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“Algo só é impossível até que alguém duvide e prove o contrário” 

Albert Einstein 



RESUMO 

 

 Com o aumento da frota automotiva, consequentemente, o caso de 

crianças esquecidas no interior dos veículos aumentou e pelo fato destas 

crianças serem recém-nascidas ou muito jovens, são incapazes de sair do 

interior do veículo ou alertar aos seus pais. Decorrente deste incidente muitas 

destas crianças ficam com graves sequelas e, além disso, podem vir a óbito 

dependendo do tempo de exposição a estas condições. Por estes fatos, nós 

nos sentimos motivados a desenvolver um sistema com objetivo de minimizar 

estes acidentes, salvando vidas. 

Palavras chaves: crianças, veículos, interior, esquecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

With the increase in the automotive fleet, consequently, children 

forgotten into vehicles has increased. By this fact that these children are 

newborn or very young, they are unable to leave the interior of the vehicle or 

alert their parents. Due to this incident many of these children are left with 

serious after-effects, by the occurred they can die depending on the time the 

child is exposed in these conditions. On these facts, we feel motivated to 

develop a system to minimize such accidents, saving lives.  

Keywords: kids, vehicle, inside, forgotten. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com um levantamento estatístico feito pela ONG canadense 

“Kids And Cars” no ano de 2013, houveram uma média de 35 mortes 

causadas por esquecimento no interior de veículos todos os anos nos Estados 

Unidos. Quando estas crianças não chegam a óbito, podem ter queimaduras 

graves e sérios problemas de pele, podendo inclusive desenvolver câncer de 

pele futuramente. 

 Ainda conforme o mesmo levantamento estatístico, nos últimos quatro 

anos houve aproximadamente 150 óbitos de crianças como resultado do 

esquecimento em veículos no estado do Canadá. A ONG realizou um estudo 

que estima que quando a temperatura no exterior do veículo encontra-se a 

22°C, dentro do veículo a temperatura pode chegar a 52°C. Devido não haver 

circulação do ar, somado à respiração e movimentação da criança, a 

temperatura eleva-se. Quando a variação na temperatura não é a causa da 

morte, o aumento na quantidade de CO2 pela não renovação de ar causa o 

desmaio e pode levar à morte por asfixia. 

 Outra informação importante é a de que a quantidade de atividades 

desempenhadas pelos pais diariamente aumentou, o que fez com que o 

número de casos de crianças esquecidas no interior dos veículos aumentasse. 

 É possível então verificar que não é apenas com o fator temperatura que 

devemos nos preocupar quando o assunto é abandono de crianças no interior 

dos veículos, mas também o fato de não haver renovação do ar.  
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1.1 OBJETIVOS E MOTIVAÇÃO 

 Nosso objetivo é desenvolver uma solução tecnológica “wireless” capaz 

de minimizar os impactos voltados a acidentes envolvendo crianças esquecidas 

no interior dos veículos, alertando os pais antes que ocorra algum tipo de 

trauma ou a morte da criança. 

Nossa motivação se deu devido ao aumento do número de casos de 

crianças que são esquecidas no interior de veículos automotivos em todo o 

mundo, e em particular no Brasil, onde de acordo com o INMET devido ao 

clima tropical as temperaturas são mais elevadas, alcançando uma média 

anual de 30°C em determinados Estados ao Norte e Nordeste do país. 
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1.2 METODOLOGIA 

De acordo com a ONG canadense “Kids and Cars”, sites e revistas 

brasileiras como o Uol e a Veja, tivemos o aumento dos acidentes ocorridos por 

pais que esquecem crianças trancadas no interior de veículos automotivos sob 

o Sol. De acordo com nossas pesquisas, pudemos concluir que este incidente 

se dá devido às novas rotinas em que vivemos. Sempre preocupados com 

horário, serviços, contas entre outras coisas que desviam nossa atenção como 

a conectividade entre celular e redes sociais e e-mails.  

Pensando nisto, desenvolvemos um sistema que monitora o habitáculo 

interno do veículo para determinar situações de risco. Sendo detectada esta 

situação, ou seja, há uma criança no interior do veículo, porém não há um 

condutor, são enviados SMS para um celular previamente cadastrado para 

informa-lo do ocorrido. Como será explicado no capítulo 4.  
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2 ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES NOS ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

2.1 ÓBITOS  

 Segundo a ONG canadense “Kids and Cars”, os acidentes que mais 

matam crianças nos Estados Unidos e Canadá são os atropelamentos por ré e 

os causados por grandes temperaturas no interior de veículos com crianças em 

seu interior.  

