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RESUMO 

 

O Baby Security foi pensado para dar mais proteção à criança. Um dispositivo 

que visa alertar o responsável sobre a presença da criança no assento traseiro do 

veículo impedindo, dessa forma, que ela seja esquecida. O projeto consiste em 

acionamento de um alarme visual e sonoro através de sensores, ligados  a um placa 

com microcontrolador.  Ao final da monografia teremos em mãos o projeto de um 

alarme capaz de atender a todos os requisitos exigidos pela sua aplicação, para 

tanto, todos os componentes foram estudados e testados antes em protoboard, para 

então consolidar o projeto, mesmo com todo o cuidado e estudo para concretização 

do projeto, melhorias futuras, são possíveis por meio de novas abordagens de 

outros temas e utilização de tecnologias diferentes, com maior disponibilidade de 

recursos monetários ou até mesmo maior tempo de dedicação à execução. 
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ABSTRACT 

 

The Baby Security was designed to give more protection to the child. A device 

that is intended to alert the person responsible for the child's presence on the rear of 

the vehicle seat preventing in this way, it is forgotten. The project is to drive a visual 

and audible alarm through sensors, connected to a board with microcontroller. At the 

end of the monograph we have at hand the design of an alarm capable of meeting all 

the requirements for its application, therefore, all components have been studied and 

tested before in breadboard, and then build the project, even with all the care and 

study for implementation of the project, further improvements are possible through 

new approaches to other issues and use different technologies, with greater 

availability of monetary resources or even longer dedication to running. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia pretende apresentar um projeto de alarme de segurança 

integrado a uma cadeirinha (veicular) de criança, para que não ocorram acidentes, 

pois, com a rotina estamos tornando nossos hábitos cada vez mais automáticos, por 

conta dessa correria e problemas diários alguns pais acabam esquecendo seus 

filhos dentro do carro, e o mesmo podendo vir a óbito. 

 

1.1. OBJETIVO 

 

Criar um sistema de alarme integrado a uma cadeirinha veicular para criança, 

visando a segurança do mesmo e a tranquilidade dos pais. Temos também como 

objetivo colocar em pratica o nosso aprendizado em eletrônica, obtendo mais 

conhecimento em programação de microcontroladores, componentes eletrônicos, 

montagem e instalação do projeto. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

Esse sistema será utilizado para que não haja mais esquecimentos e possíveis 

mortes de crianças dentro de veículos, tais como os acidentes ocorridos no final do 

ano de 2014 onde duas meninas pequenas morreram dentro dos carros dos seus pais, 

uma em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e outra em Belo Horizonte, 

Minas Gerais. Uma foi esquecida pelo pai e a outra pela mãe. Nos dois casos, os pais 

deveriam deixar as garotas na escola e depois seguiriam paro trabalho. Por alguma 

razão, isso não aconteceu. Eles trabalharam normalmente e quando saíram para buscar 

as filhas na escola se deram conta do que tinha acontecido. 

Em São Bernardo do Campo, o pai só se deu conta de que esqueceu a filha de dois 

anos no carro ao voltar para buscá-la na escola. A menina estava dentro do veículo, 

morta pelo calor. “Ele foi buscar a criança na escola e o pessoal da escola falou: „não, o 

senhor não trouxe sua filha hoje‟. Foi aí que caiu a ficha. Deve ter tido algum problema 

pessoal, ele deve ter tido alguma pane. Ele não tem problema. É um cara normal 100%”, 

conta o colega de trabalho do pai. 

http://g1.globo.com/sp/sao-paulo/cidade/sao-bernardo-do-campo.html
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Em Belo Horizonte, a mãe da criança, de um ano e 11 meses, só se deu conta de que 

tinha esquecido a filha no carro ao chegar no berçário para buscá-la, depois do 

expediente. “Ela tocou o interfone da escola, como ela sempre faz” e chamou a tia da 

escolinha, relata a diretora da escola.  

Tais acontecimentos tanto no brasil como em outros países acaba levando os 

pais a depressão ou ate mesmo o suicídio por conta de tais tragédias, o baby 

security visa alertar o condutor através de sensores e alarmes que tem alguém na 

cadeirinha para ser retirada. 

