
 

Total Recall instala novo e avançado sistema de 
vigilância por vídeo na Estátua da Liberdade 

A Total Recall Corp. montou um "time dos sonhos", formado pelas nove melhores provedoras de 
tecnologia, para criar uma solução inovadora de vídeo sobre IP, que vai melhorar as operações de 

segurança e proteção aos milhões de visitantes anuais da Estátua da Liberdade 

SUFFERN, Nova York, 28 de fevereiro de 2014 /PRNewswire/ -- A Total Recall Corporation 
(http://www.totalrecallcorp.com), provedora de tecnologia de segurança centrada em vídeo, que se 
especializa em soluções de vigilância, reuniu nove provedoras de tecnologia de vanguarda para 
fornecer uma solução premiada de vigilância por vídeo baseada em IP, a ser usada pela Polícia dos 
Parques Nacionais dos EUA, pelo Serviço Nacional de Parques (NPS -- National Park Service) e pelo 
Departamento do Interior (DOI -- Department of Interior), para aprimorar a segurança pública e 
melhorar as eficiências operacionais do recentemente reformado Monumento Nacional da Estátua da 
Liberdade e a Ilha da Liberdade (Liberty Island). 

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, por favor, clique em:  
http://www.multivu.com/mnr/65017-statue-of-liberty-upgrades-system-total-recall 

O projeto notório foi iniciado em 2014, com o prêmio "Realização Extraordinária em Proteção e 
Segurança Pública do Departamento de Segurança Nacional" (Homeland Security Extraordinary 
Achievement in Public Safety and Security) concedido pela revista Government Security 
News (http://bit.ly/1aRWGj7), depois de haver recebido o "Prêmio Bronze de Inovação em 
Segurança STE de 2013" (2013 Bronze STE Security Innovation Award), concedido pela "Associação 
de Segurança do Setor" (SIA -- Security Industry Association) (http://bit.ly/LSqD6A). 

A Estátua da Liberdade reabriu ao público no Dia da Independência, em 4 de julho de 2013, após 
oito meses de trabalho de renovação e reparos, devido à devastação causada pelo Furacão Sandy. 
Como parte do processo de renovação, a Total Recall apresentou à Polícia dos Parques dos EUA, 
NPS e DOI uma proposta com um sistema de vigilância de vanguarda, que seria projetado, instalado 
e mantido como uma doação da empresa. 

Em preparação para a reinauguração, a Total Recall reformulou o sistema de vigilância e segurança 
da estátua de cima a baixo, incluindo a migração do obsoleto circuito fechado de televisão (CCTV) 
para a última tecnologia de vídeo digital baseada em IP, construindo um centro de comando 
inteligente e ultramoderno, para ajudar o NPS e a Polícia dos Parques dos EUA a fazer seu trabalho 
de forma mais eficaz e para habilitar o parque a cobrir áreas com vigilância por vídeo que não 
poderiam atingir antes, tais como as instalações de triagem de segurança. 

"O Serviço Nacional de Parques e o Monumento Nacional da Estátua da Liberdade agradecem muito 
a doação do sistema de segurança completo pela Total Recall", disse o comandante do Distrito da 
Liberdade (Liberty District) da Polícia dos Parques dos EUA, capitão Gregory Norman. 

"Estamos extremamente honrados por, mais um vez, fazer parte do projeto e instalação do sistema 
de vigilância da Estátua da Liberdade", disse o presidente da Total Recall Corporation, Jordan 
Heilweil. "Montamos um 'time dos sonhos' de provedoras de tecnologia de segurança de vanguarda, 
para dar à estátua a melhor proteção possível, ao mesmo tempo em que ajudamos a Polícia dos 
Parques, o Departamento do Interior e o Serviço Nacional de Parques a garantir uma experiência 
memorável às milhões de famílias que visitam a estátua todos os anos", declarou. 

A tecnologia baseada em IP e o projeto inovador do sistema garante a cobertura de todo o perímetro 
da Ilha da Liberdade, bem como das instalações de triagem de segurança do parque e todos os 393 
degraus da entrada principal à coroa da Estátua da Liberdade. A tecnologia irá ser usada para a 
proteção e segurança cotidiana dos visitantes do parque, ao mesmo tempo em que ajuda a Polícia 
dos Parques dos EUA e o NPS a monitorar o fluxo do tráfego e expandir a administração do público, 
para manter as filas andando, dar assistência às operações do serviço de barca, reunir pais e 



crianças perdidas e atender, de forma eficaz, a qualquer emergência médica na ilha ou dentro da 
estátua. 