 Em uma comparação anual desde a década de 90 até 2013 os dois 

juntos somam 1906 mortes sendo aproximadamente 40% causados por 

temperatura no interior dos veículos. Porém quando era menos comunicado e 

conhecido o problema relacionado a temperaturas no interior do veículo, os 

dados ficam muito piores, como por exemplo, na década de 90 onde tivemos 

156 mortes por temperatura contra 94 de atropelamentos de marcha ré. Os 

números começaram a se equivaler entre 2000 e 2013. 

 E quando comparado com outros acidentes que ocorrem todo o ano nos 

Estados Unidos, pode-se notar que as crianças esquecidas no interior dos 

veículos têm uma proporção significativamente grande. Como mostrados nas 

figuras 2 e 3. 
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Fig.01 Acidentes fatais 

Fonte: www.kidsandcars.org 

 

 

Fig.02 Acidentes não fatais 

Fonte: www.kidsandcars.org 
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2.2 TEMPERATURA  

Segundo artigo publicado por Gregory C. Patek para a revista “Annals of 

Emergency Medicine” por pesquisadores da Universidade do Estado 

da Louisiana, estima-se que a temperatura no interior de um veículo parado 

aumenta aproximadamente 10ºC a cada 5 minutos, e a temperatura no interior 

é muito mais elevada se comparada a temperatura externa. Suponhamos que o 

ambiente externo em que o carro está parado é de 14ºC, no seu interior pode 

ser medida temperaturas de 22ºC a 36ºC dependendo do tempo que o veículo 

se encontre fechado. Lembrando que a maior variação da temperatura no 

veículo ocorre nos primeiros 30 minutos, após isto a temperatura para de se 

elevar de forma abrupta. 

 O artigo publicado pela “Annals of Emergency Medicine” ainda diz que 

temperaturas no nível de 30° C são nocivas a humanos adultos, para recém-

nascidos estes níveis são ainda piores, no início a temperatura só causa um 

desconforto nas crianças, porém quando esta temperatura se aproxima dos 

40ºC, ela já começa a ter efeitos graves como a disfunção do sistema nervoso 

central, convulsões, coma e a morte por AVC. (Artigo originalmente publicado 

em fevereiro de 2014 na Revista Polyteck) 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

Ano Atropelamento Temperatura 

2013 61 44 

2012 70 34 

2011 78 33 

2010 65 49 

2009 85 33 

2008 77 43 

2007 101 37 

2006 84 29 

2005 108 47 

2004 83 39 

2003 106 43 

2002 71 31 

2001 53 39 

2000 28 35 

1999 - 1991 94 156 

1990 25 25 

Total 1189 717 

Tab. 1 Comparação acidentes 

Fonte: ww.kidsandcars.org 

 

Fig.03 Mapa de acidentes 

Fonte: www.kidsandcars.org 
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3 CASOS OCORRIDOS NO BRASIL 

3.1 SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

 De acordo com matéria publicada pela revista Veja no dia 18/12/2014, 

no dia 10/12/2014 na cidade de São Bernardo do Campo, o pai de uma menina 

de dois anos e quatro meses deveria ter deixado a criança na escola pela 

manhã. Ao chegar ao local, segundo informações do telejornal Bom Dia SP, da 

Rede Globo, foi informado de que a unidade não estava funcionando e seguiu 

diretamente para o trabalho. 

Ao término do expediente, cerca de cinco horas mais tarde, dirigiu-se 

novamente à escola para buscar a filha e foi informado de que a menina não 

havia sido deixada lá. Foi quando se deu conta de que a menina ficou dentro 

do carro. O próprio pai ligou para a polícia ao perceber o que aconteceu. Ele e 

a mulher prestaram depoimento nesta madrugada e deixaram a delegacia. 

Segundo o telejornal, o caso foi registrado como homicídio culposo e o pai foi 

libertado mediante fiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 BELO HORIZONTE 
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 De acordo com matéria publicada pela revista Veja no dia 18/12/2014, 

no dia 10/12/2014 na cidade de Belo Horizonte, uma mãe esqueceu a filha de 

quase dois anos dentro do carro também por cerca de cinco horas. A criança 

deveria ter sido deixada no berçário, mas a mulher só se deu conta de que não 

a havia levado ao local no fim do dia, quando passou para buscar a menina. 

Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais, a mãe foi conduzida à 

delegacia em estado de choque e não conseguiu sequer prestar depoimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 RIO DE JANEIRO 
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 De acordo com matéria publicada pela revista Veja no dia 18/12/2014, 

na cidade do Rio de Janeiro no dia 12/12/2014 o menino Gabriel Martins Alves 

de Oliveira, de dois anos, morreu dentro do carro de Cláudia Vidal da Silva, 33 

anos, que faz transporte escolar de forma irregular na Zona Norte do Rio. A 

motorista disse, em depoimento à polícia, que teve um mal súbito e ficou 1h30 

desacordada, com o menino dentro do carro, fechado. Quando voltou a si, 

percebeu que Gabriel estava em convulsão e o levou a um posto médico. A 

polícia, contudo, já descobriu que ela, na verdade, foi à manicure fazer as 

unhas. O garoto morreu por insolação extrema - o calor era forte na sexta-feira 

e o ar condicionado desarmou, conforme seu relato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 SANTOS 
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De acordo com a revista News Rondônia em matéria publicada no dia 07 

de fevereiro de 2015, diz que nesta mesma data na cidade de Santos (SP). 

Uma criança de seis anos foi esquecida dentro do carro pela própria tia. Breno 

ficou mais de nove horas trancado, não resistiu e morreu. Segundo o delegado 

responsável pelas investigações, Cláudio Rossi, é possível que a criança tenha 

dormido. 

_ “Acreditamos que ele devia estar dormindo quando ele chegou, permaneceu 

ali. Pela falta de oxigênio, deve ter desmaiado”. 

O fato aconteceu em frente a uma escola em Santos, litoral de São Paulo. 

Segundo a polícia, uma mudança na rotina fez a tia esquecer o sobrinho. 

_”costuma trazê-lo, tanto ele [Breno] como o próprio filho dela, e hoje o filho 

dela não veio e quando o menino vem, o menino já tem o hábito, ele mesmo 

abre o carro e sai. Então, ela chegou, desceu e esqueceu”.  

Em dezembro do ano passado, o pai esqueceu a própria filha dentro do carro. 

Ele foi indiciado por homicídio culposo (indica que não houve a intenção de 

matar).  

 

 

 

 

3.5 SISTEMAS EXISTENTES NO MERCADO 
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3.5.1 E-Z BABY SAVER 

O “E-Z Baby Saver” é uma invenção simples, desenvolvida por Andrew 

Pelham feita de elásticos e fita adesiva bem colorida. Essa fita se estende da 

parte de trás do assento do motorista até a maçaneta da porta dianteira do 

veículo. 

Ao abrir a porta, o pai fica preso por essa faixa. Com isso, o motorista 

lembra que é preciso checar os bancos traseiros antes de sair do carro. 

Segundo Huffington Post, Pelham já ganhou um concurso americano para 

jovens inventores. 

 

Fig.04 E-Z Baby Saver 

Fonte: http://www.huffingtonpost.com/ 

 

 

 

 

3.5.2 CARE ON  
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Care On: projeto desenvolvido pelo aluno Matheus von Biveniczko 

Tomio estudante da PUC consiste de um par de pulseiras que comunica mãe e 

filho. 

“Em caso de afastamento, a pulseira da mãe vibra e a da criança emite 

um efeito sonoro para localizá-la. O objetivo inicial era acabar com os casos de 

esquecimentos de crianças no interior dos veículos (por isso, o nome inicial era 

‘Projeto Bebê a Bordo’), mas como também serve para evitar perda 

momentânea e sequestros de bebês, rebatizamos para Care On”. 

 

Fig.05 Care On 

Foto de: Adriana Justin / G1) 

 

 

3.5.3 SMART CARS SEATS 
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Uma companhia chamada TOMMY International desenvolveu uma 

possível solução. 

Em 2013, o sistema “Smart cars seats” começou a ser comercializado 

com iAlert technology que comunica o sistema da TOMMY com um celular. 

