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(57) Resumo: PROCESSO DE INSPEÇÃO DE FRASCOS que consiste em 
girar o frasco rapidamente posicionando-o verticalmente com o fundo 
voltado para cima, capturar e processar imagens do frasco, comparar cada 
imagem com a anterior detectando o movimento de corpos estranhos, 
Devido ao movimento realizado, os corpos estranhos, que inicialmente 
estavam próximo ao funda do frasco, iniciam um movimento no sentido do 
topo do frasco, que se encontra para baixo, o que permite a identificação 
dos ditos corpos estranhos por meio de algoritmos de detecção de 
movimento, 
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"PROCESSO DE INSPEÇÃO DE FRASCOS" 

CAMPO TÉCNICO 

A presente invenção se refere ao campo técnico de investigação da presença 

de falhas ou contaminação num recipiente ou em seu conteúdo, mais 

5 particularmente em recipientes para produtos de toalete ou de perfumaria. 

10 

ESTADO DA TÉCNICA 

Durante o envase de cosméticos, tais como perfumes, corpos estranhos, por 

exemplo fios de cabelo, pedaços de papel, lascas de vidro, podem ser 

envasados junto com o cosmético. Esses corpos estranhos podem ser 

orovenientes da fabricacão do frasco mas também oodem ser aerados durante 
1 ~ I '-' 

o envase do cosmético, por exemplo, causado pelo desprendimento de 

pedaços de papel do filtro do perfume, ou lascas de vidro quebradas durante a 

colocação das válvulas. Esse problema tem um impacto negativo bastante 

1 grande junto ao consumidor, principalmente por ser tratar da indústria 

15 cosmética, a qual costuma ter a imagem vinculada a higiênie e qualidade total. 

Deste modo é importante a inspeção dos frascos também após o produto ser 

envazado. 

Existem no estado da técnica, assim, diversos sistemas que visam automatizar 

o processo de inspeção de frascos e garrafas, sendo que abaixo são citados 

20 alguns sistemas que propõem diferentes movimentos dos objetos e métodos de 

processamento das imagens obtidas durante esse movimento. 

O pedido internacional publicado sob o no. WO 00/43757 A 1 descreve um 

método para detecção de rachaduras em pelo menos uma parte de objetos 

feitos em material transparente ou translúcido, no qual um objeto é iluminado 

25 ' por um feixe ótico e imagens são fotografadas por meio de diversas câmeras, 

em seguida as imagens são tratadas para à detecção das ditas rachaduras. O 

objeto é rotacionado a fim de facilitar a identificação de rachaduras. As 

imagens obtidas são processadas e a matriz obtida é comparada com uma 

matriz de referência, a partir de valores predeterminados para as diferenças 

, 30 entre a matriz obtida e a matriz de referência, os defeitos são classificados. 

O pedido de patente publicado sob o no. JP 2005-091243 descreve um sistema 

de inspeção de garrafas, podendo ser mesmo uma garrafa vazia, por meio de 

uma fonte luminosa em forma de um anel, posicionado abaixo do fundo da 

garrafa, iluminando as paredes da dita garrafa. 
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O pedido de patente publicado sob o no. JP 2005-189196 descreve um 

dispositivo de inspeção de corpos estranhos no interior de um líquido, por meio 

do posicionamento do frasco levemente inclinado, permitindo o depósito de 

corpos estranhos no ombro da garrafa. Ademais, a câmera para aquisição de 

5 imagens é posicionada obliquamente em relação ao eixo ótico do arranjo. 

O pedido de patente publicado sob o no. JP 2002-014049 descreve um método 

e equipamento para inspeção de materiais estranhos misturados em líquidos 

utilizando uma câmera para aquisição de imagens e meios de detecção de 

movimento dos corpos estranhos durante a rotação do frasco. A freqüência de 

1 O rotação é escolhida de acordo com o líquido ou solução que é contido no 

interior do frasco. 

O pedido de patente publicado sob o no. JP 2004-354100 descreve um método 

e um dispositivo para detecção de corpos estranho no interior de líquidos, 

'· particularmente para classificação das imagens em movimento identificadas, 

15 separando-as em bolhas de ar e em impurezas. 

