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“Sonhos determinam o que você quer. 

Ação determina o que você conquista.” 

Aldo Nova.



 

 

RESUMO 

 

 

Este projeto destina-se à caracterização dos sensores de monóxido de 

carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2) para um sistema de segurança que visa 

minimizar os efeitos sobre a saúde das crianças, dentro de veículos pelo 

esquecimento e alertar os responsáveis pelo mesmo. Estes sensores realizarão a 

leitura da concentração dos gases e caso um ou ambos os sensores apresentem 

valores acima limites para a saúde do ser humano, medido em partes por milhão 

(ppm) no interior do veículo, um sistema microcontrolado através de programações 

estabelecidas buscará reduzir os riscos a criança, realizando ações como, por 

exemplo, acionar circulação interna de ar, ou abaixando os vidros do veículo e 

mesmo disparando alarme veicular.  

 
 
 
Palavras chaves: segurança, sensor CO, sensor CO2, veículo, microcontrolador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 This project is designed to characterize the CO and CO2 sensors of a safety 

system that aims to minimize the effects by forgetting children inside vehicles. These 

sensors will read the concentration of carbon monoxide (CO) and carbon dioxide 

(CO2) and if one of them has values above the allowed parts per million (ppm) inside 

the vehicle, the microcontrolled system through pre- Established will seek to reduce 

the risks to the child, such as connecting the internal air circulation, in addition to 

opening the windows of the vehicle and issuing vehicular alarm. 

Key words: security, sensor CO, sensor CO2, vehicle, microcontrolled. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Esse projeto busca apresentar soluções para um problema que é causado por 

conta da distração dos pais que acabam esquecendo seus filhos em seus veículos, 

ocasionado pela mudança de rotina, por exemplo. 

 De acordo com pesquisas realizadas pelo Departamento de Trânsito dos 

Estados Unidos (2010-2014), cerca de 24% dos pais já esqueceram pelo menos 

uma vez suas crianças dentro do carro. (KidsAndCar.org, 2015) 

No Brasil não existem índices precisos apenas reportagens veiculadas nos 

meios de comunicação, e que ao longo dos anos aparecem mais frequentemente. 

 Sensibilizado por este problema, se propôs um projeto que faz o uso de um 

sensor de CO2 disponível comercialmente e que tem a função de verificar a 

concentração desse gás no interior do veículo, pois sabe-se que caso seja 

esquecido uma criança, idoso ou bicho de estimação, dentro do veículo e devido a 

respiração os níveis de CO2 aumentarão e poderão ser medidos. Ligado a um 

sistema microcontrolado, este será responsável por converter as leituras analógicas 

do sensor em concentração de gás, e disponibilizados para leitura em um display  de 

LCD e consequentemente possibilitando algum tipo de ação. 

 Um sensor de CO também será disponibilizado, pois outro tipo de acidente 

que ocorre é devido ao sufocamento por este gás quando o carro fica fechado uma 

garagem com o motor ligado e a ventilação do carro leva este gás para dentro do 

mesmo levando seus ocupantes ao desmaio e consequentemente a óbito. 

2 OBJETIVOS E MOTIVAÇÃO 

 Este trabalho tem como objetivo verificar se os sensores de monóxido de 

carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2) encontrados comercialmente e de baixo 

custo, se respeitam as características fornecidas pelo fabricante e podem ser 

utilizados em um sistema de segurança, prevenindo o esquecimento de crianças 

dentro do carro. 

 Na figura 1, encontramos vários tipos de acidentes fatais e podemos verificar 

que o esquecimento de criança no interior de veículos é o terceiro maior, e este fato 

motivou o grupo a pensar na possibilidade de se projetar e construir um sistema de 
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segurança baseado na medição de concentração de gases, para evitar o 

esquecimento de crianças em veículos. 

 

Figura 1 - Índice de óbitos de crianças. 

 

Fonte: KidsAndCars.org, 2015  

 

2.1 CASOS OCORRIDOS NO BRASIL 

Criança morre após ser esquecida por delegado em carro, diz 
polícia. Menino foi levado à unidade de Pronto Atendimento, mas 
não resistiu.Causa da morte foi asfixia por confinamento, segundo 
o IML. 
O filho de 2 anos do delegado Geraldo Gezoni Filho, da Delegacia de 
Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), morreu na tarde de terça-feira 
(26/01/2016) depois de ter sido esquecido pelo pai dentro do carro, 
em Cuiabá, informou o delegado geral da Polícia Civil, Adriano Peralta. O 
menino, filho único, deveria ter sido levado para uma escolinha no início 
da tarde, mas Gezoni acabou indo direto para o trabalho. 
O pai só percebeu o que havia acontecido no final da tarde. O menino, 
que se chamava Frederico, chegou a ser socorrido numa unidade de 
Pronto Atendimento particular da capital, mas não resistiu. "Foi uma falha 
humana. Ele [Gezoni] estava trabalhando, teve uma operação grande 
ontem, com diligências externas", disse Peralta. 
Segundo Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi asfixia por 
confinamento. Conforme Peralta será instaurado um procedimento para 
apurar o que aconteceu. Mas disse que, nesse caso, pode ser instituído o 
perdão judicial ao pai. "Nenhum juiz do mundo pode dar uma pena maior 
do que esse sofrimento da família. Não existe pena maior do que essa" 

declarou. (G1 MT, 27/01/2016)  
 
