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Resumo 

A iluminação pública tem um papel importante e transformativo na sociedade quotidiana, 

enquadrando-se como um fator fundamental para adicionar e assegurar valor às cidades, aos seus 

espaços, ao património cultural, social e arquitetónico. Para além de favorecer o desenvolvimento 

socioeconómico é também crucial para a navegação e transporte em segurança de pessoas e bens, 

disponibilizando visibilidade artificial em casos que a iluminação natural não é suficiente ou é 

inexistente.  

Torna-se importante desenvolver métodos de monitorização e verificação da qualidade deste 

sistema que é tão importante, integrando a maior parte das estradas rodoviárias e vias pedestres. É 

valioso garantir que quem circule com veículos ou a pé, tenha facilidade em identificar objetos que 

possam interferir com a navegação segura e que também auxilie o reconhecimento rápido e eficaz 

da geometria das estradas, caminhos e vias.  

Neste documento será delineado e avaliado um sistema que possibilite a verificação da qualidade 

da iluminação rodoviária, sendo que esta diz respeito ao estudo e análise da luminância.  

Esta dissertação "Sistema de avaliação da qualidade da iluminação rodoviária" visa apresentar todo 

um conjunto de informação relevante, no que concerne à elaboração e utilização de uma metodologia 

que facilite a obtenção e análise quantitativa das propriedades da iluminação rodoviária de uma 

forma abrangente, simples e regular.  

Para concretizar esta tecnologia de avaliação é necessário desenhar e projetar um dispositivo 

que permita em primeiro lugar recolher informação real sobre os locais em estudo, para que seja 

possível a aquisição de dados relativos à disposição geográfica e à intensidade de luz disponível nas 

vias. A recolha da informação por si só não é suficiente. Guardar e garantir que estes dados estão 

corretos e são verídicos torna-se indispensável para uma análise posterior fidedigna. Deste modo é 

também essencial desenvolver e implementar sistemas de controlo e gestão do dispositivo que assim 

os certifiquem.  

Interessa ainda salientar que a portabilidade deste coletor de dados é um requisito fulcral para 

o bom funcionamento do processo idealizado, já que será necessário recolher dados no campo em 
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larga escala de forma rápida e sem operações invasivas. Posto isto e conhecendo os aspetos relativos 

aos locais de estudo, a intensidade da iluminação e a localização da amostra, torna-se então possível 

cruzar esta informação através da construção de uma ferramenta que interprete os dados das 

amostras recolhidas e os disponibilize sob a forma de um mapa interativo onde o conhecimento 

recolhido é exposto duma forma simples e de interpretação rápida, permitindo assim ao utilizador 

do utensílio de análise uma avaliação abrangente, sintetizada e sistemática sobre o estado particular 

dos pontos e amostras obtidas.  

O resultado final deste estudo será, portanto, uma análise à qualidade da iluminação rodoviária 

utilizando como base e principal procedimento um instrumento que incorpora e compara os factos 

angariados. Sendo eventualmente viável o cruzamento desta informação com as caraterísticas 

técnicas dos equipamentos instalados nos locais observados, obtendo desta forma conclusões 

relativas ao tipo de instalação versus a sua qualidade e regularidade.  

Será possível prever e extrapolar a caracterização da informação recolhida com base numa análise 

massiva de dados, que permitirá desenvolver metodologias de previsão de comportamentos e eventos 

bem como a identificação de situações a corrigir de uma forma rápida e com baixos custos. 

 

Palavras-chave: Iluminação Publica, Coleta de Dados, Análise de Dados. 
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Abstract 

Public lighting plays an important and transformative role in everyday society, framing itself as 

a fundamental factor for adding and ensuring value to cities, their spaces, cultural, social and 

architectural heritage. In addition to promoting socio-economic development, it is also crucial for 

the safe navigation and transportation of people and goods, providing artificial visibility in cases 

where natural lighting is not sufficient or is non-existent. It is important to develop methods of 

monitoring and checking the quality of this system, which is so important, integrating most of the 

road and pedestrian roads.  

It is valuable to ensure that anyone traveling with vehicles or on foot is able to easily identify 

objects that may interfere with safe navigation and that also helps to quickly and effectively 

recognize the geometry of roads, paths and routes.  

In this document, a system that enables the verification of the quality of road lighting will be 

outlined and evaluated, which concerns the study and analysis of luminance. This dissertation "Road 

lighting quality assessment system" aims to present a whole set of relevant information, with regard 

to the elaboration and use of a methodology that facilitates the obtaining and quantitative analysis 

of the properties of road lighting in a comprehensive, simple and regular way.  

To make this assessment technology a reality, it is necessary to design and plan a device that 

allows firstly to collect real information about the places under study, so that it is possible to acquire 

data related to the geographic layout and the intensity of light available on the roads. Collecting 

information alone is not enough. Keeping and ensuring that these data points are correct and true is 

essential for a reliable and subsequent analysis. Thus, it is also essential to develop and implement 

control and management systems for the device that certify them. It is also worth noting that the 

portability of this data collector is a key requirement for the smooth functioning of the idealized 

process, since it will be necessary to collect data in the field on a large scale quickly and without 

invasive operations. Having this said and knowing the aspects related to the study sites, the intensity 

of the illumination and the location of the sample, it is then possible to cross this information through 

the construction of a tool that interprets the data of the samples collected and makes them available 
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in the form of an interactive map where the collected knowledge is exposed in a simple way, thus 

allowing the user of the analysis tool a comprehensive, synthesized and systematic assessment of the 

particular state of the points and samples obtained. The final result of this study will therefore be 

an analysis of the quality of road lighting using as a base and main procedure an instrument that 

incorporates and compares the facts collected. It is eventually feasible to cross-check this 

information with the technical characteristics of the equipment installed in the observed locations, 

thus obtaining conclusions regarding the type of installation versus its quality and regularity. It will 

be possible to predict and extrapolate the characterization of the information collected based on a 

massive analysis of data, which will allow the development of methodologies for predicting behaviors 

and events as well as the identification of situations to be corrected quickly and at low costs. 
 

Keyword: Public Lighting, Data Gathering, Data Analysis.  
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Enquadramento e motivação do trabalho 

O tema desta dissertação aborda um aspeto fulcral e primordial nas nossas vidas que é a 

iluminação pública (IP). Nas últimas décadas, principalmente aliado ao crescimento da eletrificação 

em superfície a nível mundial, este sistema tem tido um grande desenvolvimento, aumentando cada 

vez mais a sua complexidade. A iluminação pública tem uma aplicação e utilização em larga escala, 

de tal forma que existe atualmente uma dependência em todas as áreas da sociedade desta ampla e 

intrincada estrutura. 

A iluminação teve e tem um papel transformativo nas cidades e na sociedade em geral, esta 

consome cerca de 15% de toda a energia elétrica a nível mundial (EDP Distribuição, 2016). Sendo que 

em Portugal a IP é responsável por aproximadamente 3% do consumo total de energia (DREEIP, 2018). 

Como tal, e de acordo com as estratégias da União Europeia e Portugal, nomeadamente 

"Estratégia 20-20-20 para 2020" cujo o objetivo é reduzir 20% do consumo de energia, 20% das 

emissões de gases com efeito de estufa, para além de garantir que 20% da energia consumida seja de 

fonte renovável (European Anti-Poverty Network, 2011), é importante garantir que a iluminação está 

a ser utilizada da forma mais eficiente possível. 

Esta infraestrutura é utilizada numa panóplia de áreas, quer seja na iluminação pública, 

sinalização, decorativa, industrial, serviços e habitações. Desta forma, deve considerar-se um vasto 

leque de configurações possíveis, por isso, é fulcral ter em consideração os aspetos positivos e 

negativos que esta tecnologia tão abrangente tem a si associada. Um dos aspetos negativos mais 

preponderantes acaba por ser o peso que está tem na pegada ecológica produzida pela energia gasta 

para alimentar este sistema global. Outro aspeto negativo acaba por ser a poluição luminosa 

produzida pelo uso excessivo de luz artificial.  



2  Introdução 

 

Interessa salientar que a luz artificial está sempre dependente de uma complexa infraestrutura 

de redes e equipamentos altamente consumidores, é imperativo estudar, regular e controlar estes 

sistemas de modo a atingir os objetivos definidos. Em contraste a luz natural é a maneira mais 

ecológica e mais sustentável de iluminar todos os espaços, contudo poderá não estar sempre 

disponível, mas deve ser sempre considerada. 

Para além da projeção, desenvolvimento, implementação e operação da rede, um dos principais 

aspetos a ter em conta é a sua manutenção. É com este género de operações que se consegue garantir 

que a projeção inicial seja mantida com qualidade e num registo de funcionamento nominal ao longo 

de todo o seu tempo de vida, para que quem utilize as vias de comunicação que integram a sistema 

de iluminação, o faça de forma confortável e segura. 

A manutenção desta extensa e multifacetada rede tem implicações em todos os setores da vida 

das populações, quer seja em termos de infraestruturas que interliguem zonas habitacionais, de 

serviços, industriais e comerciais. Caso não exista uma manutenção eficaz desta estrutura os 

problemas vão sendo cada vez mais patentes, com resolução cada vez mais demorada promovendo 

assim uma diminuição da qualidade de serviço a quem a utiliza. 

Estes sistemas podem apresentar problemas de robustez e falta de eficácia devido a defeitos 

processuais que possivelmente incorrerá em falhas de segurança graves com um período de resolução 

extenso. 

Desde o momento em que a falha ocorre até à sua deteção e relato às entidades responsáveis, 

passando pelo destacamento da equipa que irá analisar em campo o problema até à sua resolução, 

pode passar um longo espaço de tempo. Este facto faz com que a qualidade, e por consequência, o 

conforto e segurança dos seus utentes seja reduzida em termos gerais. 

Atualmente, os sistemas de controlo de qualidade da iluminação pública necessitam de um relato 

através dos procedimentos disponibilizados pela EDP, para que seja despoletado um registo de 

ocorrência, de modo que EDP tenha noção que exista um problema na luminosidade em determinado 

local. Assim, é de grande interesse que as operações de manutenção sejam cada vez mais expeditas, 

isto é, que o tempo entre a ocorrência da avaria ou o funcionamento não nominal seja o mais curto 

possível. Com esse intuito foi pensado e desenvolvido um sistema de avaliação e análise que traga 

novas capacidades na tentativa de colmatar ou diminuir os tempos associados às resoluções destas 

incidências. 

