
 

Comparativo entre câmeras analógicas 

e Câmeras IP. 

VANTAGENS DAS SOLUÇÕES DE VIGILÂNCIA DIGITAL IP 

É verdade que o custo de aquisição das câmeras digitais IP, é maior que o custo de aquisição das 

câmeras analógicas, mas se for considerado também o custo de instalação e manutenção as 

soluções digitais IP passam a ser mais econômicas, principalmente em sistemas com grande 

quantidade de câmeras.  

Além disso os sistemas de câmeras de vigilância 

digitais tem melhor qualidade e confiabilidade, além 

de outras vantagens técnicas que muitas vezes 

acabam sendo mais importantes que o custo de 

aquisição. 

Este texto então tem como objetivo mostras as 

principais vantagens das soluções de câmera IP. 

Simplicidade de Instalação 

 

Quando um projeto é pequeno, a instalação de câmeras analógicas é simples, basta passar alguns 

cabos coaxiais, por curtas distâncias. 

Todos chegando na sala aonde está o gravador de imagens. 
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Mas como fica a instalação em um ambiente com várias câmeras? Em um projeto de 4 câmeras, 

temos 4 cabos coaxiais, mas em um projeto de 20 câmeras teremos 20 cabos coaxiais sendo 

passados, e cada cabo deve ir de sua câmera até a sala de monitoramento. 

Se não forem cabos coaxiais, serão cabos de fibra. O problema é que serão um cabo por câmera 

chegando até a sala de monitoramento e quanto mais câmeras, maior a confusão de cabos, maior a 

dificuldade de instalação e mais grosso será o duto que esses cabos irão ocupar. 

Nesses projetos de maior quantidade de câmeras analógicas, o custo de instalação é significativo 

pela quantidade de cabos e pela dificuldade em se passar por dutos tantos cabos. A partir de 5 

câmeras a instalação dos projetos analógicos já começam a ficar complicados. 

Além disso a manutenção é difícil, pois se algum cabo apresentar problema, haverá dificuldades em 

se identificá-lo em meio ao mar de cabos. 

No caso da solução de câmeras IP, as câmeras podem ser conectadas diretamente aos switchs e 

redes já existentes, dispensando novos cabeamentos. Mesmo nos projetos aonde seja necessário 

fazer um cabeamento novo, a solução IP é mais simples porque várias câmeras podem ser 

concentradas em uma única rede. Uma única fibra ou cabo Ethernet pode transportar a imagem de 

dezenas de câmeras IP ao mesmo tempo, diminuindo a quantidade de cabos necessário, o que 

reduz o custo de instalação e manutenção. 

 

Características Analógica Câmera IP Pontuação 

Custo da câmera  
Câmeras analógicas geralmente 

custam tem um preço mais barato 

que as Câmeras IP 

Atualmente a câmera IP tem caído 

bastante de preço. - Devido a todas 

tecnologias adicionais embutidas em 

cada câmera IP, o custo delas é 

maior em comparativo das câmeras 

analógicas. 

Vence analogia  

Custo de instalação pequena 
A analógica tem baixo custo em 

câmeras e funciona bem em curta 

distancia. 

O custo por câmera é alto. Vence analógica. 

Montagem de cabos A analógica é simples Precisa de alicate próprio Vence analógica 

Cabeamento 

Em redes pequenas, é simples, 

em redes grandes, exigem um 

cabeamento de qualidade, com 

cabo CAT5 com Baluns para cada 

cabo e marcação de cabos para 

identificação. Alem de exigirem 

muito espaço para passar cabo. 

São simples cabos de rede sem 
necessidade de identificação, exceto 

se tiver muitas redes locais.. 
Vence IP 

Custo da Instalação Grande 

O sistema analógico só tem custo 

baixo em instalações pequenas, 

em sistemas grandes serão 

muitos cabos, possibilidade de 

inferência com outros cabos de 

alta tensão. 

