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RESENHA
O  respectivo  trabalho  segue  com  uma  introdução  do  tema,  com  o  diagnóstico  e  a 
proposição, sendo que a última enfatiza a integração e o uso das câmeras para a facilitação 
da gestão do transporte e trânsito. 

Palavras Chave:
Acompanhamento de transporte e trânsito, câmeras, monitoramento.

1. INTRODUÇÃO
Com os aumentos das populações e a diminuição da taxa de motorização – habitantes por 
veículos – têm sido crescentes os conflitos de transportes e trânsito. Com isto, os municípios 
têm  procurado  utilizar  de  mecanismos  tecnológicos  para  proporcionar  melhorias  aos 
serviços prestados aos cidadãos. 
Um instrumento cada vez mais comum é a distribuição de câmeras com visadas das áreas 
com  problemas  reconhecidamente  críticos.  O  objetivo  principal  é  poder  efetuar  o 
monitoramento  para  oferecer  mais  segurança  e  agilizar  ações  para  tratamento  das 
ocorrências.
Porém, somente as câmeras não impedem ou tratam qualquer problemática, até porque 
existem  bloqueios  físicos,  naturais  e  topográficos  que  não  permitem  explorar  todo  o 
potencial  destes  equipamentos.  Além  de  ter  todo  o  aparato  tecnológico  de  hardware  e 
software, é preciso também ensinar aos monitoradores como utilizar os equipamentos e a 
reconhecer nas imagens os pontos e situações críticas.
No caso da cidade de Campinas, criou-se a CIMCamp - Central Integrada de Monitoramento 
de Campinas, inaugurada em julho de 2006, que é composta por três repartições. A primeira 
tem  relação  com  a  chegada  de  informações,  sugestões  e  denúncias  por  telefone, 
denominada Central de Atendimento. A segunda, com o nome de Central de Monitoramento, 
é responsável pelo monitoramento das câmeras 24 horas por dia. Já a última, a Central 
Operacional, possui o comando via rádio dos agentes que estão em campo e deles recebem 
informações, bem como das repartições anteriormente citadas. 
A EMDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, gestora do transporte e 
trânsito na cidade, compõe efetivamente a CIMCamp juntamente com outros quatro órgãos 
integrados (Guarda Municipal, Defesa Civil,  Setec e SAMU). Esta integração permite aos 
agentes,  tanto internos como externos,  enxergar a cidade não somente com os olhares 
sobre os serviços de sua competência, mas de forma ampla, pois os atuantes encontram-se 
ombro a ombro podendo tomar decisões conjuntamente e tratar as ocorrências como uma 
equipe.       
As câmeras são manipuladas e acompanhadas constantemente,  sendo que as imagens 
produzidas  são  gravadas  no  decorrer  de  um  período  e  em  determinada  área  visada, 
permitindo efetuar estudos para promover a mobilidade.   As câmeras não são utilizadas 
para autuar, mas auxiliam a percepção de locais que necessitam de maior fiscalização.
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Figura 1 – Integração na CIMCamp

2. DIAGNÓSTICO
A  tecnologia  de  monitoramento  tem  provado  ser  um  bom  caminho  para  solucionar 
problemas, aproximar órgãos e melhorar serviços. O presente trabalho objetiva demonstrar 
o uso das câmeras e suas imagens sob o olhar da operação, planejamento e do controle do 
transporte e trânsito da cidade. 

3. PROPOSIÇÕES
A primeira parte do trabalho demonstrará o valor da integração na CIMCamp. A seguinte 
abordará o critério adotado para instalação das câmeras e como foi feito para reconhecer os 
pontos visados no município. Na sequência, são apresentadas as atividades desenvolvidas 
com o monitoramento obtido através das câmeras, tais como estudo dos comportamentos 
de veículos e pedestres; identificação de interrupções nos fluxos; interceptação de falhas 
nos  equipamentos  ou  então  acionamento  remoto  de  equipamentos  para  melhoria  de 
segurança  e  fluidez;  acompanhamento  de  ações  operacionais  de  fiscalização  e  de 
ocorrências, planejadas ou não, e, por fim, o uso das imagens gravadas na avaliação das 
operações e ações praticadas.

3.1. INTEGRAÇÃO
No plano de governo do prefeito Dr. Hélio de Oliveira Santos estava a construção de uma 
central  operacional  que aglutinasse alguns órgãos chaves do município e que tivessem, 
como rotina, um inter-relacionamento através de acionamentos para apoios operacionais.
Logo  que  o  então  prefeito  Dr.  Hélio  assumiu  a  prefeitura  de  Campinas,  este  procurou 
concentrar forças para que a central entrasse em funcionamento como foi idealizada.



