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RESUMO 

 

Este trabalho foi movido pela crescente utilização da internet e busca por automação no              

cotidiano das pessoas nos últimos anos, não somente pela praticidade ou status, mas sim pela               

busca de um meio de tentar ajudar a salvar vidas em um problema que gera milhares de                 

mortes durante o decorrer do ano. Neste documento é detalhada a criação de um dispositivo               

que irá ser instalado no carro e, antes da ignição, irá solicitar um teste para verificar a                 

presença do álcool no metabolismo da pessoa, que, se detectado, o dispositivo irá informar a               

quantia e grau que a pessoa se encontra e travar a ignição do veículo, somente o                

disponibilizando quando o efeito passar ou outra pessoa realizar o teste e dirigir. O sistema foi                

construído utilizando o Tinkercad, que possibilita a criação de todo um circuito utilizando a              

plataforma Arduino para realizar testes antes de se direcionar para uma placa. 

 

Palavras-chave: Arduino, Alcoolemia, Tinkercad. 

  

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work was driven by the increasing use of the internet and the search for automation in                 

people's daily lives in recent years, not only for practicality or status, but also for the search                 

for a way to try to help save lives in a problem that generates thousands of deaths during the                   

course of the year. In this document it is detailed to create a device that will be installed in the                    

car and before ignition it will request a test to check the presence of alcohol in the person's                  

metabolism, if detected, the device will inform the amount and degree that the person is and                

lock the vehicle ignition, only making it available when the effect passes or someone else               

performs the test and drives. The system was built using Tinkercad, which makes it possible               

to create an entire circuit using the Arduino platform to perform tests before going to a board. 

 

Keywords : Arduino, Alcoholemia, Tinkercad. 

  

 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A IoT(Internet of Things), também conhecida como internet das coisas, é uma nova             

visão para o meio que a internet é utilizada, na qual a internet não passa a ser embarcada                  

somente em computadores, mas também em objetos do nosso cotidiano. Não se trata             

exatamente de uma nova tecnologia, mas sim de um conceito, uma nova fronteira em que a                

internet está se aprofundando e isso é o resultado do grande avanço tecnológico que vem               

ocorrendo especialmente nos dispositivos e protocolos ligados a IoT. 

Para Magrani (2018, p. 16) “Nas últimas décadas, bilhões de pessoas se conectaram ao              

mundo digital. Dados recentes da União Internacional de Telecomunicações (UIT) mostram           

que 95% da população global já vivem em áreas cobertas com rede celular (2G ou mais) e                 

84% têm acesso à banda larga móvel. Soma-se a isso o rápido crescimento das redes 4G,                

tecnologia já acessível para 4 bilhões de pessoas.”  

Ainda de acordo com Magrani (2018, p. 17) “Segundo um estudo da Cisco, teremos              

algo em torno de 50 bilhões de dispositivos conectados no ano (não tão distante) de 2020.                

Eles estão em todos os lugares, inclusive em nosso corpo — os wearables são dispositivos               

conectados, como relógios, sapatos e outras peças de vestuário. Juntos, todos esses terminais             

irão coletar uma quantidade assombrosa de dados pessoais.” 

Diante deste cenário, é normal um grande número de pessoas em busca de desenvolver              

alguma ideia ou algum dispositivo que possa vir a facilitar ou mesmo salvar a vida de                

pessoas. Este trabalho orienta-se nesta área, mais especificamente na tentativa de reduzir o             

grande número de mortes devido à mistura do álcool e direção do veículo. 

Segundo o Relatório Estatístico da Seguradora Líder-Dpvat, de janeiro a março de 2020, o              

Brasil registrou 89.028 acidentes de trânsito, onde 9.298 (10,45%) são eventos com morte,             

59.726 (67,08%) com invalidez permanente e 20.004 (22,46%) que resultaram em despesas            

médicas.   

