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A tecnologia de reconhecimento de placas de veículos em tempo real
(RLPR) como componente de inovação para governança em segurança
pública: estudo de caso da prefeitura de Indaiatuba
The real-time license plate recognition (RLPR) technology as an innovation component
for the public security governance: case study of the Indaiatuba municipality.
La tecnología de reconocimiento de placas en tiempo real (LPR) como componente de
innovación para la gobernabilidad de la seguridad pública: estudio de caso del municipio de
Indaiatuba.
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RESUMO
A administração pública enfrenta o desafio de alocar, de forma eficiente, os recursos escassos a fim de prestar um
melhor serviço à população. Nessa conjuntura, as inovações tecnológicas e as práticas de governança podem atuar
de maneira associada para enfrentar esse desafio. Como exemplo, na segurança pública, as informações em tempo
real, captadas por sistemas ou oferecidas pela população, permitem a colaboração de diferentes atores para melhor
eficácia na aplicação da lei. Este estudo apresenta o caso da cidade de Indaiatuba, que optou pelo investimento em
tecnologia para auxiliar no combate à criminalidade e adotou o sistema de leitura de placas de veículos como parte
do plano de segurança. O estudo tem como objetivo analisar a viabilidade do sistema e das práticas, e a sua
contribuição para a segurança pública. A tecnologia consiste na identificação, gravação e mineração de dados para
traçar o padrão de comportamento dos veículos suspeitos para posterior avaliação e ação da guarda e das polícias.
Foi utilizado o método qualitativo, que teve como base dados primários disponibilizados pela empresa
desenvolvedora do software e responsável pela instalação do sistema; adicionalmente foi feita uma pesquisa
documental por meio da compilação de notícias publicadas na internet e a consulta aos índices de criminalidade
divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Após o estudo, foi possível concluir que
houve melhoria na condição de segurança do município, medida por índices, como de roubo de carros, e a posição
no ranking de violência na Região Metropolitana de Campinas.
PALAVRAS CHAVES: tecnologia de reconhecimento de placa; governança colaborativa; segurança pública
SUMARY
The public administration faces the challenge to allocate the limited resources in a more effective way possible in
order to provide better services to the population. Considering this conjecture, the new technologies and the
governance practices can work together, being complementary, to overcome this challenge. For example, in the
public safety, the information gathered by sensors and offered by the population, allows the participation of
different players to improve the law enforcement. This article is composed of a case study of the Indaiatuba
municipality that adopted the real license plate recognition (RLPR) software as part of their security plan, with the
intention to better combat crimes. The study has as the objectives to analyses the viability of the RLPR solution and
the governance practices associated to their adoption and then to determine if there was contributions to the public
security. The system consist of the identification, recording and data mining to map the behavior of the suspect
vehicles, so the police officers can analyze and take action in a more effective way. It was used the qualitative
method, based on the information provided by the company who developed the software and implemented the
system, additionally it was done a documental research that considered the news published on the internet and for
the conclusion it was consulted the criminality indicators publicized by Department of Public Safety of the Sao Paulo
Estate. The conclusion was that considering the improvement in the rates of car theft and the new position of the
ranking of violence in the Metropolitan Region of Campinas, the system contribute for the municipality safety.
KEY WORDS: license plate recognition technology; collaborative governance; public safety
RESUMEN
La administración pública enfrenta al desafío de asignar de manera eficiente los recursos escasos con el objetivo de
prover mejores servicios a la población. En esta coyuntura, las innovaciones tecnológicas y las prácticas de
gobernanza pueden actuar de manera asociada para enfrentar este desafío. Como ejemplo, en la seguridad pública,
la información en tiempo real, captadas por sistemas o ofrecidas por la población, permiten la colaboración de
diferentes actores para mejorar la eficacia en la aplicación de la ley. Este estudio presenta el caso de la ciudad de
Indaiatuba, que optó por la inversión en tecnología para ayudar en la lucha contra la criminalidad y ha adoptado el
sistema de lectura de placas de vehículos como parte del plan de seguridad de la ciudad. El estudio tiene como
objetivo analizar la viabilidad del sistema de mano con las prácticas de gestión y la respectiva contribución para la
seguridad pública. El sistema consiste en la identificación, grabación y minería de datos para identificar el patrón de
comportamiento de los vehículos sospechosos para posterior evaluación y acción de la guardia y de la policía. Se
utilizó el método cualitativo, que se basó en datos primarios proporcionados por la empresa desarolladora del
software y responsable de la instalación; adicionalmente se hizo una investigación documental por medio la
compilación de noticias publicadas en Internet y la consulta a los índices de criminalidad divulgados por la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado de São Paulo. Después del estudio, fue posible concluir que se ha mejorado en la
condición de seguridad del municipio, medida por índices, como de robo de coches, y la posición en el ranking de
violencia en la Región Metropolitana de Campinas.
