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RESUMO
Acidentes de trabalho são frequentes em empresas que submetem o trabalhador a
atividades repetitivas, em jornadas de trabalho diuturnas, e que exija desse
trabalhador atenção redobrada na manipulação e controle de maquinário. Essas
empresas tem demonstrado grande preocupação no gerenciamento da segurança
do trabalho. A fadiga humana, maior causadora dos acidentes de trabalho, ainda
não foi bem compreendida e elucidada, porque a sua definição, seus mecanismos e
suas consequências são complexas e também porque ainda não existem medidas
objetivas para as mensuras. Daí o surgimento de estudos que envolvem tecnologia
da informação e métodos computacionais complexos que vem crescendo
rapidamente, inclusive os que estão relacionados à vida humana, como os recursos
de visão computacional. A visão computacional é uma técnica desenvolvida para
auxiliar na detecção de movimentos, identificação de faces e características que
permitem a diferenciação de estados comportamentais, tais como, olhos fechados,
boca aberta e posição da cabeça. Esses fatores, possivelmente, podem identificar
estados de fadiga no trabalhador em operação de risco e viabilizar uma intervenção
para evitar acidentes de trabalho. Esse trabalho discute o problema e propõe uma
solução tecnológica que auxilia na detecção de sinais de fadiga, podendo intervir no
funcionamento de maquinário a fim de prevenir acidentes de trabalho.
Palavras chave: fadiga, faces, visão computacional.

ABSTRACT
Industrial accidents are frequent in companies that submits the employee to repetitive
activities in diuturnal working hours and requiring that workers redoubled attention in
handling and machine control. These companies have shown great concern in the
management of safety. Human fatigue, leading cause of workplace accidents, has
not been well understood and elucidated because its definition, its mechanisms and
consequences are complex and because there are no objective measures to
measure them. Hence the emergence of studies involving information technology and
complex computational methods that is growing rapidly, including those relating to
human life, such as computer vision capabilities. Computer vision is a technique
developed to assist the motion detection, identification faces and features that allow
differentiation of behavioral states, such as eyes closed, mouth open and head
position. These factors possibly can identify fatigue states the worker at risk of
operation and enable an intervention to avoid accidents. This paper discusses the
problem and propose a technological solution that assists in detecting signs of
fatigue, may intervene in the machinery functioning in order to prevent industrial
accidents.
Keywords: fatigue, faces, computer vision.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo a análise dos padrões para sistema de
detecção de fadiga em operadores de máquinas industriais com auxílio de recursos
de visão computacional assistida.

Durante a jornada de trabalho, em alguns momentos, o indivíduo pode ter a
sensação de estar cansado durante a realização de alguma tarefa específica, assim
como se presencia uma perda de desempenho na realização destas tarefas. No
entanto, estes estados mentais e físicos não estão muitas vezes presentes na
consciência da própria pessoa ou acabam por ser ignorada, uma atitude que pode
resultar em falha humana originando acidentes de trabalho, problemas de saúde
ocupacional, ou uma diminuição na qualidade da produção (MELLO, 2013).

Este trabalho de pesquisa pretende introduzir conceitos e tecnologias de visão
computacional. Após essa introdução serão descritas as características do
desenvolvimento de um protótipo de sistema de detecção automática de fadiga
desenvolvida como etapa deste trabalho, objetivando detectar e identificar níveis de
fadiga recorrendo apenas a técnicas de visão computacional.

Além de alguns conceitos de visão computacional serão introduzidos conhecimentos
da biblioteca OpenCV que será utilizada para desenvolver o sistema de detecção
automática de fadiga proposto.

De que forma a visão computacional pode ser utilizada para implementar interfaces
homem máquina na detecção dos estados de fadiga do operador?

Sistemas automatizados com uso da visão computacional podem contribuir para a
inibição de acidentes ocupacionais de trabalho na operação de máquinas.
O tema proposto será estudado tendo como referência uma etapa específica do ciclo
de produção em uma empresa do ramo têxtil, com unidade situada na cidade de
Montes Claros, no estado de Minas Gerais, contando com 367 colaboradores. Os

11

estudos estarão concentrados no levantamento dos sintomas da fadiga em
operadores de máquinas industriais e desenvolvimento de protótipo de sistema de
informação para detecção dos sintomas de forma automática.

Este trabalho tem como objetivo propor o desenvolvimento de um protótipo de
sistema de informação que se utilizará de visão computacional para detecção
automática dos sintomas de fadiga em trabalhadores que desempenham a função
de operadores de máquinas industriais.
a) relacionar os sintomas de fadiga do trabalhador operador de máquina;
b) introduzir conceitos e tecnologias de visão computacional que serão utilizados no
desenvolvimento de um sistema de informação;
c) desenvolver os pré-requisitos à implantação da biblioteca Opencv em linguagem
computacional;
d) propor modelo conceitual para a ferramenta computacional;
e) apresentar resultados quanto ao funcionamento do protótipo do sistema proposto.

Esse projeto de pesquisa tem como área específica a análise comportamental do
indivíduo no trabalho e a detecção, identificação e definição de padrões para
detectar o grau de fadiga do operador de máquinas industriais. A escolha do tema se
faz, com maior consideração, às questões relativas à segurança da vida do operador
em trabalhos de turno noturno; complementando ainda que o uso de sistemas e
ferramentas computacionais do tipo Open Source

1

favorece e justifica o

desenvolvimento de sistemas que apoiam a causa.

