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Justificativa
A falta dos devidos cuidados durante
o uso do GLP podem ocasionar em
riscos à saúde como intoxicação,
queimaduras e até mesmo levar a
morte. Existe também o ponto do
botijão ser opaco, sendo assim,
impossível visualizar seu interior
para saber quanto resta de gás. Com
o intuito de trazer maior segurança,
uma ferramneta tem sido
desenvolvida a partir das novas
tecnologias oferecidas. Isso para
atender os usários desse meio de
preparação de alimento tão usado
em território nacional.

Materiais e Métodos
Por metodologia de engenharia
será oferecido um aplicativo
para dispositivo móvel
associado a um hardware
Arduino para as verificações e
medições externas.
Através do aplicativo para
celular, o usuário pode utilizar
de funcionalidades que
contribuem para a utilização
do gás GLP. Também uma
inteligência artificial capaz de
reconhecer comandos de voz e
executar ações, vai agilizar o
processo de verificação de
vazamento e medição da
quantidade de gás.
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Objetivos
O objetivo principal deste trabalho é desenvolver
um hardware monitorado via software capaz de
controlar e tomar decisões desde o botijão de gás
até um fogão dentro de uma residência.

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS
Trazer para os usuários maior segurança e conforto no
uso do fogão doméstico;
Evitar vazamentos de gás e consequentemente eventuais
incêndios;
Facilitar a informação da troca do botijão de gás;
Maior precisão no tempo de cozimento de alimentos;
Fornecer opções de fornecedores para reabastecimento
baseado na localização do usuário;
Criar uma inteligência artificial que através do
reconhecimento de voz irá realizar comandos.

Tecnologias Utilizadas

Introdução
Neste projeto serão apresentadas
algumas soluções de economia,
segurança e controle, propostas que vão
ajudar a ter uma maior atenção e
vigilância com referência ao vazamento
do gás. Busca-se criar um hardware
monitorado via software capaz de
controlar e tomar decisões desde o
botijão de gás até um fogão dentro de
uma residência. Ao terminar essas
funcionalidades básicas, também
pretende-se criar um alerta para que caso
a comida esteja queimando, seja emitido
um alarme de aviso.

Telas do Aplicativo

Arduino e Componentes
Arduino Uno
Célula de carga
Placa HX711
Sensor MQ-5
Leds
Potenciômetro
Inteligência Artificial em Python
integrada ao Arduino

Inteligência Artificial
Foi desenvolvida uma I.A em
Python capaz de acender as bocas do fogão
e do forno, verificar vazamentos como
também, a quantidade de gás GLP restante,
tudo isso por meio de comandos de voz.
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