Tendo em conta o enquadramento exposto, neste trabalho será analisado e projetado um 

conjunto de sistemas de verificação e análise, com o intuito de determinar a qualidade da iluminação, 

nomeadamente o fluxo luminoso, disponibilizada no sistema rodoviário de uma forma simples e 

eficaz. 
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1.2. Síntese do estado da arte 

Existem diversas formas de efetuar a manutenção e a verificação do estado dos equipamentos 

associados à iluminação pública. O principal método de avaliação é feito com base no fator de 

manutenção de uma instalação. Uma instalação poderá ser um segmento de uma rede maior que tem 

a si associada as mesmas categorias de equipamentos instalados. Deste modo, é assim possível com 

base em estudos efetuados aos equipamentos utilizados, prever o número de horas de funcionamento 

normal para cada um deles. Baseado neste número é então possível à entidade gestora da instalação 

planear operações de manutenção periódicas, para que quando as horas de funcionamento sejam 

atingidas, o estado dos componentes já foi revisto e provavelmente substituído. 

A manutenção programada é uma espécie de verificação onde são feitas inspeções cíclicas por 

parte de técnicos especializados, que analisam o estado atual dos diversos elementos, bem como das 

grandezas associadas. Estas análises normalmente estão desfasadas entre si milhares de horas, visto 

que são baseadas na probabilidade do equipamento se manter em funcionamento nominal durante o 

tempo determinado pelo fabricante. Apesar de ser um método fiável deixa espaço para que existam 

problemas não relatados sobre os equipamentos constituintes da rede de IP. 

Para além da gestão prevista ou programada, existe ainda a manutenção imprevista. Este tipo 

ocorre quando qualquer utente avisa a entidade gestora, leia-se EDP, que existe uma avaria ou uma 

anomalia numa instalação, ou num equipamento associado à IP (https://www.edpdistribuicao.pt/pt-

pt/podemos-ajudar/avaria-iluminacao-publica). Como este género de manutenção imprevista tem 

origem em cidadãos normais, por norma, sem qualificações técnicas para descrever e identificar o 

problema, é necessária uma avaliação mais atenta por parte da entidade gestora. Este facto faz com 

que seja um processo mais demorado, pouco eficaz e com possibilidade para que ocorram falsos 

positivos afetando assim negativamente o desempenho da logística em geral. Para este efeito a EDP 

disponibiliza serviços por telefone ou internet, para que qualquer pessoa possa reportar estas avarias 

imprevistas. 

Interessa ainda salientar que existem outras tecnologias como as instalações de infraestruturas 

inteligentes, que permitem saber a qualquer momento o estado dos equipamentos através de redes 

telegestão (Manual de Iluminação Pública, 2016). Estes sistemas são bidirecionais, o que significa que 

o supervisor tem acesso aos valores operacionais e de funcionamento dos equipamentos a qualquer 

momento, para além de conseguir emitir comandos de execução que podem modificar a configuração 

de atuação caso se justifique. Deste modo, é possível comparar os valores momentâneos com as 

grandezas nominais, permitindo compreender se o sistema está a funcionar como pretendido ou não. 

A implementação desta espécie de sistema é dispendiosa, invasiva e será necessário planear a 

substituição de componentes bem como a compra, instalação e configuração de novos sistemas. 

Devido aos factos expostos estas instalações são poucas tendo em conta a vasta rede nacional. 
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1.3. Descrição do problema 

De modo a promover uma iluminação pública suficiente que possibilite a navegação segura dos 

utentes das vias sem haver a redução do fluxo luminoso, é necessário ter acesso ao estado da rede 

para que seja possível identificar falhas que vão contra o seu funcionamento ideal, como as avarias, 

a degradação progressiva dos equipamentos ou níveis de iluminação insuficientes para a classificação 

de cada tipo de via. Visto que pode ser extenso o tempo entre a avaria e a sua resolução, as 

metodologias implementadas atualmente podem ser consideradas lentas, insuficientes e até mesmo 

ineficazes. Contudo, interessa salientar no que diz respeito às inspeções periódicas e programadas, 

estas são uma mais-valia, combatendo ativamente os problemas nos constituintes da IP. 

As periodicidades e os tempos encontrados no plano de manutenção, são baseados nas 

probabilidades definidas pelos fabricantes. Estas probabilidades, definidas por intervalos de tempo, 

antecipam a aptidão dos equipamentos ficarem em funcionamento nominal durante o tempo 

calculado, sendo deste modo possível que ocorram anomalias imprevistas com origens secundárias, 

não resultantes das capacidades dos aparelhos e como tal não dependem do equipamento em 

questão. Ou seja, apesar das inspeções previstas, apoiadas por um fator de manutenção bem 

calculado, serem um balizamento eficaz, os equipamentos podem sempre sofrer problemas que 

incorrem num resultado não atingindo por parte da IP. 

Uma das outras formas de haver registo de funcionamento defeituoso, são os reportes por parte 

dos utilizadores da IP. Todavia, estes podem ser imprevisíveis e não refletem corretamente a 

realidade do sistema podendo mesmo ignorar situações importantes que carecem a atenção das 

instituições gestoras. Apesar de serem uma benesse e favorecerem a deteção de anomalias na 

complexa operação que é a manutenção desta vasta estrutura, não é do interesse do funcionamento 

ideal deixar questões tão importantes para relatos de terceiros. Desta maneira pode-se concluir que 

a proteção e o bem-estar fornecido não são totalmente assegurados por estes métodos de 

manutenção. 

Torna-se então importante definir processos que possam colmatar as falhas associadas aos 

sistemas atuais, visando garantir que a segurança e o conforto de utilização seja sempre o maior 

possível. Procurando otimizar a monitorização e os protocolos de manutenção, promovendo uma visão 

abrangente e uma análise simplificada do estado real da rede. De modo que o produto final seja a 

redução do tempo de não funcionamento ou com um desempenho irregular. 

1.4. Objetivos e métodos 

Tendo em conta a descrição dos problemas atrás expostos, esta dissertação tem como objetivo 

de estudo, o desenvolvimento de um processo de otimização bem como de atenuação das falhas das 

metodologias atuais de preservação da IP. De forma a complementar os procedimentos atuais com 

informação contemporânea e corrente, tentando apetrechar os administradores de sistema com mais 

ferramentas que o possam ajudar a identificar falhas na operação, para além de facilitar a 
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identificações de padrões de funcionamento em larga escala. Assim é possível a previsão de 

metodologias de melhoramento da prevenção. Com esse intuito aborda-se a esquematização e 

implementação de uma técnica de avaliação da qualidade da IP baseada em dados recolhidos no 

campo. 

Com o objetivo de aumentar a rapidez de deteção de problemas na rede da IP, foi pensado um 

sistema que fosse de implementação fácil, rápida, pouco invasiva e com custos baixos. Tentando 

colmatar o problema de verificar do estado real de funcionamento dos equipamentos associados numa 

vasta área geográfica, este sistema assenta-se numa monitorização factual de visão abrangente e 

simplificada, visando a redução do tempo de desempenho irregular ou inexistente. 

Para atingir os objetivos propostos, será projetado um protótipo que consiga recolher as 

informações pertinentes à qualidade da IP bem como da sua respetiva localização. Concretizando o 

dimensionamento deste equipamento será importante configurar o mesmo para que a informação 

recolhida, seja adquirida e guardada de forma a ser interpretada corretamente após a sua recolha. 

Importa sintetizar a quantidade massiva de informação recolhida em campo, de maneira que seja 

possível obter conclusões pertinentes. Deste modo, foi também desenvolvida uma aplicação que 

permita a visualização do estado da rede de maneira que seja possível identificar as anomalias e 

determinar particularidades das secções examinadas. 

1.5. Estrutura da dissertação 

Neste capítulo apresentam-se a estrutura da dissertação, descrevendo sumariamente o conteúdo 

de cada um dos restantes capítulos. 

Em primeiro lugar será feito o enquadramento do estudo, na qual serão descritas as referências 

mais importantes na área, bem como a descrição dos detalhes técnicos e conceitos que permitam a 

compreensão da abordagem adotada. Nesta parte da dissertação vão ser identificadas quais as 

lacunas existentes e como é que se pretende aplicar os métodos identificados anteriormente na 

solução do problema. 

Na secção dos materiais e métodos, haverá uma especificação dos utensílios, equipamentos 

utilizados e das metodologias utilizadas para solucionar o problema descrito. As amostras serão 

listadas e descritas, para além da caracterização dos modelos que incluem não só a descrição das 

ferramentas computacionais/matemáticas mas também os inputs e os procedimentos utilizados. 

No capítulo dos resultados e a sua discussão, vão ser estudados os resultados fazendo uma análise 

critica da investigação, tentado compreender o significado dos dados obtidos, comparando estes com 

outros métodos e estudos.  

Por fim haverá a parte das conclusões e trabalhos futuros, onde será analisado os resultados 

alcançados à luz do que foi exposto na introdução. Será feita uma síntese da dissertação apresentando 

os resultados mais importantes a realçar bem como uma comparação entre os objetivos propostos 

com as conclusões obtidas. 



6  Introdução 

 

1.6. Resumo 

Neste capítulo foi feito uma introdução ao tema da tese em estudo. Foi descrito qual o 

enquadramento bem como a motivação do trabalho. A síntese do estado de arte foi feita bem como 

a descrição do problema em causa. Foram estabelecidos os objetivos bem como a metodologia a 

implementar para solucionar o problema especificado. Por fim foi caraterizada a estrutura desta 

dissertação. 
  



 
 

Capítulo 2 

Estado da arte 

2.1. Introdução 

Neste capítulo será descrito o estado atual do tema em estudo. Interessa salientar que, o que se 

descreve neste capítulo teve por base o documento, Manual de Iluminação Pública publicado pela 

EDP. 

2.2. Conceitos 

Para perceber os diversos fenómenos que ocorrem na iluminação em geral e na IP, em particular, 

é necessário em primeiro lugar descrever diversos conceitos que permitem qualificar e quantificar a 

física responsável pelos acontecimentos que são observados. Com esse intuito seguem as descrições 

das manifestações e grandezas mais relevantes para o estudo em causa. 

 

2.2.1. Captação da luz 

A radiação eletromagnética agrupa um leque de radiações muito diversificadas. Estas radiações 

correspondem a ondas que vão desde as radioativas até as ondas de rádio. As ondas visíveis são 

aquelas que tem uma radiação cujo as gamas de comprimento de onda permitem ser detetadas pelo 

olho humano. Estas radiações situam-se entre a radiação ultravioleta e a infravermelha, tal como 

ilustrado na figura 2.1. 
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Figura 2.1 - Radiação eletromagnética [2] 

Associadas a toda a radiação eletromagnética existem três grandezas físicas que devem ser 

explicadas (figura 2.2): 

• Comprimento de onda (𝜆) responsável por definir a cor; 

• Frequência (f), que é definida como o inverso do período da onda e é inversamente 

proporcional ao comprimento de onda; 

• Amplitude (A), que é responsável por definir o brilho. 