Filhos sempre foram e sempre serão preocupações constantes para seus pais 

pensar na alimentação, saúde, desenvolvimento físico, psicológico e cognitivo e na 

segurança no lar diante de tantos perigos em que esses pequenos podem se colocar 

tomados, medicamentos, brinquedos e pequenos objetos, fogão, fogo, produtos de 

limpeza, etc. Nesse contexto, os pais, sejam eles “marinheiros de primeira viagem” 

ou já experientes, não estão isentos desta experiência, muitas vezes, angustiantes. 

Vivemos em um mundo tecnológico e globalizado, onde muitas barreiras do 

tempo e do espaço são vencidas num simples acionamento de uma tecla nos trouxe 

novas perspectivas, ferramentas, possibilidades e maneiras diferentes de ver e de 

pensar, porém também nos trouxe a efemeridade dos segundos acompanhada do 

aceleramento do ritmo do pensamento e da vida. Essa sociedade do conhecimento 

ampliou-nos quantidade de coisas e assuntos para resolver, cuidar, lembrar, pensar, 

fazer, sem com isso conceder-nos uma ampliação proporcional do tempo para 

realizá- los. As consequências disso todos conhecem: cada vez mais a sensação de 

que o tempo passa sem que nos percebamos e de que nos roubaram parte das 

horas do dia, o que não nos permitiu cumprir toda nossa agenda. 

Com este processo alienante e desgastante, palavras como esquecimento, 

cansaço mental, depressão, individualismo e estresse são cada vez mais 

recorrentes. Para deflagrar a crise, se já não bastassem todas as preocupações com 

os pequeninos e com toda uma agenda diária, alguns pais têm-se visto vítimas de si 

mesmos ao permitirem a ocorrência de queimaduras acidentais de 2“ e 3o graus, ou 

em casos mais graves, à morte de seus filhos, por esquecimento dos mesmos, no 

interior de um automóvel. 

As frequentes notícias veiculadas pela mídia, relatando situações como 

essas, fazem-nos refletir, com toda a certeza, de que não haverá qualquer tribunal 

que absolvendo esses pais do processo criminal, possa absolvê-los de sua própria 

http://g1.globo.com/mg/minas-gerais/cidade/belo-horizonte.html
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culpa e consciência e, consequentemente, trazer a preocupação válida a todos os 

pais de quem está isento e completamente seguro de, num amanhã, poder ser o 

próximo a ter seu drama estampado nos diferentes meios de comunicação. 

Ante este contexto, surge a ideia do Projeto “BABY SECURITY” que oferece 

segurança para os bebês que são transportados em cadeirinhas nos veículos. 

O projeto consiste na criação de um dispositivo, prático e de fácil instalação 

que, acoplado à cadeirinha do bebê, produzirá sinal sonoro e visual sempre que o 

bebê estiver sozinho dentro do veículo, alertando sua presença  na respectiva 

cadeirinha, conferindo, assim, maior segurança e trazer maior tranquilidade para 

seus pais. 

Dados de 2013 afirmam que a cada 10 dias uma criança morre nos Estados 

Unidos da América esquecidas dentro de veículos.  

Fonte: http://maternidadesimples.com.br/a-cada-10-dias-uma-crianca-morre-

esquecida-no-carro-nos-eua/ 

 

 

2. SECURITY BABY 

 

E uma cadeirinha automotiva para crianças visando a segurança em caso de 

esquecimento do mesmo dentro do veiculo, seu funcionamento consiste através de 

sensores de peso, sensor ótico/fotoelétrico, aviso sonoro e visual. Isso acontece por  

ter sensores instalados na cadeirinha e no veiculo com intuito de verificar se a 

alguém responsável ou alguma criança. 

Ao ligar e desligar a ignição verifica se a porta do veiculo esta aberta ou 

fechada, caso esteja fechada, verifica os sensores que identificam se há motorista 

ou Passageiro, se não houver, verificara se há criança na cadeirinha, se sim, aciona o aviso 

sonoro e visual (buzina/pisca alerta), para alertar que a criança ainda esta dentro do carro. 

