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RESUMO 

Devido ao número elevado de casos que envolvem o esquecimento de 

menores incapazes dentro de veículos. Este trabalho teve como objetivo, a 

confecção de um protótipo de um dispositivo de segurança infantil, para atuar na 

prevenção de acidentes provenientes destas situações.   

Este dispositivo atuará emitindo sinais sonoro e visual todas as vezes que 

houver uma criança na cadeirinha ou no assento, e o condutor não estiver presente 

no automóvel. 

Para ser produzido, foram utilizados componentes eletrônicos os métodos 

utilizados foram antecipadamente pesquisados para serem aplicados ao projeto, 

visando maior viabilidade, maior custo-benefício e eficiência para implementação. 

INTRODUÇÃO 

O dispositivo de segurança infantil foi criado com o intuito de 

minimizar os impactos gerados pelo esquecimento de crianças no interior de 

veículos. De acordo com pesquisas realizadas pela ONG Kids and Cars, cerca de 

37 crianças e bebês morrem por ano nos Estados Unidos, o motivo apontado é a 

hipertermia provocada pelo esquecimento destes menores em dentro dos 

automóveis. No Brasil, não é diferente, de acordo com COSTA e GRUDSTEIN 

(ano), autores de um dos primeiros estudos sobre o tema, no período de 2006-2016, 

foram identificados 45 casos de crianças esquecidas em veículos e 24 mortes por 

insolação. ”  

Segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a variação de 

temperatura no interior de um carro exposto ao sol com os vidros fechados, pode 

chegar até a 10ºC em 5 minutos. Além disso, a temperatura corpórea de uma criança 

sobe de 3 à 5 vezes mais rápido do que de um adulto.  

De acordo com a ONG Criança Segura, nos casos em que a criança não vai 

à óbito, esta fica sujeita à queimaduras graves, paradas cardíacas e respiratórias.  



O esquecimento de crianças em veículos, no Brasil, é considerado crime.  

Segundo o Código Penal e da Justiça, dependendo do ocorrido, este pode 

configurar como homicídio culposo (Art. 121), homicídio doloso (Art.121) ou 

abandono de incapaz (Art. 133). 

Em função dessa problemática, empresas como a GM (General Motors) e a 

Waze, apresentaram modelos para evitar esquecimento de crianças. A GM 

anunciou o lançamento de um modelo 2017, linha Acadia, com sistema anti 

esquecimento de crianças, com sinais sonoros e visuais no painel, no entanto, não 

há previsão de quando esta linha chegará ao Brasil. A Waze adicionou um novo 

recurso em seu sistema, chamado Child Reminder que, ao término da viagem, o 

aplicativo aciona um lembrete sobre a criança que está no banco de trás.   

OBJETIVOS  

Este trabalho teve como objetivo principal confeccionar o protótipo de um 

dispositivo de segurança infantil, que pudesse ser adaptado a bebês conforto e 

cadeirinhas. Como objetivos secundários fazer o uso de componentes eletrônicos 

de baixo custo e com funcionalidade que atenda às necessidades do produto, 

colocar em prática os conceitos adquiridos no processo de formação do engenheiro 

de controle e automação, além de investigar a viabilidade e aceitação de tal 

dispositivo por parte da sociedade (ou dos consumidores do produto). 

METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa utilizada trata-se de uma amostra aleatória 

simples, realizada nas cidades de: Diadema, Guarulhos, Mauá e São Paulo, nos dias 

18, 19, 20 e 21 de agosto de 2017.  

Os parâmetros que mais se adequaram ao trabalho e serviram para saber a 

aceitação do projeto, bem como a predileção popular de seu custo, foram: 

1. Ter filhos; 

2. Possuir carro; 



3. Interesse num dispositivo que avisasse que a criança se encontra no banco 

traseiro; 

DESENVOLVIMENTO  

Confecção do produto 

Ao definir o projeto, além de pesquisas sobre a maneira mais viável e eficaz 

para executa-lo, procurou-se métodos de inovação nos processos, componentes e 

até mesmo softwares que seriam utilizados.  

Visando a melhor forma de tornar o protótipo real, sendo o mais tecnológico 

e intuitivo. Possibilitando aos usuários que entendam o funcionamento e saibam 

como lidar com eventuais falhas, conseguindo resolvê-las, sem que precisasse 

acionar serviços de terceiros ou até mesmo retornar o produto para a garantia. 