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1 INTRODUÇÃO
As cidades são organismos complexos e com inúmeros desafios para se tornarem mais
inteligentes e, em consequência, prestarem um melhor serviço à sua população, entre os quais
está o de garantir a segurança pública e a aplicação da lei. É nesse contexto que as cidades
inteligentes precisam antecipar os problemas, coordenar os recursos disponíveis e, como em
qualquer área, atuar de forma eficiente ou fazer mais com menos recursos. Para isso, podem
utilizar a tecnologia a seu favor e buscar soluções que possam levantar dados, para
investigação e análise ou para atuação em tempo real (IBM, 2012).
Mas o uso de inovações tecnológicas não é o suficiente para a melhora nos índices de
segurança pública. Mesmo que a tecnologia da informação e comunicação (TIC) permita a
captação de dados através por meio de sistemas eletrônicos, e também a interação de
diferentes atores do setor público, do privado e da população, a geração excessiva de dados
não garante a transparência, a pessoalidade e a melhora dos serviços públicos (VAZ, 2002).
A tecnologia não pode ser vista como um objetivo, ela é, na verdade, um meio para se exercer
a governança. As decisões, nesse campo, estão na priorização dos investimentos e na
associação da tecnologia às novas práticas de gestão, às mudanças estruturais nos serviços
públicos, às políticas de educação, ao estímulo à utilização e, finalmente, dados para medir a
efetividade das soluções adotadas na melhoria dos serviços à população (VAZ, 2002).
Em diferentes exemplos de crimes que acontecem em uma cidade, existe o envolvimento de
veículos, como em roubos, latrocínios, chacinas, tráfico de drogas e outros; e em várias
situações, existem imagens de câmeras de videomonitoramento que registraram o momento
da ação criminosa. No entanto, não é incomum que essas imagens, muitas vezes apresentadas
em noticiários, tenham má qualidade ou, ainda que de boa qualidade, sejam analisadas de
maneira isolada ou pontual.
Para autoridades policiais, a busca manual de veículos desaparecidos ou envolvidos em crime é
um trabalho moroso. Nesse sentido, sistemas inteligentes de monitoramento podem ser
utilizados para esse propósito e apresentar respostas mais rápidas, reduzindo a dependência
do fator humano (BIRADAR et al., 2016).
Uma das tecnologias utilizadas em sistemas inteligentes de monitoramento é o
reconhecimento de placa de veículos ou License Plate Recognition (LPR), que tem diferentes
aplicações, como gerenciamento de estacionamentos, identificação de veículos roubados,
controle de tráfego e aplicação de multas para infrações, por exemplo, alta velocidade (HSIEH;
YU; CHEN, 2002).
No desenvolvimento do estudo, aborda-se uma solução desenvolvida no Brasil que, segundo
Rhodes (1996), remete ao conceito de governança em redes. A solução é denominada
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comercialmente como Sentry, em que, por meio do reconhecimento de placas de veículos, são
cruzadas informações em tempo real, para ações imediatas, e também é utilizado o vídeo
gravado para investigações e análises em redes complexas. Além dos dados captados
eletronicamente, o sistema recebe informações oferecidas pela população, é administrado pela
guarda civil e pelas polícias, e sua modernização é constante por intermédio de um contrato de
atualização de software com a iniciativa privada.
