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1 Objetivos
A intervenção humana pode desempenhar um papel decisivo na prevenção de um
fogo florestal, combate na sua origem e na limitação do seu desenvolvimento. A
propagação de um incêndio depende das condições meteorológicas, bem como da
direção e intensidade do vento, da humidade relativa do ar, da temperatura, do
grau de secura e do tipo do coberto vegetal, bem como de fatores relacionados
com a orografia do terreno, com a acessibilidade ao local do incêndio, com o
tempo de intervenção (tempo entre o alerta e a primeira intervenção no ataque
ao fogo, vulgarmente designada como ataque inicial), entre outras condições.
Um pré planeamento de acordo com as características do terreno e conhecimento
do índice de risco em tempo real pode facilitar a tomada de medidas preventivas
e de combate à propagação de fogos ativos e assim diminuir os danos para as
pessoas e natureza.

O objetivo deste projeto consiste no desenvolvimento e construção de um
protótipo de um dispositivo, seguindo o paradigma IoT (Internet das Coisas),
para recolha de dados meteorológicos e ambientais a fim de calcular a índice
de risco de incêndio e assim poder contribuir para uma melhor prevenção da
ocorrência de incêndios e como ferramenta de auxílio na tomada de decisão pelas
autoridades competentes no combate a incêndios em curso. O armazenamento
e gestão desses mesmo dados na Cloud é também necessariamente uma das
características deste trabalho.

2 Tarefas a Realizar
T1 Identificar o problema e analisar os pontos fortes e fracos das soluções exis-

tentes – 2 semanas.

T2 Escolha do hardware e ferramentas de desenvolvimento – 2 semanas.

T3 Proposta de uma solução – 6 semanas.

T4 Testar o protótipo – 2 semanas.

T5 Escrever o relatório final – 2 semanas.

3 Requisitos Técnicos
Competências de programação.
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4 Requisitos Académicos
Programação.

5 Grau de Dificuldade
Médio ou Difícil.

6 Resultados Esperados
• 1 Protótipo de Software

• 1 Relatório final

7 Contactos
Paulo Fazendeiro (pandre@di.ubi.pt)
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