PROBLEMA TÉCNICO 

As soluções citadas nos documentos acima e outras existentes no estado da 

técnica todavia, não resolvem de forma conveniente e eficaz alguns problemas 

existentes no campo técnico de investigação da presença de falhas ou 

20 contaminação num recipiente ou o seu conteúdo, mais particularmente em 

recipientes para produtos de toalete ou de perfumaria. 

Métodos de inspeção baseados na análise estática do frasco apresentam 

vários inconvenientes, em particular quando utilizados com frascos irregulares, 

por exemplo, com diferentes inclinações do fundo, requerendo que o frasco 

25 seja posicionado adequadamente compensando essa inclinação. Ademais, em 

alguns casos o corpo estranho pode estar escondido atrás das inscrições no 

frasco, ou até mesmo o suporte plástico que esconde o fundo do frasco, 

conforme ilustrado na Figura 1. Nesses casos é necessário algum movimento 

para fazer com que o corpo estranho se mova e possa ser encontrado por meio 

30 de algoritmos de detecção de movimento. 

O documento WO 00/43757 descreve um método para detectar rachaduras em 

vidro, tais como de perfume. Todavia o método empregado utiliza várias 

câmeras e necessita que o objeto seja continuamente rotacionado. Ademais, o 

método descrito não se aplica para detecção de impurezas no líquido do 
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interior do frasco, sendo utilizado apenas para a detecção de falhas antes do 

envase do líquido. 

Os documentos JP 2005-091243 e JP 2005-189196 descrevem métodos para 

detecção de corpos estranhos, sendo o primeiro com o frasco rotacionando em 

5 relação ao eixo longitudinal e o segundo por meio da inclinação do frasco. 

Todavia o método proposto no documento JP 2005-189196 não resolve o 

problema da detecção de corpos tais como fios de cabelo, que são opacos, 

sendo aplicado apenas na detecção de corpos semelhantes a vidro. Já o 

método proposto no documento JP 2005-091243 apresenta baixa 

1 O confiabilidade uma vez que o frasco permanece com o fundo para baixo e o 

fundo do frasco geralmente apresenta irregularidades tais como curvaturas e 

inscrições, o que dificulta a identificação de corpos estranhos. Além disso, o 

método proposto no documento JP 2005-091243 foi projetado para frascos 

cilíndricos semelhante às ampolas e garrafas convencionais, não podendo ser 

15 aplicado a vários frascos de linhas de cosméticos, uma vez que, devido à 

importância do apelo visual neste campo, muitos dos frascos apresentam 

design próprio com diferentes curvas e formatos. É notável que um aspecto 

bastante particular da indústria cosmética é a grande variablidade e diversidade 

dos frasco produzida pela mesma. Como é uma indústria dirigida pelo 

20 marketing, ela está sempre em busca de formas diferentes e atraentes para o 

consumidor. Isso cria a necessidade de um processo de inspeção responsável 

por detectar sujidades que seja capaz de detectar corpos estranhos nos mais 

variados formatos de frascos. Isso torna a idéia da rotação em torno do eixo 

longitudinal não apropriada para a indústria cosmética em geral. 

25 Os documentos JP 2002-014049 e JP 2004-354100 descrevem sistemas para 

detecção de corpos estranhos no interior de líquidos por meio da detecção do 

movimento dos ditos corpos estranhos. Todavia, a rotação utilizada é realizada 

em torno do eixo longitudinal do frasco, o que torna os métodos descritos 

impróprios para a detecção de impurezas em frascos com outros formatos além 

30 do cilíndrico. 

Logo, como se pode verificar, continua havendo a necessidade de um método 

de inspeção automática de corpos estranhos em frascos de cosméticos, tais 

como perfumes, com elevada confiabilidade que seja compatível com uma 

grande variabilidade de frascos, regulares ou não. 
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SOLUÇÃO TÉCNICA 

O objetivo da presente invenção, portanto, é obter um processo de inspeção 

automática de corpos estranhos no interior de frascos de perfumes com 

elevada confiabilidade e adaptado para diversos corpos estranhos, tanto 

5 transparentes, quanto translúcidos ou opacos. 

Para atingir o objetivo citado acima e outras finalidades, a presente patente 

descreve um processo de detecção de corpos estranhos no interior de 

perfumes compreendendo as etapas de: girar o frasco rapidamente 

posicionando-o verticalmente com o fundo voltado para cima, sendo que os 

1 O corpos estranhos no interior do frasco realizam um movimento mais lento no 

sentido do topo do frasco, que se encontra para baixo; capturar e processar 

imagens do frasco; comparar cada imagem com a anterior detectando o 

movimento de cima para baixo de corpos estranhos. 