 



 
 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 
 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um dispositivo que consiga ser instalado             

no carro e, a partir de sensores, verifique se há uma alta concentração de bebidas alcoólicas no                 

ar que é exalado pela pessoa. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Apresentar os principais dispositivos e aplicações que serão utilizados durante todo o            

processo. 

● Identificar, analisar e classificar o grau de concentração alcoólica presente no           

metabolismo por meio de sensores. 

● Informar a pessoa que estiver na direção do seu grau de concentração alcoólico. 

● Travar o funcionamento do veículo se detectado um grau de concentração maior que o              

permitido pela lei. 

1.3 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), estima-se que 1,9 milhões             

de pessoas devem morrer no trânsito em 2020, assim passando para a quinta maior causa e                

podendo chegar a 2,4 milhões em 2030. Nesse mesmo período, entre 20 milhões e 50 milhões                

de pessoas sobreviverão aos acidentes com traumatismos e ferimentos. 

O Brasil aparece em quinto lugar entre os principais países recordistas em mortes no              

trânsito, sendo precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México,              

Indonésia, África do Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são responsáveis por 62% das               

mortes por acidente no trânsito. 

Segundo o Relatório Estatístico da Seguradora Líder-Dpvat, de janeiro a março de            

2020, o Brasil registrou 89.028 acidentes de trânsito, onde 9.298 (10,45%) são eventos com              

morte, 59.726 (67,08%) com invalidez permanente e 20.004 (22,46%) que resultaram em            

despesas médicas.  

A Lei Seca completou 12 anos em 2020, porém o álcool ainda é uma das principais                

causas de acidentes e mortes no trânsito. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do                

 



 
 

IBGE (2019), apesar das taxas de mortalidade registrarem uma queda, elas ainda permanecem             

muito superiores que as taxas europeias e a proporção de indivíduos que dirigem após beber é                

de 25%. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Atualmente existem fortes divergências em relação ao conceito de IoT, não havendo,            

portanto, um conceito único e que possa, de fato, ser considerado unânime. Segundo Magrani              

(2018), internet das coisas (internet of things, IoT) pode ser entendido como um ambiente de               

objetos físicos que estão interconectados com a internet por meio de sensores pequenos e              

embutidos, criando, assim, um ecossistema de computação onipresente, voltado para a           

facilitação do cotidiano das pessoas, introduzindo soluções funcionais nos processos do dia a             

dia. 

Segundo Cavalli (2016), IoT é um conjunto de tecnologias e protocolos associados            

que permitem que objetos se conectem a uma rede de comunicações e são identificados e               

controlados através desta conexão de rede. 

A IoT é um termo que promove o aumento da comunicação entre máquinas pela              

internet (uma máquina ligada a outra) assim gerando o desenvolvimento de diversos utensílios             

ligados à rede, como geladeiras, lâmpadas, dentre muitos outros, que além de exercer suas              

funcionalidades consideradas normais, poderiam fornecer mais uma gama de conectividade e           

de certo modo independência. 

Portanto, segundo Magrani (2018), a internet atualmente é muito mais que um meio de              

enviar e receber mensagens ou para que uma pessoa busque informações: o avanço desta              

tecnologia irá afetar profundamente todas as estruturas que envolvem o mundo e, certamente,             

uma grande massa de pessoas. 

Porém, a internet das coisas ainda não é vista da maneira que deveria, a IoT é muito                 

mais que uma geladeira que avisa que está faltando coisas, ela é a busca sempre progressiva                

pela automatização de setores inteiros da economia e da vida social, visando a comunicação              

M2M (machine-to-machine, uma máquina ligada a outra). 

Um requisito fundamental para o futuro da internet das coisas é que sua expansão não               

seja realizada de maneira que invada e prejudique a segurança e a privacidade das pessoas,               

sempre deve-se ter ética quando envolve estes assuntos. Segundo um estudo da Cisco, em              

2020, temos algo em torno de 50 bilhões de dispositivos conectados que estão em todos os                

lugares, como os wearables, que são peças de vestuário conectadas, como relógios, pulseiras,             

 



 
 

dentre muitos outros tipos. Junto a todos esses terminais e meios de coletar uma quantidade               

assombrosa de dados pessoais, é necessário saber trabalhar sempre assegurando a segurança            

do indivíduo. 