Era evidente a relação entre os órgãos, no entanto, havia uma incerteza se seria possível 
essa unificação, pois cada um possuía sua central consolidada e com metodologia própria.
Após  algumas  reuniões  de  apresentação  da  nova  formatação  e  identificação  de 
necessidades, formatou-se a CIMCamp.
Sem a intenção de ser repetitivo, uma abordagem mais completa pode ser observada em 
“Implantação da Central Integrada de Monitoramento de Campinas – CIMCamp” (NITHACK 
E SILVA, 2007).
Inicialmente, cada órgão apresentou um efetivo operacional como mostra a figura 2, abaixo:

Figura 2 – Quadro com o efetivo operacional por órgão na CIMCamp.

Neste  quadro  apresenta-se:  a  EMDEC,  que  é  a  empresa  responsável  pelo  trânsito  e 
transporte; a Guarda Municipal,  pelo cuidado aos bens públicos;  a defesa civil,  cuida da 
prevenção  e  ações  frente  a  catástrofes;  a  SAMU,  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de 
Urgência, que socorre os necessitados de atendimentos médicos de urgência e a Setec, 
Serviço Técnicos Gerais, responde pelo uso e ocupação do solo público urbano.
A importância destes números é que este efetivo de 1.256 pessoas deixou de olhar somente 
para sua atividade. O ambiente de integração aproximou estes grupos e quando é percebida 
uma  ocorrência,  mesmo  que  seja  de  responsabilidade  de  outro  órgão,  efetua-se  o 
acionamento e, rapidamente, seu tratamento.

3.2. UTILIZANDO-SE DAS CÂMERAS
Dois tipos de câmeras são normalmente instaladas nos municípios: fixas e móveis. As fixas, 
que são direcionadas para áreas que necessitam de monitoramento, normalmente áreas 
críticas ou internas em prédios públicos, onde as características físicas do local limitariam 
muito o campo de “visão” de uma câmera móvel, e as móveis (conhecidas também como 
“Dome”).  Estas últimas possuem recursos de aproximação e movimentação permitindo a 



visão de longo alcance com mobilidade de 360º na horizontal e quase 180º na vertical. São 
priorizadas em áreas com amplo campo de visão. 
Apesar destas características de mobilidade oferecidas pelas câmeras móveis, os pontos de 
visadas não correspondem à abrangência permitida pelo potencial dos equipamentos, pois 
existem interferências resultantes dos bloqueios físicos e naturais,  além da influência da 
topografia do terreno.
Em função disto, efetuou-se um trabalho na CIMCamp de georreferenciamento dos pontos 
de visadas das câmeras, utilizando do Sistema de Informação Geográfica (SIG). O resultado 
foi o reconhecimento geográfico de todos os pontos capazes de serem monitorados, com a 
identificação da qualidade das imagens em horários de sol e tempo bom, que foi classificada 
como boa, regular ou ruim, como segue:

-  Boa:  é  considerada  boa  a  imagem  que  permitir  um  maior  detalhamento  da 
ocorrência. Entende-se por um bom detalhamento a identificação da placa 
de  um  veículo,  a  leitura  de  uma  placa  de  logradouro,  as  feições  do 
indivíduo e/ou o que mais colaborar na precisão da informação.

- Regular: é classificada como regular a imagem que proporciona uma leitura mais 
abrangente da ocorrência, mas sem oferecer maiores subsídios para uma 
informação mais precisa.

-  Ruim:  a  imagem  ruim  é  aquela  que  não  ofereçe  confiabilidade  e  precisão  nas 
informações. 

Importante frisar que o reconhecimento dos pontos de visadas não é tão fácil, pelo motivo 
de  não existir  uma referência  geográfica  do que  está  se  enxergando  nas imagens  das 
câmeras.  Logo,  este  trabalho  deve  ser  feito  por  pessoas  que  conheçam os  pontos  de 
referência e que, com auxílio de um mapa, possam fazer os devidos lançamentos no SIG, 
sobre uma base cartográfica digital. 
Outra  consideração  interessante  é  que  efetuar  pequenos  movimentos  com  imagem 
aproximada (zoom), utilizando o “joystick”, é mais difícil do que com o “mouse”.
Ao  sobrepor  as  áreas  de  abrangência  de  cada  câmera,  alguns  pontos  de  visadas 
mostraram-se cobertos por mais de uma câmera.
Com a necessidade de direcionamento rápido das câmeras em relação a algum dos pontos, 
foi necessário codificar cada cruzamento ou ponto de interesse (Figura 3).

