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Implementação de um sistema Computacional para detectar a presença de 

crianças em veículos. 

 

Resumo 
 
No mundo contemporâneo o número de crianças esquecidas trancadas em veículos 
vem aumentando de maneira significativa, muitas delas levadas a óbito. Mesmo com 
a ausência de estatísticas a mídia divulga notícias chocantes em relação ao fato. A 
sociedade pergunta: Como esses fatos são possíveis? Descuido por parte do 
responsável? Não é momento para julgamentos e sim para produzir soluções. Esse 
artigo tem por objetivo apresentar o desenvolvimento de um aplicativo móbile com o 
intuito de detectar a presença de corpos em vida no interior de veículos automotivos 
e emitir uma pequena mensagem insistente de alerta. Organizado em etapas 
inicialmente foi realizada uma fundamentação teórica das tecnologias disponíveis no 
mercado necessários para o desenvolvimento do projeto seguido de sua 
modelagem, implementação e testes a serem realizado em um cenário pré-
configurável. No término do projeto espera-se um aplicativo móbile, gratuito, com 
alta usabilidade e disponibilidade a ser utilizado pelos pais tendo como o alicerço o 
vício social ao uso de celulares. 
 

 
Introdução 

 
Na sociedade contemporânea os cuidados de ir e vir de uma criança são 

distribuídos entre pai e mãe. São inúmeras afazeres como levar à escola, natação, 

aula de música, médicos, dentistas, recreações, entre outras. Vale ressaltar que 

essas atividades são realizadas com atividades profissionais, trazendo aos pais um 

volume de responsabilidades considerável, adaptações na rotina diária. Outro fator 

preponderante a considerar é que todas essas atividades envolvem cenários 

altamente complexos como cumprimento de horários, situação precária do trânsito, 

metas a serem cumpridas. Um cenário marcante,  característica da era do 

conhecimento. Esse cenário está contribuindo para que famílias sejam vítimas de 

fatos como os apresentados a seguir: 

 
“A bebê de 1 ano e 3 meses de idade, que foi esquecida pelo pai trancada no carro 
em Campo Grande, morreu ontem (23), às 19h15, na Santa Casa da Capital. A 
informação foi confirmada neste domingo (24) por Vanderlei Lescano, do plantão 
administrativo do hospital. O corpo da menina já foi encaminhado ao Imol (Instituto 
Médico e Odontológico Legal) para exame de necropsia. A família, segundo 
Lescano, já foi avisada, mas o hospital não tem informações sobre o velório. A bebê 
teve a morte cerebral constatada na quarta-feira (20), depois de ficar cinco horas 
trancada dentro de um carro, no Jardim dos Estados, em Campo Grande. A criança 
foi esquecida pelo pai, que a deixou no veículo por volta das 13h, horário em que 
entrou em seu escritório. Quando saiu, cinco horas depois, ele se deu conta de que 
a filha estava presa, passando mal e em estado grave. O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a criança foi levada para Santa Casa, 



 

onde foi internada por causa da “intermação”, quadro clínico provocado pela 
exposição excessiva ao calor e insolação. A temperatura máxima na última quarta-
feira (20) foi de 30°C”. (MIDIA MAX 2013) 
“O menino de 1 ano e 11 meses que foi esquecido pelo pai dentro do carro, em 
Americana (SP), morreu nesta terça-feira (26) após 13 dias internado na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Francisco. A causa do óbito não foi 
informada pela unidade médica.” (G1 2014) 
“Um bebê de 11 meses morreu de desidratação depois de ter ficado várias horas 
esquecido no carro do pai. O pai do bebê, engenheiro de profissão, foi para o 
trabalho e esqueceu-se de deixar a filha, Britt, na creche. Segundo o jornal flamengo 
“Het Laatste Nieuws”, a criança terá falecido no passado dia 18, perto de Louvain, 
cerca de 30 quilômetros a este de Bruxelas, na Bélgica.” (JORNAL DE NOTÍCIAS 
2013) 

  

Campo Grande MS, São Paulo, Bruxelas, locais equidistantes, porém o 

problema é o mesmo. Esses fatos dilaceram famílias inteiras, marcadas por uma 

ferida crônica. Como reverter esse contexto? Considerando que  a evolução social 

não retrocede, portanto a quantidade de responsabilidades tende a aumentar, por 

que não usar os próprios recursos da era digital para gerenciar as atividades 

imposta pela própria era? Na atual conjunto qual o instrumento pessoal agregado a 

pessoa 24horas/dia? – O celular. 