Para desativar o alarme é só tirar a criança da cadeirinha. O sistema terá 

também um botão reset para a inicialização do mesmo.  
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2.1 DIAGRAMA EM BLOCOS 
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2.2   FLUXOGRAMA BABY SECURITY 
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3.0 PROGRAMAÇÃO 

    

 /* 

     BABY SECURITY: 

 */ 

int sensor_otico = 6; 

int rele_pisca_alerta_buzina = 8; 

int porta = 9; 

int chave_ignicao = 10; 

int farol = 11; 

int lanterna = 12; 

int led_porta = 13; 

int sensor_peso_motorista = 0; 

int sensor_peso_passageiro = 0; 

 

void setup() { 

  

  pinMode(chave_ignicao, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(porta, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(farol, OUTPUT); 

  pinMode(lanterna, OUTPUT);  

  pinMode(led_porta, OUTPUT); 

  pinMode(sensor_otico, INPUT); 

  pinMode (rele_pisca_alerta_buzina, OUTPUT);  

  digitalWrite(rele_pisca_alerta_buzina, LOW); 

} 

 

void loop() { 

  

   while(digitalRead (chave_ignicao)== HIGH){} 

   {digitalWrite(farol, HIGH);} 

   {digitalWrite(lanterna, HIGH);} 

   delay (100); 



14 
 

    

   while(digitalRead(chave_ignicao)== LOW){} 

   {digitalWrite(farol, LOW);} 

   {digitalWrite(lanterna, LOW);} 

   delay(100); 

   

   while(digitalRead(porta)== LOW){}{digitalWrite(led_porta,HIGH);} 

   delay (100); 

    

   while(digitalRead(porta)== HIGH){}{digitalWrite(led_porta,LOW);}          

   delay(100); 

  

   sensor_peso_motorista = analogRead(A0); 

   sensor_peso_passageiro = analogRead(A1); 

     

while((digitalRead(sensor_otico) ==  0) &&  (sensor_peso_motorista > 260)                             

&& (sensor_peso_passageiro > 640)) 

 

  {  

     digitalWrite(rele_pisca_alerta_buzina, HIGH); 

     delay(500); 

     digitalWrite(rele_pisca_alerta_buzina, LOW); 

     delay(500);               

 } 
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4.0 PLACA STANDALONE 

 

                                                            Figura 1 - Placa StandAlone 

1 Microcontrolador Atmega328p-PU ( IC1 ) 

1 Conector Borne KRE de 2 Terminais ou 1 Plug Jack tipo P4 DC fêmea 2,5mm ( 

DC-INPUT ou GND-VIN ) 

1 Diodo 1N4001 ( D1 ) 

1 Chave Táctil ( Reset ) 

2 Capacitores eletrolítico 10uf 25v ( C1 e C2 ) 

2 Capacitores cerâmicos 22pf ( C5 e C4 ) 

1 Capacitor cerâmicos 0.1uf ( C3 ) 

1 Regulador de tensão 7805 5v ( 7805 ) 

1 Soquete de circuito integrado 28 pinos ( IC1 ) 

1 Resistor 470 ohms ( R1 ) 

1 Resistor 10 k ( R2 ) 

1 Oscilador de cristal de 16Mhz ( KR ) 

1 Led 5mm ( LED1 ) 
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4.1 ESQUEMA ELETRICO  

 

                                             Figura 2 - Esquema Elétrico da Placa StandAlone 

 

              Um regulador de tensão 7805, que tem como finalidade estabilizar a saída 

em 5v, sendo esta a alimentação ideal para o microcontrolador; Dois capacitores 

eletrolíticos de 10uf, que tem como finalidade evitar pequenas oscilações; Um diodo 

1N4007, para evitar o retorno da corrente. 

 

Para a alimentação da placa, o ideal é utilizar uma fonte ou uma bateria com 

saída entre 9v e 12v, de aproximadamente 1000mA. Caso você possua uma fonte 

confiável de 5v pode ser dispensável a utilização do regulador de tensão e os 

capacitores eletrolíticos, neste caso especifico, será necessário a adição de 1 

jumper entre os terminais positivos do regulador de tensão. 

 

O led é apenas um indicador de energia do status em que placa se encontra, 

ou seja ligada ou desligada, o mesmo é ligado diretamente no terminal de saida de 

5v do regulador de tensão, através de um resistor de 470k. OBS: Caso seu projeto 

fique embutido em um local onde não há a necessidade de saber se está ligado ou 
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não, você pode optar em retirar o led e o seu resistor de 470k, pois não afetará em 

nada o funcionamento do projeto. 

 

 O Botão Reset  como o próprio nome diz, é utilizado para resetar ou reiniciar 

o sistema do microcontrolador. Caso seu projeto não necessite de um botão reset, 

você pode retirá-lo da placa, mas mantenha o resistor de 10k, para que não corra 

risco do microcontrolador ficar reinicializando. 