EFEITOS VANTAJOSOS 

15 O processo de inspeção automática de corpos estranhos no interior de frascos 

de perfumes revelado na presente patente, ao permitir a identificação de 

qualquer tipo de corpos estranhos, tanto transparentes quanto translúcidos ou 

opacos, permite uma automação da inspeção com elevado grau de 

confiabilidade, diminuindo o tempo gasto durante essa inspeção e dispensando 

20 a vistoria humana. 

o processo pode ser realizado com auxílio de câmera eco padrão de baixa 

resolução, o que diminui significativamente o custo de instalação do sistema. 

Além disso, esse processo pode ser aplicado com eficiência em frascos de 

diversos formatos, incluindo por exemplo frascos irregulares ou mesmo frascos 

25 com a largura maior do que a altura, o que é bastante usual na indústria 

cosmética. 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

Para facilitar o entendimento e execução da presente invenção, apresentam-se 

as seguintes figuras a título ilustrativo e não restritivo da forma final do invento. 

30 Cada componente ou parte idêntica ou similar ilustrada é identificada por um 

número correspondente. 

A Figura 1 representa uma vista frontal de um frasco de perfume convencional 

irregular. 

A Figura 2 representa uma vista em perspectiva dos dispositivos empregados 
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no processo de detecção de corpos estranhos de acordo com a presente 

invenção. 

A Figura 3 representa e~quematicamente um frasco na posição inicial. 

A Figura 4 representa esquematicamente um frasco no início do movimento de 

5 acordo com o processo de detecção de corpos estranhos da presente 

invenção. 

A Figura 5 representa esquematicamente um frasco posicionado com o topo 

para baixo e o fundo para cima de acordo com o processo de detecção de 

corpos estranhos da presente invenção e o início do movimento dos corpos 

1 O estranhos no interior do frasco. 

A Figura 6 representa esquematicamente um frasco posicionado com o topo 

para baixo e o fundo para cima de acordo com o processo de detecção de 

corpos estranhos da presente invenção e o movimento dos corpos estranhos 

no interior do frasco. 

15 A Figura 7 representa o diagrama de blocos de um exemplo de processo de 

detecção de corpos estranhos de acordo com a presente invenção. 

A Figura 8 ilustra uma fase de inspeção estática. 

A Figura 9 ilustra um exemplo de objetos detectados pOr meio do processo de 

detecção de corpos estranhos. 

20 A Figura 1 O ilustra um exemplo de objetos detectados por meio do processo de 

detecção de corpos estranhos. 

A Figura 11 representa esquematicamente o processo de detecção de corpos 

estranhos de acordo com um modo alternativo da presente invenção. 

25 A Figura 11 representa esquematicamente um frasco na posição inicial. 

A Figura 12 representa esquematicamente um frasco posicionado com o topo 

para o lado de acordo com o processo de detecção de corpos estranhos 

alternativo da presente invenção e o início do movimento dos corpos estranhos 

no interior do frasco. 

30 A Figura 13 representa esquematicamente um frasco posicionado com o topo 

para o lado de acordo com o processo de detecção de corpos estranhos 

alternativo da presente invenção e o movimento dos corpos estranhos no 

interior do frasco. 
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MODOS DE EXECUÇÃO 

Os diversos modos de execução da presente invenção não estão limitados aos 

detalhes construtivos explicitados nesta descrição e figuras, na medida em que 

a presente invenção pode ser realizada por outras configurações equivalentes. 

5 De acordo com as referidas ilustrações a presente invenção trata de um 

processo de detecção (1) de corpos estranhos (2) no interior de perfumes que 

consiste em girar o frasco (3) rapidamente fazendo com que o mesmo 

permaneça na posição vertical, todavia com o fundo voltado para cima. 

Convencionalmente, o envase dos cosméticos ocorre em linhas de produção 

1 O (4) semelhantes ao de outros produtos. Para a inspeção por meio do processo 

de detecção (1) de corpos estranhos (2) revelado na presente patente, a 

proximidade do frasco (3) é detectada, acionando o mecanismo de rotação (5). 

O dito mecanismo de rotação (5) segura o dito frasco (3), girando-o até que 

fique na posição vertical com o fundo voltado para cima. 