A questão da biotecnologia tem trazido aos dias atuais a questão da automatização
das máquinas, a questão da detecção de fadiga humana tem sido alvo de diversos
estudos e trabalhos. A abordagem mais indicada e estudada é a de utilizar técnicas
de visão computacional para extrair dados em tempo de real que permitam detectar
os sintomas de fadiga no operador de máquinas e em condutores de veículos, que

1

Código aberto para programas de computador

12

permitam identificar objetos e obstáculo, e que sejam capazes de tomar decisões
corretivas e assertivas diante de diversas situações.

Essa dissertação está organizada de forma sistemática compreendendo o tema
proposto com a estrutura abaixo.

Na introdução será abordada a fadiga na operação de máquinas na indústria bem
como os objetivos, problemas e justificativas para a realização desse trabalho de
pesquisa.

Na fundamentação teórica os sintomas da fadiga, suas causas e influência no
trabalho serão abordados.

Na metodologia descreve-se o método de pesquisa utilizado para obtenção do
conteúdo da pesquisa.

No desenvolvimento do protótipo de sistema, as características que levou ao
desenvolvimento do sistema de detecção automática de condições de fadiga.

Na análise e dos resultados obtidos com a pesquisa serão abordados os testes
realizados preliminarmente.

E por fim a conclusão dos primeiros testes e estudos.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1. A Fadiga na operação de trabalho

Variáveis fisiológicas e metabólicas se alteram após determinado período de
exposição do trabalhador aos turnos noturnos e irregulares de trabalho. A figura 1
apresenta um esquema dos parâmetros fisiológicos relacionados ao desempenho do
trabalhador para diferentes sistemas orgânicos durante a jornada diária. Os ritmos
que oscilam com frequência aproximada de um dia são chamados de circadianos,
tais como oscilações na temperatura corporal, níveis hormonais, etc. Essas
alterações tendem a um melhor desempenho do trabalhador para o período diurno e
maior descanso para o período noturno.
Figura 1– modelo esquemático das consequências à saúde do trabalhador inserido em escalas
de trabalho de turnos em horários não convencionais.

Fonte: Adaptado de Zimberg, I.Z. Fernandes-Junior, S.A. Crispim, C.A. ,2012, pag 31.
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Para Mello, (2013) os sinais de fadiga podem incluir:
a) sonolência e dificuldade em manter os olhos abertos;
b) bocejo excessivo;
c) ficar quieto e mais retraído;
d) incapacidade de relembrar atividades dos últimos cinco minutos;
e) ausência de motivação para fazer bem a tarefa.

Estes estados podem ser detectados através de alguns indicadores tais como: a
produtividade, o desempenho, ou através dos sinais clínicos e do comportamento do
indivíduo. (MELLO; TUFIKS. 2002).

A fadiga e a sonolência juntamente com a privação de sono, diminuem a consciência,
reduzem a duração da atenção e aumentam o tempo de reação. Esses são fatores
significativos que contribuem para a ocorrência de possíveis acidentes. Segundo
Mello; Tufiks, (2002) a privação ou restrição ao sono e a inadequada higiene de
sono, em qualquer modelo de escala de trabalho, influenciarão diretamente no
desempenho geral do trabalhador. Em outras palavras, as escalas de trabalho de
turnos noturnos, invertem os ritmos biológicos naturais e podem diminuir o tempo
disponível para o sono e o descanso, expondo os trabalhadores a uma condição de
desalinho dos ritmos, diminuindo o alerta, aumentando assim a fadiga e os riscos
para acidentes. (MELLO, et al. 2013).

As consequências da fadiga têm sido definidas como um fator contribuinte para os
acidentes, lesões e as mortes em diversas condições de trabalho, com a implicação
de que as pessoas cansadas, com respostas mais lentas são mais propensas a
estes riscos (MELLO, et al. 2013).

O efeito da fadiga nos acidentes pode variar consideravelmente dependendo da
gravidade e das circunstancias dos acidentes. De forma geral, as taxas de
porcentagens

variam entre

1%

e

29%. Estudos

na

área

de acidentes

automobilísticos nos EUA indicam que motoristas sonolentos estão envolvidos em
cerca de 100.000 acidentes, 1.357 vítimas fatais e 71.000 vítimas com lesões por
ano. (LYZNICKI, et al., 2005) (HORNE; REUNER, 2010).
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Estatísticas na área da aviação sugerem cerca de 4% a 7% de acidentes são
relacionados com a fadiga no Brasil. (CALDWELL; SCHMIDT, 2008).

Para Mello (2013) a fadiga é considerada uma das principais causas onde o ser
humano possa falhar, assim como causa de diminuição de rendimento. A fadiga é
muitas vezes ignorada por não se considerar que é um fator fundamental hoje em
dia para o desempenho e bem-estar. Um bom exemplo da monitorização da fadiga é
o caso crítico das operações de máquinas em indústrias durante o turno noturno.

A fadiga tem consequências definidas como um fator que contribui para o aumento
de acidentes de trabalho levando o trabalhador a lesões e até mesmo à morte em
diversas condições de trabalho, justamente pelo fato de que a pessoas cansadas e
com respostas mais lentas são mais suscetíveis a estes riscos (MELLO, 2013).

