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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como tema o Uso de Sistemas Embarcados: Desenvolvimento de 

um sistema inteligente para detecção de crianças esquecidas no interior de veículos. O 

objetivo foi analisar os riscos que uma criança corre ao ser esquecida no interior de veículos e 

desenvolver um sistema capaz de evitar tal incidente. O sistema utilizou a placa arduíno, e 

foram explorados vários conceitos e aspectos, como a definição de sistemas embarcados, 

placa arduíno e GSM Shield. Foi abordado também como os componentes do sistema foram 

interligados e a elaboração do código para o funcionamento correto do sistema. A este foi 

dado o nome Nanny Care e ele é responsável por detectar uma criança esquecida dentro de 

um veículo e enviar uma mensagem de aviso ao celular cadastrado, além de abrir as janelas do 

veículo como medida preventiva contra a asfixia da criança. 

 

 Palavras chave: Sistemas embarcados, Arduíno, GSM Shield. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

  

 This work has as its theme the Use of Embedded Systems: Development of an 

intelligent system to detect forgotten children inside vehicles. The objective was to analyze 

the risks of this incident and avoid the situation. The system used the Arduino board and 

concepts such as the definition of embedded systems, Arduino board and GSM Shield were 

applied. It was also discussed how the components of the system were interconnected and 

how the algorithm for the correct functioning of the system was created. Entitled as Nanny 

Care, the system is responsible for detecting a child forgotten inside a vehicle and send a 

warning message to the registered mobile phone, also opening the windows as a preventive 

measure against choking. 

 

Keywords: Embedded systems, Arduino, GSM Shield. 
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INTRODUÇÃO 

 

A correria cotidiana muitas vezes contribui para o esquecimento de crianças dentro 

dos veículos, e as consequências desse fato podem ser bastante graves, acarretando muitas 

vezes nas mortes das mesmas. Dadas as circunstâncias, a instituição Kids and Cars, a qual 

tenta conscientizar as pessoas sobre infrações e acidentes no trânsito envolvendo crianças, 

disponibilizou em seu site
1
 dicas de prevenção contra esse tipo de infração. Além disso, essa 

instituição realiza ainda campanhas públicas para educar e conscientizar as pessoas. As 

prevenções são simples e fáceis de realizar, e com a prática desenvolve-se o hábito de sempre 

averiguar o interior do veículo antes de deixá-lo na garagem, estacionamento, entre outros. 

A NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) é uma instituição 

americana que foi criada pela Lei de Segurança Rodoviária de 1970 e visa diminuir o número 

de acidentes envolvendo veículos e podendo resultar em pessoas mortas e feridas. Essa 

instituição cria e aplica normas de segurança para veículos e para seus equipamentos, além de 

fornecer subsídios aos governos estaduais e municipais para conduzirem programas de 

segurança nas estradas. Além disso foi criado por essa mesma instituição um sistema 

chamado Not-in-Traffic Surveillance (NiTS) para coletar informações sobre acidentes fora do 

tráfego e incidentes que não envolvem batidas em outros veículos. Em 2007 foi registrada por 

esse sistema uma média de 27 mortes ao ano por hipertermia e 5 mortes ao ano por asfixia, 

consequências do esquecimento de crianças em veículos. 

Considerando que a tecnologia vem crescendo rapidamente e as pessoas estão cada 

vez mais conectadas, além das tarefas estarem cada vez mais automatizadas, necessitando 

menos da intervenção humana para sua realização, é necessária a implementação de um 

sistema que detecte a criança esquecida no interior do veículo, após o mesmo ser desligado e 

trancado, e informe ao proprietário. Sistema este que vai adequar-se às necessidades da 

sociedade, visto que ele não vai precisar de nenhum usuário, bastando apenas estar acoplado 

ao sistema do veículo. Desenvolver esse sistema foi o principal objetivo do trabalho realizado. 

Os objetivos específicos analisaram as técnicas para o desenvolvimento de um sistema 

embarcado; definiram os componentes necessários e a linguagem de programação para a 

                                                 
1 http://www.kidsandcars.org/userfiles/dangers/heat-stroke-safety-tips.pdf 
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implementação do sistema; definiram como as crianças serão detectadas no interior dos 

veículos e como a situação poderá ser reportada ao motorista. 

Quanto à escolha do tema, esta se deu devido à afinidade com o desenvolvimento de 

sistemas que seguem esse padrão e também pelo desejo de desenvolver um serviço que possa 

de certa forma vir a ser útil futuramente. Além disso, pesquisar e possibilitar o 

desenvolvimento de um sistema que evite que crianças sejam esquecidas no interior de 

veículos significará um avanço na vida acadêmica, por unir todo o conhecimento teórico 

adquirido durante o curso à prática de programar e finalizar um sistema complexo e eficaz, 

além da contribuição que isso implicará na vida da sociedade como um todo. 

Profissionalmente, este trabalho também contribuirá para agregar à profissão – que 

requer conhecimento em lógica e linguagens de programação e em ambientes de 

desenvolvimento, tais adquiridos na faculdade, no trabalho e em pesquisas realizadas na 

internet – uma experiência avançada em desenvolvimento de sistemas. 

Analisando que o sistema servirá para um único propósito, este foi então considerado 

um sistema embarcado, que fará uso de um microcontrolador (Arduíno), juntamente com 

sensores para realizarem a detecção da criança e executando então uma medida precausiva 

contra a asfixia da mesma, sendo esta a abertura das janelas do veículo. Além dos sensores, o 

sistema contará com um shield
2
 acoplado ao Arduíno, que enviará uma SMS ao proprietário 

do veículo para que este seja informado de que algo está errado. 

A pesquisa realizada neste trabalho, incluiu pesquisa bibliográfica, com as definições 

básicas dos conceitos que envolvem o desenvolvimento do sistema que prevenirá o 

esquecimento de crianças no interior de veículos, bem como explicação de todas as partes que 

irão compor esse sistema. Toda a pesquisa baseou-se no conceito inicial de Sistemas 

Embarcados e como todos os seus componentes funcionam. 