15 O mecanismo de rotação (5) mantém o frasco na posição vertical com o fundo 

voltado para cima enquanto passa pelo dispositivo de captura de imagens (6). 

O dito dispositivo de captura de imagens consiste em uma fonte luminosa (7) 

posicionada atrás do frasco (3) e uma câmera (8) posicionada no lado oposto a 

dita fonte luminosa (7). A dita câmera (8) adquire imagens do frasco (3) e envia 

20 para o dispositivo de processamento, no qual as imagens são processadas e 

corpos estranhos (2) no interior do frasco (3) do perfume são detectados. 

Devido ao movimento realizado, os corpos estranhos (2) iniciam um movimento 

no sentido do topo do frasco (3), que se encontra para baixo, conforme 

ilustrado na Figura 2, permitindo que corpos estranhos (2) sejam detectados 

25 independentemente do formado do frasco (3). 

Devido à viscosidade do perfume, a velocidade do movimento dos corpos 

estranhos (2) é baixa, o que facilita a identificação dos ditos corpos estranhos 

(2). Por exemplo, o mecanismo de rotação (5) demora entre 150 e 350 ms para 

girar o frasco (3) enquanto que um corpo estranho (2) leva cerca de 2 s para 

30 descer até o topo do frasco (3), que se encontra para baixo, em frasco com 1 O 

em de altura. 

Em seguida o mecanismo de rotação (5) é novamente acionado, girando o 

frasco (3) até o retorno a posição inicial na qual o fundo do frasco (3) encontra

se para baixo, seguindo na linha de produção (4), por exemplo, para ser 
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embalado desde que não sejam localizados corpos estranhos (2). 

Para localizar eventuais corpos estranhos (2) são empregados algoritmos de 

detecção de movimento, identificando a presença de qualquer corpo em 

movimento para baixo. Eventuais bolhas de ar que podem se formar durante a 

5 rotação do frasco não interferem no processo uma vez que o movimento de 

bolhas é ascendente. 

O processamento consiste em localizar os corpos estranhos (2) a partir da 

análise de seqüências de imagens onde a sujidade desce do fundo do frasco 

(3), que se encontra para cima, para o topo do frasco (3), que se encontra para 

1 O baixo, uma vez que esta fase é iniciada pela rotação do frasco (3). Desta 

maneira, o movimento é detectado entre vários quadros subseqüentes, sendo 

capturados preferencialmente entre 5 e 15 quadros por segundo, podendo 

variar de acordo com a iluminação e coloração do frasco (3). Um movimento é 

considerado como sendo de um corpo estranho (2) se este ocorrer de cima 

15 para baixo, e onde haja um deslocamento mínimo para que o algoritmo não 

sofra a interferência de ruídos. Após a análise de um determinado número de 

quadros, preferencialmente entre 5 e 25, caso haja algum movimento de cima 

para baixo e com o deslocamento acima do mínimo especificado, então o 

frasco (3) é rejeitado. Caso contrário, este é considerado como não possuindo 

20 corpos estranhos (2). 

A Figura 7 ilustra um exemplo de processo de detecção (1) e corpos estranhos 

(2). A câmera (8) adquire imagens do frasco (3), representadas na Figura 7 por 

lmagem(n), que é referente à "n-ésima" imagem adquirida. Inicialmente, a 

primeira imagem (9) é enviada para o dispositivo de processamento, em 

25 seguida, uma segunda imagem (1 O) também é enviada. Essas duas imagens 

(9) e (1 O) são comparadas, caso seja detectado um movimento maior do que 

um valor de referência "m" (11), uma terceira imagem (12) é analisada em 

comparação com a segunda imagem (10). O valor de referência m (11) é 

determinado empiricamente, sendo preferencialmente entre 5 e 15 pixels, o 

30 que corresponde a corpos estranhos de 1 mm para perfumes. Caso na 

comparação da terceira imagem (12) com a segunda imagem (10) seja 

novamente detectado um movimento maior do que um valor de referência m 

(11 ), é detectada a presença de um corpo estranho (2), o dispositivo de 

processamento envia um sinal para que o mecanismo de rotação (5) descarte o 
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frasco (3). Em qualquer uma das comparações, caso não seja detectado 

movimento ou o movimento detectado seja menor do que m (11 ), o processo é 

reiniciado. 

