC-HDBW8231E-ZS2; e DH-SD65F230FN-H

Objetivo do Projeto: Videomonitoramento das estações do metrô da CBTU

Cliente: Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU

Local: Pernambuco, Brasil

Vertical: Transporte 

Integrador: Grupo Avantia - Tecnologia e Segurança
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Desafio

O Sistema de Trens Urbanos do Recife transporta 

cerca de 400 mil passageiros por dia – é o terceiro 

maior do Brasil em número de transeuntes. Por isso, 

contar com imagens que pudessem respaldar a 

operação de segurança metroviária representaria a 

melhoria no atendimento ao cliente final e forneceria 

ferramentas para que os colaboradores pudessem 

estar presentes em mais lugares simultaneamente. 

O principal desafio foi adequar a tecnologia às 

condições específicas de uma estação de metrô 

– iluminação, fluxo de pessoas e velocidade da 

composição. Fora isso, era impossível paralisar 

o transporte de milhares de passageiros para a 

instalação dos equipamentos. Portanto, facilidade 

na operação, instalação e alta disponibilidade 

do sistema eram pré-requisitos para a escolha da 

solução de videomonitoramento. 

Solução

Com um aporte de R$ 61,5 milhões para investir em 

melhorias ao metrô pernambucano, a Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) colocou desde 

o ano passado o plano de recuperação de 

estações, trens, sistemas elétricos e via permanente. 

Inaugurou então uma nova fase de operação 

de videomonitoramento com a aquisição de 

1380 Câmeras de alta resolução da Dahua 

Technology para a implantação do sistema de 

videomonitoramento. 

O sistema inteligente e com analíticos de vídeo 

embarcado, capta imagens em 52 localidades 

espalhadas pelos 71 km de linha férrea da capital 

e da região metropolitana. O projeto liderado 

pela Avantia desde a publicação do certame 

licitatório até a instalação combina quatro modelos 

de câmeras de rede da Dahua Technology: 

DH-IPC-HF5231EN-Z-S2; DH-IPC-HF5231EN-S2; DH-

IPC-HDBW8231E-ZS2; e DH-SD65F230FN-H – todos 

equipados com compressão H265 e analíticos de 

vídeo.

“As câmeras estão sendo instaladas e 

monitoradas de maneira centralizada, 

em uma sala de operação. No futuro, 

pretendemos alcançar a redução dos 

custos da empresa uma vez que com 

as câmeras pudemos retirar a vigilância 

presencial de algumas subestações do 

metrô, mas o grande avanço será na 

segurança dos nossos passageiros. As 

imagens nos ajudam a identificar delitos 

nas estações e enviar essas informações 

para as autoridades policiais. Estamos 

na fase de implantação e começando 

a operar com a tecnologia inteligente, 

os resultados já começaram a 

aparecer – já conseguimos identificar 

e prender suspeitos, encaminhando-os 

à Polícia. Estamos em plenos esforços 

para o treinamento e contratação 

de novos agentes e tenho certeza 

que vamos conseguir ganhos maiores 

no futuro”, Leonardo Villar Beltrão – 

Superintendente CBTU Recife.
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Os equipamentos reforçaram a segurança das 

Linhas Centro e Sul do Metrô de Pernambuco e 

as imagens são monitoradas por operadores que 

utilizam os principais recursos da Dahua Technology 

(compressão H265, analíticos, Starlight) para 

obter visão detalhada da operação metroviária, 

especialmente nos horários de pico ou em eventos 

turísticos, como o carnaval do estado. 

Além da alta tecnologia disponível no portfólio 

da empresa, a escolha de produtos da Dahua 

Technology garantiu o sucesso da instalação, que 

não atrapalhou o serviço prestado ao usuário, como 

revela o Diretor Operacional da Avantia, Hamilton 

Valentin: “A parceria com a CBTU tem sido muito 

exitosa, devido às peculiaridades da implantação 

de um sistema de segurança com o que temos de 

mais moderno na atualidade. Foi um grande desafio 

de implantação, pois todos os sistemas das estações 

estavam em pleno funcionamento. Houve um 

grande trabalho em equipe com apoio e parceria 

do cliente, para que a execução   ocorresse da 

melhor forma e com intervenções mínimas no sistema 

metroviário”. 

Resultado

O vai e vem de passageiros das estações das linhas 

Centro e Sul agora conta com o respaldo das 

equipes de segurança que com as câmeras de 

rede da Dahua Technology podem estar presentes 

em diversos locais durante toda a operação 

metroviária. O novo sistema de videomonitoramento 

foi configurado para uma gestão centralizada, que 

difere do modelo anterior que atuava em gestão 

individualizada – assim, com a mudança, é possível 

aproveitar melhor os recursos humanos da equipe 

de segurança das 37 estações. 

Com analíticos de vídeo, mesmo que o operador de 

videomonitoramento não esteja acompanhando as 

imagens de uma câmera em específico, o sistema 

identifica e alerta caso detecte movimento em uma 
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região restrita, por exemplo. A tecnologia fortalece 

a proteção ao usuário de maneira geral, isso 

porque evita invasões em áreas vitais à operação, 

depredações ou outras ocorrências que poderiam 

paralisar o transporte de passageiros. 