Por buscar resolver um problema real – o fato de crianças serem esquecidas em 

veículos – o projeto realizado foi considerado de natureza aplicada, ou seja, a pesquisa tratou 

de um interesse e problema reais que precisam de solução. Foram utilizados métodos de 

pesquisa a fim de fundamentar o desenvolvimento desse sistema, visto que as bases para a 

                                                 
2
 Dispositivos utilizados para expandir a capacidade do sistema ao qual é conectado. 
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realização do sistema são plataformas e itens já existentes, que merecem aprofundada 

explicação, possibilitando a compreensão do funcionamento do sistema como um todo. 

Foram utilizados o método bibliográfico, com referências bibliográficas ao longo da 

pesquisa, disponíveis em fontes como livros do acervo da biblioteca da Faculdade e websites 

variados. Tais referências foram usadas conforme a necessidade de cada tópico da pesquisa, 

muitas vezes incluindo citações para fundamentar melhor o assunto. Conceitos essenciais para 

o desenvolvimento e resolução dos objetivos desta pesquisa foram encontrados nas 

referências bibliográficas. Tais conceitos incluem sistemas embarcados, placa Arduíno, 

shields para extensão das funcionalidades da placa Arduíno para que a mesma realize as 

funções consideradas necessárias para impedir mortes de crianças, sendo tais funções a 

detecção dos entes presos no interior do veículo e o envio de uma SMS para o proprietário do 

mesmo informando que há um problema. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste tópico, encontra-se toda a base teórica da pesquisa, construída através de 

referências bibliográficas. A seguir, conceitos importantes para o desenvolvimento da 

pesquisa são explicados e exemplificados, dando ênfase aos Sistemas Embarcados, base 

principal para esta pesquisa. 

1.1 A ORIGEM DOS SISTEMAS EMBARCADOS 

 

Em 1960, deu-se a origem do termo Sistema Embarcado. Nessa época havia um 

programa escrito em Assembler (tradutor de uma linguagem Assembly para código de 

máquina) de controle funcional de telefones, que passou a ser usado em vários outros 

dispositivos apenas adaptando as entradas e saídas definidas no programa e sem mudar uma 

linha de código (CHASE, 2007). 

Na década de 1970 surgiram bibliotecas de códigos para sistemas embarcados com 

processadores específicos devido à criação de microprocessadores especialistas, os quais 

permitiram a criação de software particular para os diferentes processadores (CHASE, 2007). 

Atualmente, estes possuem sistema operacional e podem ser escritos em linguagem de 

alto nível, estando presentes no cotidiano das pessoas em uma quantidade cada vez maior 

(CHASE, 2007). 

1.2 SISTEMAS EMBARCADOS 

 

Segundo Chase (2007) “Um sistema é classificado como embarcado quando este é 

dedicado a uma única tarefa e interage continuamente com o ambiente à sua volta por meio de 

sensores e atuadores”. Como visto na figura 1 os sistemas embarcados possuem uma unidade 

de processamento a qual processa um software internamente, isto é, esse software está 

embarcado no interior dessa unidade, daí seu nome. O software manipula as informações para 

serem processadas por essa unidade, podendo esta ser um microprocessador ou um 

microcontrolador e estes por sua vez são responsáveis por captar os sinais externos, processar 

os mesmos, executar a tarefa adequada e enviar o resultado para os atuadores. A programação 

do conjunto de instruções desse software é feita diretamente no hardware de um equipamento 

eletrônico, sendo assim ele é considerado um firmware (CHASE, 2007). 
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Wolf (2012, p.2) afirma que “It is any system device that includes a programmable 

computer but is not itself intended to be a general-purpose computer”
3
. Sistema embarcado 

difere-se de um computador de uso geral por ter limitações de software e hardware, restrições 

na memória e na capacidade de processamento, já que estes são projetados apenas para 

realização do seu propósito, o que acarreta na pouca flexibilidade dos mesmos, ou seja, não 

realizam tarefas que não sejam as que eles foram programados para executar (CHASE, 2007). 

Por consequência, o desenvolvimento desses sistemas traz confiabilidade, baixo custo, 

utilização de poucos recursos computacionais, tamanho reduzido e um melhor desempenho na 

realização das tarefas para as quais foi desenvolvido, devido à otimização do circuito 

eletrônico (MEHL, 2011, p. 2 – 3).  

Geralmente, esses dispositivos são projetados para serem independentes de fontes de 

energia e cuja interação com o usuário final é feita por interfaces, tais como um display, 

teclado, botões, etc (CHASE, 2007). 

O aumento da produção em curtos períodos de tempo de sistemas embarcados pelo 

mercado mundial dá-se devido à rápida evolução tecnológica (CHASE, 2007). 

Toda a definição de Sistemas Embarcados consiste na base que conduzirá a pesquisa, 

visto que o sistema proposto classifica-se como Embarcado. Por isso é tão importante uma 

descrição detalhada desse tipo de sistema. 

1.2.1 PROJETAR SISTEMAS EMBARCADOS 

 

 De acordo com Wolf (apud CARRO; WAGNER, 2003, p. 1), 

“O projeto deste tipo de sistema computacional é extremamente complexo, por 

envolver conceitos até agora pouco analisados pela computação de propósitos 

gerais. Por exemplo, as questões da portabilidade e do limite de consumo de 

potência sem perda de desempenho, a baixa disponibilidade de memória, a 

necessidade de segurança e confiabilidade, a possibilidade de funcionamento em 

uma rede maior, e o curto tempo de projeto tornam o desenvolvimento de sistemas 

computacionais embarcados uma área em si”. 

 Chase (2007) exprime que “Para projetar um sistema embarcado o primeiro passo é 

escolher o núcleo do sistema, ou seja, a unidade de processamento que pode ser um 

microcontrolador ou um microprocessador”. Sendo necessária a escolha por parte do 

desenvolvedor do sistema, optando pela unidade que melhor enquadra-se na necessidade do 

sistema, visto que cada uma possui benefícios em determinadas situações. 

                                                 
3
 É qualquer dispositivo que inclui um sistema de computador programável, mas ele mesmo não destina-se a ser 

um computador de uso geral. 
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Ainda em Chase, tem-se que o tamanho e peso do aparelho em desenvolvimento 

devem ser os menores possíveis, sua autonomia de energia deve ser a máxima possível e deve 

possuir resistência ao ambiente e suas interferências. 