Prevalecendo assim a confiança no produto e a agilidade para solucionar problemas 

indesejados que venham acontecer no dia a dia.  

Para isso, percebemos que o projeto estaria atendido com os seguintes 

componentes:  

Célula de carga: componente responsável pela captação do peso da criança 

sobre o assento. 

A célula de carga é responsável por medir uma deformação ou flexão de 

um determinado corpo e transformá-lo em uma saída de tensão ou de corrente, 

dependendo de seu módulo indicador. No caso, a deformação do corpo será 

proporcional ao peso aplicado a ele, ou seja: quanto menor a alteração, menor 

o peso. (TOLEDO, 2017). 

 

Figura 1 - Célula de Carga. Fonte: Google Imagens 



Conjuntos transmissores e receptores de radiofrequência: utilizando a 

frequência de 433MHz, sendo essa de faixa pública e não precisando ser 

homologado pela Anatel para que possamos comprar essa determinada faixa de 

frequência, seria a mais viável para fazer a comunicação entre os módulos (sensor 

de detecção da presença do condutor, sensor acoplado ao assento infantil e sensor 

acoplado ao dispositivo de aviso <chaveiro>) pois além de serem compactos, 

cabendo em todos os módulos e não atrapalhado na confecção da caixa e nem no 

circuito em si, também alcança uma grande faixa de expansão, tendo um raio de 60 

metros.  

 

Figura 2 - Modulo TX e RX. Fonte: Google Imagens 

Arduino UNO: sendo um dispositivo utilizado para programação em 

linguagem C, de plataforma livre, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar não sendo 

necessário a licença de autorização do software, a utilização do mesmo foi mais 

viável pois a base de programação ao decorrer do curso técnico foi ensinada nele, 

tem uma linguagem didática e é um software totalmente intuitivo, com tutoriais e 

explicações no próprio site da plataforma (arduino.com). Dizendo isso com uma 

visão estudantil, porém conforme dito no livro Arduino Básico, “A Wikipédia 

afirma que um Arduino é um microcontrolador de placa única e um conjunto de 

software para programá-lo. O hardware consiste em um projeto simples de 

hardware livre para o controlador, com um processador Atmel AVR e suporte 

embutido de entrada/saída. O software consiste de uma linguagem de programação 

padrão e do bootloader que roda na placa”. (ROBERTS, 2011) 

http://arduino.com/


 

 

 

 

 

Sensor de Ultrassom: Conforme dito no artigo 291 do Instituto Newton 

Braga, “Esses sensores se caracterizam por operar por um tipo de radiação não 

sujeita a interferência eletromagnética e totalmente limpa, o que pode ser muito 

importante para determinados tipos de aplicações. Podendo operar de modo 

eficiente detectando objetos em distâncias que variam entre milímetros até vários 

metros, eles podem ser usados para  detectar os mais variados tipos de objetos e 

substâncias”. 

  
Figura 4 - Shield de Ultrassom. Fonte: Google Imagens 

Com isso, o implantamos no sistema com a intenção de detectar a presença 

do condutor no banco dianteiro. Tendo no mercado um módulo extensor disponível 

para acoplar ao arduino, programamos para trabalharem juntos. Uma vez que o 

mesmo trabalha com ondas de ultrassom, como dito anteriormente, onde em seus 

dois terminais, um é responsável por enviar um comprimento de onda ultrassom e 

o outro terminal é responsável por receber esse comprimento de onda e codifica-lo 

(pelo conjunto de circuitos impressos e intuitivos da própria placa) para saber 

quantos cm de distância está a informação coletada. Com isso, conseguíamos 

estipular uma determinada distância, e se caso houvesse um obstáculo que 

diminuísse a distância recebida, era possível saber se havia ou não condutor.   

Figura 3 - Arduino UNO. Fonte: Google Imagens 



RESULTADOS 

Testes de eficiência e funcionalidade 

Após finalizado o projeto teórico, o mesmo foi posto em execução. Quando 

já pronto, testes foram realizados para comprovar sua eficiência e funcionalidade, 

entre eles: reconhecimento de peso na cadeirinha; verificação do sensor de 

presença; envio de informações do transmissor de rádio frequência para o receptor 

contido no chaveiro.  