Atualmente mais de vinte municípios no interior de São Paulo utilizam o Sentry e atuam em
operação colaborativa, em um sistema popularmente conhecido como “Muralha Digital”. Essa
denominação remete ao conceito medieval de controle de acesso, quando as muralhas eram
construídas cercando a cidade, como uma estratégia arquitetônica para protegê-la. Isso porque
o Sentry utiliza câmeras cercando a cidade e controlando virtualmente a entrada e a saída de
todos os veículos.
2 OBJETIVO
O objetivo do estudo é analisar o funcionamento e as motivações da prefeitura para investir na
tecnologia de leitura automática de placas de veículos, a fim de, posteriormente, avaliar, por
meio do estudo de caso do município de Indaiatuba, como o uso dessa tecnologia, combinada
com a colaboração privada e a pública, auxiliou a cidade na prevenção de crimes e no
planejamento das ações policiais, bem como os impactos dessa iniciativa na governança da
segurança pública.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
Para entender a complexidade do sistema e sua viabilidade técnica, faz-se necessário realizar
um levantamento dos principais conceitos que orientam sua idealização, construção e
funcionamento. São eles a necessidade de governança do município; a tecnologia de
reconhecimento de placas em tempo real, que identifica os veículos e gera dados para análise;
e a mineração de dados em redes complexas, o que permite aplicar inteligência e agilidade na
correlação dos dados, gerando alertas e relatórios para tomada de decisão.
3.1 Governabilidade da segurança pública no Brasil
Atualmente, existem controvérsias sobre o papel do Estado e do município quanto à
responsabilidade e atuação no tema da segurança pública. De acordo com a Constituição
Federal de 1988:
A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: polícia federal,
polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias
militares e corpos de bombeiros militares (BRASIL, 2001).
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A figura 1 ilustra como estão articuladas as esferas da administração pública no que diz respeito
à execução da política nacional de segurança. A execução fica à cargo das polícias federais,
civis, militares, bombeiros e guardas municipais.
Figura 1 - Representação da estrutura de execução da segurança pública

Fonte: Pires, Wanderley e Horton (2015).
No entanto, com o aumento da criminalidade, a população fica mais exigente, cobra a todas as
esferas e se faz protagonista da ação do município, que, por sua vez, é o ente federado mais
próximo à população, podendo assim atuar em diferentes âmbitos na gestão da segurança
pública para a redução dos índices de criminalidade. É nesse contexto que as prefeituras
investem e mantêm as guardas municipais, que atuam na manutenção da ordem no interior da
cidade (LIMA et al., 2014).
O Anuário de Segurança Pública reforça essa tendência do município como responsável pela
Segurança e explica que, apesar de o Estado ser o principal financiador, os municípios
apresentam atualmente um crescimento cada vez maior, com quase 400% de incremento; e
que a União, por sua vez, mesmo tendo crescido seus gastos, o fez por aumento das despesas
com as polícias federal e rodoviária federal (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
2016).
3.2 Conceito de governança
O termo governança, ainda que em crescente debate atualmente, já é discutido desde 1989 e
possui diferentes interpretações que remetem à ação de governar e têm relação com um
conjunto de novas ideias, instrumentos e práticas de gestão (STREIT; KLERING, 2004). Neste
estudo, o conceito de governança adotado baseia-se em Rhodes (1996), que definiu seis
perspectivas associadas ao termo: estado mínimo, governança corporativa, nova administração
pública, boa governança, sistemas sociocibernéticos e redes autogerenciáveis.
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O conceito de redes autogerenciáveis é amplo, mas pode ser entendido como a participação de
diferentes atores no ato de governar: o setor público, o setor privado e a população. A
interação dos setores permite que o sistema sofra ajustes automáticos, visto que as práticas
adotadas empoderam a população para participar e colaborar com o governo (RHODES, 1996).
Já o conceito da nova administração pública alude à aplicação de práticas e métodos da
administração privada nas instituições públicas, por meio da definição de padrões e indicadores
de performance para prover um melhor serviço à população (RHODES, 1996).
No presente, a governança ainda pode se beneficiar da tecnologia da informação e
comunicação (TIC) como meio para atingir seus objetivos. Dados em formato aberto, passíveis
de utilização por qualquer pessoa, softwares que permitem participação pública,
desenvolvimento de novos recursos de análise de dados e serviços públicos digitais são parte
do que o Ministério do Planejamento denomina como Governança Digital (MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, 2016).