A fadiga total do indivíduo pode ser compreendida por duas dimensões: a fadiga
mental e a fadiga física.

a) A fadiga mental pode ser caracterizada pelo inter-relacionamento de fatores
profissionais e as características do indivíduo. Entre os fatores pode-se
ressaltar: iluminação insuficiente, desconforto térmico, sonoro inadequado,
pausas insuficientes, longas jornadas de trabalho, vícios posturais, trabalho
monótono e repetitivo, mau relacionamento, alta concentração mental e
ambiente de trabalho estressante, problemas de alimentação, etc. (RIBEIRO,
2013).
b) A fadiga pode ser caracterizada pela reação dos músculos a estímulos
contínuos. Geralmente é aferida pela medição dos níveis de
irritabilidade e excitabilidade dos nervos ou músculos, pela excreção
de adrenalina, por instrumentos físicos de medição, e por técnicas
psicológicas (tempo de reação, memória de curto prazo) e também
sociológicas (frequência de acidentes de trabalho e produtividade)
(RIBEIRO, 2013).
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Essas dimensões são significantes na contribuição simultânea para a fadiga total.
Outros fatores se somam a estas dimensões, o problema de sono e doenças
relacionadas com o sono, como o stress e as consequências que este provoca,
assim como a situação psicologia de uma pessoa. (RIBEIRO, 2013).

Para Metzner; Fischer (2001, 32):
A fadiga é um dos aspectos mais frequentemente estudados com referência
a trabalhos em turnos em semana reduzida de atividade (com turnos diários
superiores a oito horas, menos de cinco dias de trabalho e mais de dois
dias de folga).

Os estilos de vida dos trabalhadores são fatores que influenciam a percepção de
fadiga e podem ser associados à dificuldade em manter o sono e seu estado físico,
que, se presente, aumenta a percepção de fadiga (METZNER; FISCHER, 2001). Os
fatores que levam à avaliação do Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) são o
tempo de exercício na função e o turno noturno de trabalho. A duração da jornada
diária é de oito horas e juntamente com outras atividades pode provocar aumento
considerável na carga de stress total levando a evidencia da fadiga (METZNER; et al.
2012).

Têm-se atualmente várias definições para o que realmente é e representa a fadiga
humana. No contexto do ambiente de trabalho, a fadiga pode ser definida como:

“A interação dos fatores homeostáticos2 do sono, das influencias circundianas 3e da
programação

dos

horários

de

trabalho

resultando

no

desempenho

do

comportamento cognitivo e das funções do trabalho. (Mello, 2013, p.42).”

2

Capacidade dos sistemas biológicos manterem-se num estado de equilíbrio dinâmico

3

Designa o período de aproximadamente 24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase
todos os seres vivos. Regula ritmos psicológicos como o estado de vigília e o sono
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No contexto do ambiente de trabalho em turno defini-se o tipo de escala de trabalho
que ocorre fora dos parâmetros dos horários normais e comerciais regulares. O
trabalho por turno constitui uma prática cada vez mais frequente e necessária no
nível organizacional, por razões econômicas, tecnológicas e de atendimento das
necessidades básicas da população (RZEZAK; TUFIK; MELLO, 2013).

Os esforços que os trabalhadores têm de realizar, no sentido de conseguirem um
reajustamento dos ritmos biopsicológicos, levam ao aparecimento de queixas de
perturbações do sono relacionadas tanto com a sua qualidade como quantidade
(insônia e sonolência excessiva), perturbações gastrointestinais e cardiovasculares,
fadiga crônica, depressão, ansiedade, alterações do humor, problemas sócios
familiares e aumento dos acidentes de trabalho (RZEZAK; TUFIK; MELLO, 2013).
Como consequência, as empresas que atuam por turno e ou horário noturno são
sujeitas a um maior número de acidentes relacionados ao trabalho assim como
maior índice de faltas e absenteísmo por parte dos funcionários.

Para Mello (2013), a fadiga pode então ser definida como uma insuficiência que
pode incluir fatores físicos e/ou mental, associadas a uma menor atenção e uma
performance reduzida. Sinais de fadiga incluem cansaço mesmo após o sono,
distúrbios psicológicos, perda de energia e dificuldade de concentração. É muitas
vezes causadora de erros e acidentes, muito porque os funcionários/trabalhadores
não estão atentos, e são menos capazes de responder às novas circunstâncias.
Além destes problemas imediatos, a fadiga pode levar a problemas de saúde em
longo prazo.

A fadiga pode ainda dividir-se em duas dimensões, que englobam duas áreas
diferentes, a fadiga mental e a fadiga física, que apesar de não poderem ser tratadas
de forma independente, bem pelo contrário, enquadra-se em domínios distintos que
preservam uma ligação direta entre si (MELLO, et al. 2000).

Segundo Ribeiro, (2013) a fadiga total pode ser vista como o somatório da fadiga
física, da fadiga mental, assim como de outros problemas relacionados, tais como:
problemas de sono e doenças relacionadas com o sono, com o stress e as
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consequências que este provoca, assim como a situação psicológica de uma pessoa.
Dos fatores psicológicos destacam-se os diferentes estados de humor que
acompanham as pessoas no dia-a-dia e nos seus problemas e desafios.

A fadiga, além de refletir diferentes dimensões, apresenta também diferentes níveis
ao longo do tempo. O fator tempo não determina apenas o tempo de duração da
fadiga, pode determinar também a sua gravidade, pois quanto mais se prolongar a
fadiga, maior será a probabilidade de evolução para problemas mais graves, assim
como o prolongar tende a dificultar mais seu tratamento (RIBEIRO, 2013).

Os tratamentos da fadiga em sistemas automatizados, geralmente, são resolvidos
através do uso de recursos computacionais, tal como recursos de visão
computacional.

2.2. Visão Computacional

Nas percepções humanas encontra-se a estrutura tridimensional do mundo que nos
rodeia com aparente facilidade. Pensa-se em como vívida a percepção
tridimensional é quando você olha para um vaso de flores na mesa ao lado. Pode-se
dizer a forma e translucidez de cada pétala através os padrões sutis de luz e
sombras que jogam através de seu segmento de superfície e sem esforço cada flor
do fundo da cena. Olhando para um retrato de grupo enquadrado, pode-se
facilmente contar todas as pessoas em uma foto e até mesmo adivinhar as emoções
de sua aparência facial (SZELISKI, 2010).