 

Figura 2.2 - Onda sinusoidal periódica [1] 

A radiação eletromagnética do tipo visível só ocorre quando interage com os eletrões, isto é, com 

a matéria. Este tipo de radiação normalmente se denomina por “luz”. Quando ocorre o contacto, 

podem acontecer vários fenómenos: a luz pode ser refletida, absorvida, refratada se sofrer alteração 

da direção, e transmitida se passar quase totalmente pelo objeto em questão. 

• Reflexão 

Em objetos, como os espelhos, de superfícies microscópicas lisas, ou seja, com irregularidades 

mais pequenas que o comprimento de onda da luz visível, a luz é refletida na sua totalidade numa 

única direção (ângulo de incidência igual ao ângulo de partida ou reflexão). 

• Absorção 
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Parte da energia proveniente da radiação luminosa, não consegue atravessar o material sendo 

absorvida por ele. Traduz-se pelo quociente entre fluxo luminoso absorvido por um corpo e o fluxo 

recebido. 

• Refração 

Existe refração da luz quando esta atravessa um meio diferente, alterando a sua velocidade que 

será proporcional ao seu índice de refração. 

• Transmissão 

A transmissão ocorre quando a luz emitida passa praticamente na sua totalidade, através de um 

corpo. Os materiais que o permitem, dizem-se transparentes. 

A captação da luz é feita pelo nosso instrumento natural que é o olho. Este não só fornece um 

campo de visão, mas também permite identificar a distância do objeto, a sua forma, o seu 

movimento, a cor e também a tonalidade. 

 

2.2.2. Luminotecnia 

A luminotecnia estuda a aplicação da iluminação artificial em espaços interiores e espaços 

exteriores. Esta possui várias técnicas que permitem encontrar as medidas das grandezas luminosas. 

Estão divididas em dois grandes campos, a fotometria e a radiometria. 

A radiação visível, designada por luz, é estuda pela fotometria enquanto que a radiometria se 

debruça pela radiação do espetro eletromagnético emitido por uma fonte. A cada grandeza 

fotométrica está associada uma grandeza radiométrica, sendo possível descriminar os valores 

proporcionais à curva de sensibilidade fotópica. Por sua vez, a sensibilidade fotópica refere-se à visão 

colorida sob condições normais de luminosidade durante o dia. 
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Figura 2.3 - Paralelismo dos conceitos associados à Radiometria e à Fotometria [1] 

Na figura 2.3 estão ilustrados os fenómenos que correspondem cientificamente à IP, ou seja, 

existe uma fonte que irradia luz visível que incide sobre uma superfície. Esta luz tem uma 

determinada intensidade da qual depende diretamente a quantidade que é refletida para o olho. 

Este caso em específico é pertinente à IP porque é o que acontece na realidade, nomeadamente nas 

vias com iluminação. A luminária projeta luz que atinge a estrada, que é então refletida para o olho 

e permite assim a identificação dos objetos presentes nas vias, bem como nas redondezas. 

Abaixo estão descritos os diversos conceitos ilustrados na figura 2.3: 

 

• Fonte de Luz 

A fonte de luz é definida como o elemento físico, sólido ou gasoso que, quando alimentado por 

energia elétrica, emite radiações visíveis ao olho humano. 

 

• Lâmpada 

Este conceito é definido como uma unidade constituída por uma ou mais fontes de luz. Pode ter 

diversos componentes adicionais como equipamentos de arranque, alimentação elétrica, estabilidade 

e pode ser constituída também por componentes de distribuição, filtragem ou transformação da 

radiação visível. 

 

• Potência Radiante 

Quantidade de energia radiante que atravessa uma superfície por unidade de tempo. 
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• Intensidade Radiante 

Potência radiante transportada por unidade de ângulo sólido. 

 

• Radiância 

Potência radiante por unidade de ângulo sólido e por unidade de área normal. 

 

• Irradiância 

Potência radiante por unidade de área num recetor. 

 

• Ângulo Sólido 

Extensão tridimensional do conceito de um ângulo plano entre duas linhas que definem um arco 

de circunferência. Deve ser definido um vértice, para que este ângulo seja caracterizado em três 

dimensões. Através destes arranjos e considerando uma distância, torna-se possível definir uma área 

na superfície esférica. 

 

• Fluxo Luminoso 

Pode ser definido como sendo a quantidade de luz emitida em todas as direções pela fonte de 

luz. O quociente entre o fluxo total e a soma dos fluxos luminosos individuais das suas lâmpadas 

descreve o rácio de saída. 

 

Figura 2.4 - Fluxo luminoso [4] 

Este conceito normalmente é definido como LOR (Light Output Ratio) e tem a si associado dois 

outros termos que importa mencionar. Fluxo Luminoso Ascendente e Fluxo Luminoso Descendente, 

definidos como ULOR (Upward Light Output Ratio) e DLOR (Downward Light Output Ratio) 

respetivamente. Analisando a figura 2.5 é possível identificar estas dois termos e as suas direções 

tendo em conta a origem da luz. 
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Figura 2.5 - Fluxo Luminoso Ascendente e Fluxo Luminoso Descendente [2] 

 

• Intensidade Luminosa 

Considerando que a fonte luminosa irradia a luz uniformemente em todas as direções, o fluxo 

luminoso seria distribuído em forma de esfera. Contudo, este facto não ocorre naturalmente, desta 

maneira, torna-se necessário medir o valor da luz emitida em cada direção para obter analiticamente 

uma aproximação à realidade. 

Interessa mencionar que à representação esquemática, no espaço envolvente da intensidade 

luminosa, dá-se o nome de diagrama fotométrico, sendo que os comprimentos dos vetores dessa 

distribuição espacial representam a intensidade luminosa. 

 

• Luminária 

A luminária é o equipamento responsável por filtrar, distribuir ou transformar a luz emitida por 

uma ou mais lâmpadas. Este inclui todas as peças necessárias para proteger, fixar e suportar as 

lâmpadas. Interessa salientar que associado à luminária estão também todos os circuitos auxiliares 

com o intuito de alimentarem as lâmpadas com eletricidade. 

 

• Iluminância 

A iluminância é a quantidade de fluxo luminoso recebido pela área iluminada. É obtida pelo 

quociente entre o fluxo luminoso incidente numa superfície e a área desta. 
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Figura 2.6 - Iluminância [5] 

 

• Luminância 

Os raios luminosos de uma fonte de luz não podem ser vistos, deste modo pode-se descrever que 

a luminância, é a sensação de claridade que essa superfície produz nos olhos e é transmitida ao 

cérebro. Isto é, a luminância descreve a quantidade de luz que é emitida ou atravessa uma superfície. 

 

 

Figura 2.7 - Luminância [6] 

Analisando a figura 2.7 é possível identificar três características associadas à iluminância. Fonte 

de luz, superfície incidida e ponto de vista do observador. Esta grandeza é a reflexão da luz emitida 

pela fonte que é observada pelo olho do espectador. 
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2.2.3. Iluminação Pública 

• Temperatura de Cor 

O conceito de temperatura de cor descreve a aparência de cor da luz emitida pela fonte de 

radiação, visto que a cor não é uma propriedade intrínseca aos objetos. Na realidade, o que acontece 

é que a reflexão da radiação visível emitida sobre qualquer corpo provoca uma reposta por parte do 

sistema neurótico.  

Para ajudar na compreensão deste efeito interessa utilizar um corpo negro como objeto de 

estudo. Este idealmente absorveria toda a radiação eletromagnética que recebesse, isto é, à 

temperatura ambiente apenas a luz infravermelha seria emitida. Contudo, à medida que a 

temperatura da radiação refletida vai aumentando, os corpos negros começam a emitir comprimentos 

de onda visíveis, desde o vermelho até ao azul passando pelo laranja e amarelo, tal como 

exemplificado no gráfico 2.1. 

 

 

Gráfico 2.1 - Temperatura de Cor [7] 

Analisando o gráfico 2.1, é possível constatar que a temperatura de cor é uma relação entre a 

cor da luz emitida por um corpo negro aquecido até a temperatura descrita e a cor que estamos 

comparando. Pode-se então concluir que a temperatura de cor é uma característica da luz visível, 
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que é determinada pela comparação da sua saturação cromática com a de um corpo negro radiante 

ideal.  

Para demonstrar como este efeito influência a IP interessa exemplificar com a figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 - Mesmo local com fontes luminosas de temperatura de cor diferentes [1] 

No primeiro segmento da figura 2.8 a temperatura é quente (3000K), no segundo é neutra (4000K) 

e por fim o terceiro segmento da imagem é do tipo fria (5500K). Facilmente é possível constar que 

dependendo da temperatura de cor emitida pela fonte de luz a aparência do mesmo local é diferente.  

Através da análise conjunta da figura 2.8 e o gráfico 2.1, pode-se concluir que elevadas 

temperaturas correspondem a cores frias e temperaturas mais baixas correspondem a cores mais 

quentes. Este relacionamento e descrição são importantes para o estudo porque estes aspetos 

potenciam a sensação de conforto, maior facilidade de reconhecimento de objetos o que leva a uma 

maior segurança e conforto por parte dos cidadãos. 

 

• Índice de Restituição de Cor (IRC) 

O índice de restituição de cor, tal como o nome indica, é a capacidade que uma fonte de luz tem 

em fielmente restituir as cores de um objeto por esta iluminada. Ou seja, quanto maior o IRC (0 

menor e 100 maior) melhor será a comparação entre cores para uma dada temperatura. 

 

• Brilho 

O brilho, é um parâmetro que é mensurável de forma objetiva. Este conceito está diretamente 

relacionado com a segurança rodoviária visto que provoca desconforto, distração ou mesmo redução 

na capacidade de observar e interpretar informação crucial. 

 

• Tempo de Vida 

Este conceito é um dos mais importantes no que diz respeito à sua influência nos custos de 

funcionamento e manutenção da IP. É através deste conceito que passa a ser possível equacionar 

quanto tempo é que os fluxos luminosos se mantêm em condições uteis. Existem dois indicadores 

importantes a referir, B50 e L70. O B50 é o índice de mortalidade de uma lâmpada, ou seja, este 

índice indica o número de horas após as quais 50% de grupo significante deixa de emitir fluxo luminoso 

suficiente. Permite também, ter uma noção quantitativa do tempo útil de vida em relação à sua 
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representação numa instalação. O índice L70 indica o tempo que leva a uma lâmpada perder 30% do 

seu fluxo luminoso inicial. 