 Normalmente, esses sistemas são desenvolvidos em um computador de uso geral - 

chamado host - o qual possui enorme capacidade de processamento e armazenamento além de 

disponibilizar interface para o desenvolvimento do sistema. Portanto, torna-se necessária uma 

comunicação entre o host e a plataforma onde a aplicação será executada – chamada target - 

podendo esta ser Linked Setup, Removable Storage Setup e Standalone Setup. Na primeira o 

host é conectado ao target através de um cabo (USB, Ethernet), na segunda utiliza-se de 

dispositivo removível para transferir a aplicação do host para o target e a terceira é utilizada 

em target bem mais robusto onde o desenvolvimento é feito no próprio target (CHASE 

2007). 

1.2.2 MICROPROCESSADORES X MICROCONTROLADORES 

 

 A unidade de processamento é responsável por obter sinais externos a partir de porta 

de entrada, processar os mesmos, executar a tarefa adequada de acordo com as informações 

obtidas pelo processo e fornecer o resultado para a porta de saída, onde entram os atuadores. 

Essa porta de entrada pode ser um microprocessador ou um microcontrolador. 

Carro e Wagner (apud NASCIMENTO, 2011, p. 10) afirmam “Os microprocessadores 

são componentes dedicados ao processamento de informações com capacidade de cálculos 

matemáticos e endereçamento de memória externa.”. Sua vantagem com relação aos 

microprocessadores se da pelo fato de esses possuirem uma maior velocidade de 

processamento e por serem utilizados em soluções mais complexas. Estes por sua vez 

dependem de circuitos integrados externos como demonstra a figura 1(A), como por exemplo: 

caso seje preciso armazenar dados e executar programas; para a aquisição de dados 

analógicos; sensores; entre outros periféricos. Para estes conseguirem acessar os periféricos 

de entrada e saída fazem a utilização de endereços e utilizam barramentos de dados (CARRO; 

WAGNER apud NASCIMENTO, 2011, p.10).  

Chase (2007) define que “Os microcontroladores são pequenos sistemas 

computacionais bastante poderosos que englobam em um único chip: interfaces de 

entrada/saída digitais e analógicas e periféricos importantes [...]”. Ou seja, em um único chip 

é contido memória RAM, memória ROM, Unidade Lógica de Controle, portas de entrada e 

saída, entre outros periféricos importantes, como visto na figura 1(B). Suas vantagens dão-se 
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pela capacidade de armazenar e executar os programas escritos para ele e a capacidade de 

aumentar suas funcionalidades com o acréscimo de periféricos. A capacidade de 

processamento e o gerenciamento de soluções mais complexas dos microcontroladores de 16 

e 32 bits já se igualam  aos de microprocessadores, aumentando então a utilização de 

microcontroladores em sistemas embarcados (Chase 2007). 

 

          Figura 1 - Diferenças Entre o Microprocessador e o Microcontrolador – Número de Circuitos Integrados. 

 

          Fonte: CHASE, 2007, p. 6
4
. 

Os desenvolvedores de sistemas embarcados optam por microcontroladores como 

unidade de processamento devido ao fato de eles já possuírem, como exemplificado na figura 

1(B), memória de acesso aleatório (RAM), memória de leitura (ROM), unidade lógica de 

controle, portas de entrada e saída e diversos periféricos integrados em seu chip, enquanto que 

para os microprocessadores é necessário fazer uma conexão com os periféricos, os quais não 

são integrados ao mesmo. Porém é necessário analisar o projeto para decidir qual arquitetura é 

mais adequada para o tal, podendo assim ter o melhor proveito do sistema devido aos ganhos 

de desempenho e potência com a melhor arquitetura (CARRO; WAGNER apud 

NASCIMENTO, 2011, p. 10 - 11). 

1.2.4 PROTOBOARD 

 

 É uma base plástica, contendo vários orifícios, muito utilizada para protótipos de 

circuitos eletrônicos. Seus orifícios são interligados internamente, permitindo a criação desses 

circuitos sem a utilização de solda, o que a torna reutilizável, com fácil encaixe e desencaixe 

dos componentes. Esses orifícios são distribuídos em linhas e colunas, as quais se localizam 

na extremidade e no centro da placa respectivamente. 

                                                 
4 Disponível em <http://www.lyfreitas.com.br/ant/pdf/Embarcados.pdf>. Acesso em 19 de abril de 2013. 
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      Figura 2 – Protoboard 

       Fonte: Eletrônica Didática
5
. 

 

 As colunas possuem cinco orifícios e são dividas por uma cavidade central, a qual 

divide a placa em duas partes iguais. Cada coluna tem seus orifícios interligados, mas que não 

possuem ligação com os orifícios de outra coluna, ou seja, orifícios de colunas distintas não 

possuem ligação interna. 

 As linhas geralmente são utilizadas para fornecer alimentação ao circuito. Cada linha é 

independente eletricamente das outras. 

 

      Figura 3 – Ligações elétricas dos orifícios de uma Protoboard 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Eletrônica Didática
6
. 

 

Fios de salto (Jump Wires) são utilizados para transferir eletricidade entre os orifícios 

da Protoboard com outros orifícios da mesma ou para um microcontrolador, interligando 

botões, sensores, LEDs, entre outros componentes. 

 

                                                 
5
 Disponível em <http://www.eletronicadidatica.com.br/protoboard.html>. Acesso em 05 de março de 2014. 

6
 Disponível em <http://www.eletronicadidatica.com.br/protoboard.html>. Acesso em 05 de março de 2014. 
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1.2.5 LED 

 

 De acordo com Mike Wood (2009, p. 18 - 20) um diodo semicondutor permite que a 

corrente elétrica flua em apenas uma direção. Para conseguir isso é necessário o acréscimo de 

átomos extras deixando então o material com excesso ou com carência de elétrons, o que 

causa a locomoção de alguns elétrons. Devido à locomoção dos elétrons, o balanceamento dos 

mesmos nos materiais é quebrado e essa mudança torna o material mais apto a transmitir 

corrente elétrica. O diodo é um dispositivo simples que usa um material do tipo N e um 

material do tipo P e a área onde esses materiais se encontram é chamada de junção. 

