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inVeSTiGaÇÃo e DeSenVoLViMenTo

Texto: Hugo Séneca  Fotos: Fernando Veludo

O que diz  
o coração
A Optimizer, o IPCA e a Transdev têm 
vindo a testar uma solução que permite 
prevenir eventuais distrações ou 
situações de sonolência em motoristas 
de autocarros. A solução tem por base 
pulseiras que monitorizam variações 
de batimentos cardíacos

André Meira, da Optimizer, e 
Jorge Machado, da Transdev, 
estão a desenvolver uma 
ferramenta que aprende a 
detetar os estados de vigilância 
dos motoristas de autocarros
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mesmas funções. Até porque no roteiro 
do projeto, consta o desenvolvimento 
de uma futura versão que já permitirá 
dispensar o telemóvel. 

«Vamos ver se é possível criar uma so-
lução que faz o processamento em tempo 
real na pulseira. Se não for possível esta 
opção, continuaremos a enviar os dados 
para os servidores, que terão de fazer o 
processamento e dar uma resposta com 
períodos de latência obrigatoriamen-
te baixos», descreve o profissional da 
Optimizer.

Independentemente de serem proces-
sados na pulseira ou nos computadores 
da Optimizer, os dados fisiológicos de 
cada motorista são sujeitos à “análise” 
de algoritmos que, seguindo a lógica da 
aprendizagem das máquinas, aprendem 
a distinguir padrões comuns a quase to-

1  Nove motoristas da Transdev  
começaram a usar pulseiras Band 2  
para monitorização cardíaca 
2  Durante os testes, os motoristas  
indicam os estados em que se  
encontram para ensinar o sistema
3  Através da monitorização 
cardíaca torna-se possível  
prever situações de sonolência  
ou perda de estado de vigilância

ão 10 pulseiras e 
nove motoristas 
da delegação da 
Transdev em Avei-
ro. O objetivo é um 
único: desenvolver 
uma ferramenta 

que permita prever em tempo útil a perda 
do estado de vigilância. «Já há muitas 
ferramentas que detetam o sono, mas 
fazem essa deteção tardiamente, quando 
por vezes o acidente já aconteceu. Nós 
queremos fazer a deteção muito antes 
disso», promete André Meira, chefe de 
projeto da Optimizer.

A solução desenvolvida pela Optimizer 
tem por base uma pulseira Band 2, da 
Microsoft, que monitoriza o batimento, 
a variação cardíaca e a transpiração (ou 
resposta galvânica da pele). Na primeira 
versão experimental, os dados recolhidos 
pela pulseira são enviados para um smar-
tphone que os encaminha para os repo-
sitórios da consultora sedeada no Porto, 
que desenvolveu a solução em 
parceria com o Instituto Politéc-
nico do Cávado e do Ave (IPCA) 
para ser testada com motoristas 
da Transdev. «Comparámos os 
resultados obtidos pela Band 2 e 
verificámos que são muito pare-
cidos com os dados obtidos por 
dispositivos médicos. Fizemos 
este teste com investigadores 
da Universidade do Minho», 
explica André Meira. 

A Band 2 e os seus sete sensores per-
mitem obter dados fiáveis para a monito-
rização do estado de alerta de um moto-
rista, mas os investigadores da Optimizer 
lembram que não estão dependentes de 
marcas ou modelos – e não enjeitam a 
hipótese de testar outros dispositivos que 
monitorizam a variação de batimentos 
cardíacos em permanência. No limite, 
até poderão enveredar pelo desenvol-
vimento de pulseiras que executam as 

A Optimizer criou uma solução em parceria com o 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) para a 
monitorização do estado de vigilância de motoristas. A 
solução tem por base uma pulseira equipada com sete 
sensores que, além dos movimentos do utilizador, regista, 
em permanência, o batimento e as variações cardíacas, 
bem como a temperatura e a resposta galvânica da pele. 
A monitorização implicou o envio de uma notificação 
enviada para a Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(CNPD). Os dados são enviados, através de redes móveis, 

para os servidores da Optimizer que levam a cabo o processamento com 
o objetivo de identificar sinais que permitam prever comportamentos de 
risco em tempo útil. A deteção destes estados deverá ser seguida de uma 
emissão de alerta (som ou vibração da pulseira) para o motorista, a fim de 
evitar incidentes. A Optimizer ainda não definiu qual o modelo de negócio 
que deverá ser seguido pelos futuros serviços que venham a ser lançados 
com a tecnologia testada na Transdev, mas já começou a perspetivar 
futuras evoluções: «Não tem de ser só para motoristas de autocarros. É uma 
ferramenta que pode ser útil para todas as profissões exigentes do ponto de 
vista do estado de alerta… operadores de controlo aéreo, pilotos de avião, 
operadores de máquinas industriais, entre outros», conclui André Meira.