Este sistema está avaliado no site da Amazon e custa US$ 284, tem sensor de 

temperatura, ângulo e sensor de movimento. Se o acento ficar muito quente, a 

companhia diz que o sistema irá enviar um alerta para seu celular. 

 

Fig.06 APP TOMMY 
Fonte: http://www.cbsnews.com/news/how-technology-could-help-

prevent-kids-deaths-in-hot-cars/ 
 

 

 

 

 

 

3.6 ORGANIZAÇÕES FISCALIZADORAS 
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Entidades discutem o assunto, mas não há proposta para aliviar as 

mortes: só nos EUA são 40 por ano. 

Segundo o Contran, não é o caso de criar campanha ou legislação: “é 

caso de polícia” 

Este tipo de acidente não ocorre apenas no Brasil, e sim em todo o 

mundo. Apenas nos EUA, no ano de 2014 houve aproximadamente 40 mortes. 

Ocasionadas por crianças esquecidas no interior dos veículos.  

A indústria demonstra certa preocupação pelo assunto, mas não 

desenvolveu nenhuma maneira de prevenir o acidente mencionado. O tema já 

foi levado a reuniões na Anfavea, porém a mesma não deu andamento no 

tema. Assim como a AEA, não demonstrou uma proposta para solução. A AEA 

diz que só daria andamento no processo, caso o governo demonstra-se alguma 

necessidade, o que não foi o caso. 

Segundo a AEA o governo acredita que este é um problema de 

educação no transito, algo que deve ser resolvido através de campanhas 

educativas para prevenir o acidente. Já um dos representantes do Ministério 

das Cidades disse o seguinte. “Nós trabalhamos apenas com a vertente de 

campanhas voltadas para as regras de trânsito previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro”. 

Maria Cristina Alcantara Andrade Hoffmann, coordenadora de 

Qualificação do Fator Humano no Trânsito do Contran, disse ao repórter Caio 

Bednarski que este tipo de acidente se parece mais com caso de polícia que 
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assunto para ser tratado por entidades de trânsito. “Parece mais caso de 

polícia”. 

Marcos Vinícius, diretor de Assuntos Institucionais da Renault do Brasil 

disse que o caso tem sido levado discutido em outros países do mundo 

buscando alguma solução viável. “O problema já foi tratado internacionalmente, 

inclusive a NHTSA (o órgão de trânsito estadunidense) discutiu o assunto, mas 

a opção foi fazer campanhas educativas em vez de obrigar a indústria a 

produzir um equipamento”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 INOVAÇÃO 
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Em nossas pesquisas não foi encontrada nenhuma proposta de solução 

que integrasse uma cadeira infantil, um smartphone e o automóvel. Desta 

forma o presente projeto propõe alertar o proprietário do veículo. Ele dá a 

oportunidade de controlar o vidro elétrico do veículo remotamente. Assim 

como, autonomia para em determinados casos, fazer o mesmo 

automaticamente. Disparando o alarme do veículo, alertando os pedestres que 

estiverem ao redor do veículo para o caso que está ocorrendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MONTAGEM ELETRICA 
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4.1 DESCRIÇÃO DO HARDWARE 

 

Neste capitulo, iremos discorrer sobre os motivos pelos quais decidimos 
utilizar os componentes na confecção da placa de circuito impressa do nosso 
projeto. 

Fig.07 Diagrama em blocos 

Fonte: O AUTOR 

Para posicionamento da cadeirinha com o sistema implementado, temos as 
seguintes opções: 

 

Fig.08 Layout 

 http://cartype.com/pics/8010/small/bmw_5-series_touring_draw_top_10.jpg 
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Utilizamos um Microcontrolador da Microchip, modelo PIC 18F4550 para 

recepção, tratamento, controle e respostas dos dados obtidos do interior do 

veículo. Para identificar se a criança está sentada na cadeirinha ou não, 

utilizamos um interruptor acionado por pressão no acento da cadeirinha, 

enviando um sinal para o microprocessador dando continuidade no 

processamento de dados. 

O sensor LM35 realiza a medição da temperatura no ambiente que circunda 

a cadeirinha infantil, e se efetuarmos a leitura da temperatura e identificarmos 

uma temperatura de 30°C no habitáculo interno, será enviado uma mensagem 

a um celular previamente cadastrado alertando sobre o esquecimento da 

criança e a temperatura no interior do veículo. 