Muito mais imune a interferência 
devido a ser cabo de rede. 

Vence IP 

Quantidade de cabos 

O modelo analógico tem que ter 
um cabo para cada câmera e em 

prédios teremos mais de 50 
cabos para um servidor. 

Será apenas um cabo ate  um Switch 
local e descendo somente um cabo 

ate o servidor. 
Vence IP 

Manutenção  Facílima, pois são poucos cabos, Difícil pois terá que identificar cabos, Vence IP 



 
e apenas fazem parte da rede, 
logo, não há defeito para seguir 

cabos, é só testar rede. 

e quebras, interferências e mal 
contato são comuns. 

Interferência  

As câmeras analógicas sofrem 

facilmente interferências externas 

devido ao tipo de cabo utilizado. 

As câmeras analógicas podem ter 

problemas de interferência, se 

instalarmos em conjunto com 

sistema sem fio. O mais 

importante ainda, as câmeras 

analógicas nao suportam 

criptografia, ou seja sua rede sem 

fio tem que ficar aberta, no que 

resulta uma grave falha de 

segurança. 

As câmeras IP são imunes a 
interferência devido a serem cabos 

de rede com tecnologia especial 
contra interferência pela inversão de 

polaridades. 

Vence IP 

Longa distancia  

Se o seu sistema tiver que 

abranger uma grande área, 

câmeras analógicas não será sua 

melhor escolha. As câmeras 

analógicas nao suportam grandes 

distâncias, e se for necessário 

trabalhar com elas, a visualização 

das imagens ficarão 

comprometidas. 

Não tem problemas, pois podemos 
ampliar sinais sem ampliar ruídos. 

Vence IP 

Meios de transmissão  

As câmeras analógicas usam 

normalmente cabos coaxiais. 

Para se usar fibra ótica, são 

necessários conversores que são 

caros. A transmissão de vídeo 

analógico via rede sem fio é muito 

cara. 

É enorme a quantidade de formas 

que pode ser usada para transmitir 

as imagens das câmeras IP. 

A tecnologia IP possui dezenas de 

formas possíveis de transmissão: 

cabo UTP, fibra ótica, rede sem fio 

(tanto interna como externa), rede 

celular 3G, links laser, ADSL, Cabo 

Modem e mesmo tecnologias que 

ainda nem tenho sido inventadas 

hoje, poderão ser usadas amanhã. 

 

Vence IP 

Wireless 

Em sistemas sem fio, estamos 
vulneráveis a interferência, baixo 

alcance, etc. 

 

As câmeras IP conseguem trabalhar 

com criptografia wireless, como 

WEP, WPA, WPA+PSK, fornecendo 

assim, uma grande segurança para 

sua rede. Também não sofrem 

nenhum tipo de interferência nas 

imagens via rede sem fio 

Vence IP 

Características e recursos 
As câmeras analógicas vêm com 

poucos recursos básicos como, 

por exemplo, zoom digital 

  

Rede existente 
Para a analógica ser ligada a rede 

tem que usar um Stand Alone 

para converter sinais 

Liga direto na rede local. Vence IP 

Visualização remota 
Pode ser facilmente ser vista 

remotamente. E não pode ter 

proteção.  

Para ser vista remotamente precisa 
do Stand Alone. Tem múltiplas 

proteções.  
Vence IP 



 

Qualidade de vídeo 

A qualidade de vídeo esta restrito 
a baixa varredura de vídeo. No 

caso ate 600 linhas.  
A razão básica é que as câmeras 

analógicas utilizam tecnologia de TV 

analógica: as imagens são 

entrelaçadas. Isso causa imagens 

“borradas”  e de baixa qualidade (e 

que pioram ainda mais quando o 

objeto está em movimento), pelas 

próprias características da 

tecnologia analógica. Não há 

solução. 

