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I
nstalada em um prédio com espaço de 5.500m2, em Alphaville, 

a Clé Reserva Contemporânea, mantém um local com alto nível 

de tecnologia e segurança para abrigar obras de arte em galpões 

totalmente estruturados.

O local, que acaba de ser inaugurado, conta com investimento es-

timado em R$ 20 milhões para os próximos cinco anos e é uma joint-

-venture entre a francesa André Chenue S.A. e a brasileira Expomus.

Entre os serviços que a Clé oferece estão: serviço personaliza-

do com espaços privativos para cada cliente, seguindo os padrões 

de um ambiente de reserva técnica museológica, com controle de 

temperatura e umidade; segurança 24 horas; detecção de incêndio 

e manuseio especializado; e espaços compartilhados entre diferen-

tes clientes oferecidos para obras de grande formato.

Com um modelo de negócio que permite a locação individual 

de salas para museus, artistas, galerias e coleções institucionais, 

corporativas e privadas, o prédio conta com um sistema que dá 

acesso remoto às salas e obras. Para isso, precisava de um projeto 

de segurança eletrônica bem estruturado. 

Esse projeto foi assinado pela integradora HRD5. De acordo com o 

integrador Marcelo Harada, diretor da HRD5, a empresa Clé, de origem 

francesa, precisava tropicalizar uma solução que ela utiliza em outras 

partes do mundo para garantir a segurança quando se fala no arma-

zenamento de obras de arte, respeitando, sobretudo, a temperatura.

“A Clé precisava de parceiros que pudessem garantir que todo 

o projeto fosse implementado seguindo as normas que eles já uti-

lizam em outras partes do mundo. Por isso nosso projeto abrangeu 

tanto a parte elétrica como eletrônica”, conta.

De acordo com Harada, a parte elétrica foi totalmente refeita, 

o que incluiu a instalação de um gerador Stemac de 360 KvA para 

suprir todo o projeto em termos de climatização das salas e man-

ter funcionando os sistemas de combate a incêndio. Além disso, 

a empresa fez todo o projeto do sistema de segurança eletrônica 

do prédio. Outra exigência, segundo ele, era o controle rigoroso no 

sistema de iluminação.

 “Os empresários franceses queriam um projeto que tivesse ao 

menos 130 lux para cada 25 metros quadrados dentro do galpão. 

No prédio tivemos que fazer algumas adaptações. Com a fachada 

totalmente feita em vidro, o uso de energia dentro das salas é míni-

mo, reservada apenas aos galpões”, conta. 

Telas, cores e 

Companhia com sede na França, a Clé Reserva Contemporânea, usa conceito inédito no Brasil para 

armazenagem de obras de arte, com sistema de videomonitoramento de câmeras Bycon

por Eduardo Boni
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No quesito segurança eletrônica, Harada optou por trabalhar 

com sistemas de videomonitoramento CFTV da Bycon, equipamen-

tos de combate a incêndio da Bosch e produtos da Automatiza para 

o controle de acesso.

“Optamos por trabalhar com empresas com as quais temos fa-

miliaridade com os produtos, que têm preocupação com a quali-

dade e em manter-se atualizadas com o mercado de segurança”, 

destacou o integrador.

Aposta no analógico

Ao todo foram instaladas 23 câmeras Speed Dome e Dome, com 

os modelos BCX-L690VP e BSD-27OT – ambos com tecnologia Pi-

xim. Estes modelos estão instalados nas áreas interna e externa do 

galpão.  Para a área externa foram instalados doze modelos speed 

dome com tecnologia de 700 linhas e zoom de 30 x para monitorar 

o perímetro. Na área interna, as vias principais dos galpões são vi-

giadas com dez câmeras que monitoram os corredores, elevadores 

e painéis. “O cliente testou e considerou o resultado sensacional. 

Tivemos um ótimo feedback sobre a qualidade das imagens”, contou.

Segundo ele, a demanda futura é contar com um sistema de 

videomonitoramento específico para cada um dos boxes da galeria. 

“De acordo com o tamanho da área locada teremos mais de uma 

câmera, além do sistema de controle de acesso com cartão de pro-

resolvemos esse problema”.

Na opinião de Caio Monte Cláudio, gerente comercial da Bycon, o 

projeto é mais um exemplo para corroborar a premissa de que cada 

caso é um caso, e que as soluções IP, analógica ou híbrida, devem 

ser aplicadas conforme a necessidade do cliente e características 

do projeto. “Ficamos muito satisfeitos em atender as necessidades 

dos clientes desta maneira, obtendo resultados positivos, seguros 

e com valorização do investimento efetuado”, afirmou.