Para isto, algumas medidas vêm sendo criadas, como a LGPD (Lei Geral de Proteção              

de Dados) que é uma lei onde todas as empresas que utilizam dados pessoais do indivíduo                

devem garantir que o indivíduo está a par de tudo que está sendo feito com seus dados. Este                  

uso seria por meio de permissões para cada utilização ou a empresa precisaria pagar uma               

grande multa para cada ocorrência. Porém, mesmo com a lei, ainda é preciso ter muito               

cuidado, pois a IoT abrange diversos setores e muitos deles são delicados, como saúde e meio                

ambiente. 

Segundo Magrani (2018), pesquisas recentes sobre o tema demonstraram graves falhas           

de segurança em aparelhos ligados a IoT. A HP Security Research detectou que 70% dos               

dispositivos ligados tem alguma falha de segurança, assim estando propensos a ataques de             

hackers. Os principais problemas encontrados foram de privacidade, autorizações         

insuficientes, falta de criptografia nos transportes dos dados, dentre outros. 

Em 2018, alguns hackers encontraram uma falha na tecnologia Uconnect, que consiste            

em um sistema presente em carros da marca Fiat Chrysler. Os hackers conseguiram acessar o               

sistema operacional dos automóveis por meio de um chip central dos veículos, assim             

fornecendo acesso ao computador interno do carro, permitindo interferência até em suas            

partes mecânicas, como freio e aceleradores. 

De acordo com o teste de alguns analistas da Kaspersky Lab, outra área que também               

apresenta grave ameaça ao consumidor são as Smart TVs. Desde que foi descoberto que              

algumas smarts da Samsung capturavam as conversas pessoais dos usuários utilizando as            

funcionalidades de ativação por voz e ainda coletavam o histórico de programas assistidos,             

tudo isto sem a devida permissão do consumidor. 

 

3 TRABALHOS RELACIONADOS 
 

3.1 APPLICATION OF THE ALCOHOL SENSOR MQ-303A TO DETECT ALCOHOL LEVELS IN CAR DRIVERS. 

  

Esta pesquisa tem como intuito desenvolver uma aplicação que, a partir do sensor             

MQ-303ª, consiga detectar o estado de alcoolismo presente no indivíduo e, assim, mostrar em              

um display. 

 



 
 

Como resultado, tiveram uma aplicação que, a partir de sensores, consegue pegar os             

dados relacionados ao álcool e temperatura da pessoa. Estes dados são dispostos na interface              

do software. 

 

3.2 DRUNKEN DRIVING DETECTION AND PREVENTION MODELS USING THE INTERNET OF THINGS. 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar os presentes e futuros modelos utilizando            

IoT disponíveis para detectar que a pessoa está dirigindo em um estado alcoolizado. Foram              

analisados 4 modelos e consideradas suas vantagens, desvantagens e aspectos como: valores            

dos sensores, ação diante pessoa alcoolizada, quantidade que consegue analisar, se é possível             

ter um valor oposto, acessibilidade e escalabilidade para a utilização no dia a dia,              

interferências externas, interferência para a pessoa, etc. 

 

3.3A NOVEL APPROACH FOR ACCIDENT PREVENTION USING IOT. 
 

