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Conforto e segurança
Hotel em Aparecida do Norte renova conceito de segurança para turistas ao instalar 106 câmeras Axis e
sistema de gerenciamento de vídeo da Digifort para proteger peregrinos
Por Fouad Matuck

O

Hotel Rainha do Brasil construído pela igreja católica em Aparecida do Norte, promoveu uma reformulação no conceito de segurança ao instalar um
sistema IP com 106 câmeras da Axis Communications e sistema de gerenciamento da Digifort, fornecidos
pela distribuidora Delta Cable.
Para realizar o projeto foi escolhida a integradora Sillis, que
fez a implementação e integração do controle de acesso com o
gerenciamento de alarme.
“A instalação no hotel de 15 andares foi concluída em três dias,
assim que as câmeras foram pré-configuradas na plataforma
da Digifort e foi basicamente instalada no sistema plug-and-play”, explicou Marcel Minotelli, diretor técnico da empresa.
Para melhorar o sistema, a Sillis também configurou cada câmera IP no modo avançado com a numeração de caixa correlacionada a sua posição no hotel. “A equipe de segurança do
hotel necessita de um sistema de monitoramento centralizado
que permita acessar as câmeras a partir de qualquer ponto da
rede. Outras exigências incluíam alertas automáticos no caso
de qualquer câmera ser reposicionada ou bloqueada, bem
como arquivar vídeos no caso de investigação”, conta Minotelli.
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O conceito de segurança do hotel está espalhado por todo o
prédio, inclusive nos elevadores: uma discreta câmera fixa externa com WDR foi instalada em cada um dos cinco elevadores;
Outros dez modelos iguais a esse podem ser encontrados no
térreo, onde se localiza a recepção.
Além disso, estão ali oito câmeras Axis dia/noite, com diversos
recursos como WDR e reforço antivandalismo, e um sistema de
reconhecimento facial. Esse mesmo modelo fixo pode ser encontrado em cada andar do mezanino. Nesse local foram instaladas 15 câmeras, enquanto quatro câmeras estão presentes
em cada andar do hotel.
A marquise do hotel, onde está localizada a piscina, também conta com proteção extra para os hóspedes. Ali foram
instaladas seis modelos resistentes a vandalismo e outras
duas cúpulas ultradiscretas. Alfonso Aurin, Consultor de
Tecnologia da igreja, observou que o sistema ajuda a evitar incidentes como a possibilidade de crianças se acidentarem na piscina adulta. “Esse case surgiu da necessidade
de oferecer maior segurança aos hóspedes, principalmente
em função do crescimento de turistas e peregrinos à cidade
e basílica”, ressaltou.
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Foram usadas 106 câmeras para dar conta da vigilância. O restaurante do hotel é apenas um dos ambientes
monitorado em alta definição

Projeto repleto de desafios

a novos e recursos exclusivos, além de proporcionar escalabilidade para expansões futuras, sem limitação de recursos.
“A arquitetura do software permite ao usuário trabalhar com
câmeras IP e analógicas simultaneamente, servidores de vídeo sem limites de conexões, DVRs e acesso remoto, além
de visualizar câmeras de diversos servidores na mesma tela e
qualquer resolução de imagem, sem falar no sistema de Multi
Streaming, que permite o monitoramento ao vivo com configurações diferenciadas da gravação”, destaca.
A transmissão das imagens para o Centro de Controle de Operações é feita via Giga Ethernet, padrão que aumenta o desempenho de redes locais baseadas nos protocolos Ethernet e Fast
Ethernet, utilizando o mesmo formato de frame e os mesmos