 
 

http://g1.globo.com/mt/mato-grosso/cidade/cuiaba.html
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Criança morre em Cuiabá após ser esquecida pelo pai dentro do 
carro. Pai deveria ter deixado o garoto na escola, mas acabou 
indo pro trabalho.Menino de dois anos ficou no veículo por cerca 
de 5 horas, diz polícia. 
Um menino de dois anos de idade morreu na tarde desta sexta-feira (13), 
em Cuiabá, após ser esquecido dentro do carro pelo pai. A tragédia 
aconteceu na Avenida Filinto Muller, no Bairro Quilombo. A principal 
suspeita é que a criança tenha morrido por asfixia, após ficar cerca de 
cinco horas dentro do veículo. Funcionário de um banco, o homem de 46 
anos foi ouvido pela polícia e deve ser indiciado por homicídio culposo 
(quando não há intenção de matar). 
De acordo com o relato do pai à delegada Anaíde Barros, da Delegacia 
de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele deveria ter levado o filho 
à escola, que fica na mesma rua onde ele trabalha, por volta das13h. 
Porém, acabou indo direto para o trabalho e deixou o carro no 
estacionamento da empresa. Por volta das 17h45, quando estava a 
caminho da unidade escolar para buscar o garoto, percebeu que não 

tinha deixado o menino lá. (G1 MT, 13/12/2013) 

 

3. ALGUMAS SOLUÇÕES EXISTENTES 

3.1 Cadeira Infantil Veicular Inteligente (CIVI) – FATEC. 

Figura 2 - Projeto CIVI 

 

Fonte: SlideShare 

 

Projeto desenvolvido por um grupo de alunos da Fatec Santo André, com o 

objetivo de minimizar o problema do esquecimento de crianças na caideirinha 

veicular. 

http://g1.globo.com/mt/mato-grosso/cidade/cuiaba.html
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A base de funcionamento do projeto são sensores integrados que operam 

em tempo real e detectam a presença da criança e do motorista, além de um 

termômetro que monitora a temperatura no interior do veículo. 

O sistema é ativado quando o condutor sai do veículo, e ao perceber a 

presença de uma criança e o aumento da temperatura no interior do veículo, é 

enviada uma mensagem ao condutor, caso o condutor não responda é disparado o 

alarme e abrem-se os vidros do veículo. (TV+ ABC, 2016) 

3.2 E-Z Baby Saver 

Figura 3 - E-Z Baby Saver 

 

Fonte: Vanessa Daraya. 

O projeto foi desenvolvido por um garoto de apenas 12 anos, a fim de 

diminuir o número de mortes de crianças esquecidas dentro de veículos, que é 

causada devido as altas temperaturas dentro do veículo. 

O sistema consiste em elásticos interligados entre si. Uma extremidade está 

ligada à parte de trás do assento do condutor, e a outra extremidade é fixada ao 

puxador interior da porta do lado do condutor. Então, quando o motorista abre a 

porta para sair do veículo, o dispositivo o bloqueia, sendo assim um lembrete óbvio 

que há uma criança no banco de trás. (Exame.com, 2014) 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A partir das pesquisas realizadas, observou-se que uma das causas de morte 

das crianças está relacionada com a falta de ar devido ao aumento da concentração 

dos gases em veículos e em ambientes fechados. Que são o Monóxido de Carbono 

e Dióxido de Carbono, descritos a seguir: 

4.1 Monóxido de carbono (CO) 

 O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro, insípido e que é 

ligeiramente menos denso do que o ar. (MDH - Minnesota Department of Health) 

 Pesquisas realizadas pelo NIOSH (Instituto Nacional para a Segurança e 

Saúde Ocupacional) o CO é produzido a partir da oxidação parcial de compostos 

contendo carbono. Formam-se quando não existe oxigênio suficiente para 

produzir dióxido de carbono (CO2), tal como um fogão ou um motor de combustão 

interna em espaços fechados. Na presença de oxigênio, incluindo concentrações 

atmosféricas, o monóxido de carbono queima como uma chama azul, produzindo 

dióxido de carbono.  

