
Embarcados NXP – Contest 

Projeto SAFEGAS – Monitorando a sua tranquilidade 

Principais Desafios Técnicos 

 Desde a concepção da idéia até a elaboração do protótipo, nos deparamos com alguns 

detalhes desafiadores que nos fez repensar o produto a procura de uma solução.  

 Na procura do produto mínimo viável e no menor tempo de desnvolvimento, para se 

validar a solução, alguns desafios foram resolvidos, outros foram considerados exceção e 

deixados para se encontrar uma solução em uma etapa de desenvolvimento seguinte, 

restringindo um pouco a utilização do protótipo. 

1- Desafios de Hardware 

Sensores 

 Sensor de Chama: De todos os tipos de sensores para a detecção de chama, 

optamos pelo uso do sensor de IR, o que mostrou ser adequado na detecção da 

chama. 

 Sensor de Vazamento de Gás: Aqui nos deparamos com uma característica de 

densidade de diferentes gases usados em fogões residenciais sobre a qual não 

tínhamos ciência.  

 O GLP, gás liquefeito de petróleo, tem uma densidade maior do que a do ar e 

portanto, quando vaza, “vai para baixo”, já o gás natural, tem o comportamento 

inverso, pois sua densidade é menor do que a do ar, indo “para cima” no caso de 

vazamento.  

 Devido a estas características, restringimos o protótipo para gás GLP, e 

posicionamos o sensor de vazamento de gás na mesa do fogão. 

 Sensor de Presença de Panela: Quando pensamos na detecção da presença de 

panela, não imaginávamos a quantidade e variedade de  tipos (caçarola, frigideira, 

caldeirão, etc.), tamanhos (alturas e diâmetros), acabamento (cores, brilhos, etc.) e 

materiais (alumínio, ferro, barro, etc.) existentes.  

 Na busca do Produto Mínimo Viável, restringimos a uma panela tipo caldeirão 

de alumínio, pois estamos usando um sensor de IR por reflexão. Uma alternativa para 

a detecção da presença de panela é o uso de sensores ultrasonicos RX e TX 

posicionados na mesa do fogão (detecção do fundo da panela) pois não sofrem 

influência do IR emitido pela chama. 

 Sensor de Temperatura da Panela: Como não podemos encostar o sensor na 

panela, optamos por usar um sensor medidor de temperatura por IR, escolhemos o 

ZTP 135 da Amphenol.  

 Também, na procura do produto mínimo viável, consideramos que a 

temperatura máxima da panela durante a cocção dos alimentos seria de 100ºC 

limitada pela temperatura de fervura da água.  

 Um estudo sobre as temperaturas de cocção e fritura de diferentes alimentos 

deve ser objeto da sequência do desenvolvimento. 



 Sensor de Fumaça: Podemos detectar a fumaça através da interferência na 

transmissão IR entre um transmissor e receptor dentro de uma câmara ou 

diretamente por meio de um sensor de fumaça.  

 Optamos pelo uso do sensor smoke detector MQ-2 por não envolver o 

desenvolvimento de uma câmara especifica. 

 Esse sensor foi instalado nas proximidades da coifa de exaustão.  

 Como esse sensor é específico para gases, não deve haver falsos alarmes no 

caso de frituras ou vapores.  

 Um estudo sobre o comportamento do sensor com diferentes tipos de fumaça 

também deve ser feito na continuidade do projeto. 

Acionamentos 

 Eletroválvula do gás: O principal desafio da eletroválvula do gás é o fator 

custo, escolhemos uma eletroválvula utilizada no setor automobilístico que equipa 

empilhadeiras, normalmente fechada e acionada com 12V. 

 Durante o desenvolvimento notamos que no caso da falta de luz, não se 

cozinha (não temos eletricidade para a abertura da eletroválvula), portanto, devemos 

incluir uma válvula de bypass em paralelo com a eletroválvula, para o caso de falta de 

luz e prever o seu monitoramento pelo firmware no caso de abertura permanente 

(deliberada ou por esquecimento do cozinheiro). 

 

2- Desafios do Firmware 

 O desafio inicial do projeto foi conhecer a arquitetura ARM do LPC4337, depois 

a programação e o uso da plataforma LPCXpresso 4337 com o LPC general Purpose 

shield. 

 Tivemos dificuldades em entender a documentação da NXP, encontrando 

algumas incongruências e informações desencontradas. 

 

3- Desafios do Software 

 Tivemos dificuldade no uso dos programas WordPress e o Github. Pelo pouco 

que aprendemos, são programas muito bons, porém não pudemos explorar as suas 

potencialidades. 

 

4- Desafios da Mecânica 

 Entendemos que esse produto deve ser facilmente adaptado aos fogões atuais 

e portanto, não podemos furar as chapas da mesa esmaltadas ou de aço inox 

existentes.  

 Os sensores do produto devem ser facilmente “encaixados” (instalados) nos 

fogões. 

 Além disso, devem ser protegidos das altas temperaturas existentes devido a 

chama e isolados contra derramamento ou vazamento de líquidos. 

 Devem também ser resistentes às cozinheiras e seus produtos de limpeza 

(palhas de aço, desengordurantes, etc.). 

 Esses desafios ficam para depois de aprovado o produto mínimo viável e deve 

contar com a ajuda de um designer de produtos. 



 O protótipo foi desenvolvido considerando-se apenas um bico de gás, porém a 

idéia é derivável para mais bicos. 

 

5- Desafios do Mobile 

 Como existem diferentes sistemas operacionais para smartphones, 

escolhemos a plataforma Android para este primeiro protótipo.  

 O desenvolvimento para iOS e outros fica para a próxima etapa do projeto. 

 

6- Desafios de Custos 

 Por ser um projeto de utilização popular, sempre estivemos com uma 

perspectiva de custo baixo.  

 Apesar de ter um custo inicial alto para poucas unidades, é um produto de alta 

escalabilidade tendo como possibilidade a instalação nos fogões de 42 milhões de 

residências no território nacional, número de fogões a gás instalados, sem contar com 

as peças de reposição.  

 Com essa grande quantidade de produção, consegue-se abaixar 

significativamente os custos do produto.  

 Lembramos que, por se tratar de um item de segurança, podemos ter 

incentivos de seguradoras na redução do numero de sinistros e do poder publico 

evitando-se custos com o corpo de bombeiros no combate a incêndios e social no 

tratamento de pessoas queimadas, além de outros custos não mensuráveis. 

 A eletroválvula é um dos itens de maior custo, apesar de procurarmos uma 

utilizada no setor automobilístico equipando empilhadeiras, aquecedores residenciais 

a gás, etc.. Em um projeto de segurança para um fogão de custo aproximado de 

R$700, não se comporta o custo apenas de uma eletroválvula de R$120. 

 Os sensores também contribuem com o aumento do custo total, apesar da 

escolha de sensores de baixa precisão, talvez exista uma tecnologia de detecção mais 

barata e com precisão suficiente para esta finalidade. Essa procura fica para outra 

etapa do projeto. 

 

 