Conforme lembrou o integrador, o tempo de execução da obra
foi bastante curto - apenas oito dias, entre a programação das
câmeras, seleção e instalação do software de monitoramento, além da programação e instalação dos dispositivos complementares. “Esse prazo não inclui a infraestrutura lógica e
elétrica. A estrutura de cabeamento foi feita com 4 mil metros
de cabos Cat 6, e nesse projeto optamos por não usar nenhum
tipo de estrutura de fibra ótica”.
As imagens gravadas são monitoradas por um sistema de
monitoramento (soft) e storage (hard) com um Centro de Controle Operacional local. Esta central está estruturada com três
monitores que exibem as imagens gravadas pelas câmeras,
joystick e servidor. Com relação ao software de monitoramento
optou-se pelo Digifort Enterprise 6.6, porque oferece total gerenciamento para ilimitadas câmeras e dispositivos de alarme.
“O Digifort Enterprise permite a utilização de vários modelos
de Câmeras IP e Servidores de Vídeo de diversos fabricantes,
permitindo a escolha do conjunto de hardware que melhor se
adeque as necessidades do cliente”.
O integrador lembra que a versão Enterprise foi escolhida
porque consegue preservar o investimento do cliente, mantendo todas as características das versões anteriores aliado

O conceito de segurança do hotel está espalhado por
todo o prédio, inclusive nos elevadores: uma discreta
câmera fixa externa com WDR foi instalada em cada um
dos cinco elevadores

Para o integrador responsável pelo projeto, o maior desafio foi
identificar a melhor tecnologia de acordo com a necessidade
do cliente. O hotel possui cinco andares, logo foram usadas
106 câmeras para dar conta da vigilância de modo seguro. Os
equipamentos para instalados no lobby, mezanino, andares
dos quartos, piscina, restaurantes e entrada de logística.
“A opção pelos modelos da Axis aconteceu por conta da qualidade que desejávamos obter nesse projeto. Entre os parâmetros que pesaram na escolha está a questão do produto de alta
confiabilidade, mas também a relação custo e benefício e o
prazo de entrega dos produtos”, resaltou.
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A Central de Monitoramento recebe as imagens das 106 câmeras e gerencia todos os ambientes através do
software Digifort Enterprise
métodos de codificação e de controle de fluxo e o método
CSMA/CD para o controle de acesso em redes half-duplex.
A distribuidora que participou deste projeto foi a Delta Cable, de
Curitiba. De acordo com o integrador, a empresa foi um parceiro
muito importante e comprometido com o projeto de end-to-end.
“Eles nos ajudaram com a escolha de modelos de produtos e na
negociação de preços para se ajustar ao budget do cliente. Mesmo quando tivemos alguns imprevistos devido a greve da Polícia
Federal, a Delta trabalhou como um grande parceiro e demonstrou
sua grande capacidade de desembaraçar os problemas com alfândega e negociação com fabricante para envio e entrega dos produtos na data exata”, destaca Marcel Minotelli, sócio diretor da Sillis.
Entre os equipamentos fornecidos pela distribuidora estavam
os modelos fixos IP SVGA M1013, além das minidomes IP P3304,
P3343-VE e M3005-V. Para o monitoramento, a empresa foi responsável por entregar uma mesa operacional Digifort acompanhada do software Digifort Enterprise. “Eles nos ajudaram

na especificação dos modelos compatíveis com a necessidade
de cada ambiente do hotel, sempre pensando na solução já em
operação com o software, periféricos e integrações, pensando
em minimizar gastos em possível expansão. Trabalhamos no
limite, com poucos dias de prazo para negociar, auxiliar, fechar
e comprar o material a tempo de atender no prazo”, diz.
O integrador lembra que, para este case especificamente, a Delta Cable teve papel fundamental ao atender duas necessidades.
“A Delta Cable nos ajudou a encontrar a solução para atender
a necessidade do nosso cliente em relação às câmeras. No final, optamos pelos modelos Axis, com um bom custo-benefício
para o projeto. Outro problema que a distribuidora intermediou
com sucesso foi o desembargo dos equipamentos junto à alfândega. Com isso, tivemos tempo de entregar o projeto no tempo estipulado pelo cliente. Tudo ocorreu com o menor impacto
possível, e implantamos nosso projeto totalmente testado um
dia antes da inauguração do hotel”, ressalta Minotelli.

A marquise do hotel,
onde está localizada a
piscina, também conta
com proteção extra para
os hóspedes. Ali foram
instaladas seis modelos
resistentes a vandalismo
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