Para um dado tipo de fonte luminosa interessa maximizar estes dois valores, de forma a que se 

uma lâmpada tiver a si associada um grande tempo de vida, interessa que este tenha também uma 

grande representação na instalação da IP. 

 

• Eficácia Luminosa 

A eficácia luminosa é a relação entre a potência elétrica absorvida por uma fonte de luz e o fluxo 

luminoso total emitido. 

 

• Índice de Eficiência Energética 

Este índice define-se como sendo a relação entre iluminação em serviço com a superfície 

iluminada e a potência total instalada numa instalação de IP. Quanto maior este índice maior é 

proveito retirado dos equipamentos que a providenciam, ou seja, quando maior for a iluminação 

resultante de uma potência instalada, melhor é o proveito obtido da IP. 

 

• Fator de Utilização 

O fator de utilização (FU) é o rácio entre o fluxo luminoso, anteriormente descrito, incidente 

sobre a superfície a iluminar e a soma dos fluxos individuais de cada lâmpada assocada à instalação 

de IP. Este fator varia com diversos fatores, como aspetos construtivos da instalação, altura dos 

postes, espaçamento entre estes, capacidade das lâmpadas e até reflexão de objetos vizinhos como 

casas, muros ou outros objetos e edifícios. 

 

• Poluição Luminosa 

A poluição luminosa ocorre quando a luz artificial excessiva, refletida ou mal direcionada, tem 

efeitos adversos no meio ambiente. No que diz respeito a uma instalação IP, devem ser considerados 

três tipos: 

o Luz emitida para o céu; 

o Luz que ilumina locais indevidamente e é intrusiva; 

o Brilho que encadeia; 
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Figura 2.9 - Fluxo luminoso emitido por uma luminária [1] 

Analisando a imagem ilustrada na figura 2.9, é possível identificar o que se pode considerar de 

poluição luminosa, bem como os diferentes tipos associados. A figura 2.9 ajuda ainda a compreender 

visualmente outros conceitos anteriormente apresentados como, fluxo luminoso, brilho, LOR, ULOR 

e DLOR. Desta forma é possível verificar como estas grandezas se relacionam entre si e com as áreas 

circundantes. 

 

• Uniformidade 

Para que a IP tenha qualidade, é necessário que exista uniformidade na iluminação da superfície, 

ou seja, não devem existir secções mais escuras entre as zonas iluminadas. Esta uniformidade é 

importante para que todos os objetos presentes sejam rapidamente e facilmente identificados. Desta 

forma, torna-se mais fácil garantir que a segurança e o conforto sejam mantidos em qualquer altura. 

Esta é uma condição fulcral para uma boa iluminação por parte da IP. 

 

 

Figura 2.10 - Parâmetros da uniformidade geral e longitudinal [1] 

Analisando a figura 2.10 é possível identificar que existem valores compreendidos entre as 

distâncias máximas médias e mínimas do ponto de vista do condutor. Como tal, importa garantir que 
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a uniformidade geral é sempre mantida de forma que os objetivos atrás especificados sejam 

mantidos. Não interessa configurar uma IP de maneira que a luminância máxima seja obtida em 

detrimento de uma luminância mínima demasiado baixa que comprometa a capacidade de reconhecer 

rapidamente a geometria da via em pontos ligeiramente mais afastados. 

 

• Rácio Envolvente 

O rácio envolvente descreve analiticamente a relação entre iluminâncias associadas aos caminhos 

rodoviários e os pedonais. Ou seja, interessa à IP não só garantir uma visibilidade com qualidade nas 

vias onde circulam os veículos, mas também nas redondezas destas. Assim é possível habilitar os 

condutores e pedestres de uma confortável distância de reconhecimento dos objetos e disposição das 

vias. 

 

 

Figura 2.11 - Limites laterais da estrada [1] 

Na figura 2.11 é possível identificar quais a faixas das ruas e estradas que interessa à IP 

proporcionar uma adequada e uniforme iluminação. Apenas quando existe boa iluminação na 

envolvência da via, é que os objetos são identificados imediatamente. Isto permite aos condutores e 

pedestres a possibilidade de efetuar atempadamente ajustes necessários tendo em conta a sua 

trajetória e velocidade. Desta forma o rácio envolvente assegura que o fluxo luminoso direcionado 

para a faixas exteriores é suficiente para que não existam riscos. 

 

2.2.4. Manutenção 

• Fator de Manutenção da Luminária 

O fator de manutenção da luminária (FML) é o rácio do fluxo luminoso de uma luminária, num 

determinado momento, com o fluxo luminoso desta no início de vida. Tal como representado no 

gráfico 2.2. Este valor poderá afetar significativamente a potência da fonte de luz a instalar, como 

também o número total de luminárias necessárias para atingir os valores de iluminância/luminância 

pretendidos. 
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Gráfico 2.2 - Fator de Manutenção da Luminária [2] 

• Fator de Sobrevivência da Lâmpada 

O fator de sobrevivência da lâmpada (FSL) considera que num dado instante existem 

determinadas condições que afetam as lâmpadas. Como tal, é necessário compreender 

analiticamente qual diferença entre as que se mantiveram em funcionamento e as que estavam 

instaladas inicialmente. Tal como representado no gráfico 2.3. 

 

 

Gráfico 2.3 - Fator de Sobrevivência da Lâmpada [2] 

• Fator de Manutenção da Luminosidade da Lâmpada 

O fator de manutenção da luminosidade da lâmpada (FMLL) é a expressão matemática que 

identifica a diferença que ocorre entre o fluxo luminoso da lâmpada num determinado instante da 

sua vida e o fluxo luminoso desta inicial. Tal como ilustrado no gráfico 2.4, este vai-se reduzindo com 

tempo. 
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Gráfico 2.4 - Fator de Manutenção da Luminosidade da Lâmpada [2] 

• Fator de Manutenção 

O fator de manutenção (FM) trata da instalação como um todo, isto é, tem em consideração a 

iluminância das luminárias no geral. Este fator é o rácio entre a iluminância da instalação IP em 

análise, para um dado momento, e este valor no início da vida da instalação. Sabendo que na fase de 

desenvolvimento e planeamento de qualquer estrutura IP é necessário garantir valores especificados 

de iluminância, o FM afeta grandemente o número de lâmpadas a instalar. Será este valor que irá 

ajudar a planear e manter as operações de manutenção/substituição dos componentes associados à 

instalação IP em causa. 

 

 

Gráfico 2.5 - Fator de Manutenção [2] 
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2.3. Referências num Sistema de Avaliação da Iluminação Pública 

2.3.1. Critérios 

Para que os processos de desenvolvimento, instalação e operação sejam bem-sucedidos, interessa 

descrever quais os critérios utilizados para garantir a sua qualidade e uniformidade, nesta vasta 

estrutura. 

 

• Regulamentação 

A realização de um projeto de iluminação pública tem a si associado algumas regulamentações 

de carater obrigatório. Para além de ser exigido o cumprimento dos requisitos que permitem obter 

os resultados esperados, é também necessário satisfazer as legislações aplicáveis. As legislações 

aplicáveis atualmente neste tipo de projetos são compreendidas numa série de normas designadas 

como, série EN 13201. Este conjunto de normas tentam uniformizar e especificar as caracterizações 

técnicas impostas ao projeto de IP. 

Esta série de normas está segmentada nos seguintes documentos: 

o EN 13201-1: Pertinente à escolha das classes de iluminação; 

o EN 13201-2: Parametriza as grandezas fotométricas recomendadas; 

o EN 13201-3: Referente ao cálculo dos parâmetros fotométricos; 

o EN 13201-4: Descreve a metodologia de medição dos dados fotométricos. 

Interessa ainda salientar uma outra norma que veio complementar a anterior com medidas a 

implementar para todas as categorias de estradas e zonas a iluminar. A norma CIE 115-2010 contêm 

recomendações ao nível de critérios de qualidade, classes de iluminação, regulação do fluxo bem 

como a monitorização de tráfego entre outras. 

 

• Classes de Iluminação 

Devido às diferentes características das estradas e vias, tornou-se importante definir classes de 

iluminação. Estas classes são definidas por um conjunto de requisitos obrigatórios que tentam 

preencher as necessidades de todos transeuntes. A norma EN13201-1 ajuda a esclarecer quais são as 

classes existentes e em que casos se aplicam, ou seja, para diferentes tipos de vias, diferentes 

necessidades e como tal, requisitos obrigatórios distintos. 

 

Parâmetros a considerar na escolha da classe de iluminação: 

o Velocidade de tráfego; 

o Volume de tráfego; 

o Densidade de tráfego; 

o Composição do tráfego; 

o Controlo do tráfego; 

o Geometria da via; 

o Influências ambientais; 
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As classes de iluminação são: 

o Classes de iluminação M, para tráfego motorizado com estradas de média e alta 

velocidade; 

o Classes de iluminação C, para zonas de conflito onde as vias são frequentadas por 

diversos tipos de veículos em média/baixa velocidade, como também pedestres; 

o Classes de iluminação P, para áreas pedestres e áreas onde o tráfego se processa em 

velocidade reduzida; 

 

Para facilitar a seleção do índice das classes de iluminação, deve descrever-se os valores de 

referência para os parâmetros anteriormente descritos. Sendo possível listar os seguintes valores: 

o Velocidade do tráfego: 

▪ Muito alta: Mais de 70 Km/h; 

▪ Alta: Entre 50 e 70 Km/h; 

▪ Moderada: Entre 20 e 50 Km/h; 

▪ Baixa: Menos de 20 Km/h; 

▪ Muito baixa: pedestres. 

o Volume de tráfego: 

▪ Muito elevado: Mais de 40000 veículos; 

▪ Elevado: Entre 25000 e 40000 veículos por dia; 

▪ Moderado: Entre 15000 e 25000 veículos por dia; 

▪ Baixo: Entre 4000 e 15000 veículos por dia; 

▪ Muito baixo: Menos de 4000 veículos por dia. 

o Luminância ambiente: 

▪ Alta: Centros urbanos com grande quantidade de iluminação decorativa, 

montras e outros edifícios que emitam luz; 

▪ Moderada: Zonas residenciais com iluminação, zonas com contribuição 

significativa de sinaléticas ou de placares publicitários; 

▪ Baixa: Zonas rurais, onde por norma a IP é a única fonte de iluminação 

disponível. 

o Densidade dos cruzamentos: 

▪ Alta: Cruzamento com interseção de duas ou mais vias; 

▪ Moderada: Cruzamento com interseção de apenas uma via. 

o Controlo de tráfego: 

▪ Fraco: Sem semáforos; 

▪ Bom: Com semáforos ou outros tipos de controlo. 