Profissionais e pesquisadores em visão computacional têm desenvolvido, em
paralelo, técnicas matemáticas para recuperar a forma tridimensional e aparência de
objetos. Hoje já se têm técnicas confiáveis para processar com precisão um modelo
3D4 parcial de um ambiente a partir de milhares de fotografias que se sobrepõem
parcialmente. São muitos os conjuntos de vistas que um objeto ou fachada pode

4

Projeção de imagens em três dimensões
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possuir. Assim é possível criar modelos com precisão 3D de superfície densa
usando correspondência de estereótipo. (SZELISKI, 2010).

Segundo Bradski, Kaehler (2008, 33):

Visão computacional é a transformação de dados a partir de uma câmera
fotográfica ou de vídeo. Todas essas transformações são feitas para
alcançar algum objetivo particular. Os dados de entrada podem incluir
algumas informações contextuais tais como se a câmara estiver montada
em um carro ou uma faixa do laser que indica um objeto de 1 metro de
distância. A decisão pode ser "há uma pessoa nesta cena" ou "há 14
células tumorais neste slide". A nova representação pode significar
transformar uma imagem colorida em uma imagem em tons de cinza ou
remover movimento da câmera a partir de uma sequência de imagens.

Para Szeliski, (2010), os modelos do passado que usavam visão computacional
eram normalmente desenvolvidos a partir dos fenômenos físicos (rádiometria, óptica
e projetor de sensores) e em gráficos de computador. Ambos estes modelos como
mover objetos e animar, a influência da luz na reflexão das superfícies de uma
imagem, encontra-se dispersa pela atmosfera, refratada através das lentes das
câmeras (ou aos olhos humanos), e, finalmente a projeção da imagem (plana ou
curva).
2.3. Aplicações com Visão Computacional

Segundo Szeliski, (2010) em ambientes computacionais, o homem tenta recriar o
universo a partir da descrição do mundo que se pode ver em uma ou mais imagens
e a reconstruir as suas propriedades, tais como a forma, iluminação, cores e
distribuições. É surpreendente que os seres humanos e os animais fazer isso com
tamanha facilidade, enquanto algoritmos de visão computacional são tão passivos a
erros.
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Hoje em uma ampla variedade de aplicações no mundo real já se utilizam de
recursos da visão computacional, tais como: (SZELISKI, 2010).
c) reconhecimento óptico de caracteres (OCR5);
d) inspeção de partes de máquina;
e) reconhecimento de objetos para checagem automatizada faixas;
f) modelo 3D (fotogrametria) totalmente automatizado de fotografias aéreas
utilizadas em sistemas como Bing Maps;
g) imagens médicas em registro pré-operatório e imagens intra-operatória ou
realizar estudos de longo prazo de pessoas e morfologia do cérebro;
h) segurança automotiva em sistemas de detecção de fadiga e auxílio
estacionamento (SZELISKI, 2010)

2.4. Biblioteca Opencv

Open Source Computer Vision Library (OpenCV) define uma biblioteca aberta de
algoritmos para uso em visão computacional e software de aprendizado de máquina.
OpenCV foi construído para proporcionar uma infraestrutura comum para aplicações
de visão por computador e para acelerar a utilização de percepção das máquinas
nos produtos comerciais (OPENCV.ORG, 2015).

A biblioteca OpenCV possui atualmente (na versão 3.0) mais de 2500 algoritmos.
Esses algoritmos podem ser usados para detectar e reconhecer rostos, identificar
objetos, classificar as ações humanas em vídeos, identificar faixas de trânsito,
automatizar dispositivos biométricos, etc. OpenCV possui mais de 47 mil pessoas na
comunidade e um número estimado de downloads superior a 7 milhões.
(OPENCV.ORG, 2015).

5

Acrônimo para o inglês Optical Character Recognition é uma tecnologia para reconhecer caracteres
a partir de um arquivo de imagem ou mapa de bits sejam eles escaneados, escritos à mão,
datilografados ou impressos
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Para Bradski, Kaehler (2008), a biblioteca OpenCV foi projetada para oferecer
eficiência computacional com um forte foco às aplicações em tempo real. OpenCV é
escrito em linguagem C otimizado e é compatível com uma diversidade de unidades
de processamento.

Um dos objetivos da biblioteca é fornecer uma infraestrutura de visão de computador,
fácil de usar, com o propósito de construir aplicações bem sofisticadas em menor
tempo. A biblioteca OpenCV contribui para implementação de aplicações em
inspeção de fábrica de produtos, imagem médica, segurança, interface do usuário,
calibração de câmara, aparelho de som e robótica (BRADSKI; KAEHLER, 2008).
2.5. Modelo por Segmentação

Para Marengoni; Stringhini, (2009) o processo de segmentação resume-se em
decompor uma imagem em partes, ou objetos separados. Este processo geralmente
utiliza a própria imagem como referência (cor ou proximidade). O nível de
detalhamento em um processo de segmentação depende da precisão que se quer
alcançar sobre a divisão da imagem, da tarefa a ser executada e da resolução da
imagem, por exemplo, separar em partes a partir de uma cor correspondente.

Segundo Szeliski, (2010, 52):
Segmentação de imagens é a tarefa de encontrar grupos de pixels que
"andam juntos". Em estatística, este problema é conhecido como análise de
agrupamento e é uma área amplamente estudada com centenas de
diferentes algoritmos.

