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Os sistemas de vigilância e monitoramento estão por
toda parte. Seja numa loja, na rua, nas portas das residênci-
as ou dos condomínios, é comum haver câmeras apontadas
para nós, analisando e registrando o que estamos fazendo.

É o famoso “Big Brother”. Não aquele do programa
de TV, mas o famoso “Grande Irmão” previsto no famoso
livro “1984” de George Orwell, onde tudo o que os cidadãos
daquele país fictício faziam era visto, controlado e reprimi-
do pelo Estado. Fictício? Bem, talvez nem tanto... Mas o fato
é que hoje em dia as câmeras e seus acessórios estão por todo
lado abrindo um excelente campo de trabalho para os técni-
cos em eletrônica, em informática ou em telecomunicações.

Para quem ainda está por fora deste assunto tão inte-
ressante, apresentaremos neste artigo algumas definições e
cálculos importantes. Comecemos por uma definição:

O QUE É UM “VÍDEO EM REDE” ?

Convencionou-se chamar de “vídeo em rede” uma
tecnologia usada em sistemas de vigilância e de monitora-
mento remoto, que permite aos usuários monitorar e regis-
trar áudio e vídeo através da rede local (LAN), rede remota
(WAN) ou pela internet. As imagens capturadas são digita-
lizadas e transmitidas pela internet (ou pela rede IP local)
permitindo a visualização do vídeo e sua respectiva grava-
ção em qualquer parte do mundo onde uma rede IP possa
ser acessada.

A figura 1 mostra uma situação
típica, onde uma câmera de vídeo trans-
mite pela rede local para dois compu-
tadores através de um roteador, o qual
permite que a transmissão seja captada
também por um computador remoto co-
nectado a este sistema através da
internet. Neste mesmo esquema, pode-
ríamos colocar mais câmeras e outras
estações de controle e de backup.

O vídeo digital IP (câmera + servidor, vide adiante)
oferece uma série de vantagens, daí sua crescente populari-
dade. Devem ser destacadas as seguintes características:
• Facilidade de acesso remoto,
• Fácil integração nas futuras expansões,
• Flexibilidade e escalabilidade,
• Boa relação custo benefício,
• Acesso às imagens ao vivo, a qualquer hora e a partir de

qualquer lugar.
Existem produtos de vídeo em rede de diversos fabri-

cantes, oferecendo várias formas para capturar e distribuir
vídeo sobre redes IP. Cada marca e cada fabricante possui
características próprias, com mais ou menos funcionalida-
des de acordo com o projeto de cada dispositivo e para qual
situação foi desenvolvido.

Os arquivos de vídeo podem ser armazenados em
locais remotos, para conveniência e segurança, uma vez que
as informações serão transportadas pela rede local e pela
internet. Isto significa que empresas com vários escritórios
podem fazer uso efetivo de uma solução de vídeo em rede
com propósitos de vigilância e de monitoramento remotos.

TIPOS DE VÍDEO EM REDE

Há várias categorias de vídeo em rede, classificadas
de acordo com a tecnologia empregada e a finalidade a que

se propõem. Podemos destacar algumas das
categorias mais usadas:

• Sistemas de vigilância – O vídeo em
rede possui funcionalidades avançadas que o
tornam particularmente apropriado aos siste-
mas de segurança por imagem. A tecnologia
digital é flexível e amplia a capacidade do sis-
tema em proteger pessoas e propriedades.
Tais sistemas são, portanto, uma opção espe-
cialmente atraente para empresas que usam
CFTV (Circuito Fechado de Televisão).

Figura 1 – Esquema típico de
instalação de uma câmera de vídeo IP
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Os sistemas de CFTV estão
entre os campos de trabalho que

mais crescem para os técnicos de
informática e de eletrônica, pois
as câmeras estão por toda parte.
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