 

Tendo em conta estes parâmetros é então possível analisar a tabela 2.1, para perceber qual a 

classificação de qualquer zona. 
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Tabela 2.1 - Determinação dos índices das classes de iluminação M, C e P [1] 

 

 

Desta forma, é possível somar os diversos pesos encontrados, obtendo assim um valor total que 

irá ditar qual a classificação da zona em estudo.  Depois de encontrada a classe de iluminação torna-

se possível a compreensão de quais são os requisitos para o sistema de IP em análise. 
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• Requisitos Fotométricos 

Para perceber que tipo de classe de iluminação é necessário aplicar a determinada zona, será 

necessário perceber quais são as características de operação do local. Tendo em conta os critérios 

de classificação das zonas anteriormente listados, será utilizada a iluminância ou a luminância para 

estabelecer os requisitos fotométricos. Desta forma é possível definir que: 

o Quando a velocidade do transito é média a alta, o critério a ser utilizado é a 

luminância; 

o Se a velocidade do transito é média a baixa e ocorre o conflito entre veículos e 

pedestres, para além, de entrada e saída de vias, pode ser utilizado como critério a 

iluminância ou a luminância; 

o Caso a velocidade do trânsito é média a baixa, mas a sua diversidade é baixa (situação 

frequente em zonas não consideradas urbanas) o critério a ser utilizado é o da 

luminância. 

Interessa ainda esclarecer que as vias adjacentes ou que dão acesso à estrada em análise, devem 

ter o mesmo nível de iluminação. Quando a complexidade da disposição das vias não permite obter 

um cálculo fiável das luminâncias, a iluminância deve ser utilizada como critério. 

 

2.3.2. Tecnologias 

Importa enumerar as ferramentas utilizadas atualmente para avaliar as condições em que se 

encontra um determinado segmento da IP, inicialmente e num dado instante. Desta forma, seguem 

as principais técnicas de avaliação, uma breve descrição e também a sua utilidade neste contexto. 

 

• Diagramas 

o Diagramas de Informação Fotométrica 

Em primeiro lugar, importa estabelecer uma base para compreender como é que a informação é 

exposta. Deste modo segue a descrição da representação dos dados fotométricos associados às 

luminárias. Na figura 2.12 está ilustrada uma imagem que ajuda a perceber o sistema de coordenadas 

utilizado neste tipo de diagramas. Este sistema é o mais utilizado na representação da informação 

fotométrica para luminárias da IP, denominado como sistema C - 𝛾. 

 



 Referências num Sistema de Avaliação da Iluminação Pública  25 
 

 

 

Figura 2.12 - Esquematização do sistema C-𝛾 [1] 

Na figura 2.12 é possível verificar as grandezas C, 𝛾, I, h representadas. Onde C indica qual o 

plano vertical onde os vetores estão localizados, 𝛾 reflete a posição relativa ao eixo vertical, I 

descreve o valor da intensidade luminosa e h é a altura da luminária. 

 

Relativamente aos ângulos C define-se que: 

▪ No lado da estrada situam-se os planos entre 0 e 180 graus; 

▪ C-0 é o plano vertical situado para o lado direito da luminária; 

▪ C-180 é o plano vertical situado para o lado esquerdo da luminária; 

▪ No lado do passeio situam-se os planos entre os 180 e 360 graus; 

 

Relativamente aos ângulos 𝛾, define-se que: 

▪ Quando 𝛾 é 0 graus, significa que o vetor da intensidade luminosa está a 

apontar na vertical para baixo da luminária; 

▪ Quando 𝛾 é 90 graus, significa que o vetor da intensidade luminosa é 

horizontal à luminária; 

▪ Quando 𝛾 é 180 graus, significa que o vetor da intensidade luminosa está a 

apontar na vertical para cima da luminária. 

Havendo a noção de como os diagramas de informação fotometria são definidos, é possível então 

especificar os seguintes conceitos e tipos de diagramas que descrevem informação fotométrica. 

 

o Diagrama Polar 

A curva de distribuição lumiosa da fonte luminosa, é definida através do traço num plano 

transversal, tendo como origem a lâmpada e uma curva ao longo das extremidades de todos os vetores 

I. Deste modo, pode-se definir que o diagrama polar é a representação da intensidade luminosa em 

todos os ângulos. 
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Figura 2.13 - Representação de um diagrama polar (com assimetria) [1] 

A figura 2.13 demonstra um diagrama polar assimétrico. Isto é verificável através das curvas 

representadas. Quando o diagrama polar é simétrico as curvas apresentam uma forma mais igualitária 

na sua geometria. 

 

o Diagrama Isocandela 

Os diagramas isocandela são um complemento aos diagramas polares. Enquanto que os diagramas 

polares são uma representação útil para perceber o que ocorre nos planos verticais, os restantes não 

são representados. Deste modo torna-se necessário definir uma ferramenta que possa ilustrar a 

informação sobre a intensidade luminosa em qualquer direção. 

 

 

Figura 2.14 - Representação de um diagrama isocandela [1] 

Neste tipo de diagrama os pontos com a mesma intensidade são unidos, formando as curvas 

isocandelas. A luminária encontra-se no centro de uma esfera, mas como as luminárias têm um plano 

de simetria, deve-se apenas considerar uma semiesfera, tal como apresentado na figura 2.14. 

 

o Diagrama Isolux 

As curvas isolux, são dadas pela união dos pontos com valores idênticos da iluminância emitida 

sobre uma superfície. As diversas curvas são dadas pelas diferentes medidas associadas a todas as 

iluminâncias emitida pela fonte luminosa. 
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Figura 2.15 - Representação de um diagrama isolux [1] 

Analisando a figura 2.15 é possível perceber a que distância da fonte estão os valores das diversas 

iluminâncias associadas à luminária. Interessa ainda salientar que a variável h representa a altura da 

luminária. 

 

• Equipamentos 

Para medição e representação da distribuição espacial das fontes luminosas, bem como das 

grandezas associadas, são utilizados os seguintes equipamentos: 

o Luxímetro 

Este equipamento, exemplificado na figura 2.16, é utilizado para medir o nível de iluminação, ou 

seja, a iluminância. O funcionamento deste aparelho consiste num sensor luminoso que ao receber 

luz, gera uma corrente elétrica diretamente proporcional. 

 

 

Figura 2.16 - Luxímetro [1] 

 

o Luminancímetro 

Este equipamento, exemplificado na figura 2.17, é utilizado para medir a luminância. O 

funcionamento deste aparelho consiste num sensor fotoelétrico que gera uma corrente elétrica 

quando deteta luz. Esta corrente é convertida em dados analógicos ou digitais, mostrados ao 

utilizador. Interessa ainda salientar que este aparelho se baseia num sistema ótico direcional que 

deve ser orientado de modo a que a coincida com o local que se quer analisar. 
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Figura 2.17 - Luminancímetro [1] 

 

o Esfera de Ulbricht 

A esfera de Ulbricht, ilustrado na figura 2.18, permite obter analiticamente o valor do fluxo 

luminoso. No interior deste aparelho deve ser colocado a fonte luminosa a analisar. Sendo assim 

possível analisar as radiações monocromáticas associadas à curva de sensibilidade fotópica do olho. 

 

 

Figura 2.18 - Esfera de Ulbricht [1] 

 

o Colorímetro 

O colorímetro, tem a função de medir a temperatura de cor proveniente de uma fonte luminosa. 

O funcionamento do colorímetro é baseado em sensores sensíveis às frequências das ondas de 

radiação vermelhas, verdes e azuis. Desta forma, é possível obter uma análise das amostras de cor 

da fonte luminosa em estudo. 

 

 

Figura 2.19 - Colorímetro [1] 

 

o Goniofotómetro 
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O goniofotómetro, exemplificado na figura 2.20, é um aparelho computadorizado que permite 

obter características do ponto de vista espacial, as intensidades luminosas de lâmpadas e luminárias. 

Este equipamento permite encontrar os diagramas polares, isocandela e de isolux, das fontes 

luminosas. 

 

 

Figura 2.20 - Goniofotómetro [1] 

 

2.3.3. Metodologias 

Neste capítulo serão descritas as metodologias mais utilizadas na avaliação e manutenção de uma 

rede IP. Estas técnicas são de particular interesse, visto que, devido ao vasto número de componentes 

inseridos na IP, a operação e manutenção da rede acaba por ser um grande desafio para as entidades 

responsáveis. 

 

• Avaliação Prevista 

A avaliação prevista, consiste numa análise pré-programada que verifica se os níveis de 

desempenho dos componentes, ainda obedecem aos critérios impostos. Para garantir o bom 

funcionamento da IP, é necessário que todos os equipamentos estejam a funcionar dentro dos limites 

pretendidos. Para tal, é necessário que os aparelhos que não operem nestas condições, sejam 

substituídos ou restaurados.  

Sabendo que cada componente tem um tempo de vida útil, existe a necessidade de determinar 

em que altura este irá deixar de operar como pretendido. Desta forma, as periocidades das avaliações 

são muito importantes para garantir uma operação sem falhas. As periocidades são definidas com 

base em valores dos tempos de vida útil, predeterminados pelos fabricantes, dos diversos 

equipamentos. Sendo os tempos atingidos, será necessário fazer uma avaliação sobre o seu estado, 

para perceber, se este ainda atua dentro dos parâmetros obrigatórios de funcionamento para o local 

em estudo.  

Uma das ferramentas mais importantes para a avaliação programada de uma instalação de IP, é 

o fator de manutenção (FM). Ainda na fase de projeto deve considerar-se o tempo de vida associado 

aos componentes de modo que seja possível encontrar um FM eficaz. Só assim será possível garantir 
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que a qualidade da instalação seja não só otimizada, mas também para que o processo de conservação 

seja minimizado. 

No cálculo dos parâmetros de iluminação dos projetos de IP é necessário incluir um fator de 

manutenção que tenha em conta a degradação das condições iniciais do sistema ao longo do tempo. 

Desde o primeiro momento da sua instalação, todos os equipamentos constituintes vão se 

deteriorando progressivamente. Esta diminuição de eficácia e desempenho deve-se ao resultado dos 

seguintes fatores: 

o Acumulação de poeiras e lixo em todas as superfícies expostas das fontes de luz e/ou 

das luminárias; 

o Diminuição do fluxo luminoso da fonte de luz; 

o Fontes de luz avariadas; 

o Idade dos componentes e a sua progressiva degradação. 

Através do cálculo do fator de manutenção é possível prever a oscilação dos índices de iluminância 

e luminância ao longo do tempo.  

O fator de manutenção associado a qualquer instalação pode ser calculado através de 7 passos, 

abaixo descritos: 

• Apurar a fonte de luz e luminária que será aplicada; 

• Definir o intervalo de substituições em grupo das fontes de luz, consoante a sua utilização 

anual. 

