
SERRA DO CALDEIRÃO NA NOSSA MÃO…. 

 

Descrição do projeto 

 

Este trabalho consistiu no estudo e criação de duas estações, uma fixa e outra 

móvel para avaliação das condições climatéricas e grau de progressão de um 

incêndio. 

O dispositivo móvel reúne vários tipos de sensores como: CO2, temperatura, 

pressão atmosférica, humidade, velocidade do vento. Todos estes sensores foram 

testados num aeródromo, com o objetivo de verificar a fiabilidade dos sensores a 

grandes altitudes (750m de altitude máxima de lançamento). O dispositivo móvel 

foi, ainda, acoplado a um “drone” e testou-se a capacidade de atuação do 

equipamento numa situação de simulação de incêndio, coordenada pelos 

bombeiros. 

O dispositivo fixo reúne os seguintes sensores: fumo, temperatura, pressão 

atmosférica, humidade, velocidade do vento, direção do vento e pluviosidade. 

O dispositivo fixo foi montado num ponto estratégico do concelho, onde se verificou 

a acuidade da comunicação wireless entre a estação remota e a base (situada na 

escola secundária) e averiguou-se se a aplicação web recebia todos os dados, 

tendo-se confirmado que todos os sensores funcionaram convenientemente. 

A capacidade de comunicação da estação com a base está testada para uma 

distância até 40 kms, o que garante a sua funcionalidade e fiabilidade em todo o 

território do município de S. Brás de Alportel. Esta estação meteorológica fixa é 

energeticamente autónoma (alimentada a partir de dois sistemas solar e eólico) e 

pode ser replicada e colocada em pontos estratégicos do município, permitindo a 

monitorização, em tempo real, quer para prevenção de incêndios, quer para o 

fornecimento de dados privilegiados, em situação de combate aos incêndios.  

Estes dispositivos foram todos concebidos e criados pelos alunos, no âmbito do 

projeto e implicaram: 

 Conceção dos dispositivos a partir de modelação 3D. 



 Simulação da funcionalidade dos componentes, a partir do ambiente virtual. 

 Impressão 3D e materialização dos objetos criados em 3D. 

 Desenvolvimento da eletrónica e da parte mecânica dos dispositivos. 

 Desenvolvimento do “firmware” para o microcontrolador ATMEL AVR. 

 Para o dispositivo móvel desenvolveu-se uma aplicação local (para PC) que 

comunica com um módulo de rádio (obtenção dos dados por telemetria), 

efetua o respetivo tratamento e procede ao envio dos dados para uma base 

de dados online. 

 Aplicações WEB que expõem os dados já tratados, com recurso a tabelas, 

gráficos e animações, quer para o dispositivo móvel quer para o fixo. 

 Aplicação para Android que disponibiliza os dados do dispositivo móvel para 

smartphone e tablet. 

 O software desenvolvido implicou o contacto com várias linguagens de 

programação (compiladas e interpretadas), como: programação C, Java, 

Arduíno C, Visual Basic, PHP, MySQL. 

 Criação de um suporte em ferro galvanizado e inox, com recurso a soldadura 

MIG e dobradora de tubos. 

 Pintura do suporte e afinação. 

 Criação de solução energeticamente autossustentável para a estação de 

recolha de dados fixa, que implicou a montagem de aerogerador, painéis 

solares, regulador de carga híbrido, inversor e baterias. 

 

 