 

O Cristal Oscilador do Pic (Clock)  - O clock determinará a velocidade de 

operação do microcontrolador. Neste caso, utilizaremos oscilador externo de 16Mhz, 

que será ligado nos terminais 9 e 10 do microcontrolador, e através de 2 capacitores 

cerâmicos de 22pf ligados ao GND. OBS: Você também pode habilitar o clock 

interno de 8Mhz do microcontrolador, dispensando o uso do oscilador e dos 

capacitores cerâmicos. Para este processo ocorra, é necessário uma nova gravação 

do bootloader, habilitando este recurso.   

 

4.2 MICROCONTROLADOR ATMEL ATMEGA328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 - Diagrama do atmega 328 
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Os microcontroladores AVR (como outras famílias) possuem um conjunto de 

configurações que são programadas no chip, os chamados fuses ("fusíveis"). 

Apresento aqui um resumo das configurações no ATmega328 . 

Ao contrário do que este nome pode indicar, os "fusíveis" podem ser reprogramados 

várias vezes. De forma semelhante à Flash, os bits de configuração estão no nível 

"1" quando "limpos" e "0" quando programados. 

 

O ATmega328 possui quatro bytes de configuração: o lock byte, extended fuse 

byte, fuse high byte e fuse low byte. O lock byte permite controlar a programação 

da flash, eeprom e dos próprios bytes de configuração. Uma vez bloqueada a 

programação do lock byte, a única opção é uma operação de apagamento total, que 

apaga a flash, eeprom e reinicia os bytes de configuração. Já os "fuse bytes" estão 

(quase todos) relacionados ao circuito onde o microcontrolador vai ser utilizado. 

Uma reprogramação incorreta (por exemplo, seleção de uma fonte incorreta para o 

clock) pode impedir o funcionamento em um determinado circuito. 

 

As tabelas abaixo resumem as configurações disponíveis (clique para ampliar). 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-lKzr1dj12RM/Tihb3E4p3LI/AAAAAAAACRI/GBtWL1uUJSs/s1600/EFuse328.png
http://4.bp.blogspot.com/-FyK_uuLXa3s/Tihb23Ye68I/AAAAAAAACRA/zyd9zQFtwHs/s1600/HFuse328.png
http://3.bp.blogspot.com/-7VhX50SS9-8/Tihb20kBHMI/AAAAAAAACQ4/HO3zviDEFs0/s1600/LFuse328.png
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5.0 SENSORES DE PESO OU CÉLULA DE CARGA 

 

 

 

                                                           Figura 4 - Sensor de Peso ou Célula de carga                 

 

 O Sensor de peso trata-se de um acessório eletrônico capaz de detectar 

diferentes cargas que estejam sobre sua meia-ponte, entretanto para funcionamento 

http://2.bp.blogspot.com/-q7u-KWlEFZU/Tihb3g_tTEI/AAAAAAAACRQ/NPMaCCda58c/s1600/LockByte328.png
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deve atuar em conjunto com uma plataforma de prototipagem, entre elas, Arduino, 

PIC, ARM, AVR, entre outros. 

Comumente o Sensor de peso é empregado na construção de balanças, onde 

cada cédula de peso consegue medir até 50kg, mas é possível combinar 

simultaneamente mais sensores para aumentar a capacidade. 

O funcionamento do Sensor de peso é simples, sobre seu centro existe uma 

área sensível responsável por detectar a carga, não necessariamente o peso precisa 

ser aplicado sobre essa área para a obtenção de resultados. 

Mecanicamente o Sensor de peso é composto por uma ponte resistiva que 

altera sua resistência conforme o peso aplicado. Eletricamente quando o Sensor de 

peso entra em operação, ou seja, é aplicado determinado peso, ele envia uma 

tensão ao microcontrolador, conforme o peso a tensão de saída vai variar. 

 Importante lembrar que a tensão é tão baixa que é necessário utilizar um 

amplificador de sinal para comunicação com o microcontrolador, comunicação esta 

que não deve ser feita por meio de pino digital. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS: 

 

 Sensor de peso / cédula de peso; 

 Compatível com Arduino, PIC, ARM, AVR, entre outros; 

 É possível combinar diversos sensores para aumentar a capacidade de 

carga; 

 A tensão de saída varia conforme o peso; 

 Fabricado em metal resistente; 

 É necessário utilizar um amplificador de sinal; 

 Excelente relação custo x benefício. 