Nos resultados obtidos, o dispositivo foi aprovado em todos os testes 

aplicados. A célula de carga que suporta até 50 kg, detectou a criança com peso de 

32kg, estando assim de acordo com o esperado. O módulo transmissor teve um 

alcance de um raio de 5 metros.  

Chaveiro vibrador (Standalone) 

 

Figura 5 - Chaveiro vibrador. Fonte: arquivo do autor 

Sensor de presença com medidor de peso (balança) 

   Ao acoplarmos os componentes citados anteriormente, obtivemos um 

medidor de peso que será utilizado para emitir um sinal, mostrando se há ou não 

criança e responsável nos assentos. 



 

Figura 6 - Sensor de presença com medidor. Fonte: arquivo do autor 

. Sensor de presença com sensor ultrassônico 

 

Figura 7 - Sensor de presença com ultrassom. Fonte: arquivo do autor. 



Abaixo, estão apresentados os dados da pesquisa teve o total de 100 entrevistados, com 

idades variando de 17 a 62 anos, e foi feita tanto presencialmente quanto via internet (Figura 1 

e 3). Tendo em vista que o projeto possui como público-alvo pessoas que tenham filhos e 

possuam carro, houve uma análise mais profunda nesse grupo em relação ao interesse e custo 

(Figuras 2 e 4). Os gráficos abaixo são referentes ao interesse popular e preferência de custo. 

Para um resultado mais significativo, a amostra foi dividida em duas: 

 

Figura 8 - Amostra total – que abrange todos os 100 entrevistados Fonte: Arquivo do autor. São Bernardo do Campo, 2017. 

  

  

Figura 9 -  Amostra específica – parcela da amostra geral que atende aos parâmetros de interesse: ter filhos e possuir carro. 
Fonte: Arquivo do autor. São Bernardo do Campo, 2017. 

Para a execução dos gráficos de preferência de custo há um pré-requisito: ter interesse 

no dispositivo. Com isso, o número de entrevistados nesse parâmetro é menor que o dos 

gráficos anteriores. Antes, o total de entrevistados eram 100, porém apenas 78 tiveram interesse 

no dispositivo. Assim, há novas amostras.  

1. Entre os interessados no dispositivo da amostra geral. (Figura 8) 

2. Entre os interessados no dispositivo da amostra específica. (Figura 9) 

 

Interesse em um dispositivo que avise quando a criança

se enconta no banco traseiro

interessados

não interessados

Interesse em um projeto que avisasse que a criança

se enconta no banco traseiro

interessados

não interessados



 
    

 

 
Figura 10 - Produzido pelo autor. São Bernardo do Campo, 2017 

  Custo do produto 

Este trabalho se torna viável a partir do momento em que não se encontra 

no mercado um produto igual e/ou idêntico a esse, pelo simples fato de ele detectar 

se há ou não um responsável e emitir um sinal para o alarme. Possui uma estimativa 

de custo extremamente baixa, pois apesar de utilizar, sensores e balanças, seu preço 

não ultrapassa R$185,00 e qualquer pessoa poderá comprá-lo, desde que tenha uma 

cadeirinha infantil dentro do carro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização do projeto, foi possível concluir que: se utilizado da 

maneira adequada, o dispositivo pode ser capaz de reduzir os índices de 

esquecimento de menores em veículos e prevenir acidentes. Além disso, o projeto 

é flexível para se adequar aos mais diversos tipos de automóveis e cadeirinhas, não 

sendo necessária a troca d e automóvel/cadeirinha se a pessoa tiver uma versão 

antiga. 

Visando futuras melhorias adaptativas, sugere-se que se utilize uma 

plataforma de programação própria feita com placas de circuito impresso e 

componentes dimensionados, substituindo assim o Arduino Uno, deixando apenas 

o chip ATMEGA 328 já programado para executar a programação desejada.  

Foi possível observar através da pesquisa realizada, que a maior parte dos 

entrevistados disponibilizariam de R$ 150,00 até R$ 250,00 reais para obter o 

dispositivo. Como idealização do projeto, o custo total para sua implementação 

deveria ser minimizado, de modo que toda a população que pertence ao conjunto 

de ter automóveis e filhos/ou guarda de menores que façam uso de bebe conforto 

ou cadeirinhas, tivesse acesso ao produto. 
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