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CPSS - CHILDREN AND PETS SAFETY SYSTEM 

 

1. RESUMO 

 

A proposta deste projeto é desenvolver um sistema de segurança que utilizará 

um sensor térmico (ou com mesma capacidade de detecção) para salvar crianças 

e/ou animais de estimação esquecidos dentro de veículos trancados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

  

Anualmente, muitas crianças morrem ao serem esquecidas dentro de veículos 

trancados e deixados debaixo de Sol forte e mesmo debaixo de sombras, como nos 

mostra a OnG chamada No Heatstroke [1], dos EUA. 

Em pesquisas realizadas na Internet, foram localizados alguns equipamentos e 

soluções com o objetivo de evitar o esquecimento de crianças dentro de veículos. 

O SensorSafe da empresa americana Evenflo [2], que fabrica cadeiras para 

bebês e crianças, é composto por um clipe peitoral que vai preso no cinto da cadeira 

e um receptor sem fio que vai conectado na porta OBD do veículo. Assim que o 

veículo é desligado, o SensorSafe envia um sinal sonoro indicando que o clipe 

peitoral está travado, constatando que há uma criança no veículo. 

Outra solução vem do aplicativo de navegação Waze é chama-se Child Reminder 

[3] que é uma função que informa os pais ou responsáveis com uma mensagem 

visual e sonora assim que o veículo alcança o destino. 

A montadora sul coreana Hyundai também está preocupada com o assunto e 

desenvolveu o Rear Occupant Alert [4] que será implementado em 2019. A função 

verifica, assim que o veículo é desligado, o interior do veículo em busca de qualquer 

movimento e ativa a buzina e sirenes do veículo, além de enviar uma mensagem 

para um celular cadastrado. 

Uma das melhores soluções encontradas foi desenvolvida pela empresa IEE e 

chama-se VitaSense [5]. É um sistema que detecta crianças deixadas em veículos 

utilizando a tecnologia de rádio de baixa potência (24 GHz) e se comunica com os 

sistemas de aviso do veículo. Ele detecta ocupantes, incluindo bebês recém-
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nascidos com base em seus movimentos ou respiração (mesmo quando estão 

dormindo). 

 

3. OBJETIVOS  

 

O objetivo é apresentar um modo de evitar a morte de crianças e/ou animais de 

estimação esquecidos ou deixados intencionalmente dentro de veículos. Mas é 

desejado também a conscientização das pessoas e governo para a importância da 

implementação de um sistema nos veículos como item obrigatório. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Com a necessidade foram pesquisadas tecnologias disponíveis para a correta 

detecção e encontrados alguns sensores térmicos. O modelo Grid Eye (empresa 

japonesa Panasonic) [6] possui até 64 pixels e alta precisão na detecção e medição 

da temperatura das pessoas e objetos em movimento e estáticos. Outros modelos 

encontrados são o D6T (empresa japonesa Omron) [7] com características similares 

ao do modelo anterior, assim como o modelo MLX90621 (empresa belga Melexis) 

[8]. O único sensor com características automotivas encontrado foi o modelo TIOS - 

Thermal Imaging Occupant Sensor (empresa chinesa – de Hong Kong - chamada 

LONCO) [9]. O sensor é uma matriz de bolômetros que são sensíveis à energia na 

faixa de onda de (8μm-14μm). Uma imagem é capturada e, em seguida, é 

processada para classificar os ocupantes e determinar sua posição. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Até o presente momento o projeto se encontra em fase de pesquisa onde foram 

pesquisados produtos similares no mercado e possíveis sensores a serem 

utilizados. 

O produto possui um grande diferencial frente aos demais produtos que estão no 

mercado: a comunicação com a polícia ou corpo de bombeiros através de um 

rastreador. Isso se deve ao fato de algumas pessoas deixarem intencionalmente 

uma criança ou bicho de estimação no veículo. Além disso, haverá uma ação de 
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imediato (através da comunicação com o sistema de conforto do veículo): a abertura 

parcial dos vidros, para permitir a entrada de ar fresco no veículo e amenizar o 

aumento de temperatura dentro do veículo. 

O uso de um sensor térmico foi definido para que crianças com problemas 

neurológicos (neuropata), que normalmente apenas respiraram e mexem os olhos, 

possam ser identificadas, não dependendo de qualquer movimento (como a maioria) 

para que a detecção seja realizada. 
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