 

5.2 ESPECIFICAÇÕES: 

 

 Capacidade de peso de cada cédula: até 50kg; 

 Potência nominal: 1,0 ± 0,1 mV / V; 

 Nonlinearity: 0,08% FS; 

 Histerese: 0,1% FS; 
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 Repetibilidade: 0,05% FS; 

 Creep (5min): 0.05% FS; 

 Temperatura efeito sobre o produto: 0,02% FS / ° C; 

 Temperatura efeito sobre Zero: 0,02% FS / ° C; atuar em conjunto com uma          

plataforma de prototipagem, entre elas, Arduino, PIC, ARM, AVR, entre 

outros. 

 

 Equilíbrio Zero: ± 0,1000 mV / V; 

 Impedância de entrada: 1000 ± 20% Ω; 

 Impedância de saída: 1000 ± 10% Ω; 

 Resistência de isolamento: 2000 mohms; 

 Seguro de Sobrecarga: 120% FS; 

 Final de Sobrecarga: 150% FS; 

 Temperatura: -20 ~ 65 ° C; 

 Excitação Tensão: 5VDC; 

 Tensão máxima de trabalho: 8VCC; 

 Nível de proteção: IP65; 

 Material: liga de alumínio; 

 Extensão dos fios: 40cm; 

 Modo de conexão dos fios: vermelho: sinal +, branco: negativo -, preto: 

positivo +; 

 Dimensões (CxLxA): 34x34x8,7mm; 

 Peso: 20g. 
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6.0 AMPLIFICADOR DE SINAL PARA SENSOR CÉLULA DE 

CARGA 

 

 

Figura 5 - Amplificador de sinal 

 

Figura 6 - Esquema elétrico do sensor ligado a placa amplificadora 
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sensor de peso de 3 fios ou seja (meia ponte), necessitaremos de criar a 

outra meia ponte para conseguir analisá-lo. Para criar a outra meia ponte devemos 

pegar o multímetro e medir a resistência entre o + e – na célula que estamos 

utilizando deu 2k, para esta celula o fio de cor vermelha é o sinal+ e preto é o 

negativo e o branco positivo. Observe que os R1 e R2 são a outra meia ponte que 

esta faltando, e que o R4 deverá ser ajustado para o equilíbrio da sua célula e o 

peso aferido. 

 

7.0 SENSOR ÓTICO INFRAVERMELHO  OU FOTOELÉTRICO 

 

                              

Figura 7 - Sensor ótico infravermelho ou fotoelétrico 
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Figura 8 -  Esquema elétrico sensor ótico infravermelho  ou fotoelétrico 

 

Possui um led infravermelho emissor de luz e um receptor fototransistor 

sensíveis a luz. A base do fototransistor, quando há presença da mesma o transistor 

conduz, entretanto quando não há presença de luminosidade, o transistor fica 

cortado. a presença de luz (LED) liga ou desliga o circuito acoplado ao receptor 

(fototransistor). Quando um feixe de luz é apontado para o receptor, este conduz, 

logo a saída estará em nível lógico "0". No entanto, quando não há presença de luz, 

o receptor não está conduzindo, logo a saída estará em nível lógico "1". 

Estão localizados em um mesmo conjunto.  O led infravermelho emite feixes 

de luz em alta potência e de curta duração, evitando que o receptor foto transistor 

não confunda a luz emitida, com a iluminação ambiente. 

Quando led emitir a luz essa luz será bloqueada por um objeto a ser 

detectado o feixe de luz retorna para fototransistor com a presença da luz ele 

conduz caso contrario ele permanece em estado de corte. 
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7.1 ESPECIFICAÇÕES: 

 

 Tensão de trabalho: 3.3V ~ 5V 

 Distância de detecção: 2 cm ~ 30cm 

 Nível lógico da saída quando obstáculo detectado: Nível lógico BAIXO 

 Tipo de saída: Digital, 1 ou 0 

 Circuito integrado controlador: LM393 

 Ângulo de detecção: 35º 

 LEDs: Vermelho - Sensor ativado, Vermelho - Sensor alimentado 

 Conexão: Conector macho header 2.54mm (VCC, GND, Saída) 