O principal fator que ajuda na 

qualidade da imagem das câmeras 

IP é o fato de que não existe perda 

na transmissão da imagem. No caso 

das câmeras analógicas, o cabo 

coaxial é analógico, o que significa 

que quanto maior o cabo, maior os 

problemas de chuviscos, falhas e 

interferências. 

Existe também um fator mais técnico, 

é o entrelaçamento. Nas câmeras 

analógicas de alta resolução (e que 

teoricamente poderiam rivalizar com 

as câmeras IP em tamanho de 

imagem) existe um problema de 

entrelaçamento. Essas câmeras 

“borram” a imagem quando o 

movimento é muito rápido. Assim 

mesmo as câmeras analógicas de 

alta resolução não conseguem 

competir com a qualidade de imagem 

das câmeras IP. 

Além disso, a resolução de muitos 

modelos de câmeras IP hoje é HDTV 

(1280 x 720), sem nenhum tipo de 

“interpolação” por software. Isto 

significa imagens com 4 vezes mais 

detalhes que as câmeras analógicas de 

maior qualidade. 

Quando é efetuado um Zoom neste 

tipo de imagem, a informação fica 

nítida. 

 

 

Simplicidade de Instalação 
A analógica é muito mais 

complexa. 
A IP é muito mais simples Vence IP 

Variedade 

Câmeras analógicas muitas vezes 
tem uma variedade muito maior 
de modelos, por exemplo mini 

câmeras para se adaptar a 
suportes de PTZ. Se você tem 

necessidade exclusiva de 
vigilância, será mais fácil 

encontrar o estilo de câmera que 
você precisa num modelo 

analógico. 

A Ip tem menor variedade, pois é 
uma tecnologia mais recente e 

avançada.  
Vence analogia  

Compatibilidade 

Se você já possui um sistema 

de vigilância e deseja 

incorporar novos 

equipamentos, esse sistema 

A câmera IP precisa de rede  Vence analogia 



 
tem total compatibilidade entre 

os diferentes fabricantes das 

câmeras. 

Áudio Integrado (Full 

Duplex e Half Duplex) 

 

 Câmeras analógicas precisam 

de cabo independente de 

áudio e poucos recursos. Além 

de somente aceitar cabos 

curtos ou de alta qualidade. 

Muitas câmeras IP possuem 

microfone e saída para alto-falantes, 

permitindo uma comunicação de 

áudio e gravação do som ambiente. 

Ao gravar o som ambiente, as 

câmeras IP permitem uma 

identificação mais clara e precisa dos 

fatos caso os eventos gravados 

precisem ser analisados 

posteriormente. Imagine uma briga 

em um saguão ou área 

de espera, como ela começou? O 

que os participantes disseram? 

Quem começou? Com a ajuda do 

áudio fica muito mais definir 

responsabilidades. 

Para as câmeras com saída de alto-

falantes, o operador pode 

(independentemente de onde for a 

sala de operações aonde ele esteja) 

conversar e alertar as pessoas 

próximas à câmera, auxiliando na 

prevenção de problemas. 

 

Vence IP 

Redundância e 

Confiabilidade 

 

Aceitam facilmente conexão falsa 
no sistema, injetando gravação 

falsa. 

Com a tecnologia IP é muito mais 

simples criar um sistema confiável e 

de alta redundância. Para começar, 

as câmeras digitais IP podem ser 

alimentadas via PoE (Power over 

Ethernet), aonde a alimentação 

elétrica das câmeras é feita via o 

próprio cabo Ethernet. Ou seja, o 

switch aonde essas câmeras é ligado 

é quem alimenta eletricamente. Se 

esse switch for ligado em um no-

break, esse único no-break irá 

alimentar o switch e todas as 

câmeras ligadas nele. 

Assim é muito fácil, com câmeras IP, 

criar um sistema aonde as câmeras 

continuem funcionando e gravando 

Vence IP 



 

mesmo no caso de um corte de 

energia elétrica. 