 Em uma junção p-n tem-se o tipo P representando o material com deficiência 

de elétrons (estes são carregados positivamente) e o tipo N representando o material com 

excesso de elétrons (estes são carregados negativamente). Devido à atração eletrostática entre 

partículas negativas e positivas, os elétrons livres começam a se locomover através da junção 

dos materiais. Isso ocorre até formar uma zona de depleção e os materiais ficarem 

balanceados de novo, ou seja, com a mesma quantidade de elétrons. Fica então impedido o 

fluxo de corrente elétrica por essa junção, sendo necessária, para que a corrente elétrica volte 

a fluir, a conexão do tipo P a um terminal positivo de uma fonte de energia e a conexão do 

tipo N a um terminal negativo. 

 

Figura 4 – Formação inicial do diodo; Formação da zona de depleção; Corrente fluindo através da junção. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O LED é um diodo emissor de luz composto de uma única junção p-n, ou seja, seu 

comportamento é o mesmo de um diodo semicondutor. No LED, quando um elétron da parte 

condutora do semicondutor, que possui um maior nível de energia, passa para um orbital de 

menor nível de energia, ele emite fótons (unidade básica de luz) para eliminar o excesso de 

energia. O grande diferencial do LED é que os materiais semicondutores escolhidos possuem 

um enorme nível de energia na parte condutora e isso torna os fótons emitidos visíveis, além 

do fato de os materiais escolhidos para o LED serem transparentes e finos para que todos os 

fótons gerem luz usável.  
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                    Figura 5 – Combinação do elétron para geração do fóton. 

 

  

 

 

 

 

 

      Fonte: Elaborada pela autora. 

1.2.6 RESISTOR 

 

 Lázaro Anzolini (s.d, p. 9),  

“O resistor é um semicondutor cuja função é dificultar a passagem de corrente 

elétrica, limitando a sua intensidade através de uma resistência elétrica e 

distribuindo-a aos demais componentes. O resistor apresenta-se em dois tipos: 

Fixo e variável”. 

 Os resistores são muito utilizados nos circuitos elétricos, pois eles são usados para 

regular a passagem de corrente elétrica através da sua resistência, esta medida em ohms. 

Quando não há resistor há um enorme fluxo de corrente (V. Ryan, 2002 - 2009). Por ser muito 

pequena sua resistência, tolerância e às vezes o coeficiente de temperatura, são identificados 

através de faixas coloridas em seu corpo. Podem ter de 4 a 6 faixas (Lázaro Anzolini, s.d, p. 

17 - 18): 

 4 faixas: 2 identificam seu valor em ohms, 1 identifica seu fator multiplicativo 

e 1 identifica sua tolerância.  

 5 faixas: 3 identificam seu valor em ohms, 1 identifica seu fator multiplicativo 

e 1 identifica sua tolerância. 

 6 faixas: 3 identificam seu valor em ohms, 1 identifica seu fator multiplicativo, 

1 identifica sua tolerância e 1 identifica seu coeficiente de temperatura. 
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                             Figura 6 - Tabela de leitura de cores dos resistores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Apostila - Conhecendo e Resistores e Capacitores
7
. 

1.2.7 RELÉ 

 

 Os relés são interruptores eletromêcanicos responsáveis por abrir ou fechar circuitos. 

Quando sua bobina recebe corrente esta cria um campo magnético que atrai um ou vários 

contatos (dispositivos) e por sua vez altera o estado dos mesmos. Quando a corrente para de 

circular, o campo magnético cessa e os contatos voltam aos seus estados originais. 

 Os contatos podem ser NA (normalmente abertos), NF (normalmente fechados) ou 

ambos (comum ou central). Os NA são os que estão abertos quando a bobina do relé não está 

energizada e se fecham quando ela fica energizada, já os NF são o inverso. 

 Sua principal vantagem é que há um isolamento elétrico entre o controle e os circuitos 

controlados. E estes são comumente utilizados quando é preciso controlar um circuito por um 

sinal de baixa potência ou onde vários circuitos devem ser controlado por um sinal. 

 É composto por: eletroimã (bobina); armadura de ferro móvel; conjunto de contatos; 

mola de rearme e terminais, conforme mostrado na figura a seguir: 

 

 

 

                                                 
7
 Disponível em <http://www.anzo.com.br/downloads/Apostila-Resistor-Capacitor-v1.0.pdf>. Acesso em 01 de 

abril de 2014. 
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                                                   Figura 7 – Componentes de um relé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Desconhecida
8
. 

1.3 ARDUÍNO 

 

McRoberts (2011, p. 22) aponta que “[...] um Arduíno é um pequeno computador que 

você pode programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes 

externos conectados a ele”. É um sistema que engloba hardware e software para interação 

com o meio, sendo assim considerado uma plataforma de computação física ou embarcada. É 

utilizado para o desenvolvimento de objetos interativos independentes ou para ser conectado a 

um computador, gerenciando dados captados por sensores (enviar, recuperar e atuar sobre os 

mesmos). São capazes de ler dados e controlar vários dispositivos através de LEDs, displays, 

interruptores, etc., conectados a ele (MCROBERTS, 2011, p.22 – 23). 

De acordo com Banzi  

“Arduino is an open source physical computing platform based on a simple 

input/output (I/O) board and a development environment that implements the 

Processing language […]. Arduino can be used to develop standalone interactive 

objects or can be connected to software on your computer (such as Flash, 

Processing, VVVV, or Max/MSP). The boards can be assembled by hand or 

purchased preassembled; […]”
9
.  

Os desenvolvedores optam por esta plataforma de prototipagem por ser de hardware e 

software livre (usados livremente por qualquer pessoa e com qualquer propósito), devido à 

facilidade de implementação, dado que esta possui um ambiente de desenvolvimento, a 

conexão com o computador ser através de um cabo USB e seu baixo custo. Essas 
                                                 
8 Disponível em <http://www.mecatronicaatual.com.br/files/image/Reles_01.jpg> . Acesso em 13 de maio de 

2014 
6
 Arduíno é uma plataforma de computação física aberta baseada em uma placa simples de entrada / saída (I / O) 

e um ambiente de desenvolvimento que implementa a linguagem de processamento [...]. Arduíno pode ser usado 

para desenvolver objetos interativos autônomos ou pode ser conectado ao software em seu computador (como 

Flash, Processing, VVVV ou Max / MSP). Os painéis podem ser montados à mão ou comprados pré-montados; 

[...]. 
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características são de suma importância no processo de desenvolvimento de objetos 

interativos autônomos (BANZI, 2008, p.1). 