O que diz a pulseira

das as pessoas em estado de vigilância, 
ansiedade, repouso, ou em esforço. A es-
tes padrões deverão juntar-se os padrões 
exclusivos de cada pessoa nessas cir-
cunstâncias. Do cruzamento de padrões 
individuais e gerais da população, resulta 
a possibilidade de identificar os sinais que 
permitem prever, com fiabilidade, perdas 
de atenção, sonolência e microssonos, 
entre outros estados que não afetam o 
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desempenho de um motorista – ou que 
podem indiciar comportamentos de risco 
ao volante.

DIA-A-DIA MONITORIZADO
A identificação dos padrões exigiu que 
os motoristas Transdev usem, a título 
temporário, as pulseiras no dia-a-dia 
– mesmo quando se encontram fora 
do horário de trabalho. Ao longo desta 
monitorização constante, os motoristas 
indicam através do telemóvel se estão a 
descansar ou se estão numa situação de 
ansiedade ou esforço. É através destas 
indicações que os algoritmos da Opti-
mizer vão aprender a distinguir padrões 
gerais da população e especificidades 
de cada pessoa – e ficam em condições 
de apresentar previsões e enviar alertas 
sonoros ou vibratórios (através das pul-
seiras) para os motoristas.

«Não vou referir os períodos de ante-
cipação a que queremos chegar com as 
previsões. Nemr se vamos fazer previsões 
10 ou 15 minutos antes – até porque po-
demos vir a fazer previsões com outros 
períodos de antecipação», acrescenta 
André Meira.

Hoje, a monitorização cardíaca está 
confinada ao serviço de autocarros ur-
banos de Aveiro, mas na Transdev há 
o interesse em expandir os testes para 
itinerários Lisboa-Bragança, Porto-Bra-
gança ou para destinos no estrangeiro. 
«Em breve, vamos testar esta solução 
com motoristas de longo curso, que 
estão sujeitos a situações mais monó-
tonas», informa Jorge Machado, gestor 
de qualidade de Ambiente e Seguran-
ça da Transdev. A monitorização dos 
motoristas não se esgota na análise da 
qualidade do serviço prestado: «É um 
projeto com um interesse enorme. Preve-
nir a sonolência ou os micro-sonos pode 
salvar vidas, mesmo sabendo que estas 
situações não são assim tão frequentes», 
conclui Jorge Machado.

odos os dias, Natália Amorim tem nas mãos 
um volante e as vidas de centenas de pas-
sageiros da Rede Nacional de Expressos e da 
Barraqueiro. Com a experiência ganha ao 
longo dos anos, é improvável que o coração 
acelere no início de cada percurso, mas 
se for esse o caso os serviços centrais da 

Barraqueiro poderão detetar essa alteração na própria hora. O 
volante do autocarro está revestido por couro com propriedades 
condutoras, que funcionam como elétrodos que monitorizam 
a atividade cardíaca. Depois de captados, os dados são proces-
sados por uma placa computacional embutida no volante, que 
trata de os encaminhar para um router para que a transmitissão 
se faça, em andamento, para os repositórios da CardioID e da 
Barraqueiro. «Se é para o bem do passageiro e do motorista, 
então é uma solução bem-vinda», conclui Natália Amorim. 

O CardioWheel tem vindo a ser testado pela Barraqueiro no 
último ano e meio. Em breve, a transportadora deverá usar a 
solução num segundo autocarro. Carlos Oliveira, diretor da 
Rede Nacional de Expressos, acredita que a solução poderá 

ter a robustez necessária para ser usada 
em toda a frota da Barraqueiro. «Não há 
segurança sem eficiência, nem eficiência 
sem segurança», lembra. 

Conhecedora dos desafios que se colo-
cam diariamente a um motorista, Natália 
Amorim dá alguns exemplos de como a 

Pode um volante fazer um eletrocardiograma 
de um motorista de um autocarro? resposta: 
Pode, se for o CardioWheel, que tem vindo a 
ser testado em autocarros da Barraqueiro
Texto: Hugo Séneca  Fotos: Mário João