Todo o sistema de videomonitoramento foi pensado 

para garantir não apenas a segurança física de 

cada usuário, mas também para evitar um problema 

comum e de alto impacto à qualidade do serviço: 

o vandalismo. Em algumas ocasiões, uma janela 

quebrada por um usuário pode atrasar a rotina 

de milhares de passageiros. Com as câmeras de 

videomonitoramento é possível identificar suspeitos, 

acionar o serviço de manutenção de maneira mais 

ágil e minimizar o impacto na operação. 

As imagens de ocorrências que acontecem nas 

dependências do Sistema de Trens Urbanos podem 

ser compartilhadas com a Polícia Militar que, se 

“A parceria com a CBTU tem sido 

muito exitosa, devido às peculiaridades 

da implantação de um sistema de 

segurança com o que temos de mais 

moderno na atualidade. Foi um grande 

desafio de implantação, pois todos 

os sistemas das estações estavam 

em pleno funcionamento. Houve um 

grande trabalho em equipe com apoio 

e parceria do cliente, para que a 

execução   ocorresse da melhor forma 

e com intervenções mínimas no sistema 

metroviário”, Hamilton Valentin - Diretor 

Operacional da Avantia.
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necessário, podem realizar buscas no Banco de 

Imagens e utilizar os recursos como Zoom para 

captar detalhes que auxiliam nas investigações. Os 

próprios operadores podem acionar as autoridades 

dependendo do acontecido. 

Dia e noite, sob quaisquer condições de luminosidade 

e mesmo em pontos onde há baixíssima incidência 

de luz, as câmeras de rede da Dahua Technology 

entregam à central de videomonitoramento imagens 

nítidas e coloridas graças à tecnologia exclusiva da 

empresa, Starlight - algoritmo de processamento de 

imagem que garante o melhor desempenho em 

condições de baixíssima luminosidade (0.005 lux).

As mais de 1300 câmeras funcionam durante todos os 

dias capturando e identificando imagens. Com um 

montante de dados sendo analisados diariamente, 

a presença do padrão de compressão de vídeo de 

H.265, formato de compressão de vídeo duas vezes 

mais eficiente que seu antecessor (H.264), pois utiliza 

apenas 50% da largura de banda, mantendo a 

mesma qualidade.  

Esse é o primeiro projeto da CBTU, que também 

administra o transporte ferroviário urbano em outras 

capitais brasileiras, como João Pessoa, Maceió, 

Natal e Belo Horizonte. 

“Esse projeto foi de extrema 

importância para Spectra. Estivemos 

juntos a Avantia e a Dahua 

Technology durante todo o processo 

de implantação e dando o suporte 

necessário na entrega das soluções”, 

Reginaldo Mattos, Diretor da Spectra 

Systems.

“A Dahua Technology com este case 

ratifica mais uma vez o seu expertise 

em projetos para o segmento público. 

A solução ofertada possibilitará 

ao cliente final ter um sistema de 

videomonitoramento totalmente 

inteligente que oferecerá iluminação 

otimizada em ambientes escuros, 

proteção 24h de áreas restritas, 

alertas de ocorrências e alta 

performance aos operadores. Tudo 

isso terá como foco prevenir e alertar 

possíveis situações que coloquem 

em risco o sistema metroviário como 

também a segurança dos usuários”, 

Fabio Lopes, Channel Sales Director 

da Dahua Technology.
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Sobre a Dahua Technology
Dahua Technology Co., Ltd. é um dos principais fornecedores de soluções no setor global de videovigilância. 

Com cerca de 13.000 funcionários em todo o mundo, as soluções, produtos e serviços da Dahua Technology 

são usados em mais de 180 países e regiões. A Dahua Technology está empenhada em fornecer produtos 

da mais alta qualidade com as mais recentes tecnologias para permitir que os usuários finais executem seus 

negócios com sucesso. A empresa possui mais de 6.000 engenheiros de P&D trabalhando em tecnologias de 

ponta em IA, IoT, Cloud, vídeo, cybersecurity e confiabilidade de software e outras tecnologias. 

www.dahuasecurity.com

Sobre Avantia

A Avantia fornece soluções integradas em tecnologia e engenharia para o mercado brasileiro desde 1998. 

Com inúmeros projetos implementados nos setores privado e público, a empresa trabalha com equipes 

altamente qualificadas no sentido de identificar as necessidades dos clientes e apresentar a eles as melhores 

soluções.

Como uma das principais empresas de TI em tecnologia de segurança e infraestrutura no Brasil, a missão 

é fornecer serviços de qualidade avançada, com flexibilidade, compromisso, competência e inovação, a 

preços justos, e entendendo as necessidades dos clientes. 

www.grupoavantia.com.br

Sobre a Spectra Systems

A Spectra Systems é uma empresa originada a partir da crescente demanda de segurança eletrônica pelo 

mercado brasileiro. Uma empresa especializada na distribuição e suporte a projetos, conta com o know-how 

de uma equipe de profissionais altamente capacitados. Trabalha em parceria com as melhores empresas 

do segmento de tecnologia e tem as ferramentas certas para seus projetos de CFTV atingir suas metas de 

seguranças. Em conjunto com os nossos parceiros tecnológicos, fazemos o desenvolvimento, montagem e 

assistência técnica de sistemas inteligente de segurança. 

www.spectrasystems.com.br

www.dahuasecurity.com

Contato: comercial.br@dahuatech.com