3.3 Analítico para reconhecimento de placa em tempo real
Segundo Hampapur (2008), com o avanço computacional, sistemas de vídeo inteligentes
fornecem alertas para o operador em tempo real e trazem facilidades de pesquisa em escala;
sistemas que não permitem análise de vídeo, ou que o fazem de forma manual, são tediosos
para o operador, além de ineficazes e caros.
A placa é a identificação do veículo e está visível e sujeita à checagem, diferentemente do
chassi, por exemplo; a captura e a avaliação da placa não requerem qualquer autorização do
condutor, o que facilita seu uso, de acordo com Trentini, Godoy e Marana (2010).
O reconhecimento de placas utilizado no relato é o Real-time License Plate Recognition (RLPR),
que permite o reconhecimento em tempo real e realiza os processos quase que
simultaneamente: identifica o que é a placa na imagem, visto que a foto inclui o carro e o
entorno, não somente a placa; e, após esse primeiro processo, reconhece o número da licença,
traduzindo-o em caracteres alfanuméricos (CHANG; RYOO; LIM, 2013).
Os autores Merola e Lum (2014) ilustram que o RLPR é uma combinação de digitalização e
tecnologia da informação, em que a câmera é montada em um local fixo, permitindo a
digitalização da placa do veículo em movimento. Uma vez digitalizada, a placa é armazenada
com informações como local, hora, foto contextual e outros elementos que podem ser
extraídos da imagem, tais quais cor e modelo.
Ainda segundo Merola e Lum (2014) e também Gierlack et al. (2014), a placa, com as
informações correspondentes a ela, fica gravada em um servidor e é comparada a uma base de
dados de placas existentes, por exemplo, uma hotlist de veículos envolvidos em infrações ou
que sejam do interesse das autoridades. Se existir uma correspondência, um alerta é gerado
imediatamente para investigação. Esses alertas aparecem para o operador na tela, destacados
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com as informações principais e a foto, assim pode-se identificar rapidamente o veículo,
cabendo ao oficial ou policial a decisão sobre que ação tomar.
3.4 Mineração de dados e associação em redes complexas
Embora os sistemas de LPR ainda sejam usados principalmente para detectar carros roubados,
seu uso já é considerado para uma variedade de outras investigações. Com a mineração de
dados, é possível determinar veículos suspeitos na vizinhança, confirmar hipóteses e álibis, ou
até mesmo reconhecer os padrões de um crime, por meio da análise da cena e do entorno
(GIERLACK et al., 2014).
Gierlack et al. (2014) apresentam uma pesquisa para avaliar a utilidade do sistema de LPR e
constatam que dois fatores são responsáveis pela eficácia do sistema: banco de dados e
políticas de uso e retenção dos dados. Os departamentos que estipularam políticas de retenção
longas e colaboração de diferentes serviços, públicos e privados, para manutenção e
alimentação da base de dados, e as mantiveram por períodos consideráveis, nesse caso, por
anos, forneceram maior número de alertas em atividades policiais e também prestaram
informações mais assertivas aos investigadores, identificando tendências e padrões de
criminalidade.
As agências governamentais dedicaram enormes recursos para coletar e armazenar dados, cujo
volume se tornou muito grande para ser gerenciado. A mineração de dados assemelha-se à
montagem de um quebra-cabeça e é, portanto, um processo que aplica técnicas e algoritmos
para gerar conhecimento a partir das bases de dados, produzindo assim resultados preditivos
ou descritivos (KANTARDZIC, 2011).
As redes complexas são caracterizadas por grafos, compostos por um conjunto de nós ou
vértices, interligados por meio de arestas; essas arestas representam a relação entre dois
vértices de acordo com um problema modelado (METZ et al., 2007).
Uma das propriedades das redes complexas é o coeficiente de aglomeração, explicado por
agrupamentos intrínsecos às redes que são quantificados e transitáveis. Com o avanço
computacional, é possível envolver milhões ou bilhões de vértices e, então, determinar em
larga escala os indivíduos que melhor se relacionam (METZ et al., 2007).