Figura 3 – Identificação dos pontos visados por câmera e qualidade da imagem



O  software  e  equipamentos  disponibilizados  na  CIMCamp,  além  de  permitirem  ao 
monitorador operar as câmeras, admite também a programação para as movimentações 
que as câmeras deverão fazer automaticamente com o reconhecimento de quais pontos 
deverão  ser  vistos,  em que seqüência,  com qual  aproximação  e  durante  quanto  tempo 
(tour). Desta forma, procede-se ininterruptamente com a varredura dos pontos possíveis de 
serem vistos, com ênfase para aqueles que possuem ocorrências históricas.
Quando percebida uma ocorrência, são efetuados acionamentos e registros pela CIMCamp.

3.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O USO DAS CÂMERAS NOS TRANSPORTES
Para a área de transportes, a fiscalização é a principal ferramenta para efetuar estudos e 
novos planejamentos.
Neste sentido, as câmeras se tornam ferramentas essenciais quando se tem estabelecido o 
papel  de  cada  personagem  do  sistema  de  transporte  e  o  conhecimento  de  seu 
funcionamento. Um exemplo é o acompanhamento da movimentação de linhas do sistema 
de transporte público que tem em seu itinerário a passagem obrigatória pela visada de uma 
determinada  câmera  com  as  informações  de  quais  são  os  locais  que  deverão  ser 
monitorados, tais como: pontos de paradas de embarque e desembarque. Alguns outros 
serviços podem também ser acompanhados observando, os pontos de táxi, os pontos de 
cargas, os pontos de fiscalização, os estacionamentos permitidos e as vagas exclusivas, 
entre outros.
Com estas informações, ações podem ser executadas com as imagens das câmeras, não 
necessariamente em tempo real, como exemplo:

1.  Identificação  do  cumprimento  dos  horários  das  Ordens  de  Serviço  em trechos 
obrigatórios de passagens de linhas pesquisadas;

2. Identificação do uso dos corredores de ônibus do transporte coletivo urbano por 
veículos não autorizados;

3. Em pontos de parada de embarque e desembarque de passageiros, terminais e 
estações de transferências, é possível analisar se a estrutura oferecida é suficiente e 
atende aos usuários com a consideração dos fluxos, horários de pico e as condições 
climáticas. Também há possibilidade de medir o tempo de parada dos veículos no 
embarcar  e  desembarcar  de  passageiros  e  avaliar  a  condução  do  veículo  na 
chegada  e  partida  do ponto.  Em terminais  e  estações  de  transferência,  pode-se 
ainda acompanhar o tratamento pessoal e a circulação dos usuários do sistema PAI 
(Programa de Acessibilidade Inclusiva).

4. Em pontos de táxi, é possível acompanhar as movimentações, principalmente no 
período noturno, para dar segurança aos taxistas e passageiros, e verificar se o 
ponto  mantém efetivamente  os  veículos  autorizados  ou até  a  falta  deles.  Além 
disso, é ainda possível avaliar se a frota para o ponto estudado é adequada, ou 
seja, não esteja superestimada ou subestimada.

5. Nos pontos de cargas, realiza-se o mesmo que foi descrito no item 3.
6. Identificação do transporte escolar, com esta informação a fiscalização pode ser 

feita  na operação dos  veículos escolares:  layout,  forma de condução,  modo de 
parada, veículo autorizado.

7. Pontos de Fiscalização podem ser monitorados para se reconhecer os veículos que 
furam esta fiscalização, avaliar a forma como os agentes fiscalizadores trabalham e 
buscar dar suporte procurando assegurar as equipes e o sistema viário.

3.4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O USO DAS CÂMERAS NO TRÂNSITO
Para o trânsito,  outro trabalho foi  necessário desenvolver.  Com os pontos de visadas já 
identificados, procurou-se reconhecer as inter-relações com a consideração das lógicas da 
circulação  viária,  ou  seja,  da  passagem  de  um  veículo  em  determinado  ponto  visado, 
identificar outras visadas possíveis de captar este veículo a partir dos sentidos de circulação 



das vias. Este processo auxilia a efetuar medidas de velocidades em trechos específicos 
nos vários períodos do dia.
Além  disto,  apenas  com  as  visadas,  pode-se  obter  várias  informações,  entre  elas:  o 
comportamento de veículos e pedestres, interrupções nos fluxos, falhas em equipamentos, 
acompanhamentos operacionais,  avaliação das operações e ações praticadas (Figura 4). 
Segue com a descrição de cada item citado.

