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1. RESUMO 

O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma pulseira 

inteligente com base na tecnologia de IoT (Internet of Things, ou, em tradução literal 

“Internet das Coisas”) e microcontrolador Arduino que permita monitorar remotamente 

por meio de aplicativo mobile crianças que estejam afastadas de seus responsáveis, 

alertando sobre eventuais riscos residenciais. A metodologia utilizada foi por meio de 

pesquisa bibliográfica de caráter exploratório. Espera-se como resultado deste projeto 

a viabilização de um sistema de monitoramento infantil em local residencial. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo dados do ministério da Saúde (CRIANÇA SEGURA), entre os anos 

de 2014 e 2016, cerca de 3675 mortes envolvendo quedas, queimaduras e 

sufocamentos foram registradas abrangendo crianças de 0 a 14 anos. Neste mesmo 

período, contabilizando as causas citadas anteriormente, houve no âmbito hospitalar 

um total de 227.580 casos atendidos.  

Diante desses dados, chegou-se ao seguinte problema de pesquisa: como 

desenvolver um sistema residencial para monitoramento de crianças que seja viável 

e possa alertar situações de risco aos responsáveis? O problema englobou ainda os 

seguintes questionamentos: 

1. Qual método de monitoramento melhor se adapta às crianças? 

2. Qual o melhor método de aviso aos responsáveis? 

3. Qual equipamento e/ou sensores são mais viáveis para se implantar em 

uma residência? 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é possibilitar maior segurança e tranquilidade 

a crianças e seus responsáveis a partir do desenvolvimento de um sistema gerenciado 

por microcontroladores, uma boa opção devido à grande ascensão das práticas de 

IoT envolvendo automação residencial. Para se atingir o objetivo geral, foram 

desenvolvidos os seguintes objetivos específicos:  

 Levantar técnicas de monitoramento por meio de microprocessadores e 

sensores na literatura e a partir de uma simulação selecionar a melhor opção 

viável para se operar em uma residência; 



 Implantar a técnica de monitoramento selecionada em um aplicativo, a ser 

desenvolvido, que seja compatível com um smartphone; 

 Com isso, propõe-se que o sistema implantado na residência supervisione a 

criança na ausência de outrem, e mostre as ocorrências de risco por meio do 

aplicativo. Assim, o responsável poderá ser alertado e tomar as devidas ações para 

impedir um possível acidente.  

 

4. METODOLOGIA 

Em relação a sua natureza, esta pesquisa tem caráter exploratório, uma vez 

que segundo Gehardt e Silveira (2009), o objetivo desta é proporcionar maior 

familiaridade com o problema, em vista de torná-lo mais explícito ou construir novas 

hipóteses. A pesquisa exploratória permite ao pesquisador conhecer mais 

profundamente o problema estudado, por meio do levantamento de informações que 

também lhe proporcionem desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias à 

cerca do mesmo. Grande parte dessa pesquisa envolve levantamento bibliográfico. 

Na maioria dos casos, a pesquisa exploratória compreende: levantamento 

bibliográfico, entrevistas e análise de experiências que possam estimular a 

compreensão (GIL, 2008). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do protótipo, será utilizado o microcontrolador Arduino 

para confecção de uma pulseira com sistema bluetooth que se comunicará com 

beacons espalhados pela casa. Será implantado na pulseira um programa que, ao 

identificar beacons sinalizados como áreas de perigo, alertará os responsáveis 

através de um aplicativo, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Esquema de funcionamento do protótipo. Fonte: Autoria própria, 2018 

 



A Figura 2 traz três telas-protótipo do aplicativo que será desenvolvido, a tela 

principal (primeira da esquerda para direita) reúne estatísticas do histórico de uso, as 

telas seguintes mostram dois modelos de alerta do momento em que a criança se 

aproxima de um ambiente de perigo, estando respectivamente, o aplicativo aberto ou 

em segundo plano. 

 

Figura 2 - Telas do protótipo do aplicativo. Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao final do trabalho será obtido um protótipo de uma pulseira inteligente para 

crianças, que reconheça os beacons nos locais selecionados na residência, enviando 

alertas de potenciais riscos para o aplicativo mobile em tempo real. 
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