4 METODOLOGIA
A abordagem metodológica desta pesquisa para identificar a contribuição do uso do sistema de
reconhecimento de placa de veículos em tempo real (RLPR) é de caráter qualitativo, com
predominância exploratória. O método adotado, conforme Martins e Theóphilo (2009)
considera, entre outros aspectos, a busca de evidências qualitativas com o objetivo de
entender a complexidade e a interação de elementos relacionados ao objeto de estudo.
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Foi desenvolvido um estudo de caso único, do município de Indaiatuba, pois investiga um tema
empírico e segue procedimentos pre-determinados (YIN, 1994).
Foram seguidas as seguintes etapas:
1. Pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica e aprendizado de conceitos necessários à
compreensão do tema;
2. Levantamento de informações técnicas sobre os produtos e softwares, mediante a leitura e
interpretação de manuais, catálogos técnicos e comerciais;
3. Visita à empresa Multiway, que mantém um showroom com a plataforma em
funcionamento, que simula o ambiente real de operação, com todas as características do
sistema instalado na prefeitura;
4. Entrevista não estruturada com o diretor da empresa Multiway;
5. Compilação de documentos e matérias divulgadas em jornais e na internet, que incluem
entrevistas dos prefeitos, secretários de segurança e da população, assim como notícias
sobre casos solucionados com o uso do sistema, especificamente na cidade de Indaiatuba;
6. Estudo do Plano de Segurança de Indaiatuba, disponibilizado no site oficial da prefeitura e
em outros sites correlacionados; Pesquisa de dados estatísticos no site da Secretaria de
Segurança Pública do Estado São Paulo (SSP-SP).
Algumas etapas ocorreram de forma concomitante e não necessariamente na ordem que estão
descritas, após execução de todas as etapas foi possível compreender a aplicação e
funcionamento do sistema e emitir a conclusão sobre os impactos na segurança pública.
5. ESTUDO DE CASO: A ADOÇÃO DO SISTEMA E OS RESULTADOS NA CIDADE DE INDAIATUBA
Considerando que a segurança é responsabilidade das polícias e também do município com as
guardas municipais, existe o paradigma de que resultados positivos são diretamente
proporcionais ao efetivo, ou seja, quanto mais policiais e guardas, mais segura seria a cidade. O
município estudado recorreu à tecnologia para quebrar esse paradigma (NOGUEIRA, 2016).
Na visão da prefeitura, não importa ter um grande efetivo se ele não for treinado e equipado
de forma adequada, e se não tiver informações de qualidade para alocação eficiente dos
recursos cada vez mais escassos. E foi por isso que a prefeitura incluiu, no Plano de Segurança
de Indaiatuba iniciado em 2009, a adoção de tecnologias que estivessem a serviço da
segurança, com o objetivo de estar um passo à frente dos criminosos (NOGUEIRA, 2016).
Foi por meio de pesquisas e estudos de soluções adotadas no Brasil e no exterior que a
Prefeitura de Indaiatuba escolheu o Sentry, sistema avaliado previamente em funcionamento
na cidade de Itatiba, a pioneira em seu uso.
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5.1 A cidade de Indaiatuba
A cidade de Indaiatuba está localizada no interior do estado de São Paulo e pertence à Região
Metropolitana de Campinas, com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) de 235.367 habitantes, e área de 311.545 km 2 em 2016. O
Produto Interno Bruno (PIB) da cidade, divulgado em 2014 pelo IBGE, foi de R$12.058.634.000.
Assim, é considerada uma cidade de médio porte (IBGE, 2016).
No serviço à população, Indaiatuba possuía, no ano de 2016, 260 homens na Guarda
Municipal; 30, na Polícia Civil; e 101, na Polícia Militar. Para maximizar a atuação desse efetivo,
o Plano de Segurança de Indaiatuba foi construído com diferentes fases de execução, que entre
outras ações previa a criação de novos departamentos, o treinamento do efetivo, a construção
do Centro de Operações e Inteligência (COI) e a definição de novas rotinas e procedimentos
para uso da tecnologia (NOGUEIRA, 2016).
Não é possível, neste relato, esgotar os detalhes sobre a implementação do plano, assim
propositalmente o objeto do estudo restringe-se ao sistema Sentry, adotado pelo Setor de
Inteligência (SIN), que funciona dentro do COI.