Para identificarmos se o motorista está no interior do veículo, 

desenvolvemos um cinto de segurança com sensor infravermelho em sua base 

fixa, que consiste em dois led’s um transmissor e um receptor, que quando o 

cinto é acoplado interfere no feixe de luz e determina que o motorista está 

presente no veículo. Sendo assim no momento em que o motorista desacoplar 

o cinto de segurança nos interpretamos que o motorista está deixando o 

veículo. 

Acoplamos ao gabinete do projeto, um Buzzer, que simula o alarme do 

veículo, para chamar a atenção das pessoas que passarem ao redor do 

veículo. Sendo disparado automaticamente após 5 minutos com a criança no 

interior do veículo sem a presença de um motorista. 

Inserimos um Driver de Ponte H Dupla na placa eletrônica, para 

controlarmos o vidro elétrico do veículo para auxiliar a troca de ar do habitáculo 
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interno com o ambiente externo. O vidro elétrico do veículo é controlado 

normalmente pelo usuário, porem durante a ocorrência o modulo assumirá o 

controle do vidro, baixando-o à uma altura segura para efetuar a troca térmica 

e renovação do ar.  

Integrado a placa, utilizamos um modem GSM (Siemens MC35i) capaz de 

efetuar chamadas e enviar SMS, basicamente como um celular possuindo seu 

número de telefone dependendo do SIM Card inserido. 

 

Fig.09 Modulo GSM 

Fonte: O AUTOR 

 

Sendo assim no momento em que o sistema notar a ausência do motorista 

por um determinado tempo, será enviado uma mensagem ao celular 

cadastrado. Esta ação se repetirá mais duas vezes, uma a cada três minutos, e 

após cinco minutos do envio da segunda mensagem, o sistema efetuará uma 

ligação para o celular cadastrado até que o motorista responda ao chamado da 

cadeirinha. 
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Fig.10 Sistema implementado na cadeirinha 

Fonte: O AUTOR 
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Fig.11 Esquema elétrico 

Fonte: O AUTOR 
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4.2 MODOS DE OPERAÇÃO 

No momento em que o motorista ligar para o número da cadeirinha, o 

sistema identifica a chamada e entra em um Modo Seguro acionando o vidro 

elétrico do veículo. 

Desenvolvemos quatro estágios de atuação da cadeirinha e motorista. 

Sendo eles: 

a) Modo Desativado: Refere-se ao cinto do motorista estar 

desacoplado e o sensor de pressão na cadeirinha estar desacionado.  

b) Modo Normal: Refere-se ao cinto do motorista estar acoplado e o 

sensor de pressão da cadeirinha estar desacionado. Sendo assim, 

apenas o motorista está no interior do veículo, não tendo risco à 

criança. 

c) Modo Atenção: Refere-se ao cinto do motorista estar desacoplado e 

o sensor de pressão da cadeirinha estar acionado. Este é o momento 

mais crítico, pois é o estágio onde a criança foi esquecida no carro, 

sendo assim inicia-se a contagem para iniciar o envio de SMS e 

ligação ao motorista. Foi implementado um contador que apenas 

após alguns minutos é dado início ao envio de SMS, buscando evitar 

que em todo o momento que o motorista retirasse o cinto de 

segurança, o sistema identificasse como um esquecimento e 

enviasse mensagens a todo o momento. Consideramos que, por ser 

uma criança pequena, é necessário carregar mochilas ou bolsas 

extras, muitas vezes sendo necessário pega-las no porta-malas, 

demorando em média dois minutos. 
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d) Modo Seguro: O modo seguro é uma extensão do modo atenção, 

pois verifica se foi recebida uma ligação de um celular no Modem 

GSM, e se a ligação for confirmada é acionado o modo seguro, 

descendo o vidro elétrico do veículo onde a cadeirinha está 

localizada, aumentando as chances de salvar a criança que se 

encontra no interior do veículo. 

Fig.12 Fluxograma de dados 

Fonte: O AUTOR 

 

 



37 

 

 

 

4.2 TESTES 

 Após ter realizado a montagem dos componentes em placa impressa, 

como mostrado na Fig. 6 e 7, termos ligado o modulo de controle do vidro, 

implementamos o sistema infravermelho no cinto do motorista. Foi possível 

iniciar os testes práticos e determinar como estava ocorrendo à comunicação 

do projeto desenvolvido. 