• Obter o Fator de Manutenção do Fluxo Luminoso (FMLL). 

• Obter o Fator de Sobrevivência da Lâmpada (FSL). 

• Estudar as luminárias que serão implementadas quanto ao seu índice de proteção, categoria 

da poluição ambiente no local de instalação, bem como o intervalo de limpeza. 

• Obter o Fator de Manutenção da Luminária (FML). 

• Calcular o FM como sendo o produto destes três fatores, FMLL, FSL e FML: 

O fator de manutenção pode ser calculado através do produto entre o fator de manutenção do 

fluxo luminoso, o fator de sobrevivência da lâmpada e o fator de manutenção da luminária. 

As seguintes tabelas 2.2, 2.3 e 2.4 especificam valores para as diferentes grandezas utilizadas no 

cálculo do fator de manutenção. 

 

Fator de Manutenção do Fluxo Luminoso (FMLL): 

 

Tabela 2.2 - Valores do FMLL [1] 
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Fator de Sobrevivência da Lâmpada (FSL): 

 

Tabela 2.3 - Valores do FSL [1] 

 

 

Fator de Manutenção da Luminária (FML): 

 

Tabela 2.4 - Valores do FML [1] 

 

 

Para identificar qual o FML a utilizar será necessário perceber qual a diferença entre o nível de 

poluição alto e baixo: 

• Nível de poluição alto: Poeiras e fumos gerados nas proximidades; 

• Nível de poluição baixo: Sem poeiras ou fumos gerados por atividades próximas à instalação. 

Normalmente utilizado quando em zonas rurais ou residenciais com pouco transito. 

Seguindo os passos acima descritos e tendo em conta os fatores que provocam a danificação 

progressiva da qualidade do nível de iluminação, é então possível programar eficazmente as 

operações de limpeza, arranjo e substituição dos diversos componentes associados a uma rede de IP. 

 

• Avaliação Concorrente 

Este sistema de avaliação da qualidade da IP, tem acesso a uma monitorização constante do 

estado dos equipamentos responsáveis pela iluminação. Através de sensores implementados na rede, 

é possível verificar a qualquer momento quais são os parâmetros de funcionamento. Caso ocorra uma 
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anomalia, esta será detetada instantaneamente por este sistema. Como este sistema é bidirecional, 

permite o envio de comandos que transforma a configuração e disposição da estrutura, sendo possível 

acionar medidas preventivas vão diminuir a propagação de problemas.  

Existem grandes vantagens na utilização deste tipo de avaliação da qualidade, uma das 

importantes é a rapidez na deteção do problema, diminuindo desta forma os tempos gerais de 

atuação e consequente resolução. Outra das vantagens, é a possibilidade da consulta dos valores 

reais de funcionamento, algo que os outros tipos de avaliação não conseguem disponibilizar.  

Esta tecnologia, consiste numa combinação de hardware e software que estão associados aos 

postes de iluminação e/ou armários. Tem uma grande utilidade visto que permite o controlo e 

supervisão do sistema de uma forma rápida, em larga escala e com acesso remoto. A centralização 

dos dados recolhidos, é também uma mais valia, visto que, permite às entidades gestoras uma visão 

real e abrangente do estado da atividade a qualquer momento. Havendo um histórico do 

comportamento da rede, existe ainda a possibilidade de encontrar padrões de funcionamento para 

diferentes épocas do ano. Sendo possível desta forma atuar preventivamente bem como efetuar um 

diagnóstico e otimização em proporções que os tipos de avaliação não permitem. 

Esta ferramenta permite que os tempos de respostas às anomalias sejam diminuídos, para além 

de otimizar as necessidades de deslocações para efetuar configurações no sistema. Não só permite 

baixar os custos associados à manutenção e gestão, mas também: 

• Adaptar a configuração da IP às necessidades para cada momento; 

• Gerir o fluxo luminoso para a ambiente em que se encontra; 

• Detetar derrubes dos postes de iluminação; 

• Monitorizar o tempo de vida dos pontos de luz; 

• Identificar anomalias e falhas; 

Tendo em conta todas as qualidades especificadas, pode-se concluir que este tipo de avaliação 

da qualidade do sistema é a mais interessante a nível técnico. 

 

• Avaliação Imprevista 

A manutenção e avaliação imprevista do sistema IP, ocorre quando um problema inesperado surge 

no sistema. Por norma, estes tipos de anomalias estão associados a relatos feitos através dos serviços 

disponibilizados pelas entidades gestoras da instalação. Este processo, inicia-se quando é efetuado, 

através de telefone ou por internet, um aviso que anuncie mau funcionamento de um ou mais 

equipamentos.  

Este género de metodologia, é feito regularmente por pessoal não especializado tecnicamente. 

Devido a este facto, a operação de verificação das grandezas associadas, tem de ser feito por uma 

equipa técnica que se desloque ao local reportado, para fazer uma avaliação concreta das condições 

de funcionamento. Após esta verificação, será implementada uma correção à anomalia encontrada, 

recuperando assim o estado da IP, garantindo que esta opera dentro dos critérios estabelecidos. 
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2.4. Lacunas nos Sistemas Atuais de Avaliação da Qualidade da 

Iluminação Pública 

As principais lacunas identificadas nos sistemas atuais de avaliação da qualidade da IP são as 

seguintes: 

 

2.4.1. Avaliação prevista 

Como estes sistemas baseiam-se em valores predeterminados pelos fabricantes das fontes 

luminosas e são baseados em probabilidades estatísticas, deixam espaço para que ocorram problemas 

e anomalias antes de serem detetadas. Este facto pode causar lentidão na aquisição da informação 

e prognóstico do sistema. 

 

2.4.2. Avaliação concorrente 

Este tipo de avaliação da qualidade da IP, é o sistema ideal em termos técnicos. Contudo, devido 

aos custos e complexidade de implementação da estrutura que permite esta análise, torna-se 

impraticável a sua utilização em larga escala. 

Apesar de ser um sistema muito útil e eficaz, acaba por ter uma aplicação muito restringida 

devido ao facto de necessitar de uma complexa e larga estrutura de apoio. Isto significa que é um 

sistema altamente intrusivo, dispendioso e longo na sua implementação. 

 

2.4.3. Avaliação imprevista 

Este sistema deixa espaço para que existam problemas que não são constatados. Por exemplo, 

caso exista uma fonte luminosa que esteja a funcionar fora dos parâmetros nominais ou com uma 

operação incorreta, dificilmente será detetado. Para além disto ainda existe a possibilidade de os 

relatos originais serem subjetivos e não em dados concretos. Desta forma podem ocorrer falsos 

positivos, o que dará origem a um desperdício de recursos de manutenção e pessoal, gerando 

ineficiência no sistema em geral. Normalmente este tipo de avaliação será lento, visto que o tempo 

entre a ocorrência da anomalia, a sua deteção e consequente correção será extenso. 

 

2.4.4. Soluções do sistema proposto 

O método proposto neste trabalho assenta-se nos seguintes pilares de implementação: imediata, 

fácil, rápida, com custos baixos e em larga escala. Complementado assim os sistemas atuais bem 

como colmatando algumas falhas. 
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2.5. Resumo 

Neste capítulo foram especificados e descritos os conceitos mais importantes para a revisão 

bibliográfica associada a esta dissertação. Para além disso referenciou-se os sistemas de avaliação 

da iluminação publica atualmente em utilização. Por fim foram especificadas as lacunas destes 

sistemas e qual seriam as soluções para as colmatar.  
  



 
 

Capítulo 3 

Materiais e Métodos 

3.1. Conceitos 

Antes de avançar com a descrição dos materiais utilizados e as respetivas metodologias, interessa 

descrever algumas noções importantes para a sua correta compreensão. Assim, serão expostos 

conceitos associados aos componentes de Hardware e Software utilizados neste trabalho. 

 

3.1.1. Hardware 

Para recolher a informação pertinente ao estudo, foi pensado um conjunto de dispositivos 

portáteis, de baixo custo, de implementação fácil e que não tivessem grandes exigências em termos 

de recursos. 

 

• Arduino 

O Arduíno consiste numa base única moldada para o desenvolvimento de hardware livre. Este 

aparelho tem a si associado um microcontrolador que sustenta a entrada/saída de dados, bem como 

uma linguagem de programação baseada em C/C++ (figura 3.1). 
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Figura 3.1 - Arduino [8] 

 

Esta ferramenta foi desenvolvida com o intuito de facilitar a acessibilidade ao desenvolvimento 

de equipamentos. Acaba por ser um utensílio orientado aos utilizadores sem acesso a ferramentas 

mais compostas ou a controladores mais complexos. 

 

• Global Positioning System (GPS) 

O GPS é descrito como sendo um sistema que possibilita a navegação por satélite. Esta tecnologia 

permite que um aparelho móvel receba, em qualquer parte do planeta, as coordenadas da sua 

posição. Para tal, basta que o recetor consiga obter sinal de três ou mais satélites GPS. 

 

 

Figura 3.2 - GPS [9] 

• Photoresistor (LDR) 

O LDR é uma resistência elétrica que varia com a intensidade da luz incidente. Trata-se de um 

componente eletrónico passivo com resistência variável. Por norma a sua resistência diminui com o 

aumento da intensidade da luz recebida. 

 



 Conceitos  37 
 

 

 

Figura 3.3 - LDR [10] 

• Secure Digital (SD) 

Os SD são dispositivos eletrónicos que permitem o armazenamento de dados. São cartões de 

memória não volátil e por isso conseguem reter a informação gravada quando não existe alimentação 

elétrica. Torna-se bastante útil para dispositivos eletrónicos portáteis, visto serem de pequenas 

dimensões e bastante leves. 

 

 

Figura 3.4 - SD Card [11] 

3.1.2. Software 

Para analisar a informação recolhida foi pensada uma aplicação desenvolvida em linguagem em 

código aberto, ou seja, não requer licenças associadas e permite uma utilização sem grandes 

requisitos. Interessava ainda, que fosse desenvolvida com base em linguagens e processadores 

amplamente disponíveis, tentando que a visualização e interação desta aplicação fosse feita sem 

impeditivos e sem bibliotecas adicionais aos sistemas mais utilizados. 

 

• C++ 

O C++ é uma linguagem de programação, multi-paradigma, genérica e orientada a objetos. Esta 

linguagem tem uma aplicação muito vasta devido à capacidade de ser executada numa grande 

panóplia de equipamentos. Como a sua utilização é muito variada e abrangente, acaba por ter um 

universo muito completo. 
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Figura 3.5 - C++ [12] 

 

• HyperText Markup Language (HTML) 

HTML é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas web. Os documentos 

HTML podem ser interpretados por navegadores, como tal, tem uma execução numa vasta gama de 

equipamentos. 