Segundo a Anatel (2014) O número de celulares no Brasil chegou a 245,2 

milhões em janeiro, O crescimento foi de 2,9 milhões de novas habilitações (1,22%), 

sendo o maior para o mês de janeiro em 13 anos. 

Deve-se considerar que essa tecnologia atingiu todos os pontos diferenciados 

do planeta. Segundo Kurose 2010 a telefonia celular está presente por toda a parte, 

em muitas áreas do mundo inteiro, estratégia natural, estender a telefonia móvel de 

modo que suportem não somente a telefonia de voz, mas também acesso sem fio à 

internet.  

Diversos aplicativos podem ser  agregados a esses aparelhos permitindo a 

seus usuários a realização de serviços, comunicação, acesso a e-mails entre outros.   

Esse artigo visa apresentar os resultados provenientes do desenvolvimento  

de um aplicativo que mediante a presença de uma criança acima de um tempo pré-

configurável e com todos os sistemas de veículos inativos emite uma mensagem de 

alerta aos celulares dos pais, ou nº de celulares cadastrados no sistema,  de modo a 

chamar a atenção para o seu próprio veículo. Com essa medida, considerados  

simples, diversos acidentes envolvendo crianças poderão ser evitados, reduzindo 

dessa os números estatísticos. 

 

 



 

Objetivos 
 

Desenvolver um aplicativo móbile, a ser agregado ao celular, para emitir 

sinais de alerta diante de um corpo retido em um veículo. 

Para desenvolver o objetivo geral se faz necessário decompor em objetivos 

específicos, sendo eles: 

 Efetivar um estudo do comportamento dos pais que por motivos 

desconhecidos esquecem crianças dentro dos veículos. 

 Realizar uma avaliação mercadológica dos dispositivos  tecnológicos 

disponíveis no mercado para a elaboração do projeto. 

 Analisar os recursos ofertados pela tecnologia móvel para o 

desenvolvimento do projeto. 

 Implementar o aplicativo e efetivar testes. 

 
Metodologia  

 
A execução do presente projeto foi organização em etapas de modo a atender seus 

objetivos, são elas: 

a) Revisão Bibliográfica – Foi realizada uma revisão bibliográfica dos 

recursos computacionais disponíveis no mercado que poderá auxiliar na execução 

do projeto 

b) Em um segundo momento foi realizado um estudo da evolução da 

arquitetura para celular. 

c) Definição dos recursos tecnológicos a serem utilizados na execução do 

projeto. 

d) Definição dos parâmetros pré-configuráveis a serem inseridos no sistema.  

e) Desenvolvimento do aplicativo 

f) Produção dos testes considerando o cenário produzido. 

 
 
Desenvolvimento 
 

O Brasil não dispõe de dados estatísticos de crianças esquecidas trancadas 

no interior de veículos. Quando a mídia divulga notícias relatando tais fatos à 

sociedade se pergunta: Como isso é possível? Não tem explicação e nem delegar a 



 

culpa aos pais que já sofrem pelo o ocorrido. Os números aumentaram 

substancialmente que  passou a ser uma preocupação à indústrias automobilísticas. 

 
Um número impressionante vem preocupando a indústria automobilística: apenas no 
verão de 1998, 11 crianças morreram asfixiadas por ficar presas no porta-malas de 
veículos nos EUA. Outras 19 perderam a vida ao ser esquecidas no interior de 
carros em estacionamentos. Em virtude disso, a National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA), agência do governo norte-americano que cuida da 
segurança no trânsito daquele país, iniciou, desde o ano passado, uma campanha 
para evitar a repetição desse tipo de acidente. A principal providência foi a 
recomendação de que os veículos produzidos a partir de 2001 sejam equipados com 
um mecanismo que permita abrir a tampa do porta-malas de seu interior. (AUTO- 
ESPORTE 2014) 

 

A figura 1 apresenta mais um fato recente acontecido na cidade de Campo 

Grande MS. 