 Em todo o mundo, a maior fonte de monóxido de carbono é de origem natural, 

devido a reações fotoquímicas na troposfera, que geram cerca de 5 × 10 12 kg 

(Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations, 1994) por ano.  Outras 

fontes naturais de CO incluem vulcões, incêndios florestais, e outras formas de 

combustão. 

4.1.1 Envenenamento por monóxido de carbono (CO) 

 O monóxido de carbono é tóxico para hemoglobina humana quando são 

encontrados em concentrações acima de cerca de 40 ppm (Immediately Dangerous 

to Life or Health Concentrations, 1994), ainda que também é produzido no 

metabolismo animal normal em baixas quantidades, e pensa-se que têm algumas 

funções biológicas normais. Na atmosfera, é espacialmente variável e de curta 

duração, tendo um papel na formação do nível do solo de ozônio. 

 Segundo pesquisas realizadas pelo CDC (Centers for Disiase Control and 

Prevention) envenenamento por monóxido de carbono ocorre após a inalação 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Stove
https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Troposphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
https://en.wikipedia.org/wiki/Parts-per_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Parts-per_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Parts-per_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Parts-per_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone
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suficiente de monóxido de carbono (CO). O monóxido de carbono é um gás tóxico, 

mas, sendo incolor, inodoro, insípido e, inicialmente, não irritante, é muito difícil para 

as pessoas o detectar. A exposição a 100 ppm ou superior pode ser perigoso para a 

saúde humana.  

 Os sintomas de leve intoxicação inclui tonturas, dores de cabeça, vertigem, 

e gripe, já em exposições maiores podem levar à significativa toxicidade do sistema 

nervoso central, coração, e morte. Na sequência de intoxicação aguda, em longo 

prazo, podem causar sequelas.  A exposição crônica a baixos níveis de monóxido de 

carbono pode levar à depressão, confusão e perda de memória.  

 O tratamento do envenenamento, em grande parte consiste na administração 

oxigênio ou terapia hiperbárica de oxigênio, embora a otimização do tratamento 

permaneça controverso. O oxigênio funciona como um antídoto, uma vez que 

aumenta a remoção de monóxido de carbono a partir da hemoglobina, por sua vez, 

proporcionar ao corpo com níveis normais de oxigênio. A prevenção do 

envenenamento é uma questão importante de saúde pública. Envenenamento por 

monóxido de carbono é o tipo mais comum de intoxicação fatal em muitos 

países. Historicamente, foi também comumente usado como um método para 

cometer o suicídio, geralmente por deliberadamente inalar os gases de 

escapamento de um motor de carro funcionando. Automóveis modernos, mesmo 

com combustão controlada eletronicamente e conversores catalíticos, ainda pode 

produzir níveis de monóxido de carbono que podem matar em ambientes fechados.  

Tabela 1- Envenenamento por CO 

Concentração de CO (ppm) Sintomas em seres humanos 

10 Nenhum 

15 Diminuição da capacidade visual 

60 Dores de cabeça 

100 Tonturas, fraqueza muscular 

270 Inconsciência 

800 Morte 
 

Fonte: Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 1998 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_monoxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million
https://en.wikipedia.org/wiki/Acute_poisoning
https://en.wikipedia.org/wiki/Headache
https://en.wikipedia.org/wiki/Vertigo_(medical)
https://en.wikipedia.org/wiki/Vertigo_(medical)
https://en.wikipedia.org/wiki/Flu
https://en.wikipedia.org/wiki/Toxicity
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Heart
https://en.wikipedia.org/wiki/Acute_poisoning
https://en.wikipedia.org/wiki/Confusion
https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_loss
https://en.wikipedia.org/wiki/Antidote
https://en.wikipedia.org/wiki/Antidote
https://en.wikipedia.org/wiki/Antidote
https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_methods
https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_methods
https://en.wikipedia.org/wiki/Catalytic_converter
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4.2 Dióxido de carbono CO2 

 O dióxido de carbono (fórmula química CO2) é um gás incolor, inodoro 

gás vital para a vida na Terra. Esta ocorrência natural  é composto de 

um carbono átomo covalentemente ligado por ligação dupla a dois átomos 

oxigênio . O dióxido de carbono existente na atmosfera da Terra possui uma 

concentração de aproximadamente 0,04 por cento (400 ppm) em volume. (NOAA, 

2016)   

 Dióxido de carbono atmosférico é a fonte primária de carbono da vida na 

Terra e a sua concentração na atmosfera pré-industrial da Terra desde o final 

do Pré-Cambriano foi regulamentada pelo fotossintéticos como fenômenos 

geológicos. Como parte ciclo carbono, plantas, algas e ciano bactérias usam  luz do 

sol e o dióxido de carbono para a fotossíntese de carboidratos  com o oxigênio 

produzido como um produto residual. (SCIELO,1990)  

