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1,2
dimensão

metros é a di-
mensão de cada 
um dos lados do 
drone, de forma 
tetraédrica. A 
asa acoplada 
mede cinco me-
tros. O drone 
pode atingir até 
60 quilómetros 
por hora.

Jorge Tavares,  
da  Dragon Praxis 
(à frente), lança  
o drone com  
a ajuda do  
colaborador  
Paulo Nunes 

Tecnologia Antigo militar cria veículo que acopla vários equipamentos e facilita comunicações

Drone com asa para  
ações no mar e fogos

há cerca de uma década, pela mão 
de Jorge Tavares, um militar da área 
de comunicações que entretanto 
passou para a vida civil e deu conti-
nuidade ao desenvolvimento de sis-
temas aéreos tripulados remota-
mente, vulgarmente denominados 
drones. 

Estão prontos dois protótipos 
PRx-25 que apenas diferem no sis-
tema de propulsão: um tem turbina 

Jorge Tavares tem-se concentra-
do em duas vertentes. No âmbito do 
projeto Sea Hand Rescue, serão ins-
talados um radar, luzes, câmara vi-
sual, câmara térmica e uma jangada 
insuflável. Este material permite 
que atue em ações de busca e salva-
mento no mar e rios, de dia ou de 
noite. 

Para o projeto Salamandra – dire-
cionado para prevenção, deteção e 
apoio à Proteção Civil no combate a 
incêndios – serão colocados senso-
res para medir a qualidade do ar, câ-
mara visual e térmica, luzes e siste-
ma laser que analisa o relevo do chão. 

Facilitar comunicações 
 O drone pode transportar um rou-
ter que funcionará como hotspot 
para comunicações sem fios. Será 
uma espécie de “satélite que facilita 
os contactos entre quem está no co-
mando e os operacionais no terre-
no”, explica Jorge Tavares. Além dis-
so, no drone pode ser colocado um 
sistema que localize os operacionais 
via GPS e receba alertas e até um sis-
tema de som para “orientar” popula-
ções em caso de perigo. 

Se for necessário, o drone pode 
transportar um pequeno kit de pri-
meiros socorros ou outro material 
de apoio à vida, que lança no local 
necessário com um paraquedas. 

Para tripular os aparelhos, basta 
uma estação de controlo terrestre 
portátil, que pode ficar num posto 
de comando. Os drones e o funcio-
namento dos equipamentos acopla-
dos (sensores, radares, etc.) têm vin-
do a ser testados, graças a um proto-
colo com o Exército, no aeródromo 
de São Jacinto. Estão registadas mais 
de cem horas de voo. 

É “muito versátil e o custo de uti-
lização é mais barato que um siste-
ma tripulado”, reforça Jorge Tavares, 
que espera começar a produzir, nos 
próximos meses, para colocar o pro-
duto no mercado. Os drones podem 
ser vendidos ou a Dragon Praxis 
prestar serviços a quem a requisitar.  

A empresa já tem estabelecido al-
guns contactos no estrangeiro, no-
meadamente na América Latina e 
África, onde empresas privadas so-
licitaram drones para transportar 
encomendas postais e fazer vigilân-
cia em produções de aquacultura. 
Mas o sistema também pode ser útil 
a “autarquias, Proteção Civil, forças 
policiais ou associações”, acrescen-
ta Jorge Tavares. �

3 A Dragon Praxis, instalada na In-
cubadora de Empresas de Aveiro, 
tem prontos dois modelos de drones 
que podem ser uma mais-valia im-
portante para ações de busca e sal-
vamento em meio aquático e para a 
prevenção e combate a fogos. 

A ideia começou a ser delineada 

Zulay Costa 
sociedade@jn.pt

elétrica e o outro tem uma hélice e 
motor, que pode ser elétrico ou a ga-
solina.  

Estes drones pesam até 25 quilo-
gramas e têm instalada uma asa que 
lhes permite planar e  funciona 
como paraquedas para aterrar ou 
amarar. Permitem a instalação de 
vários sensores, que abrem um le-
que de utilizações diversas para o 
setor público e privado. 
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mais ciência Captcha Teste humano 
feito por máquinas 
� Há sites que pedem que se 
faça um teste – chamado 
Captcha, em que se transcre-
ve uma sequência de letras ou 
números – para provar que se 
trata de uma pessoa. Mas a re-
vista “Science” diz que a inte-
ligência artificial já evoluiu ao 
ponto de as máquinas serem 
capazes de passar neste teste.

Hawking Tese foi lida 
dois milhões de vezes�

� Há uma semana, o físico 
Stephen Hawking pediu à 
universidade de Cambridge 
que colocasse a sua tese de 
doutoramento, online, em 
acesso livre. Nesse dia, o site 
não aguentou tantos pedidos 
e foi abaixo. Ontem, o docu-
mento já tinha sido acedido 
dois milhões de vezes.

Bandido Fóssil mostra 
dinossauro mascarado 
� Cientistas na China encon-
tram fósseis bem preservados 
de dinossauros cujos padrões 
de cor, nas penas do focinho, 
fazem lembrar uma máscara 
de bandido. Ainda hoje, ani-
mais como o guaxinim ou o 
texugo mostram padrões de 
cor no pelo semelhantes ao 
do “sinosauropteryx”.