A resolução das imagens quando diferente pode interferir no trabalho a que se
deseja e o tratamento utilizado no processo de segmentação pode ser diferente
também. A principal técnica de segmentação para reconhecimento de imagens é a
segmentação por detecção de borda. (MARENGONI, STRINGHINI, 2009).
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As técnicas de segmentação incluem algoritmos baseados em contornos ativos e
conjuntos de nível, região de divisão e fusão, mudança, cortes normalizados (de
divisão com base em métricas de similaridade de pixel). A figura 2 mostra alguns
exemplos dessas técnicas utilizadas para diferentes imagens. A figura 2a refere-se a
detecção por contorno ativo. A figura 2b como referência a segmentação por
detecção de pontos de cor em comum (SZELISKI, 2010).
Figura 2– exemplo de imagens com detecção por contorno.

a) Contornos ativos

b) Segmentação por cor (level sets)

Fonte: Szeliski, (2010) - Adaptado.

2.6. Segmentação através da detecção de borda

A segmentação subdivide uma imagem em regiões ou objetos que compõem duas
características entre elas (SZELISKI, 2010).

a) nível de detalhe depende do nível que se quer detectar;
b) segmentação para detecção de objetos de interesse.

A separação dos pixies relativos a cada objeto, ou região, é uma etapa fundamental
para o sucesso do processo de análise da imagem. Embora o ser humano possa
facilmente identificar regiões com as mesmas características ou objetos presentes
em uma imagem, para se realizar a mesma tarefa com um computador devem-se
programar algoritmos que analisem as características de cada pixel ou da
distribuição da população de pixels (SZELISKI, 2010).
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Para Marengoni; Stringhini (2012) uma mudança, normalmente abrupta, no nível de
intensidade dos pixels provoca o surgimento de bordas em uma imagem. Os
detectores de borda são definidos para encontrar este tipo de variação nos pixels e
quando estes pixels estão próximos eles podem ser conectados formando uma
borda ou um contorno e assim definindo uma região ou objeto.

Variações nos níveis de intensidade dos pixels podem ser determinadas pelas
derivadas primeira e/ou derivada segunda. Alguns métodos de determinação de
borda utilizam estas técnicas. O processo consiste em se definir máscaras que
caracterizem estas variações e em seguida fazer a convolação da imagem pela
máscara (MARENGONI; STRINGHINI, 2012).

2.7. O detector de Canny

Detecção de borda tem sido amplamente aplicada em sistemas de visão por
computador, sendo uma técnica importante para extrair informação estrutural útil a
partir de diferentes objetos e reduzir drasticamente a quantidade de dados a serem
processados. John F. Canny, ainda em 1986, descobriu que, os requisitos para a
aplicação de detecção de bordas em diversos sistemas de visão computacional
inicialmente são os mesmos. Sendo assim, desenvolver um algoritmo de detecção
de borda para resolver estes requisitos (detectar bordas) pode ser implementado
numa vasta gama de situações (OPENCV, 2015). Segundo Marengoni; Stringhini
(2012) o algoritmo de Canny é considerado o melhor para detecção de bordas e visa
satisfazer três critérios principais:

a) baixa taxa de erro: significa um excelente nível de detecção de bordas
existentes;
b) boa localização: a distância entre os pixeis de borda detectada é minimizada;
c) resposta mínima: o detector responde apenas uma vez por aresta da borda.
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A figura 3 exemplifica a aplicação do algoritmo de Canny para detecção de bordas.
Na figura 3a é mostrada a imagem na sua forma original. Na figura 3b, a imagem é
mostrada contornada através do algoritmo de Canny.
Figura 3– exemplo de imagem com detecção por contorno.

a) imagem original

b) imagem com contornos detectados

Fonte: OPENCV, (2015) - Adaptado

2.8. Reconhecimento de imagens

Para Szeliski (2010) de todas as tarefas que uma máquina é capaz de executar, a
mais árdua delas, sem dúvidas, é o reconhecimento de elementos visuais. Analisar
uma cena e reconhecer todos os elementos nela contida continua a ser o maior
desafio. Embora os computadores sejam capazes de reconstruir com precisão uma
forma 3D de uma cena ou imagens, eles não conseguem dar nomes para todos os
objetos presentes.

Existem ainda, inicialmente, duas questões que devem ser consideradas no
processo de se tentar reconhecer imagens. O problema é detectar, a partir de outra
imagem digitalizada, e fazer comparações até localizar um ponto de partida. No
segundo caso, tendo um objeto específico que se tenta reconhecer, pode-se
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procurar por pontos característicos e verificar se eles se alinham de forma
geometricamente aceitável. (SZELISKI, 2010).
2.9. Reconhecimento de faces

A princípio, o reconhecimento de faces poderia ser aplicado a qualquer imagem.
Primeiramente deve ser encontrados o tamanho e a localização desta face. Em geral,
pode-se aplicar um algoritmo de reconhecimento de face em cada pixel e determinar
a escala, mas esse processo não seria viável do ponto de vista computacional pois
demandaria muita carga de processamento acarretando em longo tempo de
resposta para várias amostras. A figura 4 mostra uma imagem na qual foi aplicado
um algoritmo de detecção de faces tendo por padrão o tamanho e aposição dos
rostos (SZELISKI, 2010).
Figura 4– imagem com detecção da face e contorno.