5.2 O sistema Sentry
O software Sentry foi idealizado e desenvolvido pela empresa brasileira Multiway, localizada no
município de Itatiba, interior de São Paulo. Fundada em 1986, a Multiway iniciou sua atuação
como integradora de soluções de tecnologia da informação (TI), como redes de fibra óptica,
redes sem fio e sistemas de videomonitoramento, o que resultou no desenvolvimento de um
software próprio em meados do ano 2000 (MULTIWAY, 2017).
O Sentry é um software que, por meio da leitura e do armazenamento dos caracteres das
placas dos veículos, cria uma correlação para identificar o comportamento dos veículos que
entram e saem da cidade, ou que transitam dentro de uma mancha urbana, com o objetivo de
definir seu perfil: se circulam na cidade para trabalho ou passeio; ou se são suspeitos de
fazerem parte da logística do crime, como veículos clonados, veículos utilizados em roubos, em
ações de quadrilhas, entre outros (SENTRY, 2017).
A Figura 2 representa telas do sistema Sentry que demonstram seu funcionamento. As telas
estão propositalmente em baixa resolução para que não sejam identificadas as placas dos
veículos neste trabalho.
Inicialmente o sistema capta todas as placas que passam pelas câmeras localizadas nas
entradas e saídas do cerco. As placas são coletadas, traduzidas e armazenadas em milésimos de
segundos, assim como as fotos dos veículos, o que permite posteriormente avaliar o modelo, a
cor e até a quantidade de passageiros.
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A informação da placa se torna parte de um banco de dados, que é alimentado em tempo real,
correlacionado por meio de redes complexas e demonstrado em uma Grade de Análise de
Associabilidade, que na figura é apresentada com diferentes tons e cores.
Figura 2 - Telas do sistema Sentry

Fonte: Sentry (2017)
As cores representam a probabilidade de o veículo ser suspeito. Nas células, estão os números
das placas: a coluna cinza escuro, ou coluna central, apresenta os veículos já identificados em
algum tipo de crime; as células laterais são os veículos que, pelo seu comportamento, se
relacionam a essa “lista cinza”, essa relação é dada na linha horizontal. Na interpretação das
cores, o branco não apresenta indícios para suspeita; o amarelo apresenta uma probabilidade
média de ser suspeito; e o vermelho é altamente suspeito.
O sistema extrapola a identificação do carro roubado ou do carro utilizado em crime, e tem
como objetivo a identificação dos demais veículos que serviram de suporte, por exemplo, para
a fuga, já que os veículos “ficha limpa” ou os adulterados são mais difíceis de identificar.
A população interage através de contato telefônico pelo 190 e outros serviços, e as
informações são inseridas no sistema, o que enriquece de maneira qualitativa os processos de
investigação da polícia. Atualmente está em teste a participação pública via aplicativo em
aparelho celular.
5.3 Componentes do sistema
As câmeras fixas funcionam como um dispositivo de captura e processamento de imagens para
fins de leitura de placa em alta velocidade, ou seja, acima de 60km/h. As câmeras adotadas
devem seguir especificações técnicas e o maior desafio está em capturar placas durante a
noite, com baixa luminosidade e com variáveis, como placas reflexivas.
As câmeras adotadas, entre outras características, capturam a imagem utilizando a tecnologia
Charge Coupled Devices (CCD) no modo Global Shutter, o que significa que todos os pixels da
imagem são capturados no mesmo instante de tempo, diferente da tecnologia entrelaçada, ou
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progressive scan. A câmera também faz, por meio digital, o sincronismo do shutter ou
obturador com o iluminador ou flash infravermelho. No que tange à qualidade em termos de
resolução e densidade de pixels, atualmente é utilizada a resolução de 1280 x 720 e,
diferentemente dos sistemas de videomonitoramento urbano, as câmeras de monitoramento
veicular enviam fotos, não vídeos. Existem também requisitos para instalação, quanto ao
posicionamento, à instalação, à alimentação e à transmissão (PUMATRONIX, 2016).