Outra vantagem das câmeras IP é 

que elas podem armazenar as 

imagens em vários locais ao mesmo 

tempo, e esses locais podem estar 

em pontos diferentes da Internet. 

Assim se um local for invadido e o 

servidor 

de gravação roubado, ainda haverá 

imagens do ocorrido em outro local, 

que pode estar até em outro país. 

 

Inteligência e 

Interatividade 

 

Não tem estes recursos. 

As câmeras IP tem a capacidade de 

detectar movimento e eventos, 

alertando operador, enviando 

mensagens em tempo real e gravando 

de maneira inteligente (realizando o 

armazenamento de imagens apenas 

quando 

houver algum movimento). 

Além disso muitas câmeras IP possuem 

conectores especiais, chamados de I/O. 

Os conectores I (input ou entrada) 

podem ser ligados a sensores e 

alarmes, assim se um desses sensores 

for ativado, a câmera pode agir, 

avisando o operador, iniciando uma 

gravação ou gerando uma mensagem 

de alarme (e-mail) em tempo real. 

Já os conectores O (output ou saída) 

podem ser ligados a sirenes, luzes, 

cancelas, portas ou qualquer outro 

equipamento que se queira ligar ou 

desligar remotamente. Através esses 

conectores O das câmeras o operador 

pode agir, por exemplo ligando as 

luzes, acionando uma sirene ou abrindo 

uma porta. 

 

 

Vence IP 



 

Segurança  

As câmeras analógicas 

dependem dos 

computadores de gravação 

ou dos DVRs (gravadores). 

Caso o computador ou o 

DVR quebre, não há como 

ter acesso às imagens. 

As câmeras IP são 

microcomputadores 

independentes. O acesso às 

imagens pode ser efetuado 

diretamente através da câmera 

ou através de softwares de 

gravação em rede. Caso o 

software de rede esteja 

inoperante, as câmeras 

continuam funcionando e 

podem transmitir imagens ao 

vivo. 

Vence IP 

Remanejamento e 

expansão  

As câmeras analógicas são 

conectadas a computadores 

através de placas de captura. 

Estas placas possuem um 

número determinado de 

portas (4, 8 ou 16). Caso seja 

necessário colocar mais uma 

câmera em um computador 

que possua uma placa com 

todas as portas ocupadas, é 

necessário adquirir e instalar 

uma nova placa no mesmo. 

As câmeras IP são dispositivos 

de rede (com fio ou sem). Desta 

maneira são adicionados um a 

um, sendo limitados apenas 

pelo número de portas 

disponíveis em switches ou ao 

número de dispositivos 

conectados sem fio a um AP 

(Access Point). Se um sistema 

possui 8 câmeras cabeadas e é 

necessário instalar mais uma, 

basta existir uma porta 

disponível no switch. 

Também, as câmeras IP com a 

função PoE (Power Over 

Ethernet), não necessitam de 

instalação elétrica. Basta o cabo 

de rede. 

Vence IP 

Facilidade de Operação 

As câmeras analógicas são 

apenas conversores de luz 

para sinais digitais. Toda e 

qualquer ação deve ser 

programada pelo software 

de gravação (que nem 

sempre tem funções 

avançadas e automatizadas). 

As câmeras IP são 

microcomputadores. Muitas 

delas rodam versões reduzidas 

de Linux dentro delas. A cada 

dia, utilizam processadores mais 

poderosos. Por isso, seus 

softwares são mais 

“inteligentes”  e podem ser 

programados para automatizar 

diversas funções. 

Elas podem ser programadas 

para emitir alertas quando são 

“tampadas”, 

detectam  movimento e podem 

tomar ações (disparar alarmes, 

enviar fotos por e-mail, etc), 

podem ser gerenciadas à 

distância por SNMP, etc. 

Vence IP 



 
 

 

Placar Final 17 x 5 
Agora você escolhe consciente. 

 

Espero ter ajudado!! 

 

 


