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Case Study

Videomonitoramento público - Cidade de Lindoia/sp

Sistema prático 
Cidade de Lindoia, no interior de São Paulo, ganha novo parque de videomonitoramento 

público. Ação diminui índice de violência e roubos, além de melhorar o trânsito.

por Eduardo Boni   fotos Divulgação

C
idade integrante do Circuito das Águas, no estado de São 
Paulo, Lindoia é conhecida como uma das maiores fornece-
doras de água mineral do país. 

Recentemente, a cidade de 4 mil habitantes, promoveu uma 
ação para melhorar o nível de segurança pública, reformulando o 
antigo parque de videomonitoramento com novos modelos de câ-
meras IP de melhor resolução e reposicionamento das câmeras. 
Algumas delas foram instaladas nos pontos mais altos da cidade, 
como o Morro do Cristo, para um monitoramento completo.

A renovação do parque de monitoramento da cidade foi realiza-
da pela integradora LENC Engenharia, com o apoio da Prefeitura e 
da Guarda Municipal local. Ao todo, esta primeira fase do projeto 
substituiu as 18 câmeras antigas por novos modelos da MESSOA. 
Foram instaladas treze speed dome modelo NIC-990 e cinco mode-
los *xos NCR-875PRO, todas elas fornecidas pela BYCON, repre-
sentante exclusivo da marca no Brasil.

“Além de substituir os modelos antigos, reposicionamos as câ-
meras em locais onde havia mais casos de vandalismo e roubo, 
como áreas de grande concentração de pessoas. As novas câmeras 
foram usadas também para monitorar o transito da cidade”, a*rmou 
Valter Duran, engenheiro da integradora Lenc.

De acordo com o integrador, a substituição ocorreu porque a 
marca anterior não estava conseguindo atender as necessidades 
de um projeto mais elaborado, com modelos de melhor qualidade, 
mas que se adequassem ao orçamento. “Quando as empresas se 
igualam em termos de qualidade de equipamento e oferecem pre-
ço menor, a tendência é a mudança. Foi isso o que vimos na MES-

SOA, que ofereceu equipamentos de melhor resolução e atendeu 
totalmente o projeto em termos de preço”, destacou.

O engenheiro lembrou que a troca das câmeras e o novo siste-
ma de videomonitoramento de Lindoia chamaram a atenção de ad-
ministradores de cidades vizinhas como Serra Negra. “A qualidade 
das imagens do novo sistema de videomonitoramento despertou 
o interesse dos dirigentes da cidade de Serra Negra, para a qual 
faremos um projeto em breve”.

O CCO foi construído dentro da Guarda Municipal e 

recebe todas as imagens das câmeras que monitoram 

a cidade. No detalhe, o software Digifort Enterprise 

6.8, que faz o gerenciamento das imagens
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Infraestrutura

Desde o início do projeto, com a instalação das primeiras câmeras 
com sistema IP, a Lenc foi escolhida para comandar as ações. En-
tre elas, estava a tarefa de criar uma infraestrutura de cabeamento 
estruturado para garantir a transmissão das imagens. O integrador 
destacou que a *bra óptica foi escolhida como forma de distribuição 
visando um projeto mais amplo, onde outros sistemas pudessem 
ser integrados no futuro. Atualmente a cidade conta com cerca de 
8 quilômetros de *bras ópticas e pontos de apoio com sistemas 
de rádio. “Temos um cabo que sai do CCO e vai para a prefeitura. 
Dessa forma, no futuro, poderemos interligar facilmente os pontos 
da prefeitura através dela. Em dois pontos da cidade que estão mais 
distantes, aonde a *bra não chega, utilizamos sistemas de rádio 
da Ubiquiti, que nos oferecem uma cobertura muito boa de sinal 
nesses locais. Isso tornou o projeto mais acessível para a cidade”.

O ponto de partida

Todo o projeto de videomonitoramento começa pelo Centro de Co-
mando e Controle da Guarda Municipal e, em alguns pontos há rami-
*cações que passam pelo centro da cidade e outras áreas da cidade. 