Fonte: O autor, (2015).
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Uma abordagem importante que envolve reconhecimento facial é encontrar os
componentes principais em imagens distintivas, tais como os olhos, nariz e boca, e
medir as distâncias entre esses componentes. Algoritmos inteligentes (Canny)
detectam em tempo real as alterações nos estados e posição dos olhos, da boca e
da cabeça. A figura 5 mostra o sequenciamento de imagens com variação na
detecção (SZELISKI, 2010).
Figura 5– imagens com alterações na detecção através do algoritmo de Canny.

a) Imagen detectada sem alterações

b) Imagen detectada com alterações na face

c) Imagen detectada com alterações na face

d) Imagen detectada com alterações na face

Fonte: O autor, (2015).

Para Szeliski (2010), os algoritmos reconhecedores faciais trabalham melhor quando
são fornecidas imagens no plano frontal cheias de rostos em condições de
iluminação relativamente uniformes.
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2.10.

Sistemas supervisórios

Sistemas supervisórios de máquina são uma coleção de ferramentas de automação
via software que possibilita o desenvolvimento de aplicações IHM 6 para sistemas
embarcados, e para sistemas de instrumentação e monitoramento de máquinas.
Oferece vários recursos e possibilidades de controlar equipamentos, tais como:

a) ferramentas gráficas e de design que economizam tempo de
desenvolvimento;
b) sistemas de gerenciamento de alarmes sofisticados permitindo enviar
mensagens de alarmes às telas, e-mail, web browsers, etc;
c) gráficos de tendência que permite monitorar o processo desejado e
coletar dados em tempo real com visualização gráfica;
d) registro de eventos;
e) receitas e relatórios de processos de monitoração;

Esse são criados para controlar e supervisionar maquinas, equipamentos e
processos industriais de forma centralizada e mantendo histórico de informações a
respeito da operação, funcionalização, interferências e eficiência da linha de
produção.

6

Interface Homem Máquina
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3. METODOLOGIA
Esse trabalho foi realizado considerando os objetivos propostos numa metodologia
de experimento. Esta metodologia propõe a identificação do problema em sua causa,
para que se possa ser formulado e desenvolvido. Durante o processo de
investigação a informação foi recolhida, avaliada e organizada de forma contínua,
construindo um suporte para a solução do problema. Em seguida uma análise e
validação dos resultados obtidos durante a investigação desencadearam conclusões
diversas sobre o problema em causa. Assim se definiu os seguintes tópicos:

a) relacionaram-se

os

sinais

de

fadiga

comumente

apresentados

por

trabalhadores na indústria e sua interferência em um determinado
equipamento;
b) identificaram-se sinais de fadiga no operador, avaliando se têm os olhos
fechados ou abertos, a frequência e velocidade de como fecham os olhos, a
direção do olhar, a inclinação da cabeça ou a frequência com que a boca é
aberto-fechada.
c) utilizou-se de imagens em tempo real (captadas por uma câmera) para
monitoramento dos sinais de fadiga, quando presentes;
d) comunicou-se status da identificação da fadiga no operador aos supervisores
locais (produção/segurança do trabalho);
e) atuou-se de forma preventiva no funcionamento da máquina.
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4. DESENVOLVIMENTO DO PROTOTIPO DE SISTEMA
Neste capítulo será descrito o desenvolvimento de um módulo de sistema de
detecção automática de fadiga, recorrendo exclusivamente a técnicas de visão
computacional e definição de padrões de fadiga humana. O sistema utilizará de uma
câmara capaz de detectar padrões de fadiga medindo a frequência com que a
pessoa em questão abre e fecha os olhos, pestaneja e o intervalo de tempo que a
mesma demora a o fazer, se a boca abre e fecha com frequência (boceja) e se a
direção do olhar ou a posição da cabeça induz a características de fadiga em
confronto com o padrão de calibração definido para cada operador.

O módulo de detecção do estado de fadiga foi implementado a um sistema existente
do tipo supervisório7 de máquina onde a função principal é permitir o monitoramento
e controle do equipamento. Com esse módulo, além desse controle e monitoramento,
o sistema poderá, na ocorrência de sintomas de fadiga aguda, interferir no
funcionamento da máquina evitando acidentes que possam causar danos ao
operador.

Nas figuras 6 e figura 7 é mostrado o fluxo de operação do módulo desenvolvido
para o sistema de detecção de fadiga em conjunto com o software supervisório. Para
esse fluxograma considera-se as detecções em paralelo (Face, olhos, boca, cabeça)
onde serão gerados os alertas para comparativo de definição dos estados de fadiga.

7

Sistema modular para monitorar e controlar funções de máquina em processos de produção e
automação industriais.
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Figura 6 – Parte I do fluxograma de funcionamento do módulo detecção de fadiga

Fonte: O autor, (2015).
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Figura 7 – Parte II do fluxograma de funcionamento do módulo detecção de fadiga

Fonte: O autor, (2015).

4.1. Escopo de operação do módulo desenvolvido

O módulo desenvolvido é constituído de uma câmera acoplada à cabeceira da
máquina de produção, utilizada especificamente para tingimento de tecido, uma
unidade de controle operacional, através de uma Unidade Central de processamento
(UCP) e uma câmera de vídeo para captar as imagens.

As figuras 8, 9 e 10 mostram e identificam características do equipamento
monitorado e controlado pelo supervisório.

A figura 9 identifica o suporte operacional para fixação da UCP que executa o
supervisório.
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Figura 8 – Máquina de tingimento (DENIM)

Fonte: O autor, (2015).

Figura 9 – suporte fixação da UCP na máquina de tingimento (DENIM)

Fonte: O autor, (2015).
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A figura 10 identifica a posição da câmera no cabeçote de frente ao operador da
máquina.
Figura 10 – fixação da câmera que coletará as imagens em tempo real

Fonte: O autor, (2015).