As modelos BCX-L690VP da Bycon estão 

espalhados pelos corredores do prédio para 

monitorar o acesso aos boxes da galeria

Na entrada do prédio as câmeras 

speed dome estão instaladas a pouca 

distancia uma da outra e monitoramento 

toda a área de forma completa

A entrada dos galpões onde ficam 

armazenadas as obras de arte também 

contam com sistemas de videomonitoramento 

feito pelas câmeras da Bycon

ximidade e sistema de incêndio”, adianta Harada.

A opção pelo analógico, segundo o profissional, veio em razão 

das evoluções tecnológicas que esse sistema ainda experimenta 

no Brasil. “O mercado analógico se aprimora a cada ano. Neste mo-

mento, o Brasil absorve pouca tecnologia de tudo aquilo que os sis-

temas IP têm a oferecer, ao contrário de países da Europa”, opina.

O integrador lembrou a viabilidade e as características como 

pontos que fazem da tecnologia Pixim um sistema com grandes 

vantagens, sobretudo em termos de qualidade das imagens em 

ambientes de alta incidência de luminosidade. 

“Neste case, trabalhamos com ambientes que são grandes 

geradores de luminosidade, tanto em termos de luz como de 

pisos reflexivos e cor branca, que ofuscam a câmera. Na repro-

dução acontece o mesmo problema, e instalar câmeras contra a 

luz abre espaço para falhas no monitoramento. Com a tecnologia 

Pixim, que melhora a qualidade em ambientes de luminosidade, 
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Sistema integrado

Para garantir a qualidade que um projeto desse tipo necessita até 

mesmo o posicionamento das câmeras foi feito rigorosamente 

igual ao da matriz francesa.

“Na França, cada fachada deve contar com três câmeras, mas 

instaladas de forma a oferecer controle absoluto sobre todo o am-

biente, seja na casa de máquinas, entrada de emergência, central 

de água gelada e outros ambientes. O sistema de alarme e a equipe 

de segurança cuidam para que nada saia do controle”.

Para o projeto desenvolvido no Brasil, a Clé Reserva Contem-

porânea terá monitoramento 24 por 7 e uma central de monito-

ramento na guarita, além de uma equipe de segurança. “Tudo 

isso para garantir a máxima eficiência, tanto na entrada dos ca-

minhões que será controlada. A segurança será muito rígida e 

o acesso de pessoas muito bem controlados, independente de 

quem seja. Para isso usaremos cartão de proximidade com gru-

pos de acesso”, conta.

A eficiência do controle de acesso será garantida com a restrição 

de acesso às portas. A entrada será permitida apenas para os pro-

prietários e associados, e mesmo assim, com horário de entrada e 

saída devidamente relatados.

Outra área fundamental em um projeto desse tipo é o sistema 

de combate a incêndio. Por isso, a escolha recaiu na Bosch, que aju-

dou no desenvolvimento do projeto e indicou a distribuidora Danke, 

de Campinas, para a aquisição do sistema FPA 5000. Esse siste-

ma conta com cinco módulos, cinco laços e aproximadamente 160 

sensores que estão espalhados no prédio, além de 30 acionadores, 

sirenes e um painel supervisor que fica na guarita.

“Instalamos o sistema completo, que conta com detectores, 

acionadores, sirenes e estrobos. A opção foi pela qualidade reco-

nhecida e confiabilidade desse produto, já que trabalhamos com 

a empresa há muito tempo. Além disso, a companhia é altamente 

reconhecida no exterior, o que é mais um atestado de qualidade”.

A Automatiza mantém no local 30 controladoras da Netcon-

trol, que estão instaladas em cada porta e que processam a 

leitura do cartão de proximidade. “Por enquanto, o número de 

cartões é pequeno. Quando começarem as locações de espa-

ço, esse número vai crescer a as controladoras vão monitorar 

a entrada de visitantes, enviando para o servidor a validação de 

entrada”, explica Harada.

O engenheiro reforçou que o apoio de todos os envolvidos no 

projeto foi essencial para o sucesso da operação. “A parceria, em 

função do relacionamento, foi fantástica. Tivemos apoio técnico e 

de projeto de todas as empresas envolvidas, que disponibilizaram 

uma equipe de suporte para nos atender em todo o projeto”.