 O dióxido de carbono é um importante gás causador do efeito estufa. A 

queima de combustíveis à base de carbono desde a revolução industrial aumentou 

rapidamente sua concentração na atmosfera, levando ao aquecimento global. É 

também uma das principais causas de acidificação do oceano, uma vez que se 

dissolve em água, formando assim o ácido carbônico.(CHEMISTRY, 2010)  

4.2.1 Fontes emissoras de CO2 

 O dióxido de carbono é produzido quando qualquer substância que contenha 

carbono é queimada. É também um produto da respiração e da fermentação. As 

plantas absorvem o dióxido de carbono através da fotossíntese, plantas e do solo e 

retornar algum dióxido de carbono para a atmosfera através da respiração. Uma 

transferência semelhante ocorre em oceanos, com absorção a ser ligeiramente 

maior do que o que é libertada. 

 No entanto, as emissões de dióxido de carbono provocadas pelo homem têm 

criado um desequilíbrio. Há agora mais emissões de dióxido de carbono que entram 

na atmosfera do que estão sendo removidos. Isto é principalmente devido à queima 

de combustíveis fósseis. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Life
https://en.wikipedia.org/wiki/Covalent_bond
https://en.wikipedia.org/wiki/Covalent_bond
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million
https://en.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million
https://en.wikipedia.org/wiki/Precambrian
https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Algae
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_acidification
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbonic_acid
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4.2.2 Limites máximos de  dióxido de carbono (CO2) 

 Segundo o órgão CDC, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera 

terrestre possui um volume de 400 ppm, porém esse valor não serve para o nosso 

projeto, pois o sensor será posto na cabine do veículo, um local fechado, e que terá 

alta concentração de CO2. 

 Foi realizada pesquisas em torno de qual a concentração máxima permitida 

de CO2 em veículos fechados, encontramos uma pesquisa onde eles realizaram um 

teste no transporte público de Hong Kong no ano de 2003, nos momentos de pico de 

ocupação, constataram que o valor chegava a nível 10 vezes maior do que o 

encontrado na atmosfera, a partir disso podemos tirar uma base de qual valor 

poderíamos colocar como o máximo permitido no interior do veículo. 

 Mas foi a partir da resolução RE n°9, da Agência Nacional de Vigilância – 

ANVISA (BRASIL, 2003), que determina que em ambientes fechados climatizados, o 

dióxido de carbono pode ter um valor máximo de 1000 ppm. 

  

5. SENSORES COMERCIAIS PARA MEDIÇÃO DE CO e CO2 

 Foram escolhidos os sensores de CO e CO2 devido ao seu range de trabalho, 

pela fácil disponibilidade destes sensores e baixo custo sendo MQ-7 no valor de 

R$19,90 e o MQ-135 no valor R$ 22,36. 

5.1 Sensor para CO - MQ-7 

 Em função da necessidade de medir a concentração de monóxido de carbono 

(CO), será utilizado o sensor MQ-7, que tem como exclusiva função em nosso 

projeto verificar a concentração do gás CO dentro do veículo fechado.  
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Figura 4 - Sensor MQ-7. 

 

Fonte: ArtofCircuit 

 

Figura 5 - Curva Característica Sensor MQ-7. 

 

Fonte: HanweiElectronics 

 O sensor MQ-7 possui um range de detecção de 20 ppm até 2000 ppm, 

possuindo um range mínimo de 20 ppm, considerado como zero vivo. Caso a 

concentração seja menor que 20 ppm indica que o sensor está danificado. 
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5.2 Sensor de CO2 - MQ-135 

 O sensor MQ-135 tem como função calcular a concentração do gás dióxido 

de carbono (CO2), que em nosso projeto terá a função de captar a concentração em 

partes por milhão (ppm) do gás, e enviar para entrada AN1 do microcontrolador. 

 

Figura 6 - Sensor MQ-135 

 

Fonte: Technical Data 

 

 O sensor MQ-135 possui um range de detecção de 10ppm até 1000ppm, 

onde o valor de 10ppm do sensor é o zero vivo, onde o zero vivo serve para 

verificarmos se o sensor está funcionando em perfeita condição. 

 O sensor MQ-135 possui uma tensão de saída de 0v – 5v. 
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Figura 7 - Curva Característica Sensor MQ-135. 

 

Fonte: Technical Data  

 

6 METODOLOGIA APLICADA 

 Para a validação e caracterização dos sensores escolhidos aplicamos a 

seguinte metodologia de testes. 

 

6.1 Sensor de CO – MQ-7 

Utilizamos o sensor MQ-7, ligado na entrada AN0 do PIC 18f4550, onde será 

feita a leitura do gás de monóxido de carbono (CO). O sensor captará a quantidade 

de gás e envia para o microcontrolador o valor de tensão, que fará a conversão A/D 

e linearização do sensor. 