Este artigo tem como objetivo propor uma ideia de dispositivo que tem como função              

auxiliar a pessoa mediante a dois problemas: dormir no volante ou dirigir em estado              

alcoolizado. A primeira parte do dispositivo seria um óculos que contém um sensor dos olhos,               

ao detectar que a pessoa se encontra com os olhos fechados por 2 ou mais segundos o                 

dispositivo começará a emitir um alerta com o intuito de acordar a pessoa. Este alerta pode                

estar conectado com o som do veículo, porém não seria muito adequado devido ao tamanho               

do som que poderia reproduzir, já que acordaria a pessoa com um susto, causando algum               

acidente devido a isto. A segunda parte seria um sensor instalado no veículo que consegue               

identificar se a pessoa se encontra alcoolizada. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo, serão abordados alguns conceitos e definições relevantes para todo o            

entendimento do dispositivo proposto. Primeiramente, serão apresentados os hardwares         

utilizados e depois os softwares que foram utilizados para as configurações do hardware. 

 

4.1 SENSORES 

 

 



 
 

Sensores são dispositivos que mudam de estado conforme ocorre uma interação sobre            

eles, principalmente do ambiente que se encontram. Podem ser compostos por diversos            

componentes eletrônicos ou por apenas um e pode interagir com diversos tipos de dados,              

como temperatura, movimento, pressão, som e o próprio grau de alcoolemia presente no             

metabolismo da pessoa. Estes dados são convertidos em sinais eletrônicos analógicos ou            

digitais que podem ser lidos e interpretados por outros componentes. 

Aqueles com sinal digital, geralmente digital binário, assumem apenas dois valores           

que são bem definidos, como: alto/baixo, presença/inatividade e assim por diante. Os que             

possuem saídas analógicas tem seu valor oscilando conforme os dados de entrada, como por              

exemplo, o principal sensor que será utilizado neste projeto: o sensor de gás e álcool MQ-3. 

 

4.1.1 Sensor de Gás e Álcool MQ-3 
  Figura 1: Sensor de Gás/Álcool MQ-3 

 
Fonte: Just Total Tech (2020)1 
 

O Sensor de Gás MQ-3 Álcool é um dispositivo de segurança que é utilizado no               

desenvolvimento de projetos para realizar testes de alcoolemia no hálito do usuário, isso             

desde que trabalhe em conjunto com as variadas plataformas de prototipagem, como            

Raspberry PI, Arduino, dentre tantas outras. 

O sensor tem a capacidade de detectar a presença ou mesmo a concentração do álcool               

e assim enviar sinais para a plataforma que, se programado, poderá realizar inúmeras tarefas              

com aqueles dados recebidos.  

A aplicação do sensor dá-se no desenvolvimento de pequenos bafômetros onde a partir             

do sopro é possível verificar a concentração de álcool e assim autorizar ou não um motorista a                 

dar partida em um carro conforme o resultado que for obtido. 

1 Disponível em: <https://justtotaltech.com/iot-sensors/>. Acesso em 07 dez. 2020. 

 

https://justtotaltech.com/iot-sensors/


 
 

No projeto ele será utilizado para verificar e constatar a presença de álcool no              

metabolismo da pessoa. Caso encontrado, o dispositivo irá encaminhar essa informação junto            

da quantia encontrada que além de informar no display LCD irá travar o funcionamento do               

veículo. 

 

4.2 EXTENSÕES ARDUINO 

Extensões Arduino são componentes/módulos que são instalados na placa e utilizados           

para realizar determinadas ações de acordo com os dados obtidos nos sensores ou com a               

configuração que foi feita por meio do código. Estas ações podem ser coisas simples, como               

ligar e desligar um led ou coisas mais complexas, como controlar um carrinho, tocar uma               

música, dentre muitas outras. 

 

4.2.1 Display LCD Arduino 
 

Figura 2: Display LCD Arduino 

 
Fonte: Filipeflop (2011)2. 

Os Displays LCD permitem uma interface visual entre homem e máquina para quem             

deseja desenvolver uma aplicação utilizando microcontroladores. No Display, é possível          

enviar textos, números, símbolos ou mesmo imagens para representar alguma ação           

programada no ambiente de desenvolvimento. Além disso, não é necessária muita energia            

para funcionar, as pilhas que ele contém internamente podem durar meses ou mesmo anos. 

