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O PROBLEMA

3

As espécies de árvores existentes na nossa escola filtram grandes ou 

pequenas quantidades de CO2 atmosférico?

Quais são as melhores espécies autóctones capazes de filtrar uma maior 

quantidade de CO2 atmosférico?

(saber o quê?)

As plantas terrestres absorvem cerca de 29% do CO2 atmosférico, assim

o papel da fotossíntese é bastante importante no ciclo do carbono.



FASES DO 
PROJETO –
1ª E 2ª 
FASE  

DESCRIÇÃ
O DA 
AÇÃO
(Fazer o quê?)

(como fazer?)

FASE I

Exploração das imagens de satélite e de fotografias.

– Análise das imagens de satélite obtidas pelo SENTINEL-2 ou

Google Earth para análise de fotografias aéreas da nossa

escola em termos de espaços com e sem vegetação e mesmo

altura das copas das árvores e espécies existentes.

– Levantamento fotográfico das espécies de árvores existentes.

– Criação de uma placa informativa acerca de cada espécie a

ser colocada em cada árvore.



Fotografia 1: Imagem do Sentinel-2, Vegetation and Forestry, da zona de Joane. A escola está inserida no círculo vermelho.

Fotografia 2: fotografia da escola sede, google earth.



Exemplo 
de cartão 

de 
cidadão 

das 
árvores



FASES DO 
PROJETO –
1ª E 2ª 
FASE  

DESCRIÇÃ
O DA 
AÇÃO
(Fazer o quê?)

(como fazer?)

FASE II

Idealização e criação do protótipo.

– Criação do protótipo em 3D, a partir da modelação usando o 

programa skechup (será impresso em PLA e numa cor que não 

colida com o ambiente). Caso se construam mais do que um 

exemplar estes últimos poderão ser construídos recorrendo a cortes 

lazer e neste caso serão construídos em madeira.

– Colocação dos sensores ( MG-811, sensor de CO2) programação 

destes para arduíno. A alimentação do protótipo será efetuada 

recorrendo a painel solar durante o dia e uma power bank durante a 

noite.

– O protótipo gravará os dados em microcartão SD

.



Figura 1: modelo de uma das laterais da CO2-box

Figura 2: modelo do topo da CO2-box

Figura 3: modelo de montagem da CO2-box

Figura 4: esquema de montagem da CO2-box

A parte superior (com aberturas 
para o exterior) comporta o sensor 
MG-811, sensor de CO2, assim 
como o dispositivo microcard-SD..

A base comporta uma power bank, ou uma 
bateria de Lítio (tipo bateria de telemóvel), 
os fios de ligação entre a parte superior da 
CO2-box e a bateria ou a power bank e o 
painel fotovoltaico e o arduíno UNO.



Fotografia 3: Montagem do sensor de CO2 e do dispositivo de recolha
de dados microcardSD

Fotografia 4: esquema de montagem, visualização das diferentes partes do protótipo.

Fotografia 5: preparar o primeiro ensaio.



Fotografia 6: Cedrus atlantica, por CTEAM-lab em AEPBS

Fotografia 7, 8 e 9: Colocação do protótipo num dos cedros da escola



PRIMEIROS RESULTADOS EXPERIMENTAIS
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CONCENTRAÇÃO DE CO2 NO AR EM 
PPM

TEMPO

CO2 absorvido / emitido pela planta

(11:31; 1301)

(12:54; 1337)

(14:03; 1490)

(17:45; 1576)

(21:00; 1616)

(05:00; 1658)

A quantidade de CO2 absorvida pela planta será a diferença entre a
quantidade de CO2 emitido durante a respiração da planta e o valor de
CO2 existente na planta durante o período da fotossíntese.



Analisando o gráfico anterior, o protótipo foi colocado por volta das 11:31 e desligou-se às 6:00 da manhã do

dia seguinte.

– Das 11:31 até às 13:00 não se verificou grande aumento da quantidade de CO2, no entanto verifica-se

uma subida muito grande da quantidade, dos 1337 ppm para 1490 ppm das 12:50 até às 14:00,

momento que, provavelmente, corresponde à saída dos alunos da escola uma vez que a árvore em

estudo está próxima de um dos portões de saída. Assim muito movimento de pessoas e de automóveis.

– Verifica-se que a quantidade foi subindo até 20:00 aproximadamente, facto que pode ter também

correspondido à saída e entrada de carros na escola, uma vez que há sempre movimento pelo menos até

às 19:00.

– Das 20:00 até às 06:00 da manhã, o valor manteve-se praticamente constante, apenas ligeiras subidas,

este período de tempo deve corresponder à respiração celular da planta.

Trata-se de uma análise muito empírica pois ainda não possuímos dados para efetuar uma observação e

descrição mais detalhada, mas são os nossos primeiros ensaios.