Para verificação de funcionamento do sensor MQ-7, colocaremos 

inicialmente a uma distância de 1 metro do escapamento de um veículo e o 

aproximaremos gradativamente para observamos se realmente haverá variação 

devido ao monóxido de carbono (CO) emitido até saturá-lo devido a contaminação 

por outros gases emitidos pelo escape, tais como: HC (hidrocarbonetos), NOx (óxido 

de nitrogênio) e MP (material particulado). 
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O analisador de gases modelo DiCom 4000 classe I da marca AVL, cedido 

pela FATEC, mede os seguintes gases monóxido de carbono (CO), dióxido de 

carbono (CO2), hidrocarbonetos (HC), CO Corrigido e dioxigênio (O2), além de 

realizar leitura de opacidade, rotação, temperatura do óleo do motor e o valor 

lambda. Seu funcionamento ocorre pela absorção por raios infravermelhos não 

dispersivos (NDIR).  

O analisador de gases possui como unidade de medida porcentagem, 

diferentemente do sensor que trabalha em ppm. Para verificação dos resultados do 

sensor MQ-7 em relação ao analisador de gases é necessário realizar a conversão 

de porcentagem para ppm, e para isso é realizado a seguinte operação: 

 

Valor PPM = Valor % x 104 

 

Figura 8 - Medição realizada no veículo VW Gol 

 

Fonte: Autoral. 
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6.2 Sensor de CO2 – MQ-135 

Utilizamos o sensor MQ-135, ligado na entrada AN1 do PIC 18f4550, onde 

esse sensor fará a leitura do gás dióxido de carbono CO2, Novamente, o sensor 

captará a quantidade de gás e enviará para o microcontrolador a leitura de tensão, 

que fará a conversão A/D e linearização do sensor. 

A realização de testes para validação de funcionamento do sensor de 

dióxido de carbono é mais simples, basta fazer a solução de bicarbonato de sódio e 

ácido etanoico (vinagre), que resultará na produção de carbonato de sódio, dióxido 

de carbono e água. Que é representado através dessa fórmula: 

NaHCO3+CH3COOH→Na2CO3+CO2+ H2O  

Prof. Me. Jhonny Frank Sousa Joca 

 
Após a realização da solução, deve-se aproximar sensor do Becker, onde 

ocorre a variação de concentração de  CO2. 

Um segundo teste utilizando mistura padrão de gases em concentrações de 

300,600 e 900 ppm de Dióxido Carbono (CO2) diluído em Nitrogênio (N). 

7. DESENVOLVIMENTO  

 Ao longo desse capítulo do trabalho, foi abordado o que foi desenvolvido ao 

longo do semestre. 

7.1 DIAGRAMA DE BLOCOS 

 Para maior entendimento do sistema, foi elaborado um diagrama de blocos do 

sistema. 
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Figura 9 - Diagrama de blocos. 

 

 

Fonte: Autoral. 

7.2.1 TESTES REALIZADOS SENSOR MQ – 7 

 A partir das informações sobre o sensor, e sabendo que o máximo permitido 

do gás CO em locais fechados é de 200ppm, foi realizado um código no MPLAB, 

onde se a concentração ultrapassar 120 ppm, o microcontrolador irá agir, abrindo os 

vidros e ligando o ventilador do veículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE 5V 

MICROCONTROLADOR 

PIC 18F4550 

DISPLAY  

16X2 

MQ-7 MQ-135 
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Figura 10 – Funcionamento com Sensor MQ-7. 

 

Fonte: Autoral. 
 

 

 Após carregarmos o programa no sistema microcontrolado e conectarmos o 

sensor na saída definida no software, posicionamos o sistema a uma distância de 1 

metro em relação ao escapamento do veículo, para verificarmos a concentração de 

CO (monóxido de carbono) e realizarmos a validação do sensor. 

 

Figura 11 - Sistema a 1 metro de distância. 

 

Fonte: Autoral. 

 



16 

 

 

 

Para uma avaliação mais completa do sensor fomos aproximando o mesmo 

da saída de escape do veículo Strada Adventure 2012, para verificarmos se 

realmente haveria uma variação.  

 
Figura 12 - Sistema a 0,3 metros de distância. 

 

Fonte: Autoral. 

Como o microcontrolador tem como função além de verificara concentração 

de CO, controlar os vidros e o ventilador, onde os mesmos serão representados 

como: vidro “VD” e ventilador “VENTILADOR”, onde caso a concentração de CO 

esteja acima de 40ppm, ambos aparecerão = ON, caso o valor esteja abaixo, ambos 

aparecerão = OFF. Todo sistema será alimentado pela bateria. 