2 Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/controlando-um-lcd-16x2-com-arduino/> Acesso em 07 dez. 
2020. 

 

https://www.filipeflop.com/blog/controlando-um-lcd-16x2-com-arduino/


 
 

No projeto, o display será utilizado para mostrar a quantidade de álcool encontrada no              

metabolismo da pessoa, além de orientar as próximas ações que devem ser tomadas pelo              

usuário. 

 

4.2.2 Protoboard 

 

Figura 3: Protoboard branca 400 furos 

 
Fonte: Pinheiro e Hall (2018)3  

Conhecida como matriz de contatos ou até mesmo como placa de prototipagem, a             

protoboard é uma placa que possui furos e conexões para que o usuário possa montar seus                

circuitos e, assim, consiga executar testes com componentes. Sua maior vantagem é o fato que               

ela dispensa a necessidade de solda, sendo preciso somente encaixar ou tirar as conexões,              

garantindo uma maior agilidade e segurança para o processo. 

A Protoboard é composta por faixas de barramentos e faixas de terminais. As faixas de               

terminais são dois conjuntos de faixas verticais que são separados por uma parte central              

vazada. Cada uma destas colunas apresenta cinco pontos que são conectados por um condutor              

metálico, que podemos ter acesso por meio dos furos da estrutura. As faixas de barramentos               

são os conjuntos de duas faixas das laterais, extremidades da protoboard, utilizados            

geralmente na distribuição de sinais de alimentação dos circuitos. Neste projeto, ela será             

utilizada para auxiliar a realização das conexões de todos os componentes com a placa              

Arduino. 

 

3 Disponível em: <http://www.jornacitec.fatecbt.edu.br/index.php/VIIJTC/VIIJTC/paper/viewFile/1622/2133>. 
Acesso em 07 dez. 2020. 

 

http://www.jornacitec.fatecbt.edu.br/index.php/VIIJTC/VIIJTC/paper/viewFile/1622/2133


 
 

4.2.3 LED 
Figura 4: LED Vermelha 

 
Fonte: Project Hub (2018)4. 

 

LED é um componente eletrônico de baixo consumo de energia elétrica capaz de             

produzir energia luminosa. No ambiente do Arduino, é comumente utilizada nos circuitos            

devido seu fácil acesso, fácil gestão e possibilidade de ser utilizada em quase todos os casos. 

Neste projeto, duas LED's irão representar o estado do carro. A LED vermelha ficará acessa               

quando o carro se encontrar desligado, enquanto que a LED verde irá acender após a ignição                

do veículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Disponível em: <https://create.arduino.cc/projecthub/rowan07/make-a-simple-led-circuit-ce8308>. Acesso em 
07 dez. 2020. 

 

https://create.arduino.cc/projecthub/rowan07/make-a-simple-led-circuit-ce8308


 
 

4.2.4 Resistores 
Figura 5: Resistores 

 

Fonte: Brasil Escola, [s.d]5. 

 

Resistores são dispositivos utilizados para controlar a passagem de corrente elétrica           

em circuitos elétricos por meio do efeito Joule, que converte energia elétrica em energia              

térmica. A maior parte dos resistores são feitos de materiais de alta resistência. 

Para representar de maneira visual a resistência do resistor, é feito um uso padronizado              

de um código de cores, onde as duas primeiras faixas indicam os dois dígitos iniciais da                

resistência, enquanto que a terceira faixa indica o múltiplo que devemos multiplicar pelos dois              

primeiros dígitos. A última faixa indica a pureza ou o grau de tolerância em porcentagem que                

a medida de resistência pode divergir do valor teórico designado para aquele resistor. 

Neste projeto serão utilizados para realizar um controle da intensidade da corrente            

elétrica que será passada para os componentes. 

 

 

 

5 Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/resistores.htm>. Acesso em 07 de dezembro de 2020. 

 



 
 

4.2.5 Potenciômetro 
Figura 6: Potenciômetro 

 
Fonte: MasterWalker Eletronic Shop (2017)6. 