 Dimensões: 31mm x 15mm 

 

 

 

8.0 INTERFACE DE POTÊNCIA COM RELE 

 

 

 

Figura 9 - Interface de potência com rele 

 

8.1 CARACTERÍSTICAS: 

 

- Funciona com todas plataformas como PIC, ARM, Mbed e ARDUINO; 

- Equipado com relés de alta corrente, AC250V 10A ; DC30V 10A; 

- Nova versão com reles de 5V; 

- Acoplamento Óptico para total segurança do módulo de controle (Arduino) 

- Sinal de Controle: TTL - 5 VDC 
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- Carga Máxima: AC125~250V/10A, DC28~30V/10A 

- Corrente Máxima: 10A(NO), 5A(NC) 

- Tensão Máxima de Chaveamento: 250VAC 

- controlado utilizando as portas de saída digitais do Arduino 

- Facilmente conectável a placas de expansão 

- Ideal para experimentos de automação 

- Ideal para o seu projeto de automação e controle utilizando o Arduino. 

 

Figura 10 - Esquema elétrico interface de potência com rele 

Através de um circuito de baixa potencia e capaz de acionar um circuito de 

alta potencia. Como a saída do microcontrolador não consegue mandar uma 

corrente suficiente para o acionamento do rele, é utilizado um transistor que vai 

controlar o fluxo de corrente aumentando a corrente para que consiga o 

acionamento de uma bobina eletromagnética que por indução aciona os contatos NA 

E NF. 

Também possui um diodo para proteger o transistor e microconrolador 

quando houver retorno de corrente mediante o desacionamento da bobina 

eletromagnética.  

O acoplador óptico para proteger o circuito contra sobre cargas,  componente 

muito simples, porém de grande  importância para a eletrônica. Este componente é 

capaz de isolar com total segurança dois circuitos eletrônicos, mantendo uma 

comunicação ou controle entre ambos. O isolamento é garantido porque não há 

contato elétrico, somente um sinal luminoso. 
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9.0 CROQUI 

 

Um esboço do projeto. 

 

 

 

Figura 11 - Croqui 
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10.0 DESENVOLVIMENTO: 

 

 

Inicio da montagem do projeto para apresentação do TCC. 

Pela dificuldade apresentar o projeto em veiculo real, tivemos a ideia fazer um 

protótipo para demonstrá-lo. 

 

 

Figura 12 - Inicio da montagem do projeto 
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Antes da montagem no protótipo testamos todos os componentes em 

protoboard e por fim efetuamos a instalação e montagem. 

 

Figura 13 - Circuito elétrico do projeto 

Resultado final do projeto 

 

Figura 14 - Resultado final do projeto 
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11.0 CRONOGRAMA 

PROJETO PERIODO EM SEMANAS 

ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Levantamento de literatura de pesquisa X X   X  X X  X X  X    

Coleta de dados: internet, biblioteca.   X X  X  X  X       

Reuniões com Professor X X X  X X X  X X  X X X   

Levantamento de matérias para execução do 

protótipo 

X   X   X  X X       

Levantamento de custo        X X        

Aquisição de materiais          X X X     

Reuniões de analise avaliação e planejamento   X X   X   X     X  

Organização da Apresentação             X X X  
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12.0 TABELA DE CUSTOS 

 

 

COMPONENTES VALORES 

Placa Standalone com microcontrolador 

ATMEGA 328 
R$18,00 

Módulo de Relé R$ 12,00 

Sensores de Peso R$ 50,00 

Módulo Sensor Ótico R$ 8,00 

Sirene R$ 14,00 

Cabos, conectores, leds e componentes R$ 30,00 

Material  construção do carrinho (doação) 

Cadeirinha bebe conforto (doação) 

Valor Total R$ 132,00 
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13.0 CONCLUSÃO 

 

Com os ensinamentos obtidos em sala de aula, associados a busca por 

informações adicionais em livros, na internet e principalmente em manuais dos 

dispositivos utilizados, juntamente com o apoio e ajuda dos professores, foi possível 

a elaboração do começo desse projeto. 

O resultado final foi satisfatório, pois, podemos aplicar os conhecimentos 

obtidos, como também aprender novas tecnologias e temas não abordados pelos 

professores. 

Esse projeto possui muitas melhorias e pesquisas a serem buscadas, tornam-

se esses fatos motivação na busca dessas melhorias. 
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