Como o microcontrolar trabalha com uma faixa de tensão de 0v - 5v, e o 

sensor trabalha em ppm, é necessário converter tensão em ppm, para isso foi 

realizado a seguinte relação de cálculo: 

 

Concentração em ppm = (Valor entrada analógica x 198) + 20  
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7.2.2 – VALIDAÇÃO MQ-7 

Para termos uma maior confiabilidade no sistema, foi realizado um teste 

comparativo entre o sistema e o analisador de gases. Onde através dos resultados 

obtidos, pode-se fazer uma relação de equivalência entre ambos e a validação do 

mesmo.  

7.3.1 TESTES REALIZADOS SENSOR MQ-135 

 A partir das informações sobre o sensor, foi realizado um código no MPLAB, 

onde se a concentração ultrapassar 520 ppm, o microcontrolador irá agir, abrirá os 

vidros e ligará o ventilador do veículo.  

 Como o sensor MQ-135 possui um range mínimo de 10ppm, essa 

concentração mínima de ppm foi considerado como zero vivo, com isso caso o 

sensor apresente um valor inferior a 10ppm, indicara que o sensor está danificado. 

 Como o microcontrolador tem como função além de verificar a concentração 

de CO2, controlar os vidros e o ventilador, onde os mesmos serão representados 

como: vidro “VD” e ventilador “VENTILADOR”, onde caso a concentração de CO2 

esteja acima de 520ppm, ambos aparecerão = ON, caso o valor esteja abaixo do 

permitido, ambos aparecerão = OFF. 

Para realizarmos a conversão de tensão para ppm, a princípio havíamos 

chegado a seguinte equação: 

Concentração em ppm = (Valor entrada analógica * 396) + 10 

 Porém após compararmos com o medidor infravermelho observamos que a 

relação de contas estava dando uma diferença de três vezes do valor medido, com 

isso foi necessário realizar um ajuste para calibrarmos o sensor. Com isso 

chegamos a essa nova relação de contas: 

Concentração em ppm = {(Valor entrada analógica x 396) + 10} x 3 
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 Figura 13 - Funcionamento com Sensor MQ-135 atuadores ligados. 

 

Fonte: Autoral. 

 
Figura 14 - Funcionamento com Sensor MQ-135 atuadores desligados. 

 

Fonte: Autoral. 
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7.3.2 VALIDAÇÃO SENSOR MQ - 135 

 Para validação do sensor, foi utilizado mistura de gás padrão, sendo 

composto de uma mistura de dióxido de carbono (CO2) e nitrogênio (N2) em 

diferentes concentrações, tais como 300 ppm, 600 ppm e 900 ppm de dióxido de 

carbono. Essas concentrações foram fornecidas pela empresa Solutech. 

 Para realizarmos a validação, colocamos o sensor em um recipiente onde foi 

gerado um vácuo, em seguida o gás foi injetado no recipiente para que o sensor 

fizesse a leitura. 

Figura 15 - Sensor no recipiente onde foi gerado o vácuo. 

 

Fonte: Autoral. 

 Após o sensor ficar no vácuo por alguns minutos, ele apresentou o valor de 

zero vivo.  
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Figura 16 - Valor apresentado no vácuo. 

 

Fonte: Autoral. 

 Quando o sensor apresentou o seu valor mínimo, foi injetado o gás de forma 

gradativa, onde o objetivo era verificar se o sensor estava realmente medindo a 

concentração correta, pois já conhecíamos a concentração de CO2. 

7.3.2.1 Mistura Padrão - 300 ppm de CO2 

Figura 17 - Dióxido de carbono 300 ppm. 

 

Fonte: Autoral. 
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Figura 18 - Após injetado o gás com 300 ppm no recipiente. 

 

Fonte: Autoral. 

 

7.3.2.2 Mistura Padrão - 600 ppm de CO2 

Figura 19 - Dióxido de carbono 600 ppm. 

 

Fonte: Autoral. 
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Figura 20 - Após injetado o gás com 600 ppm no recipiente. 

 

Fonte: Autoral. 

7.3.2.3 Mistura Padrão - 900 ppm de CO2 

Figura 21 - Dióxido de carbono 900 ppm. 

 

Fonte: Autoral. 
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Figura 22 - Após injetado o gás com 900 ppm no recipiente. 

 

Fonte: Autoral. 

 

Após a realização dos testes fizemos um gráfico com os valores resultantes 

dos testes e realizamos a extrapolação gráfica para compararmos os valores 

fornecidos pelo datasheet fornecido pelo fabricante com os do teste realizado. 

No circuito fornecido pelo datasheet indica um divisor de tensão que possui a 

relação de RS/R0, sendo RS a resistência do material eletroquímico e R0 a 

resistência de carga do circuito. 

