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Resumo do trabalho: 
 

A poluição do ar é um problema constante na vida dos capixabas, a Grande 
Vitória, por ser uma região altamente industrializada, sofre com a emissão dos 
poluentes provenientes dos veículos e das indústrias. Devido ao aumento das 
restrições dos padrões de controle governamentais, as indústrias têm que 
trabalhar cada vez mais no controle e na prevenção de geração das emissões 
provenientes de suas produções. 
É muito comum as indústrias terem centrais de controle para acompanhar o 
andamento de suas plantas, porém, realizar o controle manual o dia todo todos os 
dias é um trabalho difícil. Pensando nisso se tem buscado cada vez mais 
métodos de visão computacional para auxiliar ou até substituir tarefas que antes 
só eram possíveis serem feitas pelos humanos. 
 
As emissões de uma produção são normalmente provenientes de fontes fixas, as 
chaminés da indústria, dessa forma, a direcionar a atenção para essas fontes 
pode ser uma forma de controlar a existência das emissões. 
Como as emissões não seguem um padrão, não possuem características físicas 
de cor ou formato específico, foi abordado uma técnica de visão computacional, o 



processamento de imagem. 
Dessa forma, o trabalho propõe a criação de um sistema que consiga identificar e 
documentar, de forma simples e objetiva, emissões geradas por fontes fixas de 
uma indústria para controle e validação de operadores em tempo real ou por 
retrospectiva. Visando automatizar a detecção das emissões, melhorando a 
qualidade da detecção e facilitando o trabalho dos envolvidos na atividade de 
detecção, além de gerar dados que possam ser utilizados em estudos para 
otimização da produção de forma que previna emissões futuras.  
Esse trabalho foi desenvolvido utilizando vídeos e dados reais coletados de 
dentro de uma indústria, de forma que a avaliação do sistema foi feita 
comparando as detecções feitas pelo sistema e pelos operadores da central de 
controle da indústria. 
O sistema implementado teve uma precisão de 77% quanto as emissões 
detectadas, tendo 86% de acurácia no tempo de duração das emissões, 
mostrando ser possível suportar a atividades da central de controle e futuramente 
automatizar o controle diário de emissões geradas, podendo ainda fornecer 
informação valiosa para evitar futuras emissões. 
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