 Realizamos testes para verificar a comunicação gsm com o celular 

previamente cadastrado. Nestes testes foi possível determinar se o modulo 

funcionava como previsto, e se ele era capaz de enviar e receber mensagens 

em ambientes abertos, fechados e com mais aparelhos eletrônicos ao redor. 

Como celulares e notebooks. 

 Após testarmos o modulo gsm, iniciamos o teste do modulo de controle 

onde está contida a programação para tomada de decisões, entradas e saídas 

de sinais analógicos, e controle das mensagens do modulo gsm.  

 Foram testadas as coletas dos dados de temperatura, sinal 

infravermelho e o contato de pressão da cadeira que determina se ainda há 

uma pessoa sentada nela. Foi feito uma leitura destes sinais e verificado se era 

igual aos enviados pelos sensores. 

 A partir dos sinais recebidos, podemos testar se o modulo de controle 

era capaz de manipular estes sinais e tomar decisões de envio de mensagem 

automaticamente e se ele conseguia realizar o controle do modulo do vidro. 

 Quando todos os componentes e comunicações estavam funcionando 

como determinado. Realizamos novamente os testes em ambientes abertos, 

fechados e com mais aparelhos eletrônicos a fim de verificar interferências.  

 Os testes em ambientes fechados nos mostraram qual foi á resposta do 

modulo para quando não houvesse sinal o suficiente para enviar ou receber 

mensagens “sms”. E assim implementamos o software para que nestes casos, 

fosse entendido que a criança corre perigo, e abrisse o vidro do veículo. 
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5 CONCLUSÃO 

 Após termos concluído a nossa proposta de implementação na cadeira 

infantil e termos verificado como funcionou na prática, chegamos à conclusão 

que este é um projeto viável para fabricação, com um baixo custo se pensar 

que ele poderá evitar que o filho de alguém sofra sérios ferimentos ou até 

mesmo possa vir a falecer. 

 Em testes práticos do projeto, foi verificado seu funcionamento e ele não 

apresentou problemas e cumpriu todas as tarefas que nós esperávamos 

alcançar neste um ano de trabalho.  

 O projeto foi capaz de monitorar o interior do veículo e tomar decisões 

de como proceder em determinados momentos, enviando mensagens a um 

celular previamente cadastrado e avisando qual a situação atual em que o 

veículo se encontra. 
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5.1 PROPOSTAS FUTURAS 

 Com a implantação deste sistema nos veículos. Temos as seguintes 

propostas para projetos futuros: 

 • Controle de informações de oxigênio e umidade para uma melhor 

análise da situação; 

• Acionar o alarme remotamente através do envio de uma mensagem de 

texto com caracteres específicos para auxiliar o resgate mais rápido da criança. 

• Criar uma conexão entre o Modem GSM presente na cadeirinha com a 

internet, sendo capaz de criar um sistema para monitorar externamente os 

acontecimentos, tornando-se mais eficaz do que apenas mensagens e 

ligações. 

• Gerenciar um sistema online capaz de exibir em um mapa em tempo 

real todas as cadeirinhas conectadas a internet, facilitando o rastreamento e 

atuação mais imediata de órgãos como Polícia e Bombeiros, minimizando cada 

vez mais o impacto tendendo a zerar o número de mortes e sequelas causados 

por acidentes deste tipo. 
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5.2 DESAFIOS ENCONTRADOS 

Durante o levantamento de dados, pesquisas e estatísticas referentes ao 

projeto notamos uma baixa quantidade de dados e informações brasileiras 

ligadas ao assunto. O que demandou uma grande quantidade de tempo para 

conseguirmos nos basear em qual tipo de problemas devíamos nos focar. 

Para desenvolver o projeto, nos deparamos com algumas novidades 

tecnológicas como o Modem GSM trazendo consigo um pouco de dúvida 

quanto ao padrão de comunicação e como seria testado para garantir que 

estava funcionando como desejado.  

Enquanto estávamos na primeira placa de testes tivemos uma notável 

dificuldade em comunicar de maneira correta entre o PIC e o Modem GSM, 

para isso simulamos o teste em um computador comum com uma Porta Serial 

padrão RS232, onde enviávamos uma string de caracteres ao emulador 

Terminal (no caso o software Putty). Com o auxílio de um osciloscópio 

pudemos enxergar o que era enviado e recebido pela porta Serial do PIC. 

