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1.RESUMO 

 Devido ao alto índice de acidentes de transito causado por motoristas 

alcoolizados, será desenvolvido um sistema que tentara evitar que isso ocorra, este 

sistema será composto por um leitor biométrico digital, um bafômetro digital uma 

placa de controle e será feito um programa que controlara isso, será instalado no 

sistema de bordo do carro, será feito um cadastro através da digital de todas as 

pessoas autorizadas a dirigir o veiculo para que se possa efetuar o teste, o leitor 

biométrico e o bafômetro serão instalados no painel do carro para que o motorista 

faça o teste antes de ligar o veiculo, caso o motorista esteja com o teor de álcool 

acima do permitido o sistema não libera a ignição do carro, a programação será feita 

em linguagem C. 

 

2.INTRODUÇÃO 

A Lei Seca foi promulgada em 2008 com objetivo de reduzir os acidentes 

provocados por motoristas embriagados no Brasil, endurecendo as punições contra 

quem bebe antes de pegar o volante e também a Lei nº 12.760, conhecida como 

tolerância zero, foi sancionada em 20 de dezembro de 2012 e instituída pela 

resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) em 23 de janeiro de 

2013. O objetivo da lei é diminuir os acidentes de trânsito causados por motoristas 

embriagados, que correspondem a cerca de 58 mil vítimas fatais todos os anos. 

(URBES, 2015). O consumo de bebidas alcoólicas é uma das principais causas de 

acidentes automobilísticos no país, segundo estatística da Polícia Rodoviária 

Federal, representando o total de 30% dos acidentes de trânsito (SENADO 

NOTICIAS, 2015). O Brasil ostenta o título de detentor de um dos mais altos índices 

de mortes no trânsito por habitante, representando o quarto país no ranking mundial 

de acidentes de trânsito e como conseqüência disso tudo, o álcool está presente no 

sangue de quase metade das vítimas fatais dos acidentes de trânsito (SENADO 

NOTICIAS, 2015).  

 

3.OBJETIVOS  

A finalidade deste sistema é evitar que motoristas embriagados possam dirigir 

seus veículos sem condições para isso, uma pessoa com teor de álcool elevado em 

seu sangue fica impossibilitada de dirigir com segurança trazendo riscos a sua vida 

e a de outros. 



4.METODOLOGIA 

Será desenvolvido um sistema que terá um programa para controlar todo o 

processo que estará integrado ao carro, e será instalado no painel do carro um 

bafômetro digital e um leitor biométrico, o leitor será usado para identificar o 

condutor e o bafômetro servira para verificar se a pessoa esta com teor de álcool 

acima do permitido ou não, toda vez que o individuo for ligar seu veiculo ele devera 

colocar sua digital para ver se ele é autorizado a dirigir aquele veiculo e depois fará 

o teste no bafômetro para verificar o teor de álcool, o programa ira controlar todas as 

ações e liberar a ignição do veiculo ou não. O sistema funcionara da seguinte forma, 

o motorista ao entrar no carro e girar a chave na ignição será avisado no 

computador de bordo para que faça um teste de bafômetro, será instalado no 

computador de bordo do carro um programa que ira verificar através de biometria se 

a pessoa esta autorizada a dirigir aquele veiculo e através do teste de bafômetro o 

teor de álcool do individuo, e estará ligado na ignição do carro, caso o individuo não 

seja autorizado ou esteja com teor de álcool acima do permitido pela legislação 

vigente, o programa bloqueia a ignição do carro. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

 Será utilizado a placa modelo Arduino Uno R3 e será instalado nela o 

bafômetro modelo mini bafômetro para Samsung s3 I9300 s4 I9500 e o leitor 

biométrico modelo Fingerprint Scanner 5V TTL (GT-511C1R), o leitor biométrico 

digital ficara colado com adesivo plástico dupla face 3M® e o bafômetro ficara 

colocado através de um gancho que ficara colado com adesivo plástico dupla face 

3M® no painel de um automóvel, conforme figura 1. 

 

Figura 1 – Painel do veículo. 

Todo o processo de ignição do carro será visualizado no leitor de LCD do 

veiculo, os condutores do veiculo terão suas digitais cadastradas em um banco de 

dados que ira conter nome e endereço, e será desenvolvido um programa em 

linguagem C para que controle todas essas ações. 



 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Devido a problemas de incompatibilidade de programação ainda não existe 

resultados preliminares referente ao funcionamento e resultados obtidos do projeto. 

 

7.FONTES CONSULTADAS 

Lei seca, 2013. Disponivel em <http://www.urbes.com.br/lei-seca-2013>. Acesso em 

02 maio 2015; 

Ricardo Westin. Mais rígida, Lei seca enfrenta tradição brasileira de beber e 

dirigir. Senado noticias, 2015. Disponível em 

<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/02/05/mais-rigida-lei-seca-

enfrenta-tradicao-brasileira-de-beber-e-dirigir>. Acesso em 15 maio 2015; 

Moreira, Mariana S.; Solaliendres, Marcelina O. O PRINCÍPIO QUÍMICO DO 

BAFÔMETRO.Disponível em 

<http://periodicos.uems.br/novo/index.php/semex/article/viewFile/2666/1206/>.  

Acesso em 03 maio 2015; 

Manssour H., Isabel. Linguagem de programação C. Disponível em 

<https://www.inf.pucrs.br/manssour/LinguagemC/>. Acesso em 12 maio 2015; 

Deives, Bareta R.; Carlos, Costa A.; Robinson, da Cruz C. D.; Luciano, David. 

Dimensionamento de engates rápidos (Snap-Fits) em peças obtidas por 

prototipagem rápida. ABCM, 6º Congresso Brasileiro de Engenharia de 

Fabricação, 2011. Disponível em 

<http://alvarestech.com/temp/cobef2011/grima.ufsc.br/cobef2011/media/trabalhos/C

OF11-0073.pdf>. Acesso em 10 junho 2015; 

Jorge R., Martins. Ligação adesiva de polímeros particularmente difíceis de 

colar.Disponível em 

<http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/5853/1/DM_JorgeMartins_2013_MEM.pdf>. 

Acesso em 10 junho 2015; 

 

 

file:///C:\Users\Reitoria\Downloads\Lei%20seca,%202013.%20Disponivel%20em
http://www.urbes.com.br/lei-seca-2013
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/02/05/mais-rigida-lei-seca-enfrenta-tradicao-brasileira-de-beber-e-dirigir
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/02/05/mais-rigida-lei-seca-enfrenta-tradicao-brasileira-de-beber-e-dirigir
http://periodicos.uems.br/novo/index.php/semex/article/viewFile/2666/1206
https://www.inf.pucrs.br/manssour/LinguagemC/
http://alvarestech.com/temp/cobef2011/grima.ufsc.br/cobef2011/media/trabalhos/COF11-0073.pdf
http://alvarestech.com/temp/cobef2011/grima.ufsc.br/cobef2011/media/trabalhos/COF11-0073.pdf
http://alvarestech.com/temp/cobef2011/grima.ufsc.br/cobef2011/media/trabalhos/COF11-0073.pdf
http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/5853/1/DM_JorgeMartins_2013_MEM.pdf