Segundo Banzi (2008, p.19) o arduíno é composto de duas partes, hardware e 

software. A placa arduíno, um componente do hardware, é utilizada na construção dos 

objetos. Já o IDE (Integrated Development Environment)
10

 do arduíno, um componente do 

software, é usado para criar um programa no computador hospedeiro, no qual será feito o 

upload para a placa arduíno e este dirá o que deverá ser feito pela mesma. McRoberts (2011, 

p. 26 - 31) afirma que é necessário um cabo USB, uma placa arduíno e fazer o download da 

arduíno IDE para se utilizar a placa. Para fazer a instalação da placa é necessário, após fazer o 

download do IDE e descompactar os arquivos, conectar a placa no computador utilizando o 

cabo USB. Uma luz verde acenderá indicando a inicialização da placa. Após a abertura do 

IDE você selecionará no menu tools o tipo de placa que será utilizada e em seguida terá que 

ser escolhida a porta serial que o arduíno irá utilizar do computador. Feito esses passos será 

possível começar a desenvolver e descarregar programas (sketches) para a placa. 

Arduínos são microcontroladores da família AVR, da Atmel, estes possuem vários 

modelos sendo diferenciados pela quantidade de memória, pinos, em alguns casos possuem 

acréscimo de funcionalidades. Existem por exemplo: Arduíno uno, Arduíno mega 2560, 

Arduíno mini, Arduíno Leonardo, Arduíno due, Arduíno micro, entre outros. Possuem 

também vários shields próprios como: Arduíno GSM Shield, Arduíno Ethernet Shield, 

Arduíno Motor Shield, entre outros. Além dos arduínos existem outros milhares de 

microcontroladores que são utilizados para o desenvolvimento de sistemas embarcados e estes 

são escolhidos de acordo com a necessidade do sistema, facilidade no desenvolvimento do 

código, preço, tamanho, entre outras características.  

1.3.1 HARDWARE DO ARDUÍNO 

  

 A placa arduíno é uma pequena placa microcontroladora, constituída de um circuito, o 

qual contém um computador inteiro - com memória RAM, ROM, periféricos, portas de 

entrada e saída, unidade lógica de controle, entre outros - em um pequeno chip (BANZI, 

2008, p. 19 - 20). Mais especificamente, os componentes padrões da placa são um 

microprocessador Atmel ARV, um cristal ou oscilador e um regulador linear de 5 volts. Há 

variações de tipos, estes podendo incluir uma saída USB para conexão com computadores. A 

                                                 
10

 Ambiente integrado para desenvolvimento de software. 
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conexão com outros circuitos e sensores é feita através dos pinos, estes expostos na placa 

(MCROBERTS, 2011, p. 24). 

 

   Figura 8 – Blocos identificadores de uma placa arduíno UNO. 

    Fonte: Desconhecida
11

. 

 

Analisando a figura 8 tem-se que a placa UNO possui um conversor serial/USB, para a 

conexão com o computador e esta serve para fazer upload de programas (sketches), 

recuperação de dados e alimentação da placa; uma alimentação externa que pode receber 

tensão, de no mínimo 7 Volts e no máximo 35 Volts, e depois ela filtra e regula a tensão 

recebida para duas saídas: o pino de 5 Volts e 3,3 Volts, fornecendo tensões para que a CPU e 

os demais circuitos funcionem; 12 entradas digitais (Pinos 2 a 13) verificam a existência de 

tensão aplicada ao pino lido retornando 0 ou 1 (com ou sem tensão), após a execução de um 

comando posto no programa (sketch). Estes podem ser registrados como pinos de entrada ou 

saída, onde os pinos de entrada são conectados a dispositivos externos, recebem sinais dos 

mesmos e processam esses sinais. Já os pinos de saída são responsáveis por enviar os sinais 

para os dispositivos a eles conectados, ou seja, realizam ações de acordo com as entradas 

processadas. Podem então, por exemplo, acender ou desligar um LED; 6 entradas analógicas 

                                                 
11 Disponível em <http://www.zenbike.co.uk/common/arduino/arduino_uno_components.jpg>. Acesso em 13 de 

maio de 2014. 
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(Pinos A0 a A5) fornecem exatamente o valor da tensão aplicada ao pino lido. Essas entradas 

podem ser utilizadas também como entradas ou saídas digitais; um pino RX e um pino TX, 

estes são responsáveis por receber e transmitir, respectivamente, dados no formato serial 

assíncrono (USART). É possível então se conectar remotamente com o arduíno através da 

conexão de um módulo de transmissão via bluetooth utilizando esses 2 pinos; um núcleo de 

processamento (CPU) que é um microcontrolador (ATmega328) e em um único chip contém 

memória de acesso aleatório (RAM), memória de leitura (ROM), uma unidade de 

processamento aritmética e os dispositivos de entrada e saída. Esse chip é responsável por 

obter os dados externos, processá-los e retornar uma saída adequada.  Esse chip possui 28 

pinos, os quais fornecem acesso às funções do microcontrolador, enviam dados para sua 

memória e acionam dispositivos externos. Desses 28 pinos 14 são pinos digitais de entrada ou 

saída que são programáveis, 6 pinos são de entradas analógicas que são programáveis, 5 pinos 

de alimentação, 1 pino de reset e 2 pinos para conectar o cristal oscilador. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. EQUIPE DE ROBÓTICAS, 2012). 

1.3.2 SOFTWARE DO ARDUÍNO 

 

Para que o arduíno torne-se funcional é necessário descarregar um programa (sketch) 

para sua memória e este precisa conter instruções/comandos, para que a placa armaze e 

execute este programa. O arduíno possui IDE própria e esta é utilizada para o 

desenvolvimento dos programas (sketches). 