O número de vezes que imagens consecutivas são comparadas é configurado 

5 antes de iniciar o processo de detecção (1), de acordo com o tamanho e 

coloração do frasco. No exemplo da Figura 7 foram realizadas apenas duas 

comparações, mas em linhas de produção com maior incidência de corpos 

estranhos (2) pequenos, por exemplo, o processo de detecção (1) pode ser 

adaptado, aumentando o número de comparações, refinando o processo. 

1 O O processo de detecção (1) de corpos estranhos (2) pode ser utilizado também 

em conjunto com outros métodos de detecção, atingindo maior eficiência. Por 

exemplo, antes de ser submetido ao processo de detecção de corpos 

estranhos (2), o frasco (3) pode passar por uma fase de inspeção estática (12), 

que detectaria corpos estranhos (2) maiores ou em grandes quantidades, de 

15 maneira mais simples, já rejeitando esses frascos (3). 

Durante a fase estática (12), o frasco (3) é deixado em repouso com uma 

pequena inclinação com o fundo para baixo e a câmera (8) é posicionada em 

um ângulo que privilegie a parte inferior do frasco (3). Uma vez que a maioria 

dos corpos estranhos (2) que são encontrados em perfumes é mais densa do 

20 que o próprio perfume, quando o frasco (3) é deixado nessa posição os corpos 

estranhos (2) se depositam no fundo do frasco (3). Nesta fase, a detecção de 

corpos estranhos (2) pode ser baseada apenas em imagens da região inferior 

do frasco (3), conforme ilustrado na Figura 8. 

As imagens capturadas são binarizadas utilizando algoritmos de limiarização, 

25 para realçar as bordas dos frascos (3). Esta imagem é invertida e, em seguida, 

é extraído o maior componente conectado, o qual deve ser a região interna do 

frasco (3). É iniciada então a busca por corpos estranhos (2) na imagem 

limiarizada, porém considerando apenas a região interna do frasco (3). Nesta 

busca algumas heurísticas são utilizadas, como por exemplo, a distância 

30 mínima do topo, para não confundir o algoritmo com componentes do perfume, 

como por exemplo rótulos. Se não for encontrado nenhum corpo estranho (2) 

durante este processo, então a imagem é submetida a uma busca mais 

refinada, na qual um filtro de detecção de bordas é aplicado na imagem original 

e em seguida são extraídas as bordas dos componentes da imagem em níveis 
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de cinza. Apenas a região interna do frasco (3) computada anteriormente é 

selecionada e a imagem resultante do filtro é binarizada com um limiar manual. 

Nesta última imagem é então realizada uma nova busca por componentes 

estranhos, considerando as mesmas heurísticas utilizadas anteriormente. 

5 Alternativamente, o movimento realizado pelo mecanismo de rotação (5) pode 

ser apenas em 90°, por exemplo, em alguns frascos (3) com largura maior do 

que a altura. Este movimento causa o movimento dos corpos estranhos (2) na 

direção da parede lateral do frasco (3), conforme ilustrado nas Figuras 11, 12 e 

13. 

10 Na maioria dos casos o processo de detecção (1) de corpos estranhos (2) é 

instalado na própria linha de produção (4), por isso a posição inicial do frasco 

(3) é preferencialmente com o topo para cima, aproveitando a posição 

proveniente do envase. Em situações em que a linha de produção não permite 

essa instalação, exigindo que o processo de detecção (1) de corpos estranhos 

15 (2) seja realizada em uma segunda estrutura, o posicionamento inicial do 

frasco (3) pode ser alterado e o movimento do mecanismo de rotação (5) pode 

ser qualquer movimento em torno de um eixo ortogonal ao eixo vertical 

preferencialmente entre 90° e 270°. Por exemplo, o frasco (3) pode estar 

inicialmente com um dos lados para cima e o mecanismo de rotação (5) girar o 

20 frasco posicionando o lado oposto para cima. Movimentos em torno do eixo 

vertical ou com rotações fora do intervalo entre 90° e 270° resultam em taxas 

de detecção abaixo do desejado, uma vez que a agitação dos corpos estranhos 

(3) é menor. 