Segue o teu 
coração

Além de registar 
o batimento 
cardíaco, o 
CardioWheel 
monitoriza a 
rotação do 
volante ao longo 
das viagens
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O CardioWheel é um volante revestido por couro 
condutor que assume as funções dos elétrodos de 
um dispositivo que realiza eletrocardiogramas. No 
interior do volante, encontra-se um microcontrolador 
que processa e extrai dados que indiciam potenciais 
situações de fadiga. O volante está apto a recolher 
dados relativos à rotação levada a cabo durante a 
condução. A CardioID tem vindo a testar este “volante 
inteligente” em conjugação com a centralina, os 
sistemas de GPS, um sensor MobilEye e os routers dos 
autocarros para obter informação relativa ao contexto 
em que as situações de fadiga ou eventuais incidentes 
acontecem. Os dados são processados sobre um mapa 
que permite localizar as diferentes ocorrências. Nos 
casos de comportamentos de risco, o motorista recebe 
um alerta vibratório. Em cerca de ano e meio de testes, 
esta ferramenta foi usada em 35 mil quilómetros de 
viagem. A CardioID recorda que segue o regulamento 
da Proteção de Dados em vigor. «Estamos a trabalhar 
em funcionalidades de deteção de stress ou falhas de 
atenção», informa André Lourenço. O projeto conta com 
o apoio da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto e do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. 
A CardioID prevê iniciar comercialização no segundo 
trimestre de 2018.

O volante duas vezes condutor

monitorização cardíaca ajuda a fazer a diferença: «Pode detetar 
situações que os condutores de autocarros não conseguem de-
tetar. E também pode ser útil para alertar para situações que um 
condutor julga que consegue aguentar», refere Natália Amorim. 

VARIAÇÕES SONOLENTAS
Um coração saudável não tem dois batimentos seguidos iguais. 
É este princípio que permite saber se um condutor está desperto 
ou em sonolência. «Quando uma pessoa adormece, há uma 
variação do ritmo cardíaco. O que significa que a variabilidade 
do ritmo cardíaco é um indicador de cansaço», explica André 
Lourenço, líder da CardioID. 

Para poder detetar indícios de cansaço, o sistema teve de ser 
ensinado por comparação entre o padrão do ritmo cardíaco 
típico de alguém que está a adormecer e o padrão cardíaco quem 
está desperto. Esta não foi a única “lição” dada aos algoritmos 
do CardioWheel. O volante inteligente também usa as variações 
da atividade cardíaca para criar um sistema de autenticação 
biométrica, sem equipamento adicional.

Além de ajudar a desenhar planos de formação à medida 
de cada utilizador, o CardioWheel ajuda a corrigir compor-
tamentos menos recomendáveis, como algumas situações em 
que os condutores retiram uma das mãos do volante. Durante 
os testes, o CardioWheel tem sido usado em articulação com 
a tecnologia MobilEye, que capta imagens do que se passa na 
estrada e regista procedimentos levados a cabo pelos motoristas 
(piscas, máximos, etc.), e localização GPS. «Com os dados 

recolhidos por todos os senso-
res, torna-se possível saber se a 
responsabilidade de um incidente 
é dos condutores dos autocarros 
ou dos outros veículos», refere 
Rodrigo Taveira, engenheiro do 
Departamento de Manutenção 
da Barraqueiro.

Além de identificar horários 
ou itinerários sujeitos a maiores 
índices de fadiga, o CardioWheel 
«distingue-se também por po-
der alertar para a necessidade de 
substituir um motorista devido 
ao cansaço», acrescenta Rodri-

go Taveira. A possibilidade de fazer o registo de dados em 
permanência com uma ferramenta menos intrusiva que as 
câmaras que captam imagens é outro aspeto enaltecido pelos 
profissionais da Barraqueiro.

Para a transportadora, a monitorização 
de motoristas é também uma forma de 
suprir outras lacunas que não estão di-
retamente relacionadas com a segurança 
rodoviária: «É viável instalar estas fer-
ramentas em toda a rede de autocarros. 
Parte dos custos de integração é com-
pensada pelo facto de não ser necessário 

mais um passo para a autenticação do motorista», conclui 
Rodrigo Taveira.  

André Lourenço acredita que o retorno também resulte da 
mudança de comportamentos: «ao fomentar a segurança e a 
condução defensiva, o CardioWheel promove uma redução de 
custos de manutenção, pois passa a haver menos travagens e 
acelerações bruscas».

Na Barraqueiro, o volante 
inteligente CardioWheel 
tem sido testado em 
articulação com o sensor 
MobilEye 

Antes de iniciar os  
testes em estrada,  
a CardioID, desenvolveu 
uma ferramenta com 
cenários virtuais

André Lourenço,  
da CardioID, 
ladeado por 
Rodrigo Taveira 
e Carlos Oliveira, 
da Barraqueiro: 
O CardioWheel 
está apto para 
toda a frota

O CardioWheel permite 
detetar situações 
de cansaço ou de 
comportamento indevido 
ao longo de um percurso 
de um autocarro
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65   Pulseiras que monitorizam os 
batimentos cardíacos dos motoristas

Como prevenir 
distrações nos 
motoristas  
de autocarros65
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