Banzi (2008, p. 22), afirma que a IDE, vista na figura 9, permite que sejam 

desenvolvidos programas (sketches) para a placa arduíno que através do upload para a mesma 

desempenham ações programadas pelo desenvolvedor do software. Para tanto é necessário 

conectar a placa ao computador hospedeiro, desenvolver o programa utilizando a linguagem 

Wiring baseada em C/C++, descarregar o programa na placa arduíno, podendo essa conexão 

ser através de USB, wireless, bluetooth, infravermelho, entre outros e a placa executará os 

comandos. 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 24 

 

 
 

   Figura 9 – Visual do IDE. 

 

     Fonte: Desconhecida
12

. 

 McRoberts (2011, p. 32 - 33) divide a IDE do Arduíno em três partes: a Toolbar que 

fica no topo o código ou a Sketch Window que fica no meio e a janela de mensagem que fica 

embaixo, estes vistos na figura 9. Já a figura 10 demonstra os sete botões contidos na Toolbar 

que servem para acessar mais facilmente e rapidamente as funções mais utilizadas do Menu 

do ambiente de desenvolvimento do Arduíno. Nela encontra-se, respectivamente, o botão 

Verify/Compile para verificar se há erros no código, Stop que interrompe a operação do 

monitor, New que cria um novo programa (sketch) em branco, Open que abre um programa já 

existente, Save que salva o programa (sketch), Upload que descarrega o programa (sketch) no 

Arduíno e o Serial Monitor que exibe os dados enviados ao arduíno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Disponível em <http://techne.cesar.org.br/wp-content/uploads/2010/10/arduino_ide_3.jpg>. Acesso em 13 de 

maio de 2014. 
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    Figura 10 – Toolbar. 

Fonte: Desconhecida
13

. 

 

 Na parte do código ou Sketch Window são inseridas as instruções que serão executadas 

pelo Arduíno após ser feito o upload do programa para o mesmo. E a janela de mensagem é 

onde são exibidas as mensagens do estado do seu programa, como mensagem de erros, 

alertas, entre outros. 

 É possível desenvolver para arduíno em outras plataformas, como Visual Studio, 

Eclipse, NetBeans, entre outros, necessitando apenas de plugins ou extensões. 

1.3.3 SHIELDS 

 

 De acordo com McRoberts (2011, p.24) “[...] são placas de circuito contendo outros 

dispositivos (por exemplo, receptores GPS, displays de LCD, módulos de Ethernet etc.), que 

você pode simplesmente conectar ao seu Arduíno para obter funcionalidades adicionais”. São 

utilizados para estender a capacidade do Arduíno e são colocados sobre a placa, mas não 

tiram o acesso aos pinos da mesma graças à extensão de pinos que chegam até seu topo. Sua 

utilização não é obrigatória dado que é possível criar os mesmos circuitos utilizados pelos 

                                                 
13

 Disponível em 

<http://www.electronics.dit.ie/staff/tscarff/DT089_Physical_Computing_1/LABS/Arduino_Introduction/Arduin

o_toolbar_buttons.jpg>. Acesso em 13 de maio de 2014 
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shields em Protoboards, Stripboards, Veroboards ou criando sua própria placa de circuito 

(Printed Circuit Board) (MCROBERTS, 2011, p.25). 

1.3.3.1 ARDUINO GSM SHIELD 

  

 Timmis (s.d, Cap. 1, p. 5) exprime que “This shield will allow you to use the power of 

the Global System for Mobile Communications (GSM) to send text messages back and forth 

at great distances […]”
14

. Para o arduíno obter os serviços disponibilizados pela rede GSM é 

necessário o Arduíno GSM shield, que irá utilizar a rede sem fio GPRS para conectar o 

Arduíno à internet, e um cartão SIM o qual irá representar um contrato com um provedor de 

comunicações e este necessita fornecer a cobertura GSM para sua localização. Para a 

implementação do programa (sketch) é necessária a utilização da biblioteca GSM (GMS 

Library), a qual será responsável pela comunicação entre a placa Arduíno e o shield. Esse 

shield permite conexão com a internet, receber e efetuar ligações e enviar e receber 

mensagens SMS (ARDUÍNO).  

2. ARQUITETURA DO SISTEMA NANNY CARE 

 

A arquitetura do sistema consiste em um microcontrolador, uma Protoboard, dois 

botões, seis resistores, três LEDs, um Relé, um motor, um transistor, um GSM shield, fios de 

salto (jump wires) para realizar suas ligações e duas baterias de 9 volts. 

 Os botões representam o carro e a cadeira. Para cada botão desses há um LED, que 

representa os estados dos botões, sendo eles os seguintes: ligado ou desligado (para o carro) e 

com ou sem criança (para a cadeira), começando todos apagados. Ao apertar o botão do carro 

o LED, amarelo, conectado a ele se acenderá indicando que o carro está então ligado; o 

mesmo ocorre com o outro botão. Como mostrado na figura 11 o botão do carro foi conectado 

ao pino 8, e este foi definido como pino de entrada, e o seu LED (amarelo) correspondente foi 

conectado ao pino 11, este definido como pino de saída.  

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Este shield irá permitir que você use o poder do Global System for Mobile Communications (GSM) para 

enviar e receber mensagens de texto a grandes distâncias. 
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                                Figura 11 – Conexão do botão (Carro), LED (Amarelo) e o Arduíno UNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A figura 12 por sua vez mostra que o botão da cadeira foi conectado ao pino 7, e este 

foi definido como pino de entrada, e seu LED (vermelho) correspondente foi conectado ao 

pino 12, e este foi definido como pino de saída. Os botões então enviarão o sinal para o 

arduíno que processará essa entrada e emitirá a saída adequada para o LED correspondente, 

modificando então o seu estado quais receberão o sinal desses componentes e processaram 

essa entrada para emitir a saída adequada, mudando o estado do LED para acesso ou apagado. 
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                                Figura 12 – Conexão do botão (Cadeira), LED (Vermelho) e o Arduíno UNO. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O relé representa as janelas do carro e este por sua vez está conectado a um transistor, 

o qual é responsável por fazer o chaveamento da tensão caso esta venha mais baixa do que a 

tensão necessária para ativar o relé, e este foi ligado ao pino 4 o qual é definido como pino de 

saída, como mostra a figura 13. A partir do processamento das entradas até então recebidas e 

da detecção da criança esquecida no veículo, esta feita no código, este se ativará para mudar o 

estado do motor, fazendo com que ele rotacione simulando então a abertura das janelas do 

veículo caso estas já não estejam abertas. 
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                                   Figura 13 – Conexão do Transistor, Relé, motor e o Arduíno UNO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Já o GSM Shield está responsável pelo envio de um SMS para o celular, este é 

cadastrado no código através de uma biblioteca e comandos específicos, avisando que a 

criança foi deixada no veículo. Este teve seu RX e TX conectado aos pinos 2 e 3 

respectivamente, que são responsáveis por recebimento e envio de dados e esses por sua fez 

tiveram que ser definidos manualmente via código, tem também seu pino GND ligado a o 