 

O potenciômetro é um componente eletrônico que tem como função variar, controlar a 

resistência elétrica. Assim como o resistor, o potenciômetro impõe resistência elétrica em um 

circuito. Contudo, essa resistência pode ser controlada de forma manual. A resistência do 

potenciómetro também é medida em ohms.  

Neste projeto, será utilizado um potenciômetro de 250 kohms que terá a função de 

controlar o brilho do display LCD. 

 

4.3 SOFTWARE 

 

De acordo com Bigogno (2020), software é uma coleção de dados ou instruções que              

informam como um mecanismo deve trabalhar. É todo programa executado no computador,            

celular ou outro dispositivo eletrônico. Podem ser classificados em dois tipos, softwares de             

sistema e softwares aplicativo. Software de sistema são aqueles responsáveis por gerenciar o             

comportamento do hardware, como por exemplo os sistemas operacionais, drivers e engines            

de jogos. Softwares aplicativo são aqueles que permitem ao usuário realizar suas ações, são os               

programas que a pessoa utiliza no dia a dia. 

 

6 Disponível em: <https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/arduino-utilizando-o-potenciometro-linear/> . 
Acesso em 07 dez. 2020. 

 



 
 

4.3.1 Arduino 

 

De acordo com Magrani (2018), Arduino é uma plataforma de computação totalmente            

open-source que se resume a uma simples placa com entradas e saídas tanto digitais como               

analógicas. Possui um ambiente próprio de desenvolvimento que pode ser utilizado para            

desenvolver objetos interativos autônomos ou pode ser conectado a um software no            

computador. O ambiente de desenvolvimento pode ser obtido gratuitamente e está disponível            

para MAC OS X, Linux e Windows. 

 

4.3.1.1 Placa Arduino UNO/MEGA 
Figura 7: Placa Arduino Uno R3 

 
Fonte: Embarcados (2013)7. 

Arduino Uno R3 é uma placa com microcontrolador Atmega328 e possui 14 

entradas/saídas digitais, 6 entradas analógicas, conexão USB, um cristal oscilador de 16MHz 

para realizar a sincronização de tempo (clock), uma entrada para alimentação da placa (fonte), 

além de um botão de reset. A placa pode ser ligada diretamente a um computador a partir do 

cabo USB para realizar a alimentação ou utilizando baterias. 

 

 

7 Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/arduino-uno/>. Acesso em 07 dez. 2020. 

 

https://www.embarcados.com.br/arduino-uno/


 
 

4.3.1.2Tinkercad 
Figura 8: Exemplo de Projeto utilizando Arduino no Tinkercad 

 
Fonte: O autor (2020). 

O AutoDesk Tinkercad é uma coleção gratuita e online de softwares com o intuito de               

auxiliar a pessoa a criar design de modelos 3D e também de simulação de circuitos elétricos                

analógicos e digitais, desenvolvido pela Autodesk. 

A ferramenta conta com uma vasta gama de componentes, como resistores,           

capacitores, botões, indutores, além de inúmeros sensores, permitindo que o usuário se sinta             

bastante livre para criar projetos e testar o funcionamento antes de direcionar para um              

Arduino em si. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 
 

O modelo proposto foi concebido no Tinkercad e gira em torno do sensor de gás e                

álcool MQ-3. Ao iniciar o programa, o usuário irá se deparar com uma instrução              

possibilitando a realização do teste, para simular o teste o sensor do próprio site fornece algo                

como uma nuvem tóxica que de acordo com a proximidade consegue mapear o grau de risco                

ou a presença dele. Para um melhor funcionamento dos testes, os valores precisaram ser              

ajustados de acordo com uma escala menor onde foram divididos em 3 grupos: Seguro,              

Infração e Crime. 

 

valorAlcoolemia = map(valorAlcoolemia, 300, 750, 0, 100); // Mapeamento do Sensor 

 

 



 
 

 

OBS: Considere > (maior que),  < (menor que) e >= (maior ou igual). 
 

