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Introdução
O bafômetro é um aparelho que permite determinar a concentração de bebida alcoólica analisando o ar exalado dos pulmões de uma pessoa. É também conhecido pela
denominação técnica “etilômetro”, devido às reações que envolvem o álcool etílico
presente na baforada do suspeito e um reagente. Todos os tipos de bafômetros são
baseados em reações químicas e os reagentes mais comuns são dicromato de potássio
e célula de combustível. A diferença entre estes dois reagentes é que o dicromato muda
de cor na presença do álcool enquanto a célula gera uma corrente elétrica. O mais usado
pelos policiais no Brasil é o de célula de combustível. O médico, Doutor Robert Borkenstein,
do Departamento de Polícia de Indiana (Estados Unidos) desenvolveu um aparelho que
seria capaz de identificar a concentração de álcool no sangue por meio da análise do ar
presente nos pulmões.
Resultados
Bafômetro ou etilômetro é um aparelho que permite determinar a concentração de
bebida alcoólica em uma pessoa, analisando o ar exalado dos pulmões. Em vez de
sistemas eletrônicos, os bafômetros do doutor Robert Borkenstein realizavam misturas
químicas com várias soluções, sendo que a concentração alcoólica era revelada pela
análise da cor do líquido gerado na reação – e não mostrada em um visor eletrônico,
como acontece atualmente. A seguir uma tabela com os valores permitidos que separam os limites de tolerância e infração.
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Forma de comprovação

Tolerância Infração

Infração + Crime

Exame de sangue

Até 2,0 dg/l

2,01 a 5,99 dg/l
6 dg/l em diante

Teste de ar
(valor medido)

Até 0,13 mg/l

0,14 a 0,33 mg/l
0,34 mg/l em diante

Professor FANAP – Faculdade Nossa Senhora Aparecida.
http://lattes.cnpq.br/6984620495 051513
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Metodologia
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo para um bafômetro
construído utilizando um Arduino Leonard; Sensor de Álcool MQ3, Protoboard, Resistor
10k (ohms) , jumpers e Display LCD. Sensor de gás MQ-3 é um módulo capaz de detectar valores de álcool e etanol, um dos sensores muitos usados em equipamentos de
bafômetros. O funcionamento é simples, quando a concentração de álcool fica acima
do nível ajustado pelo potenciômetro, uma corrente de informações e enviada para
o Arduino, o qual recebe os valores transformando em linguagem de máquina, onde
é convertido em linguagem de programação de alto nível, permitindo ser controlada
pelo programador, disponibilizando o retorno de informações programadas para a saída do dispositivo ainda em uma linguagem de alto nível, sendo assim traduzida em
linguagem de máquina. Diante disso, passando informações para o Display e assim
por diante para o usuário. Por ser um equipamento metrológico, o etilômetro ainda
está sujeito a alterações; apesar de passar por inspeção anual, são admitidos erros
máximos em sua medição, os quais devem ser descontados, para consideração do
valor real, o que é determinado pela Portaria INMETRO nº 006/02.

Fonte: www.filipeflop.com.br e Autor do projeto.

Conclusão
O protótipo desenvolvido apresenta-se como uma ferramenta de ensino/aprendizagem que possibilitará ao aluno o contato com a tecnologia utilizada para detecção
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de motoristas embriagados, fato que causa muitos acidentes e um grande prejuízo a
sociedade brasileira. Este protótipo permite que o aluno tenha contato com conceitos
de medidas e também seja possível vislumbrar as taxas expelidas pelos pulmões de
várias bebidas etílicas, corroborando para uma melhor conscientização de futuros
motoristas.
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