Figura 4 – Exemplo de visada de câmera da CIMCamp

3.4.1. COMPORTAMENTO DE VEÍCULOS E PEDESTRES
O monitoramento constante do fluxo dos veículos e das pessoas nos locais monitorados, 
principalmente nos horários de pico, permite reconhecer os comportamentos dos condutores 
de veículos e pedestres e, assim, identificar os trechos com travessias perigosas, aqueles 
que são comuns a falta de respeito às sinalizações viárias, ou ainda, onde acontecem com 
freqüência atitudes arriscadas, como exemplo, ultrapassagens ou manobras perigosas.
Estas informações, quando repassadas à área de engenharia,  inclusive com as imagens 
gravadas,  permitem  que  sejam  feitas  intervenções  justificadas  de  forma  a  atuar 
preventivamente.

3.4.2. IDENTIFICAÇÃO DE INTERRUPÇÕES NOS FLUXOS
Ao  identificar  uma  interrupção  no  fluxo  de  veículos,  o  monitorador  aciona  a  Central 
Operacional, que assume a(s) câmera(s) e, caso for identificada a necessidade, direciona 
agente(s) para atender a ocorrência e promover a fluidez na via. Dependendo da ocorrência, 
por  exemplo,  um  acidente,  pode  ser  necessário  pedir  auxílio  para  outras  áreas  que 
compõem a CIMCamp, isto é feito rapidamente na própria Central, com o objetivo de um 
atendimento no menor tempo, promovendo o restabelecimento da normalidade do fluxo.



3.4.3. EQUIPAMENTOS: FALHAS E ACIONAMENTO REMOTO
As  imagens  das  câmeras  permitem  também  acompanhar  a  funcionalidade  de  alguns 
equipamentos  eletrônicos,  como  radares  e  semáforos,  e  verificar  se  estão  realmente 
cumprindo sua função. No caso dos semáforos, uma falta de energia elétrica na cidade pode 
gerar um caos no trânsito. O rápido reconhecimento deste problema permite acionamentos 
que minimizem o transtorno e na retomada da energia é possível uma reprogramação nos 
tempos buscando o restabelecimento da normalidade do fluxo (figura 5). 

Figura 5 – Sistema Semafórico.

3.4.4. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES OPERACIONAIS E FISCALIZAÇÃO
O  monitoramento  das  diversas  ações  operacionais,  de  fiscalização  na  circulação  dos 
veículos e na mobilidade das pessoas auxilia nas análises das solicitações de implantação 
de  radares  de  velocidade,  lombadas  eletrônicas,  semáforos  e  outros  equipamentos. 
Também colabora para reconhecimento do local em que um agente de vê se alocar em 
determinado período.

3.4.5. AVALIAÇÃO DAS OPERAÇÕES E AÇÕES PRATICADAS
Para  as  obras  e  eventos  que  geram  intervenções  na  via,  as  imagens  permitem  uma 
auditagem  operacional,  visando  à  melhoria  constante  das  intervenções  praticadas,  com 
base nas imagens, nos relatórios da central operacional e nas entrevistas com os atores. 

4. RESULTADOS
São  apresentados,  sistematizados  e  georreferenciados  todos  os  dados  resultantes  das 
ocorrências da central de monitoramento.
Com a instalação das câmeras,  acesso ao seu funcionamento e respectivas imagens,  o 
gestor  de  transporte  e  trânsito  pode  enxergar  a  cidade  de  maneira  diferenciada, 
compreendendo  mais  detalhadamente  seu comportamento  e  aplicar  melhor  os  recursos 
disponíveis de fiscalização e atuação neste segmento. Salienta-se ainda, que a integração 



estimulada pela CIMCamp permite aos agentes um olhar mais abrangente dos órgãos que a 
compõem.
Várias problemáticas são apontadas por elementos que não tem a competência da solução, 
porém estes apontamentos agilizam os encaminhamentos e trazem menos transtornos ao 
cidadão. 

5. CONCLUSÃO
A CIMCamp apresenta-se como uma ferramenta modelo e diferenciada, numa nova visão 
do poder público no tratamento e preservação da vida da população.
A integração e o uso das câmeras por todos os órgãos têm apresentado bons resultados, 
até mesmo para estudar comportamentos e decisões.
Este projeto foi validado pelo Ministro da Justiça, Sr. Tarso Genro (no ano 2008), e serve 
como  laboratório  e  modelo  para  outras  cidades,  sendo  a  CIMCamp  muito  visitada  por 
representantes de cidades brasileiras e estrangeiras. 
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