Após mapear e encontrar o valor, o dispositivo fornece, na tela do display LCD, o               

grupo que ele se encontra, além da possibilidade de continuar com a ignição do veículo.               

Posteriormente, se permitido, a tela do display irá fornecer a instrução de que é possível               

realizar a ignição, ou seja, o motorista se encontra em um grau seguro e pode dirigir o veículo,                  

assim o dispositivo libera o processo de ignição. 

Todo o código desenvolvido pode ser encontrado no apêndice, ele conta com            

anotações para facilitar o entendimento do que está ocorrendo em cada parte. O esquema final               

do projeto pode ser encontrado logo na figura abaixo 

. 
Figura 9: Esquema Final do Projeto no Tinkercad 

 
Fonte: O autor (2020). 

 

 

Grupos Valor Encontrado 

Seguro < 30 

Infração >= 30 e < 80 

Crime >= 80 



 
 

6 METODOLOGIA 

 

Este projeto está sendo desenvolvido para que se possa construir um dispositivo que             

consiga ser instalado no carro e, a partir de sensores e displays ligados a uma placa Arduino,                 

verifique-se se há uma alta concentração de álcool no ar que é exalado pela pessoa. No início                 

deste projeto, serão feitas pesquisas em livros de IoT sobre todos os principais aspectos, além               

de todos os componentes que serão utilizados. Foi efetuado um levantamento dos atuais             

componentes disponíveis, suas possíveis vantagens e desvantagens. Dentre estes         

componentes, será utilizado o sensor de gás MQ-3, a placa Arduino Uno R3, Display LCD               

Arduino, dentre outros. 

Além disso, será utilizado o Tinkercad Arduino Simulator para realizar testes e montar             

o circuito e código. Nele é possível utilizar componentes visuais para representar os sensores              

e módulos e programar utilizando código ou programação orientada a blocos para a             

configuração dos módulos.  

Foi definida a utilização de revisão bibliográfica e artigo exploratório para se            

aprofundar mais sobre o assunto e realizar a execução do projeto. 

 

7 CONCLUSÕES 
 

A automação e a criação de novos dispositivos se encontram em grande crescimento             

no Brasil e no mundo, porém, paralelamente, o número de vítimas no trânsito, principalmente              

devido a junção de direção e bebidas alcoólicas aumenta a cada ano, por isto tem-se a                

necessidade do surgimento de novas ideias para combater estes números. O desenvolvimento            

do presente dispositivo possibilitou verificar que é possível diminuir esses casos, utilizando            

simples e práticas ideias no cotidiano.  

Estas ideias criadas a partir de uma plataforma como o Arduino e seus componentes,              

que podem melhorar muito a qualidade de vida em qualquer cenário. Além disso, tutoriais e               

manuais do mesmo se encontram em várias línguas e por toda a internet podendo, assim, ser                

utilizado em diversos projetos. 

 

8 PROJETOS FUTUROS 

 

Tendo em vista uma maior eficiência do protótipo e do modelo proposto algumas             

modificações poderiam ser feitas para um aperfeiçoamento deste projeto. 

 



 
 

 

● Realizar testes com prototipação e um modelo para simular um carro utilizando            

Arduino. 

● Testar o uso com diferentes sensores de álcool. 

● Montar uma rede de comunicação entre aqueles veículos com o dispositivo para            

informar possíveis problemas de dirigibilidade ou álcool. 

● Procurar produtos similares com um custo benefício maior. 

● Instalar novos sensores para controlar o modo que o usuário está dirigindo, por             

exemplo o sensor ultrassônico para detectar uma direção irregular, como em           

zigue-zague. 

