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Objetivo

• No âmbito do projeto “Detetives do clima” da

ESERO Portugal, desenvolvemos um protótipo

em 3D, cuja finalidade é desenvolver uma

resposta rápida aos incêncios.

• Este projeto relaciona-se com os incêndios

florestais e a libertação de gases poluentes,

que são um problema cada vez mais

frequente.



Incêndios florestais

• É um fogo que se propaga sem controlo num

terreno florestal ou silvestre, afetando

combustíveis vegetais, flora e fauna.

• Distingue-se de outros tipos de incêndio pela

sua ampla extensão, velocidade com a qual se

propaga , potencial para mudar de direção

inesperadamente e a sua capacidade para

superar obstáculos (estradas, rios,…)



Causas dos incêndios florestais
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Fonte: http://vozdocampo.pt/2017/11/13/as-causas-dos-incendios/

http://vozdocampo.pt/2017/11/13/as-causas-dos-incendios/


Causas negligenciais/acidentais(8%)

As ocorrências de incêndio florestal
devido a atos humanos negligentes ou
acidentais devido ao uso do fogo nas
diversas atividades humanas, como a
pastorícia ou agricultura.



Incendiarismo (4%)

• O fogo posto constitui ainda a causa de grande número de

incêndios. Algumas das causas para o fogo posto são:

1. Interesses económico;

2. Puro divertimento.

• Estes indivíduos pegam fogo as matas ou florestas só para verem

os bombeiros e meios aéreos de combate às chamas atuarem e

muitas vezes participar no combate.

Fonte: https://centrotv.pt/detido-suspeito-de-

fogo-posto-9/

https://centrotv.pt/detido-suspeito-de-fogo-posto-9/


Causas naturais/físicas (0,4%)

As causas naturais são aquelas provocadas 

exclusivamente por faíscas e relâmpagos que 

acompanham trovoadas secas.

Fonte: 

https://www.publico.pt/201

9/03/06/ciencia/noticia/rel

ampagos-california-1864332

https://www.publico.pt/2019/03/06/ciencia/noticia/relampagos-california-1864332


Não determinadas ou nulas (88%)

Na maior parte dos incêndios florestais que

ocorrem anualmente em Portugal, acabam por

não ter causa determinada ou são classificados

como ocorrências nulas. Isto deve-se sobretudo

à dificuldade de constituição de prova.

https://app.emaze.com/@AOOTQWQWI#1

Fonte:

https://app.emaze.com/@AOOTQWQWI#1


Consequências dos incêndios

• Desaparecimento ou graves danos na cobertura

vegetal;

• Exposição dos solos á erosão, sobretudo

hídrica;

• Alterações nas espécies florestais;

https://www.em.com.br/app/n

oticia/tecnologia/2015/03/02/i

nterna_tecnologia,623045/o-

fantasma-da-

desertificacao.shtml

Fonte:

https://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/03/02/interna_tecnologia,623045/o-fantasma-da-desertificacao.shtml


Consequências dos incêndios

• Redução na biodiversidade animal e vegetal;

• Destruição de extensas áreas florestais pode ter
efeitos negativos na economia local;

• Formação de nuvens de fumo e cinzas, que
poluem o ar e prejudicam a saúde, contribuindo
também para o aumento do efeito de estufa.

https://sites.google.com/site/in

cendiosflor/danos

Fonte:

https://sites.google.com/site/incendiosflor/danos


Fase I- Exploração das imagens de 
satélite (até ao final de janeiro)

• Análise das imagens obtidas pelo Sentinel-2 ou 

Google Earth para análise das zonas afetadas 

pelos incêndios florestais em 2019 e escolher a 

zona de intervenção.

• Identificar os dispositivos da proteção civil e 

comparar com o protótipo criado.

Interdisciplinaridade: FQA; Geografia; Inglês; 

Proteção Civil; Empresa SKILL-robotic



Fase II- Idealização do protótipo 
(até ao final de fevereiro)

• Criação do protótipo em 3D a partir da
modelação usando o programa SketchUp
(impresso em PLA numa cor que não colida
com o ambiente).



Fase II- Idealização do protótipo 
(até ao final de fevereiro)

• Colocação de sensores (Adafruit SGP30 Air

Quality Sensor Breakout – VOC and eCO2 e/ou 

MQ-135 Gas Sensor) e programação destes 

para arduíno.



Fase II

• A alimentação do protótipo será efetuada recorrendo a 
painel solar durante o dia e uma power bank durante a 
noite.

• Construção de uma shield a acoplar no arduíno com os 
sensores.

• O protótipo gravará os dados em microcartão SD e 
poderá transmitir via wireless a informação para a 
escola e depois para a Proteção Civil.

Interdisciplinidade: FQA; Inglês



Fase III- Colocação do protótipo e 
análise dos dados (mês de março)

• Colocação do protótipo na zona escolhida e 

análise dos dados recolhidos, pelo menos de 

24H em 24H, durante uma semana para 

analisar a fiabilidade do mesmo.

• Continuação do processo durante mais um 

tempo.

Indisciplinaridade: FQA; Inglês



Fase IV- Divulgação do protótipo 
e do projeto

• Apresentação do trabalho à comunidade escolar na 
noite dos jovens cientistas e investigadores do 
agrupamento (final de maio ou junho).

• Divulgação do trabalho no sítio do grupo (de janeiro 
a junho).

• Campanha de prevenção contra incêndios (fim de 
maio ou junho).

Interdisciplinaridade: FQA; Português; Inglês



Webgrafia

• http://vozdocampo.pt/2017/11/13/as-causas-
dos-incendios/ 

• https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio
_florestal

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio_florestal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inc%C3%AAndio_florestal