O segundo componente do sistema é o meio de transmissão: as câmeras possuem interface de
rede através do protocolo TCP/IP e, portanto, possuem uma saída Ethernet. E considerando
que as câmeras são instaladas no perímetro da cidade, é importante levar uma infraestrutura
confiável e resiliente que irá comunicar a câmera ao centro de monitoramento. Para isso, duas
são as tecnologias recomendadas: os rádios de comunicação, que devem utilizar frequências
mais limpas, sendo possível fazer uso da frequência 4.9Ghz, determinada pela Agência
Nacional de Telecomunicações – ANATEL (2014) para fins de segurança pública; e outra
alternativa é construir uma rede de fibra óptica, sendo sempre necessário avaliar o custo total
de propriedade em cada instalação.
Além da câmera e da infraestrutura de transmissão, existem outros componentes, como
postes, acessórios de fixação, fios e cabos, conversores, switches, servidores dimensionados
para a instalação do software, unidades de armazenamento, tipo storage, estações de trabalho
e monitores (NOGUEIRA, 2016).
5.4 Implementação do sistema e resultados obtidos na cidade de Indaiatuba
Mantendo o conceito das muralhas medievais, foi mapeada a mancha urbana da cidade de
Indaiatuba e foram identificados os pontos de entrada e saída de veículos, em um total de 50
pontos, o que demandou a instalação de 138 câmeras fixas. No estudo que, entre outros
fatores, considera os bairros fornecedores de criminosos e a densidade da cidade, foi verificado
que era necessário dividir a cidade em duas zonas, Norte e Sul, para um cercamento mais
efetivo, como exemplificado na Figura 3.
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Figura 3 - Mancha urbana da cidade de Indaiatuba

Fonte: Google Earth Projeto feito pela empresa Multiway (2010)
As imagens captadas pelas câmeras são recebidas nos servidores do Centro de Operações e
Inteligência (COI) da cidade, e os alarmes de veículos suspeitos são apresentados nos
monitores e analisados pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar, que disparam ações como
despacho de viaturas ou investigação e novas correlações.
A população, ao mesmo tempo em que fornece informações para o sistema através das
ligações telefônicas, e-mails e boletins de ocorrência, também é beneficiada por investigações
mais rápidas e respostas embasadas em imagens e estatísticas, o que resulta em maior
transparência e pessoalidade com o cidadão.
Em Indaiatuba, o sistema de monitoramento veicular está integrado ao sistema de
monitoramento urbano, que seriam as demais câmeras instaladas dentro da cidade. Essa não é
uma premissa do sistema, mas foi uma integração feita entre o Sentry e o Genetec, que é o
software de monitoramento utilizado, sendo uma condição importante que pode influenciar os
resultados obtidos, mas não é objeto de estudo deste relato.
Foram analisados dados estatísticos do município de Indaiatuba disponíveis no site da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). No que se refere à
produtividade policial, é possível observar na figura 4 que, em 2009, ano em que foi concluída
a implementação do sistema, houve um aumento de 30% do número de veículos recuperados:
de 159 para 208 veículos. Já nos anos subsequentes, de 2010 a 2014, não foram registradas
variações superiores a 10% ano a ano, até 2015.
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Figura 4 - Índice de Produtividade Policial no Município de Indaiatuba

Fonte: Adaptado do Governo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2017).
Nota-se, na Figura 5, que corresponde a furto e roubo de veículos, uma queda acentuada de
63% entre os anos de 2008 e 2010. E nos anos seguintes, de 2010 a 2016, o mesmo índice fica
praticamente estável, com uma média de 183 roubos e furtos ao ano, muito inferior à média
de 500 ocorrências desses tipos nos anos de 2008 e 2009.
Ainda que não haja uma relação estatística direta, na Figura 5 também se observa, quanto aos
homicídios dolosos, uma redução não linear acumulada desde o ano de 2009 até o ano de
2016.
Figura 5 - Taxas de Delitos no Município de Indaiatuba

Fonte: Adaptado Governo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2017).
A cidade de Indaiatuba, em 2008, ocupava a 2ª posição no ranking de violência da Região
Metropolitana de Campinas (RMC). Após a implantação do sistema, no ano de 2010, a cidade
já ocupava o 14º lugar (SÃO PAULO, 2017).