Dentro do Centro de Comando e Controle da Guarda Munici-
pal, que também foi projetado pela Lenc no ano de 2010, estão os 
equipamentos que monitoram as dezoito câmeras espalhadas pela 
cidade. Lá dentro está montada toda a infraestrutura interna, de 
telas, computadores e até o datacenter, onde estão o terminador 
da *bra óptica, conversores de *bra óptica, switch e os servidores, 

todos da Dell. O servidor tem capacidade de 8 terabytes em 4 HDs 
de 2 terabytes, sendo que 6Tb são usados para o armazenamento 
e os outros 2Tb como backup do sistema. Quando tem ocorrência 
fazemos um backup separado.

Para gerenciar as imagens que chegam à central, uma versão 
do software Digifort Enterprise 6.8 foi instalado no sistema. “Atu-

A Guarda Municipal de Lindoia é a sede o Centro de 

Comando e Controle, que foi construído ali em 2010 

para gerenciar o videomonitoramento da cidade
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almente estamos trabalhando apenas com videomonitoramento. 
No futuro, com uma possível ampliação, faremos a integração com 
leitura de placas, uma ação que o software disponibiliza mediante 
aquisição de licenças”, explicou Duran.  

Caio Monte, gerente comercial da Bycon, lembra que a leitura de 
placas melhora o desempenho das cidades para rastreabilidade de 
veículos furtados, mas ressalta que o sistema tem um problema: os 
dois tipos de placas existentes no país, re=etivas e não re=etivas. 
“A MESSOA desenvolveu a  tecnologia CatchAll capaz de solucionar 
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esta demanda, inclusive em veículos com alta velocidade”, ressaltou.
De acordo com o integrador, a adaptação com as novas câme-

ras foi rápida. Para ele, o desa*o maior foi quebrar paradigmas de 
trocar equipamentos de um player por outro. “Não conhecíamos a 
MESSOA e a marca nos surpreendeu. Estamos contentes com os 
resultados apresentados pelos equipamentos”.

A equipe que faz o monitoramento é formada por funcionários 
da Guarda Municipal, que trabalham no CCO 24 horas por dia em 
quatro turnos. “A integração do pessoal da segurança com os novos 
equipamentos foi tranquila. O treinamento foi rápido e em três se-
manas *zemos toda a transição”, destacou.

Foco na proteção

A prioridade da Prefeitura de Lindoia é a proteção da cidade e a 
segurança da população, conforme explica o comandante da Guar-
da Municipal, Cassiano França. “Nosso objetivo com o projeto foi 
monitorar as rotas de fuga e as saídas da cidade. Nesse sentido, as 
câmeras são a base da segurança municipal. O histórico de roubos 
e violência não é grande, mas o sistema de videomonitoramento 
ajudou a diminuir ainda mais esses índices”.

A Guarda Municipal da cidade é nova, tem apenas um ano. No 
entanto, segundo Cassiano, a ideia é investir em novos equipa-
mentos. “Temos planos para instalar câmeras nas viaturas poli-
ciais, com sistemas NVR e GPS. Além disso, pretendemos adqui-
rir uma viatura mais robusta para montar uma base móvel. Esse 
tipo de veículo vai nos ajudar a fazer um monitoramento com mais 
qualidade nos eventos e atender as demandas da própria cidade, 
como operações de segurança”.

 “Estamos habituados a oferecer soluções completas para nos-
sos parceiros, portanto desenvolveremos com a LENC o projeto 
de monitoramento das viaturas através do gravador veicular da 
BYCON: VPON Mobile”, *nalizou Caio Monte.  DS

Na foto, o comandante da Guarda Municipal, Cassiano 

França(esq.) e o integrador Valter Duran, que 

trabalharam juntos no projeto da cidade de Lindoia

Alguns dos pontos mais altos da cidade, como 

o Morro do Cristo, receberam as câmeras da 

Messoa, para um monitoramento completo