● Montar um protótipo pequeno que consiga ser encaixado sem dificuldades no veículo. 
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APÊNDICE 

 

CÓDIGO DO MODELO PROPOSTO 
 

#include <LiquidCrystal.h> // Importando Biblioteca para utilizar       

Display LCD 

 

LiquidCrystal lcd(2,4,9,10,11,12); // Configurando LCD de acordo com os         

pinos utilizados 

 

// Declaração das variáveis referentes aos pinos 

int const PINO_SGAS = A1; 

int LED_VERDE = 6; 

int LED_VERMELHO = 7; 

int BOTAO = 8; 

 

// Declaração de variáveis auxiliares 

int auxVerm = 1; 

int IGNICAO = false; 

int estadoBotao = 0; 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); // Inicializando o Serial Monitor 

  // Definindo Pinos como de entrada ou saída 

  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT); 

  pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT); 

  pinMode(BOTAO, INPUT_PULLUP); 

  // Definições do LCD 

 



 
 

  lcd.begin(16,2, LCD_5x10DOTS); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.clear();  

  // Definindo o primeiro valor presente nas variáveis auxiliares 

  IGNICAO = false; 

  auxVerm = 1; 

  estadoBotao = HIGH; 

  

} 

 

void loop(){ 

  // Definindo o valor inicial das LED's ao iniciar o processo 

  digitalWrite(LED_VERMELHO,HIGH); 

  digitalWrite(LED_VERDE,LOW); 

  // Se o carro estiver desligado 

  if(!IGNICAO) { 

    // Limpar LCD e escrever primeira frase 

    lcd.clear();  

    lcd.print("Faca o Teste");  

int valorAlcoolemia = analogRead(PINO_SGAS); // Realizar a leitura         

do sensor de gas e alcool 

valorAlcoolemia = map(valorAlcoolemia, 300, 750, 0, 100); //         

Mapear a leitura do se 

    delay(5000); 

    // Se o valor encontrado for menor que 30 então 

    if(valorAlcoolemia < 30){  

      lcd.clear();  

      lcd.print("Estado: Seguro"); 

 



 
 

      lcd.setCursor(0,1); // Move o cursor para a segunda linha do LCD 

      lcd.print("Ignicao Liberada"); 

      IGNICAO = true; // Permite a Ignicao 

      delay(5000); 

      lcd.clear();  

    // Se for maior que 30, mas menor que 80 então 

    } else if (valorAlcoolemia < 80){ 

        lcd.clear();  

        lcd.print("Estado: Infracao"); 

        lcd.setCursor(0,1); 

        lcd.print("Ignicao Bloq."); 

        IGNICAO = false; // Bloqueia Ignicao 

        delay(5000); 

        lcd.clear(); 

      // Se maior ou igual 80 

      } else if(valorAlcoolemia >=80){ 

          lcd.clear(); 

          lcd.print("Estado: Crime"); 

          lcd.setCursor(0,1); 

          lcd.print("Ignicao Bloq."); 

          IGNICAO = false; 

          delay(5000); 

          lcd.clear();  

        } 

  lcd.clear();  

  lcd.print("Realizar Ignicao"); 

  // Se for possivel realizar a Ignicao 

 



 
 

  while(IGNICAO){ 

estadoBotao = digitalRead(BOTAO); // Le o estado do Botão, onde           

LOW: Pressionado e HIGH: Não Pressionado 

// Se o botão estiver apertado e auxVerm == 1, ou seja carro              

desligado 

    if (estadoBotao == LOW && auxVerm == 1) {  

      lcd.clear();  

      lcd.print("Carro Ligado"); 

      auxVerm = 0; 

      digitalWrite(LED_VERMELHO,LOW); 

      digitalWrite(LED_VERDE,HIGH); 

      delay(5000); 

    }else if (estadoBotao == LOW && auxVerm == 0) {  

        lcd.clear();  

        lcd.print("Carro Desligado"); 

        auxVerm = 1; 

        digitalWrite(LED_VERMELHO,HIGH); 

        digitalWrite(LED_VERDE,LOW);  

        IGNICAO = false;  

        delay(5000); 

      } 

    } 

  } 

} 

 

 

 

 


