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SEPIR - SISTEMA ELETRÔNICO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 
EM RODOVIAS 

  

1. RESUMO 

 Florestas e matas nativas são fontes ricas de recursos naturais e biológicos. A 

preservação destas áreas são vitais para os seres humanos. Atualmente um dos 

maiores problemas que estas áreas enfrentam são incêndios florestais. Apesar da 

existência de sistemas de monitoramento do governo, existem situações que a 

detecção não é rápida ou precisa o bastante para tomada de ações combativas a 

tempo. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de um sistema que 

utiliza a plataforma arduino para detecção do possível foco do incêndio florestal. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Atualmente a sociedade enfrenta um problema com certa frequência,  os 

incêndios florestais. Florestas, matas nativas, zonas de preservação e reservas 

ambientais são uma vasta fonte de recursos naturais e biológicos. Portanto, a 

preservação de tais áreas são indispensáveis aos seres humanos.Uma das formas 

mais eficientes de proteção contra incêndios é a sua rápida detecção. Possibilitando 

que ele seja combatido. Mas atualmente a detecção de incêndios florestais ainda é 

um processo razoavelmente oneroso e em alguns casos ineficiente. 

 As técnicas atuais de detecção de maneira geral fazem utilização de redes de 

satélites com diferentes sensores ópticos (INPE, 2012). Em certos casos de áreas 

críticas utiliza-se inspetores humanos para verificação de focos de incêndio, 

podendo esta forma de verificação não ser a mais ágil e precisa. Pois estes 

inspetores precisam se deslocar para realizar o monitoramento, muitas vezes de 

forma lenta, sem a utilização de equipamentos precisos de localização. Além do 

gasto que é gerado com o sustento destes inspetores. 

 Um dos sistemas do governo brasileiro em operação atualmente para 

detecção de queimadas é o Prevfogo, que é operado pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) juntamente com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

e de Recursos Naturais Renováveis. 

 As queimadas e os incêndios florestais estão entre os principais problemas 

ambientais enfrentados pelo Brasil. As emissões resultantes da queima de biomassa 
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vegetal colocam o país entre os principais responsáveis pelo aumento dos gases de 

efeito estufa do planeta. Além de contribuir com o aquecimento global e as 

mudanças climáticas, as queimadas e incêndios florestais poluem a atmosfera, 

causam prejuízos econômicos e sociais e aceleram os processos de desertificação, 

desflorestamento e de perda da biodiversidade (IBAMA). (IBAMA, 2015). 

    

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é desenvolver e implantar um sistema de detecção de 

focos de incêndio. Os quais estejam localizados preferencialmente em áreas 

próximas as rodovias de média ou pequena extensão. O protótipo deverá ser 

idealmente de baixo custo associado, tanto de construção, operação e manutenção. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo com o protótipo SEPIR - Sistema de SISTEMA 

ELETRÔNICO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS EM RODOVIAS contará com os 

seguintes dispositivos: 

• Arduino UNO; 

• Shields GSM/GPS; 

• Shield Ethernet; 

• Sensores Temperatura; Umidade; Detector de chamas; Detector de 

Fumaça. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

  

 Neste trabalho foi proposto um sistema de detecção de focos de incêndio em 

rodovias, utilizando o Arduino com um algoritmo de robótica de exames, que ao 

detectar focos de incêndio, envia um SMS para verificação on-line dos valores dos 

sensores, foram pesquisados alguns tipos de sensores, analisado as suas 

características e a viabilidade de cada tipo, os teste feitos com os sensores fumaça, 

chamas, temperatura e luminosidade que foram escolhido diante alguns critérios de 

funcionamento.  
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Foi proposta uma função de ganho e realizados experimentos desta função a 

fim de observar seu comportamento. Diante dos resultados colhidos foi possível 

observar que a função ganho proposta é capaz de atingir uma maior área da 

rodovia. 
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