 

 

Figura 3.6 - HTML [13] 

 

• Cascading Style Sheets (CSS) 

O CSS é uma linguagem que permite adicionar estilo (cores, fontes, espaçamento, etc.) a um 

documento web. O código pode ser aplicado diretamente nas tags ou ficar contido dentro das tags 

<style>. 

 

Figura 3.7 - CSS [14] 

Também é possível, em vez de colocar a formatação dentro do documento, criar um link para um 

arquivo CSS que contém os estilos. Assim, quando se quiser alterar a aparência dos documentos 

vinculados a este arquivo CSS, basta modificá-lo. 

 

• Javascript (JS) 
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O Javascript é uma linguagem de programação interpretada estruturada, de script em alto nível 

com tipo de dados de dinâmica fraca e multi-paradigma (protótipos, orientado a objeto e funcional). 

Juntamente com HTML e CSS, o JavaScript é uma das três principais tecnologias da internet.  

O JS permite páginas da web interativas e, portanto, é uma parte essencial dos aplicativos neste 

contexto. A grande maioria dos sites usa esta linguagem, e todos os principais navegadores têm um 

mecanismo JavaScript dedicado para executá-lo. 

 

• Hypertext Preprocessor (PHP) 

O PHP é uma linguagem interpretada livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento 

de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor. Capaz de gerar conteúdo dinâmico na 

internet, bem como manipular ficheiros e outros tipos de objetos programáveis. 

 

 

Figura 3.8 - PHP [15] 

 

3.2. Protótipo 

Tendo como proposta inicial, este estudo irá basear-se numa lógica de recolha da informação 

associada à luz disponível na área geográfica analisada. Como tal, foi necessário desenvolver um 

equipamento que permitisse isso mesmo, isto é, agregar os dados associados à posição geográfica e 

a intensidade luminosa percetível para um condutor. Como a ideia passa por recolher os dados 

luminosos pelas estradas utilizando um veículo, este protótipo foi desenvolvido de forma a ser 

autónomo e fácil de transportar. 

 

3.2.1. Componentes 

De seguida serão listados e descritos os componentes utilizados no aplicativo. Associado às 

descrições dos elementos, foram adicionados os modelos e especificações próprias. 

 

Tipo: 

• Arduino 

Nome: 

• Arduino Uno Rev3 ATmega328P 

Especificações: 
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• Microcontrolador: ATmega328P; 

• Tensão operacional: 5V; 

• Tensão de entrada: 7-12V; 

• Portas digitais: 14 (das quais 6 podem ser utilizadas como PWM); 

• Portas analógicas: 6; 

• Corrente pinos I/O: 20mA; 

• Corrente pino 3.3V: 50mA; 

• Memória Flash: 32KB (0,5KB usados no bootloader); 

• SRAM: 2KB; 

• EEPROM: 1KB; 

• Velocidade do Clock: 16MHz. 

Descrição: 

• O Arduino Uno R3 é a placa Arduino mais utilizada nos dias de hoje. Dispõe de uma suficiente 

quantidade de portas e grande compatibilidade com os shields Arduino. Tem uma conexão 

USB, um conector de alimentação, um ICSP e um botão reset. Contém tudo o que é necessário 

para apoiar o microcontrolador. 

 

Tipo: 

• Ecrã 

Nome: 

• Display LCD 16x2 1602 I2C IIC 

Especificações: 

• Display LCD 16x2; 

• Fundo: azul; 

• Cor dos caracteres: branco; 

• Controlador: HD44780; 

• Adaptador display I2C integrado; 

• Potenciómetro para ajuste do contraste; 

• Tensão de operação: 5V; 

• Linhas: 2; 

• Colunas: 16; 

• Interface: I2C; 

• Dimensões: 80 x 36 x 12mm; 

• Área visível: 64,5 x 16mm; 

• Pinos: SDA, SCL, Vcc, GND. 

Descrição: 

• O Display LCD 16x2 1602 I2C, é um mostrador tradicional com uma grande vantagem, o 

módulo I2C integrado. Com este display, pode ser feita a conexão entre o microcontrolador 
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e o display utilizando apenas os pinos SDA e SCL, deixando as outras portas livres para o 

desenvolvimento do projeto. 

 

Tipo: 

• GPS e SD 

Nome: 

• Shield GPS com Antena para Arduino 

Especificações: 

• Módulo recetor GPS Ublox NEO-6M; 

• Comunicação série (configurável por jumpers); 

• Compatível com Arduino Uno e Mega; 

• Receção de até 3 sistemas de satélite ao mesmo tempo: GPS, Galileo, GLONASS e BeiDou; 

• Conector U.FL para antena; 

• Nível de sinal: Compatível 3.3 e 5V; 

• Slot para cartão Micro SD; 

• Botão de reset Arduino; 

• Temperatura de operação: -40 ~ +85°C; 

• Dimensões: 62 x 53 x 24,5m; 

• Antena: Extensão: 3m; Frequência: 1575,42 MHz; Dimensões: 45 x 39 x 13mm; Resistente 

à água; Base magnética. 

Descrição: 

• Este shield é um módulo GPS que pode transformar o Arduino num recetor GPS com 

armazenamento de dados em cartão SD, ou seja, utilizando este componente em conjunto 

com o Arduino, é possível gravar informações da posição global, diretamente num cartão SD, 

não sendo necessário módulo adicional específico para a utilização do cartão de memoria. O 

shield GPS envia as informações de forma constante pela porta série. Os dados podem ser 

gravados no cartão SD ou pode-se utilizar um sistema de monitorização em tempo real. A 

porta série pode ser configurada para utilização como hardware ou software, e no Arduino 

Uno, é possível utilizar os pinos de D0 a D7 para essa conexão (apenas 2 pinos, RX e TX, serão 

utilizados ao mesmo tempo). Pode ser usado em aplicações como controlo de velocidade para 

automóveis, posição pessoal, navegação marítima, geoposicionamento, etc. 

 

Tipo: 

• LDR 

Nome: 

• Sensor de Luz LDR GL5528 

Especificações: 

• Modelo: GL5528; 
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• Diâmetro: 5mm; 

• Tensão máxima: 150VDC; 

• Potência máxima: 100mW; 

• Tensão de operação: -30°C a 70°C; 

• Espectro: 540nm; 

• Comprimento com terminais: 32mm; 

• Resistência no escuro: 1 MΩ (Lux 0); 

• Resistência na luz: 10-20 KΩ (Lux 10). 

Descrição: 

• Este sensor (Light Dependent Resistor) é um componente cuja resistência varia de acordo 

com a intensidade da luz. Quanto mais luz incidir sobre o componente, menor a resistência. 

Utilizando as bibliotecas disponíveis é possível interagir programaticamente com este 

elemento. 

 

Tipo: 

• Bateria 

Nome: 

• Power Bank 6700 mAh 

Especificações: 

• Capacidade: 6700 mAh; 

• Entradas USB: 1; 

• Indicador LED: 3; 

• Velocidade de Carga: Entrada de 2.4 amperes. 

Descrição: 

• O Powerbank Duracell 6700 mAh é uma solução portátil para manter aparelhos carregados 

via USB. Este equipamento é fácil de carregar e transportar, como também, permite usar os 

aparelhos sem qualquer interrupção. De modo a perceber quanta energia ainda resta, existe 

ainda indicadores LED que fornecem essa informação. 

 

Tipo: 

• Placa de ensaio 

Nome: 

• Placa Ensaios Breadboard 400 Pontos 

Especificações: 

• Furos: 400; 

• Material: Plástico ABS; 

• Para terminais e condutores de 0,3 a 0,8 mm (20 a 29 AWG); 

• Resistência de Isolamento: 100MO min.; 
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• Tensão Máxima: 500v AC por minuto; 

• Faixa da Temperatura: -20 a 80°C; 

• Dimensões: 8,3 x 5,5 x 1,0 cm. 

Descrição: 

• A placa de ensaio, é uma placa com furos e conexões condutoras para montagem de circuitos 

elétricos experimentais. A grande vantagem é que na montagem de circuitos elétricos, há a 

facilidade de inserção e remoção dos componentes, uma vez que não é necessário soldar os 

contactos.  

 

Tipo: 

• Resistência 

Nome: 

• Resistência E3 1/4W 250V 

Especificações: 

• Potência: 1/4W; 

• Valor: 10K Ohm; 

• Faixa de temperatura operacional: -55°C a + 155°C; 

• Tolerância: 5%; 

• Tensão de operação máxima: 250V. 

Descrição: 

• Resistências de carbono com um fio de conexão. 

 

3.2.2. Diagrama 

No diagrama ilustrado na figura 3.9, estão representados os componentes utilizados no protótipo. 

O Arduino é energizado pela bateria e recebe as informações enviadas pelos sensores de GPS e LDR. 

Quando a nova informação é recebida, esta, é então guardada no cartão SD, utilizando o módulo 

apropriado. Para facilitar a utilização e gestão do protótipo, foi adicionado um ecrã, para onde são 

enviados os dados recolhidos. O ecrã tem também a responsabilidade de receber e mostrar 

informações sobre o estado de funcionamento, como reconhecimento dos componentes e mensagens 

de erros. 
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Figura 3.9 - Digrama de componentes e ligações 

3.2.3. Montagem 

Para ajudar a compreender o processo de montagem, interessa apresentar graficamente, de uma 

forma limpa e simples, os diversos componentes conectados entre si. Na figura 3.10, é possível 

identificar, através da legenda, cada um dos elementos, bem como as suas ligações. Interessa 

salientar que este diagrama apenas ajuda a facilitar a compreensão da montagem, não sendo o 

resultado final, visto que, na montagem final, os componentes são ligeiramente diferentes dos 

representados. 

 

Figura 3.10 - Diagrama de montagem dos componentes e ligações 
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Legenda: 

• 1 - Arduino; 

• 2 - Ecrã; 

• 3 - Módulo SD; 

• 4 - Módulo GPS; 

• 5 - LDR; 

• 6 - Placa de montagem; 

• 7 - Resistência 10K Ohm. 

 

Na figura 3.11, está ilustrado o resultado final com os componentes descritos anteriormente. Na 

figura referida, o protótipo está em funcionamento, sendo este facto possível constatar através da 

interpretação da informação disposta no monitor. Aí surge a informação condensada das coordenadas 

do local, bem como a data, hora e o respetivo valor da intensidade luminosa recolhida. 

