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1. RESUMO 

 

Segundo o Department Of Meteorology and Climate Science (Departamento 

de Meteorologia, Ciência e Ambiente) de San José State University (2016), a cada 

10 dias, por esquecimento do seu responsável, uma criança morre nos EUA presa 

dentro de um automóvel. No Brasil apesar da falta de dados estatísticos os jornais 

mostram a todo momento a ocorrência de tais eventos. No intuito de evitar esse tipo 

de fatalidade, desenvolvemos um sistema de segurança veicular para crianças, 

composto por um conjunto de sensores implementados em uma cadeira veicular. 

Esse, que tem como objetivo principal, avisar os responsáveis sobre o esquecimento 

da criança dentro do veículo fechado por meio de mensagens e ligações para seus 

respectivos telefones móveis, como também a ativação de um alarme sonoro no 

automóvel. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com as estatísticas dos EUA levantadas pela ONG Kids and Cars 

(2015), que trata de todos os tipos de acidentes envolvendo crianças e automóveis, 

desde 1998 foram contabilizados aproximadamente 717 casos de crianças 

esquecidas dentro de veículos fechados. 

No Brasil não há estatísticas, entretanto, a mídia revela através de manchetes 

que os casos de crianças esquecidas dentro de carros com desfechos trágicos vêm 

aumentando em nosso país. Como por exemplo o site de notícias G1, que em 2016 

noticiou: “Criança morre após ser esquecida por delegado em carro, diz polícia”. 

Uma outra fonte foi o portal de notícias R7, onde o mesmo publicou em 2015: “Três 

crianças morrem após serem esquecidas no carro em BH, SP e RJ”. 

Na pesquisa efetuada, nenhum projeto sobre o assunto até hoje foi 

implementado modificando a estrutura do automóvel, pois, segundo a Associação 

Nacional dos Fabricantes de veículos Automotores - ANFAVEA, uma exigência 

desse tipo, criaria problemas com aumento de custo na legalização de carros 

importados.  

Tendo em vista o exposto e com o propósito de erradicar a ocorrência desse 

tipo de fatalidade, nosso projeto tem como finalidade, construir um protótipo de 



cadeira para automóveis capaz de realizar o monitoramento da presença de criança 

no interior do veículo. Através de um conjunto de sensores, magnético, peso e 

temperatura, será detectado a presença de uma criança e caso a resposta seja 

afirmativa, um sistema de alerta aos responsáveis será acionado enviando repetidas 

mensagens de SMS, ligações telefônicas além do artifício de utilização de alarme 

sonoro para comunicar o perigo eminente.  

 

3. OBJETIVOS  

 

O objetivo geral desse projeto é identificar a presença da criança no interior 

do veículo e alertar caso necessário os respectivos responsáveis sobre o incidente. 

Como objetivo específico, o desenvolvimento desse protótipo busca a construção de 

um produto que possa ser instalado em qualquer tipo e marca de veículo.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi realizado um estudo da variação de temperatura e umidade 

interna de um veículo sedan preto fechado por um período de 60 minutos. Esses 

testes foram realizados ao longo de 3 dias com temperaturas ambiente variando 

entre 27 e 33ºC. Como elemento de controle foi utilizada a Plataforma Arduino UNO 

com o ATmega328P, como coletor de dados foi utilizado um sensor de temperatura 

e umidade (DHT11) além de um módulo de cartão SD para o armazenamento das 

respectivas medições de temperatura e umidade. 

Após os testes iniciais e no intento de verificar a presença da criança dentro 

do veículo o sistema foi construído a partir de um Arduino Mega 2560 

(ATmega2560), e integrado por três tipos de sensores: magnético (Hall Ky - 003), 

peso (Célula de carga 50 kg) e temperatura (DHT11) que efetuam as verificações 

para o acionamento do alarme. Utilizou-se um shield GSM GPRS  EFCom Sim900 

para o disparo dos SMS e ligação telefônica aos responsáveis. Intensificando o 

aviso sobre o incidente, um módulo gravador de voz e player I5D1820 com alto 

falante para a implementação do alarme sonoro. No desenvolvimento da aplicação, 

foi utilizado a linguagem baseada em C e C++, Arduino Development Enviroment. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

A execução do vigente projeto foi organizada em etapas de modo a atender 

seus objetivos, onde inicialmente foi realizado um estudo sobre o tema escolhido, 

suas causas e efeitos na sociedade.  Em um segundo momento foi realizado um 

estudo sobre a dinâmica do aquecimento no veículo e as consequências provocadas 

nas crianças através de opiniões médicas. Posteriormente foi definido um 

cronograma de eventos a ser considerados para o acionamento dos sistemas de 

alarme e a definição dos recursos tecnológicos a serem utilizados. 

A rotina de eventos é iniciada com a verificação se o carro está ou não 

desligado através da obtenção do nível lógico proveniente do acendedor de cigarros 

do automóvel. Se desligado, é verificado a cédula de carga sob a cadeira  e no caso 

de positivo, um sensor magnético preso ao cinto irá identificar se ele está ou não 

travado.  Se ambos indicarem verdadeiro, é acionado um alarme através do envio de 

SMS a cada 2 minutos. Caso a temperatura interna esteja acima de 30ºC, o sistema 

acionará o alarme sonoro do veículo e as ligações para o celular dos responsáveis. 

O sistema suspenderá os alertas quando o cinto de segurança for destravado. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados do estudo demonstraram que uma temperatura ambiente de 

31ºC com umidade de 40%, elevou-se com o carro totalmente fechado à 58ºC com 

umidade de 19%. Foi possível observar que em todas as ocorrências sucedeu-se 

uma diferença de aproximadamente 25ºC a mais em relação a temperatura externa. 

Os resultados alcançados nos testes se mostraram eficazes. Os sensores 

individualmente, assim como os elementos de alarme responderam de forma 

positiva indicando que a concepção do projeto está sendo realizada de forma 

assertiva. 
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