APLICAÇÃO INDUSTRIAL 

25 A presente invenção encontra ampla aplicação industrial na automação da 

inspeção de cosméticos, em particular, de perfumes. Em testes realizados, foi 

verificado que o processo proposto detecta com elevada precisão corpos 

estranhos dos mais variados tipos, tais como fios de cabelo, pedaços de 

papelão e fragmentos de vidro, conforme ilustrado nas Figuras 9 e 1 O 
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REIVINDICAÇÕES 

01. "Processo de inspeção de frascos" caracterizada por compreender as 

etapas de 

girar o frasco rapidamente posicionando-o verticalmente com o fundo voltado 

5 para cima, sendo que os corpos estranhos no interior do frasco realizam um 

movimento mais lento no sentido do topo do frasco, que se encontra para 

baixo; 

capturar e processar imagens do frasco; 

comparar cada imagem com a anterior detectando o movimento de cima para 

1 O baixo de corpos estranhos. 

02. "Processo de inspeção de frascos", de acordo com a reivindicação 01, 

caracterizada por capturar 5 a 15 quadros por segundo, de acordo com a 

iluminação e coloração do frasco. 

03. "Processo de inspeção de frascos", de acordo com a reivindicação 01, 

15 caracterizada por compreender as etapas de 

a câmera adquirir uma primeira imagem do frasco; 

a câmera adquirir uma segunda imagem do frasco; e 

comparar a primeira imagem e a segunda imagem; 

caso seja detectado um movimento maior do que um valor de referência "m", a 

20 câmera adquirir uma terceira imagem do frasco; e 

comparar a segunda imagem e a terceira imagem; 

caso seja detectado um movimento maior do que um valor de referência "m" , é 

detectada a presença de um corpo estranho; 

caso seja detectado um movimento maior do que um valor de referência "m" 

25 em qualquer uma das comparações, o processo é reiniciado. 

04. "Processo de inspeção de frascos", de acordo com a reivindicação 03, 

caracterizada por o valor de referência m ser preferencialmente entre 5 e 15 

pixels. 

05. "Processo de inspeção de frascos", de acordo com a reivindicação 03, 

30 caracterizada por realizar entre 5 e 25 comparações para detectar um corpo 

estranho. 

06. "Processo de inspeção de frascos", de acordo com a reivindicação 01, na 

qual o processo é precedido por uma inspeção caracterizada por compreender 

as etapas de 
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o frasco .ser deixado em repouso com uma pequena inclinação com o fundo 

para baixo; e 

a câmera ser posicionada em um ângulo que privilegie a parte inferior do 

frasco; 

5 a câmera capturar imagem da região inferior do frasco; 

10 

binarizar as imagens capturadas utilizando algoritmos de limiarização, para 

realçar as bordas dos frascos; 

inverter a imagem e extrair o maior componente conectado, sendo que esse 

dito componente representa a região interna do frasco; 

buscar no interior do frasco oor coroos estranhos - I - - - - I 

07. "Processo de inspeção de frascos", de acordo com a reivindicação 06, se 

não for encontrado nenhum corpo estranho, caracterizada por compreender as 

etapas de 

aplicar um filtro de detecção de bordas; 

15 extrair as bordas dos componentes da imagem em níveis de cinza; 

selecionar a imagem do interior do frasco e binarizar essa imagem com um 

limiar manual; 

realizar uma nova busca por corpos estranhos. 

08. "Processo de inspeção de frascos" caracterizada por compreender as 

20 etapas de 

girar o frasco rapidamente em torno de um eixo ortogonal ao eixo vertical numa 

rotação preferencialmente entre 90° e 270°, sendo que os corpos estranhos no 

interior do frasco realizam um movimento mais lento no sentido da parede que 

se encontra para baixo; 

25 capturar e processar imagens do frasco; 

comparar cada imagem com a anterior detectando o movimento de cima para 

baixo de corpos estranhos. 
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"PROCESSO DE INSPEÇÃO DE FRASCOS" que consiste em girar o frasco 

rapidamente posicionando-o verticalmente com o fundo voltado para cima, 

capturar e processar imagens do frasco, comparar cada imagem com a anterior 

5 detectando o movimento de corpos estranhos. Devido ao movimento realizado, 

os corpos estranhos, que inicialmente estavam próximo ao fundo do frasco, 

iniciam um movimento no sentido do topo do frasco, que se encontra para 

baixo, o que permite a identificação dos ditos corpos estranhos por meio de 

algoritmos de detecção de movimento. 
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