
MANUAL DE INSTALAÇÃO - EAGLE

A seguir constam os passos para a instalação do software responsável pela parte 
de análises das ocorrências de detecção de sonolência e ausências do operador.

Instalação do Python

O software tem como pré-requisito a instalação do Python, mas especificamente 
versão 3.7.0, no computador onde será feito a instalação. Abaixo estão os passos 
necessários para efetuar a instalação.

1. Efetue o download do instalador do Python através do link abaixo.
https://drive.google.com/open?id=1BozJfTe7kg8LV5igGxJF275Gr6Lzyjnn

2. Execute o instalador, clicando duas vezes sobre o arquivo python-3.7.0.exe.

3. Na tela de instalação, marcar a opção "Add Python 3.7 to PATH".

4. Clicar em "Install Now".

5. Aceitar a confirmação de instalação, clicando em Yes/Sim na tela que irá 

https://drive.google.com/open?id=1BozJfTe7kg8LV5igGxJF275Gr6Lzyjnn


aparecer.

6. Aguardar o processo de instalação ser finalizado e clicar em "Close" para 
terminar.

7. Pronto! O Python foi instalado com sucesso.

Instalação do Software Eagle

Para instalar/atualizar o software Eagle, siga os passos abaixo.

1. Efetue o download do instalador no link abaixo.
https://drive.google.com/open?id=1cJ0dui_-Pk-TGOiDedAMNa6lwuYNCgR0

2. Acesse a pasta do seu computador, onde foi feito o download do arquivo 
instalacao.zip. Clique com botão direito do mouse e vá na opção “Extrair 
Tudo”.

https://drive.google.com/open?id=1cJ0dui_-Pk-TGOiDedAMNa6lwuYNCgR0


3. Desmarque a opção “Mostrar arquivos extraídos quando concluído” e 
clique no botão “Extrair” e aguarde o processo de descompactação. Após o 
processo finalizar, acesse a pasta “instalacao” que será criada na mesma 
pasta onde está o arquivo instalacao.zip.

4. Dentro da pasta “instalacao” deverá existir um arquivo chamado install.py.
Clique duas vezes sobre o arquivo, ou botão direto e Abrir/Executar.

5. Ao executar o arquivo install.py deverá abrir uma janela com as informações



do processo de instalação do software. Aguarde até que o processo finalize, o
qual pode demorar alguns minutos. Ao finalizar, uma mensagem será exibida 
informando o sucesso da instalação. Após isso, pressione a tecla ENTER para 
fechar a janela de instalação.

6. Após a instalação, feche todas as pastas e janelas abertas e acesse a Área 
de trabalho (Desktop) do seu computador. Com o processo de instalação, 
um novo ícone deverá ter sido criado na sua área de trabalho. O ícone se 
chama Eagle e é um atalho para inicialização do sofware. Sempre que 
precisar inicializar o software, basta clicar duas vezes sobre este ícone.

7. Ao executar o ícone do software, uma janela será aberta com informações de 
execução do software. Para o funcionamento do mesmo, mantenha-o 
aberto e minimizado. Caso o mesmo seja fechado, o software não irá 
funcionar.

8. Após alguns segundos, deverá ser aberto automaticamente uma nova janela 
do seu navegador padrão de Internet. Caso não seja aberto, ou informe que a



página não foi carrega ou não foi possível acessar, pressione a tecla F5 e 
aguarde. O endereço direto para o software é http://localhost:5000

9. Caso seja a primeira instalação, a tela a seguir deverá ser exibida, 
informando que a database está desatualizada e você precisa realizar uma 
nova importação. A importação da database deverá ser feita através de um 
pendrive conectado na placa de detecção da sonolência. Após a exportação 
dos dados para o pendrive, conecte-o ao computador onde foi instalador o 
software Eagle e clique no botão “Procurar” e selecione o arquivo 
sleep_detection.db.

10. Após efetuar a importação da database, uma mensagem de sucesso deverá 
ser exibida, conforme abaixo.

11. Pronto! A instalação do software está finalizada e agora você pode usá-lo 
normalmente.

./http:%2F%2Flocalhost:5000.
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