Após a primeira comunicação entre o PIC e o computador, foi possível 

iniciar os testes com o modem GSM. Os primeiros testes efetuados foram para 

checar o recebimento e forçar o desligamento do modem, onde obtivemos 

sucesso sem muitos problemas. 

Após ter garantido o pleno funcionamento do hardware principal, 

iniciamos os testes com o simulador de vidro elétrico que a Fatec nos 

disponibilizou para efetuarmos os testes. 
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Por conta de o motor do vidro elétrico necessitar de mais corrente do 

que nossa fonte de testes era capaz de fornecer, utilizamos uma bateria 

automotiva e fizemos algumas alterações no projeto da placa, inserindo dois 

reles para acionar o motor para subida ou descida de vidro, para que 

consumisse diretamente da bateria automotiva externa ao invés da fonte de 

testes. 

Por fim, unimos a placa com um gabinete para que pudéssemos fixa-la à 

cadeirinha, e posicionando cada sensor em seu respectivo lugar para realizar 

testes nos veículos. 
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 7 APENDICE 

 

7.1 MODULO GSM 

Screen sample  ID Item Description 

Siemens MC35i A Sleep mode 3mA 

B Tensão 3.3V à 5.5V 

C Temperatura -20°C à +55°C 

D Transmissão Voz, arquivo, SMS, 
Fax 

E Protocolo AT 

F Comunicação Serial 

 

O sistema de comunicação wireless mais popular na atualidade é o GSM 

(Global System for Mobile Communication).  Tecnologia GSM contém as 

funções inteligentes essenciais para o apoio da mobilidade pessoal, 

especialmente no que diz respeito à identificação e autenticação de usuário, e 

para a localização e administração de usuários móveis.  

De acordo com o livro GSM – Architecture, Protocols and Services Third 

Edition. Um modem GSM é um tipo especializado de modem que aceita um 

cartão SIM, e opera mais de uma assinatura de uma operadora de telefonia 

móvel. Do ponto de vista do operador móvel, um modem GSM parece com um 

telefone celular.   

 

7.2 PIC 18F4550 
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Screen sample  ID Item Description 

PIC 18F4550 A Consumo 5.8 µA 

B Tensão 5 V 

C Saída (A) 25 mA/25 mA 

D Sleep mode 0.1 µA 

 

Os microcontroladores são microprocessadores que podem ser 

programados para funções específicas. Atualmente muito utilizados para 

sistemas embarcados por ser de fácil programação, e por poder controlar um 

grande número de periféricos. Microcontroladores PIC são utilizados para 

controlar desde projetos pequenos, até mesmo para projetos grandes, como 

controlar a ECU de um automóvel, computadores entre outros dispositivos. 

O PIC 18F4550 possui uma grande capacidade de processamento de 

dados e gerenciamento de comandos, por isso recomenda-se utiliza-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 MAX 232 
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Screen sample  ID Item Description 

MAX 232 A Entrada 5 V 

B Saída 12 V 

 

Trata-se de um conversor de nível, que transforma os sinais de uma 

porta serial para sinais adequados para uso em circuitos microprocessados. O 

MAX232 é um transmissor/receptor duplo que fornece níveis de voltagem 

TIA/EIA-232-F de uma única fonte de tensão de 5V. Cada receptor converte 

entradas TIA/EIA-232-F para níveis de 5V TTL/CMOS. Com este sistema, 

evita-se a necessidade de uma fonte de alimentação com saídas de +12 e -

12V, como acontece com outros circuitos integrados conversores de nível RS-

232/TTL já que o próprio circuito interno do MAX232 gera as tensões 

necessárias para o funcionamento a partir de uma única fonte de +5V, já 

existente na grande maioria dos circuitos digitais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 LM35 
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Screen sample  ID Item Description 

LM 35 A Temperatura - 55°C à 150°C 

B Tensão entrada 4 V 

 

LM35 é um circuito integrado sensor de temperatura, com uma saída de 

tensão linear proporcional a temperatura medida. Ele tem a vantagem de ter 

uma linearidade na temperatura calibrada em Kelvin. O LM35 não necessita de 

nenhuma calibração externa e tem capacidade de medição de 218ºK à 423 ºK 

(-55ºC à 150º C). 
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