Neste case, a 

iluminação é 

tão importante 

quanto a 

segurança. 

Por isso, este 

quadro elétrico 

de distribuição 

de energia foi 

escolhido para 

o projeto

A guarita onde fica a central de monitoramento 

é vigiada permanentemente por este 

modelo speed dome da Bycon

Detalhe da fachada do prédio onde 

funciona a Clé Reserva Contemporânea
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Ambiente crítico

Os setores que demandam cuidados especiais dentro de uma galeria 

como a Clé são muitos. Além das áreas de armazenamento de obras 

de arte, o prédio com docas para carga, descarga e verificação de 

material. Ali, o controle das pessoas que entram e saem é rigoroso, 

com o uso de câmeras de videomonitoramento e controle de acesso.

O departamento de restauração da Clé, que é comandada pelo 

experiente restaurador Raul Carvalho, é outro ponto de atenção es-

pecial. O local abriga uma equipe de técnicos e também um arsenal 

de produtos químicos, com substâncias que precisam de monitora-

mento constante e ventilação. 

“O trabalho de restauro tem como foco a pintura, papel e pequenas 

esculturas. Dependendo do estado da obra, esse trabalho pode levar 

muito tempo. Essa é uma área crítica, porque os produtos químicos 

estão presentes o tempo todo, durante o processo de restauração. 

Qualquer descuido pode causar grandes problemas”, explica Carvalho.

Em relação aos desafios enfrentados, Harada cita a própria cultu-

ra da empresa francesa em termos de trabalho. “Como estrangei-

ros, eles são bastante perfeccionistas. Tivemos de trabalhar muito 

para mostrar a nossa capacidade e convencê-los de que poderíamos 

atender as solicitações do projeto. Além disso, os prazos sempre 

eram curtos e tinham de ser obedecidos. A obra foi concluída em 

cinco meses. Por conta do trabalho que desenvolvemos no projeto, 

seremos responsáveis pela manutenção do site”.

A infraestrutura

De acordo com o integrador, as imagens chegam à central de 

monitoramento através de um cabo UTP para garantir a qualida-

de do sinal, graças aos pares trançados. “Esse sistema é que vai 

garantir qualidade de imagem e da gravação. Mesmo sendo um 

produto analógico, as imagens vão chegar com boa qualidade aos 

monitores”, garante.

Para assegurar a qualidade do sinal do controle de acesso e das 

câmeras, todo o cabeamento foi feito em Cat 6, da Furukawa. Nas 

áreas administrativas foi utilizado o modelo Cat 5-e. “Para o galpão, 

no futuro, vamos instalar cabeamento cat 6 para garantir a perfor-

mance dos equipamentos”.

Na central de controle, que permite o acesso ao prédio, há dois 

monitores Samsung para visualização, além de dois DVRs e o sof-

tware BSA 200, todos da Bycon. Harada lembra que, além dele, o 

D-Guard da Seventh será utilizado em conjunto em breve.

“Por uma questão prática, deixamos um monitor para imagens 

internas e outro para as externas. Quando for preciso verificar uma 

ocorrência, será possível visualizar na tela menor para não perder 

detalhes do monitoramento. O nosso objetivo é assegurar que a 

intervenção humana seja a menor possível no projeto e o D-Guard 

vai ajudar nisso”, explicou.

O armazenamento das imagens atualmente é feito com dois 

DVRs BSA-1600 da Bycon de 2 Teras cada um, mas isso vai mudar, 

segundo Harada. “A matriz está pedindo um sistema de armaze-

namento em local diferenciado. Dessa forma, termos um sistema 

redundante, em que vamos replicar o FTP do sistema da gravação 

para esse local”, conta.

Falando em futuro, ele diz que o projeto terá novas etapas, 

sempre com o objetivo de melhorar a segurança. “Em breve, 

vamos agregar ao projeto o uso de bollards para controle de en-

trada de veículos e também funcionalidades de leitura de placas. 

Mas tudo acontecerá acompanhando o crescimento de atuação 

da Clé no Brasil”.   DS

Marcelo Harada, diretor da HRD5, foi o 

técnico responsável pelo projeto da marca 

francesa especializada em obras de arte

Para entrar 

no edifício, os 

visitantes passam 

por esse portão, 

após serem 

identificados 

na central de 

monitoramento