4.2. Materiais e métodos

O sistema físico é composto por uma câmera e uma unidade de processamento
(UCP). A câmera é conectada à UCP através de um cabo padrão universal serial
bus (USB). O computador é conectado a um controlador lógico programável (CLP)
através de cabo serial, usado para enviar e receber sinais de controle à máquina.
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Os quadros 1 e 2 são relacionados os ativos em Hardware e software utilizados na
construção do protótipo de sistema.
Quadro 1 – relação de equipamento utilizado no projeto.

Marca/Modelo
Computador
Schneider
Electric Software
PLC ou CLP

Descrição
Computador Home Office - Intel Core i3 4150 3.50Ghz - 4GB
Memória 1600Mhz.
Câmera Ip Wifi Pan Tilt com visão noturna e áudio. Webcam Ip.
Altus Piccolo Pl104/R.

Fonte: O autor, (2015).

A relação de softwares utilizados são uma licença do sistema operacional Microsoft
Windows XP com SP3, uma licença do software para InduSoft WebStudio® v 4.1 +
SP8 para desenvolvimento do módulo de controle.
Quadro 2 – relação de licenças de software utilizadas no projeto:

Marca/Modelo

Descrição

Microsoft

Microsoft Windows XP com SP3.

Schneider Electric Software

InduSoft WebStudio® v 4.1 + SP8

Fonte: O autor, (2015).

4.3. Protótipo desenvolvido

Na figura 11 é mostrada a tela do software supervisório, inicialmente implementado
na máquina Denim (chão-de-fábrica) executando o módulo de detecção facial para o
monitoramento de fadiga do operador.
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Figura 11 – supervisório para implementar o módulo de detecção de fadiga.

Fonte: O autor, (2015).

A tela inicial permite o acesso e registro do usuário, (trocar usuário) e acesso aos
módulos de controle e monitoramento da máquina. O menu principal encontra-se à
direita da tela (Engomagem, Monitoramento, Fadiga).

4.4. Módulos de monitoramento e controle

Os módulos mostrado a seguir foram implementados para operacionalizar as
funções da máquina para que possam ser utilizadas e visualizadas pelo operador do
equipamento. As figuras 12 e 13 ilustram alguns desses monitoramentos.
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Figura 12 – tela principal de monitoramento e controle da receita em execução.

Fonte: Próprio autor, 2015.

O módulo de Engomagem permite o controle dos componentes da máquina como
sensores, válvulas, acionadores de força (motores), tanques e níveis de vapor.
Também é utilizada para inserção de parâmetros de operação da produção atual.
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Figura 13 – tela do supervisório utilizado para monitorar características da produção.

Fonte: O autor, (2015).
No módulo de monitoramento é possível visualizar os níveis das caixas de índigo, metragem
produzida, tipo de artigo, velocidade da máquina, etc.

4.5. Modulo de identificação do usuário

A identificação do usuário é importante para que se relacione os dados coletados
pelo módulo de detecção de fadigas. Na figura 14 é mostrada a tela de login.
Figura 14 – tela de login para identificar o usuário.

Fonte: O autor, (2015).
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Após a identificação do usuário os alarmes serão gerados tendo como responsável o
operador da máquina. Na figura 15 é mostrado o usuário após identificação e na
figura 16 é mostrada a tela de alarmes com essa identificação.
Figura 15 – cabeçalho das telas com a identificação do usuário.

Fonte: O autor, (2015).
Figura 16 – tela de alarmes gerados relacionados ao usuário.

Fonte: O autor, (2015).

4.6. Módulo de detecção de fadiga do operador

O módulo de detecção dos estados de fadiga do operador foi desenvolvido a partir
do fluxograma do processo (figuras 6 e 7). A princípio o módulo precisa ser ligado
para que o monitoramento inicie. Na figura 16 é mostrada a tela principal do módulo
de detecção: neste caso já inicializado e no estado de monitoração. A figura 17
ilustra a tela principal do módulo de detecção de fadiga do operador.
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Figura 17 – tela principal do módulo de detecção de fadiga.

Fonte: O autor, (2015).

O módulo é composto pela tela de identificação dos estados da face que estão
sendo detectados e monitorados: estado dos olhos, da boca e a detecção geral da
face. Na figura 18 são mostrados em destaque esses estados em detecção.
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Figura 18 – tela com o monitoramento dos estados detectados da face.

Fonte: O autor, (2015).

Após a leitura dos estados, o algoritmo é capaz de apontar se está ocorrendo ou não
o estado de fadiga. Na figura 19 é mostrada a tela com a geração dos alarmes
referentes à leitura dos estados de fadiga.
Figura 19 – tela com apresentação dos alarmes de fadiga.

Fonte: O autor, (2015).
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Alguns fatores foram observados durante a realização dos testes. Esses fatores
fizeram com que os resultados variassem gerando saídas diferentes. Alguns desses
fatores foram a intensidade de luz aplicada sobre a face da pessoa e a forma
diferenciada com que pessoas gesticulam (bocejar, fechar os olhos, abrir a boca,
etc.).

Houve também lentidão na reidentificação da imagem da face quando o usuário vira
o rosto lateralmente e a câmera perde a imagem. Para esses casos o sistema foi
parametrizado para registrar como alarme falso.

A percepção dos resultados foi extraída a partir da visualização das imagens da
câmera detectadas em tempo real e analisadas pelo algoritmo de Canny (função
cvCanny) para detectar contorno dos olhos, boca e seus estados. Essa percepção
em teste foi realizada com intervalo de 200 e 230 milissegundos.