GND do arduíno e o pino 3.3V ligado ao 3.3V do arduíno como exibido na figura 14. 
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      Figura 14 – Conexão do GSM Shield, bateria  e o Arduíno UNO. 

        Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 O cenário avaliado é: carro ligado e criança na cadeira, após o desligamento do carro a 

criança permanecer na cadeira por um determinado tempo, este também definido no código. O 

sistema então recebe os sinais indicativos do estado do carro e da cadeira, envia esses estados 

para os respectivos LEDs, e através do recebimento desses sinais ele processa as informaçãões 

para detectar se o cenário avaliado ocorreu e caso tenha ocorrido o sistema ativa o GSM 

shield e este então faz o envio do SMS “ATENÇÃO: Você esqueceu a sua criança no carro!” 

para o celular cadastrado no sistema. Após o envio da SMS o sistema ativa então o relé, 

através do envio de um sinal de tensão alta para o transistor conectado ao relé, que é o 

responsável por ativar o motor, fazendo assim com que as janelas do veículo sejam abertas 

para que a criança não morra sufocada. Ou seja, o sistema Nanny Care é projetado para, de 

forma automatizada, tentar evitar a morte de crianças esquecidas no interior de veículos. 

 A tabela a seguir mostra as ligações feitas entres os componentes do sistema e o 

Arduíno UNO indicando o tipo do pino ao qual o componente foi conectado. 
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Figura 15 – Tabela de ligações entre os componentes do sistema NANNY CARE. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

2.1 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO UTILIZADO NA 

IMPLEMENTAÇÃO DO NANNY CARE 

 

O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o Microsoft Visual Studio 2013 com a 

extensão Visual Micro
15

 instalada. Extensão essa que, através do fornecimento das 

ferramentas da IDE do Arduíno instalada do computador, permite que os projetos do Arduíno 

possam ser desenvolvidos, compilados e baixados para qualquer placa Arduíno pelo Microsoft 

Visual Studio. Para que um programa seja baixado no Arduíno é necessária a escolha da porta 

onde o Arduíno encontra-se conectado e o modelo da placa utilizada. 

 A máquina utilizada para o desenvolvimento do Sistema possui o sistema operacional 

Windows 8.1 Pro de 64-bits e tem as seguintes configurações: Intel(R) Core(TM) i7-3612QM 

CPU (2.10 GHz), com 8 gigabytes de memória RAM DDR3. 

2.1.1 CÓDIGO DE IMPLEMENTAÇÃO DO NANNY CARE 

 

 Como ilustrado na figura 16 no código deve-se acrescentar a biblioteca 

(SoftwareSerial.h), para a utilização do GSM Shield, esta demonstrada na primeira linha de 

código, e utilizar um método dessa biblioteca para definir o RX e o TX do Shield (linha 2), 

definidos como pinos 2 e 3 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Disponível em <http://www.visualmicro.com/> . Acesso em 26 de fevereiro de 2014. 
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                     Figura 16 – Definições de variáveis no código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Elaborada pela autora. 

 

É aconselhável definir também as variáveis indicando a qual pino elas farão 

referência. Ainda na 16 temos que o botão e o LED referente à cadeira devem ser conectados 

às entradas 7 e 12 respectivamente (linha 3 e 4), o botão e o LED referente ao carro devem ser 

conectados às entradas 8 e 11 respectivamente (linha 5 e 6), o transistor que fará o 

chaveamento para o relé deve ser conectado à entrada 4 (linha 7). Há também 2 variáveis 

responsáveis por ler o estado da cadeira e do carro (linha 8 e 9), outras 2 variáveis para 

utilizadas para armazenar o estado da cadeira e do carro (linhas 10 e 11) e 3 variáveis para 

controlar os tempos decorridos. 

O código conta com o método Setup() demonstrado na figura 17 e neste é colocado 

quais pinos serão de saída (linha 1 a 4), pinos de entrada (linha 5 a 7), os estados iniciais dos 

LEDs e do transistor sendo todos iniciados com tensão baixa (linhas 8 a 11) e é feito a 

inicialização da comunicação com o GSM Shield através do método disponibilizado pela 

biblioteca própria dele (linha 12), ou seja, é um método de inicialização e configuração do 

sistema. Há também o método Loop() que é o método que fica em laço durante toda a vida do 

sistema, ou seja, é onde fica a lógica principal do sistema, onde fica-se lendo as entradas, 

processando e retornando as saídas, estas definidas no próprio código.  O método Loop() 
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inicialmente lê a tensão dos pinos do carro e da cadeira, verifica se um determinado tempo já 

passou, este definido para que o Loop() não seje muito rápido, e envia uma resposta para o 

LED correspondente ao carro, acendendo-o ou apagando-o. Já na segunda parte do método é 

onde acontece a verificação do esquecimento da criança.   

 

                             Figura 17 – Método Setup(). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os métodos Setup() e Loop() já são padrões do arduíno e eles precisam existir para 

tornar o código funcional, mas fora esses o sistema conta com mais 5 métodos. 