A calibração do sensor é feita com 100 ppm de Amônia(NH3) gerando uma 

resistência de 30KΩ a 200KΩ no material eletroquímico e utilizando uma resistência 

de carga de 10KΩ a 47KΩ. Gerando o seguinte gráfico: 
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Figura 23 - Curva Característica Sensor MQ-135. 

 

Fonte: TechnicalData  

 

O circuito que utilizamos, utiliza uma resistência de carga de 1KΩ, com isso 

tivemos que realizar alguns cálculos para encontrar o valor de RS. Por análise de 

circuito encontramos a relação: 

 

𝑅𝑆 =
𝑅0 𝑥 5𝑉

𝑉𝑅0
− 𝑅0 

RS = Resistência do sensor. 

R0 = Resistência de carga, no caso do circuito utilizado 1KΩ. 

VR0 = Tensão na resistência de carga. 

Calculando RS para os valores medidos obtivemos: 

Tabela 2 - Valores RS medidos 

 

Concentração em ppm 

 

RS 

300 20,299KΩ 

600 9,352KΩ 

900 4,6222KΩ 
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Com esses valores podemos calcular a relação RS/RO, obtendo os seguintes 

valores: 

Tabela 3 - Relação RS/R0 

 

Concentração em ppm 

 

RS/R0 

 

300 

 

20 

 

600 

 

9,35 

 

900 

 

4,62 

 

Com esses resultados obtidos, foi gerado o seguinte:  

Figura 24 – Relação RS/RO por Concentração em ppm. 

 

 

Para a comparação realizamos a extrapolação gráfica tanto nos valores 

fornecidos pelo datasheet quanto nos valores resultantes dos testes, com isso 

obtivemos o seguinte gráfico:  
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Figura 25 - Extrapolação gráfica da Relação RS/RO por Concentração em ppm. 

 

Para verificarmos a relação de proporcionalidade de ambas as curvas, 

analisamos os pontos cuja concentração foram 10, 100, 200, 300, 600 e 900 ppm, 

dividindo o valor resultante do datasheet pelo valor resultante do teste. Tendo os 

respectivos resultados:  

Tabela 4 - Relação de proporcionalidade. 

 

Concentração em ppm 

 

Valor datasheet/ Valor medido (%) 

 

10 

 

3,37 

 

100 

 

3,14 

 

200 

 

2,96 

 

300 

 

2,77 

 

600 

 

1,95 

 

900 
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8. ESQUEMA FUNCIONAL 

 

Para entendimento do nosso sistema, montamos o seguinte esquema funcional, 

onde o veículo será a fonte de alimentação do sistema, o circuito receberá os dados 

providos dos sensores e posteriormente atuará no sistema circulação de ar interna e 

na abertura dos vidros do veículo. 

 

Figura 26 - Esquema funcional 
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9. CONCLUSÃO 

 

  A proposta principal do nosso projeto, além de construir um sistema 

inovador, é ajudar a reduzir o índice de óbitos causados pelo esquecimento de 

crianças dentro dos veículos no Brasil, proporcionando mais segurança e 

tranquilidade aos pais.   

 A construção e desenvolvimento do sistema possuem custo baixo, porem a 

parte física passou por testes simples práticos fora do veículo, pois o projeto por 

enquanto foi testado apenas com reações químicas controladas. 

 Com base nos testes realizados, chegamos à conclusão de que o sensor MQ-

135, cuja finalidade é medir concentração de CO2, apresentou boa funcionalidade e 

atingiu as expectativas, assim podendo ser considerado viável para aplicações 

dentro do veículo. 

 Em contrapartida, não foi possível realizar os testes no sensor MQ-7 para 

validação do mesmo, pois apresentava um range de detecção baixo em relação aos 

valores emitidos pelo veículo.     

Chegoando-se a conclusão de que o mesmo pode ser considerado um 

sistema útil de segurança. Para os projetos futuros já há uma boa base de estudo 

teórico e prático para se iniciar a criação de um protótipo e instalação no veículo, 

para a realização de testes mais elaborados e verificar se o projeto funciona de 

acordo com o teórico. 

 

 

10 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Desenvolver metodologia de testes para o sensor MQ-7; 

 Realização de testes no interior do veículo com os sensores MQ-7 e MQ-135; 

 Verificar a vida útil dos sensores; 

 Realizar a implementação do sistema microcontrolado na Rede CAN do 

veículo. 
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Acesso em 25 de abril de 2016. 