A análise dos alarmes foi feita através de arquivos de log gerados pelos alarmes do
sistema. Os alarmes foram classificados como detectado, não detectados e falsos.
Esses alarmes foram descritos da seguinte forma:

a) alarmes detectados: aqueles que foram lançados em log quando os estados
(boca, olhos e face) foram perfeitamente detectados pela câmera e
analisados pelo algoritmo de Canny;
b) alarmes não detectados: aqueles que foram lançados em log mas os estados
(boca, olhos e face) não foram detectados corretamente pelo algoritmo de
Canny.
c) alarmes falsos: aqueles que foram lançados em log onde os estados (boca,
olhos e face) deveriam ser detectados ou foram detectados sem a presença
de leitura da face.

A tabela 1 mostra de forma resumida os resultados preliminares de um dos testes
realizados. Esse teste resultou em uma eficiência geral de 73% nas leituras de
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reconhecimento facial. A eficiência foi calculada a partir da soma acumulada das
leituras de cada estado (olho, boca e face) (Fig. 20). Após obter o somatório foi
calculado para cada estado, considerando somente os alarmes detectados, o
percentual sobre o total de detecções. Após o calcular o percentual de
representatividade dos alarmes detectados, a partir da média aritmética foi obtido o
resultado de 73% de eficiência.
Figura 20 – fórmula para cálculo da eficiência.

Fonte: O autor, (2015).

Onde X’ corresponde aos estados dos olhos detectados com sucesso, X’’ aos
estados da boca detectados com sucesso e por fim, X’’’ para os estados da face
detectados.

Tabela 1 – resultado geral dos testes.

Alarme

Alarme não

Alarme

Eficiência/ Eficiência

detectado

detectado

Falsos

detecção

Estado dos Olhos

31

10

5

67%

Estado da Boca

36

8

2

78%

Detecção da face

46

13

5

72%

Global

73%

Fonte: Próprio autor, 2015.

Quanto ao desempenho do algoritmo, verifica-se que o modelo executou o máximo
de 22,2 frames por segundo e um mínimo de 10,5 frames por segundo, sendo que
para se ter uma imagem com boa qualidade detectada em tempo real é necessário
um mínimo de 15 frames por segundo. Nos testes e de acordo com a resolução da
câmera utilizada a CPU mostrou desempenho satisfatório para as detecções em
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tempo real, mas uma otimização no algoritmo seria recomendável para utilizar um
processamento em múltiplos núcleos.

A tabela 2 mostra os resultados quanto ao desempenho da aplicação na detecção
por face.
Tabela 2 – desempenho do algoritmo de Canny (cvCanny).

Resolução da câmera

Fonte: Próprio autor, 2015.

8

Milissegundos

Tempo médio em ms 8

480p

~60

1080p

~120

1024p

~160
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho apresentou inicialmente a complexidade de conceituar a fadiga, suas
consequências em relação ao risco à segurança e a saúde como também os fatores
homeostáticos e as influências circadianas. Nos estudos que são feitos
estatisticamente sobre acidentes de trabalho não se tem evidências concretas que
correlacionam esses acidentes aos sintomas da fadiga humana. Assim, foi proposto
o desenvolvimento de um módulo computacional de detecção e reconhecimento
facial e de identificação dos sintomas de fadiga. A aplicação seguiu o modelo
proposto nas figuras 6 e 7, tendo como base algoritmos de visão computacional com
a utilização as bibliotecas Open Source, OpenCV com auxílio de uma câmera.

Durante as etapas de desenvolvimento os problemas ocorreram principalmente na
integração da biblioteca com o ambiente de desenvolvimento da Indusoft Web
Studio (IHM), principalmente por se tratar de um ambiente proprietário de construção
de supervisórios de máquina. Não existia drivers específicos para capturar as
imagens, assim foi necessária a integração através de arquivos de logs gerados com
resultados da captação das imagens. Outro problema identificado foi a capacidade
de processamento para executar em tempo real o algoritmo de detecção,
estendendo o tempo para se calcular as trajetórias e contorno de uma face.

O protótipo atendeu às especificações da questão problema dessa dissertação por
se mostrar um sistema em que se faz uso da visão computacional para
reconhecimentos

faciais

e

estados

comportamentais

como

ferramenta

computacional. Mostrou a partir do modelo conceitual a construção do módulo de
sistema para essa detecção e tratamento dos sintomas da fadiga no operador de
máquina.

Assim o módulo de detecção proposto atingiu seu objetivo na maioria das leituras e
detecção dos estados da face (olhos, boca, posição da cabeça), em condições
normais (boa iluminação e pouco movimento com a cabeça) o sistema apresentou
eficiência geral média 73%. Os estados onde as leituras não foram comprovadas
visualmente (leitura falsa) foram tratados para gerarem alarmes falso/positivo, porém
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distintos dos alarmes comprovados. A representatividade dessas inconsistências foi
de 8,33% sobre os alarmes detectados e os não detectados.

Para um trabalho futuro, é recomendada a personalização dos algoritmos afim de
que se consiga uma maior capacidade de processamento tornando o sistema mais
rápido nas detecções, e novas detecções e alarmes. Também é recomendável o uso
de câmeras com melhor resolução, dotadas de iluminação própria, melhorando
assim a captação das imagens mesmo em condições de pouca iluminação.

Uma análise estatística sobre o número de acidentes de trabalho causados por
fadiga antes e após a implantação do software desenvolvido é recomendável para
comprovar que a intervenção prévia do sistema supervisório reduziu acidentes.
Também seria interessante apurar qual o tipo de sinal de fadiga detectado é mais
frequente em determinado horário do dia e suas possíveis causas. E, por fim, o
impacto social e econômico que umas reduções nesses acidentes podem causar.
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