VerifyChairSensor() é o método chamado no Loop() quando é detectado que a criança foi 

esquecida no veículo, como ilustrado na figura 18 ele faz a validação do estado da cadeira e 

chama o método SendSMS(“ATENÇÃO: Você esqueceu sua criança no carro!!!”), onde o 

texto passado como parâmetro será o texto enviado no SMS. O método SendSMS(char * text) 

mostrado na figura 19 define que o GSM está em modo de mensagem de texto através de um 

comando AT (linha 1), depois é definido o número para o qual o SMS será enviado também 

utilizando um comando AT (linha 3), é escrito a mensagem (linha 5) e por último é feito o 

encerramento do comando AT com código ASCII (linha 7). Já o método Open Window() é 

responsável por ativar o transistor, escrevendo um sinal de tensão alta exibido na figura 20, e 

os métodos turnOn(int ledPin) e turnOff(int ledPin) são responsáveis por apenas ligar ou 

desligar o LED correspondente como mostrado na figura 21. 
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            Figura 18 – Método VerifyChairSensor(). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Elaborada pela autora. 

 

            Figura 19 – Método SendSMS(char * text). 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Elaborada pela autora. 

 

           Figura 20 – Método OpenWindows(). 

 

 

 

 

           Fonte: Elaborada pela autora. 

 

           Figura 21 – Métodos turnOn(int ledPin) e turnOff(int ledPin). 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Elaborada pela autora. 
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3. RESULTADOS 

 

 Sistemas embarcados são sistema com limitações de software, hardware, restrições de 

na capacidade de processamento e na memória, portanto são sistema utilizados para um único 

propósito. Podem realizar o propósito para que foram construídos melhor do que CPUs 

convencionais, pois como estas possuem várias funcionalidades e propósitos não focam seus 

esforços em só uma atividade, já em  um sistema embarcado todo seu processamento e 

funcionalidades são utilizados para a melhor realização da tarefa para a qual foram 

desenvolvidos.  

 Sendo assim, o sistema desenvolvido é classificado como um sistema embarcado de 

tempo real o qual será utilizado para detectar crianças esquecidas no interior de veículos. Fez-

se o uso da placa arduíno UNO, contém um núcleo de processamento (CPU), a qual é um 

microcontrolador e sua utilização é vantajosa devido ao fato de em um único chip possuir 

memória RAM, memória ROM, uma unidade de processamento aritmética e os dispositivos 

de entrada e saída, ou seja, não é necessário acoplar esses elementos um a um na placa e está é 

capaz de executar e armazenar os programas desenvolvidos para a mesma. Além do seu 

tamanho e custo que são reduzidos, seu manuseio fácil, entre outras características. Essa placa 

também possui orifícios que tornam possível adicionar componentes para estender suas 

funcionalidades. 

 Para a construção do sistema não foram necessários muitos componentes, sendo 

utilizado apenas botões, LEDs, protoboard, relé, motor, resistores, transistor, baterias e o 

GSM Shield. Percebe-se então que sua prototipação não foi tão complexa e também não 

possuiu um alto custo, este exibido na figura 22. Sua implementação também não é de 

complexidade alta, devido sua linguagem de programação ser baseada em C++ e pelo 

fornecimento de dois métodos padrões pela sua IDE, Setup() e Loop(). Onde o método 

Setup() é executado na inicialização do sistema, ou seja, é utilizado para inicializar as 

variáveis e os estados dos componentes, já o método Loop() é responsável por ficar 

realizando as ações por tempo indeterminado, parando apenas quando o sistema é desligado 

ou reinicializado. 
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                             Figura 22 – Tabela de preços, aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 O Nanny Care se comportou de maneira produtiva na simulação, esta realizada através 

do protótipo do sistema desenvolvido. O protótipo foi utilizado para a avaliação do cenário 

considerado como possível esquecimento de crianças em veículos, recebendo os comandos de 

entrada, estes enviados através de seus botões - do carro e da cadeira da criança. Respondendo 

então com o envio de sinais para os LEDs e para o transistor ligado ao relé, realizado assim as 

ações necessárias para tentar reverter à situação provocada, sendo esta o envio de um SMS 

para o celular cadastrado além de abrir as janelas do veículo para que a criança não morra 

asfixiada.  
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5. CONCLUSÃO 

 Conclui-se, com este trabalho, que é possível detectar que crianças foram esquecidas 

no interior de veículos, a partir do desenvolvimento de um sistema que avisa ao motorista que 

a criança foi esquecida, através de um SMS, e com a abertura dos vidros do veículo para que 

circule ar e a criança consiga respirar. Pudemos observar a importância do sistema como 

forma de evitar as graves consequências desse tipo de incidente. 

 A placa arduíno é um componente que está sendo muito utilizado para o 

desenvolvimento de sistemas embarcados, devido seu baixo custo e o fato de esta ser um 

microcontrolador, o qual possui em um único chip seus principais componentes e ele 

consegue executar e armazenar os programas desenvolvidos para ele. Este possui também 

interfaces de entrada e saída permitindo a conexão com outros componentes para assim 

estender suas funcionalidades e realizar milhares de funções automatizadas. É fácil e prático a 

prototipação de circuitos com essa placa, permitindo a realização prática de testes no sistema.  

 O desenvolvimento de programas para o arduíno não é difícil, visto que a IDE já 

disponibiliza dois método padrões: Setup() e Loop(). O Setup() é responsável por inicializar 

as variáveis e os estados dos componentes, já o Loop() é responsável por manter o sistema em 

funcionamento por tempo indeterminado, ou seja, ele fica repetindo as atividades do sistema 

de acordo com a lógica posta nele até o mesmo ser desligado ou reinicializado. Sua linguagem 

de programação é a Wiring, e esta é baseada em C++ permitindo assim que desenvolvedores 

com conhecimento em C++ consigam desenvolver para o arduíno sem maiores complicações. 

 Devido a sua grande utilização da placa arduíno é fácil encontrar materiais como 

livros, sites, vídeos, revistas que disponibilizam características, códigos, tutoriais, permitindo 

que usuários mesmo sem grande conhecimento em engenharia consiga montar e desenvolver 

um sistema com essa ferramenta. 

 As possibilidades para a ampliação deste sistema são inúmeras, como a aplicação de 

um sensor de movimento, um detector de sons, estes tornaram o sistema capaz de detectar não 

só crianças que utilizam cadeiras, mas também crianças maiores e até animais. Outras ações 

também podem ser feitas para evitar que as crianças permaneçam presas nos veículos, como o 

acionamento do alarme do carro, um celular reserva cadastrado no sistema, entre outros. 
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