Na entrevista dada para uma emissora de televisão em fevereiro de 2013, o assessor da
Secretaria de Defesa e Cidadania, o guarda municipal de 1ª Classe Sandro Bezerra Lima, além
de explicar seu funcionamento, afirma que o sistema “tem nos ajudado também em outros
tipos de delitos, como tráfico de drogas, estelionatos, bilhete premiado, saidinha de banco e
outros” (BAND, 2013).
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Como resultado da pesquisa documental, que incluiu notícias de diversos meios de
comunicação, entende-se que o sistema se mostrou efetivo em várias cidades onde já estava
instalado, com queda nos índices de violência e melhora na percepção de segurança pelos
cidadãos.
6 CONCLUSÃO
O trabalho realizado apresentou o sistema de reconhecimento automático de placas de
veículos como uma tecnologia que pode ser aliada da administração pública na melhoria da
eficiência no combate ao crime. Foi utilizada como exemplo a cidade de Indaiatuba, que
adotou o sistema como parte integrante do plano de segurança iniciado em 2008.
Entre as metodologias usadas, a entrevista contribuiu para compreender detalhes do
funcionamento do software e da operação; a pesquisa bibliográfica, para o embasamento
técnico sobre as bases de funcionamento do sistema, as responsabilidades e os desafios do
município governança em segurança pública; e a pesquisa tanto qualitativa como quantitativa,
para avaliar a efetividade do sistema.
Para a implantação do sistema, foi contratada uma empresa nacional que já atendia outras
cidades com o sistema já em funcionamento, visto que este foi um dos critérios da prefeitura:
estudar antecipadamente diferentes cidades que haviam aplicado soluções similares. O sistema
entrou em operação no ano de 2008 e permanece em funcionamento atualmente. Considerase que, quanto maior o tempo em funcionamento, maior é a base de dados e, portanto,
melhores as correlações e os resultados.
O sistema denominado popularmente como “Muralha Digital” não é um sistema de
monitoramento público, mas sim de monitoramento de veículos e, por isso, utiliza um baixo
número de câmeras e dispositivos, visto que são instalados apenas nas entradas e saídas da
cidade.
A percepção das polícias e dos administradores públicos, resultado da pesquisa documental,
confirma os estudos de Merola e Lum (2014) e também de Gierlack et al. (2014), os quais
afirmam que o sistema de leitura de placa confere maior agilidade e assertividade na
investigação e tomada de decisão.
No município de Indaiatuba, assim como afirmado por Vaz (2002), a tecnologia não é tratada
como um objetivo, mas sim como um dos componentes, que foi complementada por novas
práticas de gestão para se atingir a governança.
O estudo traz para a atualidade os conceitos de Rhodes (2016), pois permite, através da
inovação da tecnologia de comunicação, a participação da população e da tecnologia da
informação, data mining e big data; a correlação de informações captadas por sensores, nesse
caso, câmeras; e a correlação desses dados com informações oferecidas pela população. É
possível notar ainda que o conceito da Nova Administração Pública de Rhodes (2016) também

112

Trabalho Inscrito na Categoria de Artigo Completo
ISBN: 978-85-68242-61-2
____________________________________________________________________________________

está presente, visto que, com os dados, são gerados relatórios completos (ou dashboards), e
com isso é possível aplicar práticas normalmente do setor privado no setor público, como os
índices de performances (ou KPIs, Key Performance Indicators); então os indicadores e as metas
são medidos, e os resultados apresentados à população e ao setor privado.
Em relação aos resultados obtidos, pode-se concluir que são qualitativos e quantitativos, e se
mostram positivos nos dois sentidos, tanto na percepção de segurança pela população quanto
nos índices divulgados pela SSP-SP.
É preciso considerar que a cidade de Indaiatuba é uma cidade de médio porte, com 50 pontos
de monitoramento. Para ampliação desse conceito em cidades maiores ou mais complexas,
fazem-se necessários novos estudos quanto à viabilidade, visto que diferentes fatores podem
impactar os resultados, como extensão geográfica, colaboração das diferentes esferas do poder
público e das polícias, propriedade e manutenção da base de dados e, finalmente, a utilização
efetiva dos alarmes e relatórios gerados por meio dos procedimentos.
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