 
 

 
Figura 1 – Crianças esquecida em veículo 

Fonte; Santos 2014 
 

  

 Qualquer tecnologia inserida na produção do veículo poderá  onerar seus 

custos, porém soluções mais simples e independentes do fabricante de automóveis 

podem ser desenvolvidas fazendo uso do celular, que hoje é considerando um vício 

nacional. Esse aplicativo produzirá uma mensagem ao celular emitindo uma 

mensagem constituída de uma figura de uma Criança + Carro + Som. O mesmo será 

emitido até que o sistema de aberturas das portas seja verificado.  Toda a tecnologia 

será produzida com os recursos  da computação móvel.  



 

A computação móvel agregada à comunicação sem fio representa um novo 

paradigma que tende a evoluir intensamente nos próximos anos. Computação móvel 

caracteriza por disponibilizar informação independente do espaço geográfico e em 

tempo real. É sustentada por um tripé constituída  de Processamento, mobilidade e 

comunicação sem fio. O processamento é realizado por dispositivos portáteis, onde 

o usuário pode transportá-lo com facilidade e independente de fonte de energia fixa. 

Com a evolução dessa estrutura surgem no mercado os aplicativos Mobile, 

softwares que desempenham escopos direcionados em um único objetivo, ou 

objetivos compactos, para ser utilizada em dispositivos móbiles, como celulares 

podendo ser destinados a execução de serviços, acesso a informações, 

comunicação e entretenimento. 

 

Resultados 
 

 

Foi realizada a modelagem de interface com o uso do modelo OOHDM 

(Object Oriented Hypermedia Design Method), especificamente a ferramenta ADV 

(abstract data view), foi trabalhada três ADVs, a primeira refere-se à interface de 

Índice geral. A figura 2 apresenta a interface que tem por objetivo alertar um ou mais 

contatos sobre a presença de uma criança no veículo. E uma terceira interface 

permitirá aos usuários configurar o som (Escolher, definir tonalidade e volume) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1(a) ADV – Índice Geral Figura 1(b) ADV – Alerta 

 

 

1) Cadastrar Criança  

2) Cadastrar Contato 

3) Configurar Som 

4) Definir imagem 

5) Definir tempo chamada. 

Cuidado! Criança.... 

<Nome do bebê> 
em perigo, 

atenção veículo. 

Foto da 
Criança 



 

O projeto será implementado fazendo uso dos recursos da plataforma  

Arduino que é  constituída de hardware e software, e viabiliza a criação de protótipos 

eletrônicos e a criação de sistemas interativos. A placa Arduíno é constituída  por um 

conjunto de pinos com características especiais e configuráveis de acordo com  

requisitos estabelecidos. 

 
 
 
Considerações Finais 
 

Espera-se que com a disponibilização de uma ferramenta gratuita para emitir 

alerta a presença de criança produção de uma ferramenta, fazendo uso dos 

recursos da plataforma Arduíno e Androíd possa reduzir o número de casos de 

crianças que perdem a vida em função de esquecimento por parte de seus 

responsáveis. 

 
Fontes Consultadas 
 
 

ANATEL. Relatório de acessos Móveis. http://sistemas.anatel.gov.br/. Acessado em 
fevereiro 2014.  
 
AUTOESPORTE. A repetição de acidentes com crianças deixadas em carros obrigou as 
montadoras a desenvolver desde sistemas que permitem abrir automaticamente o porta-
malas, até sensores de respiração. http://autoesporte.globo.com. Acessado em janeiro de 
2014. 
 
G1. Criança esquecida em carro pelo pai morre em hospital de Americana, SP. 
http://g1.globo.com Acessado em Janeiro de 2014. 
 
KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-
dawn. 5º ed. Addison Wesley. São Paulo 2010. 
MIDIAMAX. Morre na Santa Casa de Campo Grande bebê esquecida pelo pai dentro do 
carro. http://www.midiamax.com.br/noticias. Acessado em janeiro 2014. 
 
NOTÌCIAS. J.  Bebê de 11 meses morreu esquecido no carro do pai. http://www.jn.pt. 
Acessado em janeiro de 2014. 
 
STALLNGS, William. Redes e Sistemas de Comunicação de dados. 5º ed. Elsevier. 
Rio de Janeiro 2005. 
 

SANTOS. Aline. NEWS. Campo Grande. Bombeiros arrombam carro para salvar 
criança “esquecida” pela mãe. http://www.campograndenews.com.br. Acessado em 
Julho de 2014. 