Youtube. Sensor De Gas Y Aire MQ135 Con Arduino.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uMnx8sM3n98> 

Acesso em 05 de fevereiro de 2016. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141990000200010 
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12 APÊNDOICE 

12.1 Esquema elétrico 
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12.2 Código do Microcontolador 

12.2.1 Código Sensor MQ-135 

 

        #include <18F4550.h> 

        #device ADC=10 

        #fuses 

HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOCPD,PUT,NOWRT,BROWNOUT 

        #use delay(clock=20000000)  

        #use fast_io(a) 

        #use fast_io(b) 

        #use fast_io(c) 

        #use fast_io(d) 

        #use fast_io(e) 

        #define LED1 PIN_B0 

        #define LED2 PIN_B1 

        #define LED3 PIN_B2 

        #define LED4 PIN_B3 

        #define LED5 PIN_B4 

        #define LED6 PIN_B5 

        #define LED7 PIN_C6 

        #define LED8 PIN_C7 

        #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D0 

        #define LCD_RS_PIN PIN_D1 

        #define LCD_RW_PIN PIN_D2 

        #define LCD_DATA4 PIN_D4 

        #define LCD_DATA5 PIN_D5 

        #define LCD_DATA6 PIN_D6 

        #define LCD_DATA7 PIN_D7 

        #include<lcd.c> 

void main(void) 

{ 
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   float valor, volt, ppm; 

   setup_adc_ports(ALL_ANALOG); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

   set_adc_channel(1); 

    lcd_init(); 

    lcd_gotoxy(6,1); 

    lcd_putc("TCC"); 

    lcd_gotoxy(4,2); 

    lcd_putc("SENSORES"); 

    delay_ms(2000); 

    lcd_putc('\f'); 

    while(1) 

    { 

  setup_adc_ports (ALL_ANALOG); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

   set_adc_channel(1); 

              valor= read_adc(); 

              volt=5*valor/1024; 

              ppm= (volt*396 + 10)*3;            

             delay_ms(100);         

              lcd_gotoxy(1,1); 

              printf(lcd_putc,"CO2: %f     ppm", volt); 

               if(ppm>520) 

              { 

              lcd_gotoxy(1,1); 

              printf(lcd_putc,"CO2: %.0f     ppm", volt);                           

              lcd_gotoxy(9,1); 

              lcd_putc("VD = ON "); 

              lcd_gotoxy(1,2); 

              lcd_putc("VENTILADOR = ON "); 

              } 

               else 
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               { 

              lcd_gotoxy(1,1); 

              printf(lcd_putc,"CO2: %.0f", volt); 

              lcd_gotoxy(9,1); 

              lcd_putc("VD = OFF"); 

              lcd_gotoxy(1,2); 

              lcd_putc("VENTILADOR = OFF"); 

               } 

     } 

    } 

12.2.2 Código Sensor MQ-7 

 

        #include <18F4550.h> 

        #device ADC=10 

        #fuses 

HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOCPD,PUT,NOWRT,BROWNOUT 

        #use delay(clock=20000000) 

        #use fast_io(a) 

        #use fast_io(b) 

        #use fast_io(c) 

        #use fast_io(d) 

        #use fast_io(e) 

        #define LED1 PIN_B0 

        #define LED2 PIN_B1 

        #define LED3 PIN_B2 

        #define LED4 PIN_B3 

        #define LED5 PIN_B4 

        #define LED6 PIN_B5 

        #define LED7 PIN_C6 

        #define LED8 PIN_C7 

        #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D0 
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        #define LCD_RS_PIN PIN_D1 

        #define LCD_RW_PIN PIN_D2 

        #define LCD_DATA4 PIN_D4 

        #define LCD_DATA5 PIN_D5 

        #define LCD_DATA6 PIN_D6 

        #define LCD_DATA7 PIN_D7 

        #include<lcd.c> 

void main(void) 

{ 

   float valor, volt, ppm; 

   setup_adc_ports(ALL_ANALOG); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

   set_adc_channel(7); 

    lcd_init(); 

    lcd_gotoxy(1,1); 

    lcd_putc("Proj. PIC18F4550"); 

    lcd_gotoxy(3,2); 

    lcd_putc("Prof. Edson"); 

    delay_ms(2000); 

    lcd_putc('\f'); 

    while(1) 

    { 

  setup_adc_ports (ALL_ANALOG); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

   set_adc_channel(7); 

                valor= read_adc(); 

               volt=5*valor/1024; 

               ppm=volt*396 + 20; 

                if(ppm<10) 

              { 

              lcd_gotoxy(1,1); 

              printf(lcd_putc,"C0: %.0f ", ppm); 
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              lcd_gotoxy(9,1); 

              lcd_putc("VD = OFF"); 

              lcd_gotoxy(1,2); 

              lcd_putc("VENTILADOR = OFF"); 

              } 

               else 

               { 

              lcd_gotoxy(1,1); 

              printf(lcd_putc,"CO: %.0f ", ppm);               

              lcd_gotoxy(9,1); 

              lcd_putc("VD = ON  "); 

               lcd_gotoxy(1,2); 

              lcd_putc("VENTILADOR = ON  "); 

               } 

     } 

    } 

 

 

 