"Todas as nossas parceiras estão orgulhosas por fazer parte dessa missão", acrescentou Heilweil. 
As parceiras selecionadas pela Total Recall para projetar o novo sistema de vigilância da Estátua da 
Liberdade são: 

• Axis Communications para fornecer um conjunto de quase 160 câmeras IP, com qualidade 
de HDTV, desempenho excepcional à noite, zoom poderoso, confiabilidade e aparência 
discreta; 

• BriefCam por seu Video Synopsis, uma solução única de software, que possibilita às 
autoridades policiais e pessoal de segurança rever horas de vídeos de vigilância em minutos; 

• DragonWave para fornecer rádios de micro-ondas com pacotes multi-gigabit, oferecendo 
transporte de classe carrier para comunicações de missão crítica de segurança pública; 

• Milestone Systems por seu software de administração de vídeo sobre IP, de plataforma 
aberta, que integra todos os componentes, habilitando as autoridades a ver vídeo ao vivo ou 
gravado, também com o uso de dispositivos móveis; 

• Pivot3 para armazenamento digital confiável e dispositivos de computação projetados 
especificamente para o setor de vídeo sobre IP; 

• Proxim Wireless para fornecer alta capacidade, banda larga para 
comunicações wireless remotas, utilizando tecnologia WORP®, para conectar câmeras IP 
em áreas que o sistema anterior não podia atingir; 

• RGB Spectrum para possibilitar que múltiplos feeds de vídeo sejam exibidos em uma 
grande parede de vídeos no novo centro de comando, usando seu processador de monitores 
MediaWall 2900 Display Processor; 

• Scallop Imaging para segurança do perímetro, através de suas câmeras IP M6-200, 
totalmente sólidas e compactas, com seis megapixels, vídeo com iluminação extremamente 
baixa e campo de visão (FOV) panorâmico, sem distorções, de 200 graus; 

• Winsted Corporation para fornecimento de consoles projetados ergonomicamente para 
centros de comando, que possibilitam aos operadores trabalhar de forma tão eficiente e 
confortável quando possível, em um ambiente com um nível alto de estresse. 

A atual implementação de vigilância marca a primeira vez em que um sistema de vigilância 
inteiramente digital é instalado em um monumento. O sistema permitirá ao NPS cobrir áreas da ilha 
que, anteriormente, eram inatingíveis pelo antigo sistema analógico, graças a uma composição de 
conexões por fibra e wireless. A Total Recall projetou e supervisionou a última grande reestruturação 
do sistema de segurança da Estátua da Liberdade e da Ilha da Liberdade em 1999, com a última 
atualização feita em 2004. 

As condições para instalar o novo sistema não eram fáceis, explicou Heilweil, observando que o 
ambiente apresentava dificuldades únicas, mesmo sem considerar os danos causados pelo Furação 
Sandy. "A falta de eletricidade, inundação e danos causados pelo Sandy não conseguiu impedir a 
grande equipe de se certificar que a Estátua da Liberdade acolhesse os visitantes, como sempre 
fez", afirmou. 

De acordo com os Parques Nacionais de Preservação dos Portos de Nova York (National 
Parks of New York Harbor Conservancy), aproximadamente 4 milhões de pessoas visitam o 
Monumento Nacional da Estátua da Liberdade e a Ilha Ellis, todos os anos. Para mais informações, 
veja http://www.nps.gov/stli/index.htm. 

A Total Recall vai apresentar o projeto da Estátua da Liberdade na próxima Conferência e Exposição 
da ASIS sobre Segurança da Cidade de Nova York (ASIS New York City Security Conference and 
Expo), em 13 e 14 de março de 2014, no Jacob K. Javits Center em Nova York. Consultas da 
imprensa são bem-vindas. Veja "Contatos" abaixo. 

Sobre a Total Recall 



A Total Recall Corp. é uma provedora de tecnologia de segurança centrada em vídeo, que se 
especializa em soluções de vigilância, incluindo centros de comando e controle, 
conectividade wireless e projeto e gerenciamento de rede de vídeo. Fundada em 1985, a Total Recall 
vem fornecendo a governos municipais, empresas e organizações, grandes e pequenas, soluções de 
vigilância, por 25 anos. Do conceito à conclusão, a Total Recall constrói, dá suporte e mantém 
soluções personalizadas, que integram o que há de melhor em produtos, incluindo suas unidades de 
campo exclusivas CrimeEye®, com padrões abertos de rede, instalações escaláveis e manutenção 
custo-eficiente. Para mais informações: http://www.totalrecallcorp.com. 

FONTE  Total Recall Corporation 

 

CONTATO: para a imprensa: Peter Millius, da Total Recall Corp. +1-646-675-6000, 
pmillius@totalrecallcorp.com; Courtney Dillon Pedersen, da Milestone Systems +1(503)719-3439, 
cdp@milestonesys.com; Rachel Neiman, da BriefCam +972-54-215-2653, 
rachel.neiman@briefcam.com; Domenic Locapo, da Axis Communications, Inc. +1-978-614-2074, 
dlocapo@axis.com 

 