 

 

Figura 3.11 - Resultado final do protótipo 

Legenda: 

• 1 - Arduino; 

• 2 - Ecrã; 

• 3 - Módulo SD; 

• 4 - Módulo GPS; 

• 5 - LDR; 

• 6 - Placa de montagem; 

• 7 - Resistência 10K Ohm. 
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Na figura 3.12, está presente uma imagem ampliada sobre os dados presentes no monitor. Valor 

fornecido pelo sensor LDR, longitude, latitude e tempo (hora, minutos e segundos). Interessa referir 

que a variável associada ao tempo ajuda a perceber se as amostras estão a ser colhidas como 

pretendido. 

 

 

Figura 3.12 - Mostrador com informação 

Interessa salientar que existe ainda um recipiente em plástico transparente que ajuda a segurar 

todos estes componentes como um único equipamento, contudo, para ajudar na identificação dos 

diversos elementos, foi removido. Desta forma torna-se um dispositivo de transporte e utilização 

simples. 

Assim, foi possível percorrer vários tipos de vias e estradas, com a utilização de um veículo, 

tentando obter variedade na informação recolhida. 

 

3.2.4. Programação 

De seguida, serão apresentados os métodos de programação do Arduino. Importa garantir o acesso 

aos diferentes componentes e módulos, validar as variáveis de sistema de maneira a garantir um 

funcionamento estável em qualquer situação. De modo que, caso um componente entre em falha 

técnica, esta anomalia não se propague para os outros elementos do sistema. Para além da validação 

destas variáveis, pretende-se que seja possível a recolha da informação proveniente dos sensores e 

a interação com os módulos de gestão da informação. 

 

• Diagramas 

Para ajudar na compreensão da programação do microcontrolador foram elaborados alguns 

diagramas que expõem os modos de funcionamento. 

o Diagrama de classes 

Na figura 3.13, estão descritos os componentes, bem como as respetivas funções e atributos 

utilizados no projeto. 
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Figura 3.13 - Diagrama de classes do protótipo 

o Fluxograma 

Na figura 3.14, está descrito o modo de operação do microcontrolador, de modo a ilustrar o 

funcionamento da programação implementada. Neste diagrama estão expostas as várias fases do 

processo de uma forma resumida. 
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Figura 3.14 - Fluxograma do protótipo 
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De seguida apresentam-se alguns comentários sobre as várias secções de código associadas ao 

controlo do protótipo. 

 

• Bibliotecas 

A execução depende das bibliotecas abaixo listadas. 

 

#include <Wire.h> //Comunicação dispoitivos I2C/TWI  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Ecrã 

#include <SPI.h> //Comunicação dispositivos SPI 

#include <SD.h> //SD 

#include <TinyGPS++.h> //GPS 

#include "Arduino.h" //Arduino 

#include "LDR.h" //LDR 

#include <SoftwareSerial.h> //Consola 

  

• Definições iniciais 

Nesta secção são especificadas as variáveis globais utilizadas na operação, para além, da 

definição e inicialização dos objetos de gestão, associados aos diversos componentes. Também são 

indicadas nesta parte do código, as informações referentes aos pinos de entrada e saída de 

comunicação com os outros módulos, bem como, configurações adicionais específicas ao 

funcionamento de cada elemento. 

• Função setup 

Por natureza do funcionamento do Arduino, esta função é executada quando o microcontrolador 

é inicializado. Nesta função foram definidas as configurações das varáveis dos objetos do GPS, LCD e 

SD. Caso o SD esteja a comunicar com o Arduino, serão chamadas duas outras funções auxiliares que 

ajudam na geração do ficheiro resultante. 

• Função loop 

Após a função setup ter sido executada com sucesso, a função loop, ficará a funcionar de forma 

repetitiva, até o Arduino ser desligado. Existem algumas limitações e condições implementadas nesta 

função que interessam referir, como, por exemplo, a verificação da última data de atualização. A 

posição é verificada apenas de 5 em 5 segundos, para que o processo decorra com normalidade e em 

segurança. Para além disso, é confirmado, através do objeto responsável pela gestão do módulo GPS, 

se o geoposicionamento foi atualizado, ou seja, se as coordenadas, a data e a hora, foram 

atualizadas. Apenas quando isso acontece é que os dados são guardados no ficheiro e enviados para 

o ecrã. 

• Funções adicionais 

Neste bloco são definidas as funções auxiliares. Foram implementadas funções responsáveis por 

criar o ficheiro e adicionar-lhe o nome das colunas, guardar os dados no ficheiro e atualizar a 

informação disposta no LCD. 
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Interessa ainda referir que este código teve de ser implementado de forma a consumir a menor 

quantidade de memória possível do Arduino. Caso contrário existe o risco do funcionamento, 

enquanto está a ser operado, não ser o correto. 

 

3.3. Aplicação de análise 

Com o intuito de facilitar a análise das informações recolhidas, foi criada uma aplicação web. 

Esta aplicação foi desenvolvida especificamente para os ficheiros resultantes do protótipo 

implementado, ou seja, o tipo de dados obtidos, a estrutura do ficheiro e o seu tipo. Esta aplicação 

possui os seguintes componentes: 

• Mapa – O mapa utilizado é um objeto disponibilizado pela Google. Este objeto tem uma API 

associada que permite a sua manipulação, uma diversa panóplia de operações e a adição de 

diferentes componentes, alguns utilizados neste projeto. Importa referir que este objeto 

necessita de uma chave de utilização. Desta forma, será necessário a quem utilizar este 

sistema, registrar-se na plataforma dos developers da googlemaps para ter acesso uma chave 

deste tipo; 

• Filtros – Foram disponibilizados alguns filtros para facilitar a manipulação da informação 

apresentada; 

• Gestor de ficheiros – De modo a ser possível adicionar e remover ficheiros associados a esta 

aplicação, existe um objeto que gere esta informação. 

Camadas e filtros de dados apresentados no mapa: 

• LDR – Serão apresentadas ao utilizador, linhas que ligam os pontos das coordenadas 

recolhidas, sendo que a cor desta linha depende do valor do LDR associado. Sabendo que o 

LDR varia entre os valores 0 e 1023, foi utilizada a seguinte gama de cores: 

o LDR < 170: preto; 

o 170 < LDR <= 340: cinzento; 

o 340 < LDR <= 510: azul; 

o 510 < LDR <= 680: verde; 

o 680 < LDR <= 850: vermelho; 

o LDR > 850: amarelo; 

• Pontos – Serão mostrados ao utilizador, os marcadores dos pontos recolhidos. Ao clicar num 

marcador em específico, irá surgir uma janela com a informação associada. A informação 

disponibilizada é a seguinte: 

o Valor do LDR; 

o Latitude; 

o Longitude; 

o Grau; 
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o Data; 

o Hora; 

o Ficheiro. 

• Heatmap – Será apresentado ao utilizador uma camada no mapa, que indica a quantidade de 

amostras obtidas por zona. Esta camada permite ao utilizador ter uma noção das zonas 

geográficas com mais informação recolhida; 

• Filtrar por data – Esta opção, permite ao utilizador filtrar os dados apresentados no mapa 

por data. Sendo que a data em visualização é selecionada através de uma barra, onde estão 

expostas todas as datas associadas aos ficheiros carregados. 

 

3.3.1. Representação gráfica 

Na figura 3.15, está ilustrada uma representação gráfica do aspeto geral da aplicação, na qual, é 

possível verificar onde estão expostos os diversos componentes, como também o tipo de input que 

possibilita a gestão da informação apresentada graficamente.  

No exemplo exposto, interessa ainda salientar que a camada LDR, representada com diferentes 

cores na figura 3.15, correspondente à amostra recolhida no local com aquelas coordenadas. A cor 

da linha indica o LDR do ponto de origem. No caso do traço a azul, o LDR estará a compreendido 

entre os 340 e 510 Unidades do Sensor LDR e é referente à leitura efetuada no início deste segmento. 

Enquanto que as restantes cores, dos outros segmentos, estão compreendidas entre os valores já 

apresentados. 
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Figura 3.15 - Representação gráfica da aplicação de análise 

 

3.3.2. Diagramas 

Nos diagramas ilustrados nas figuras 3.16 e 3.17, apresentam-se as diversas operações que um 

utilizador pode realizar na aplicação acima descrita. Este diagrama descreve estas operações e qual 

o processo de funcionamento no ambiente da aplicação. É de referir, que para facilitar a leitura e 

disposição neste trabalho, a adição e ativação foi separada da desativação de ficheiros, camadas de 

mapa, bem como dos filtros. 

 

• Adição de ficheiros e ativações das camadas e filtros: 
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Figura 3.16 - Diagrama de sequência da ativação de filtros e camadas da aplicação de análise 
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Analisando o diagrama presente na figura 3.16, é possível constatar que o utilizador ao adicionar 

ficheiros produzidos pelo protótipo, estes serão enviados para um ficheiro PHP presente no servidor, 

onde serão convertidos para JSON, de modo a que sejam interpretados pelo JS. Importa referir que 

os ficheiros não são guardados no servidor, visto que, não existe essa necessidade. 

Quando o utilizador ativa as respetivas camadas, existem funções que vão manipular os dados de 

forma a apresentarem a informação pretendida no mapa disponível. Assim, é possível ter uma 

perceção mais interativa e clara dos dados. 

• Remoção de ficheiros e desativações das camadas: 
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Figura 3.17 - Diagrama de sequência da desativação de filtros e camadas 

Analisando o diagrama da figura 3.17, é possível verificar que o utilizador ao remover ficheiros, 

estes serão eliminados do JSON anteriormente criado. Quando o utilizador desativa as respetivas 

camadas, existem funções responsáveis por tratar os dados de forma que surja apenas a informação 

pretendida. Desta maneira, é possível manipular a informação disponível no mapa, de uma forma 

simples e intuitiva. 
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3.3.3. Programação 

A programação desta aplicação, está divida em 4 linguagens, cada uma com as seguintes 

responsabilidades neste contexto: 

• HTML – Responsável por apresentar e estruturar a informação renderizada; 

• CSS – Responsável por adicionar e remover estilo aos componentes HTML; 

• JS – Responsável por manipular em tempo real a informação disponível no documento; 

• PHP – Responsável por converter a informação disponível nos ficheiros de forma a ser gerida 

pelo JS. 

Importa mencionar que a execução do código depende das seguintes bibliotecas. 

• Bibliotecas 

//Estilização da estrutura 

<link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">  

  

//Estilização dos elementos de carregamento de ficheiros 

<link rel="stylesheet" href="dropzone.css">  

  

//Manipulação do DOM 

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 

  

//Elementos de apresentação de texto de ajuda ao utilizador 

<script type="text/javascript" src="popper.js"></script> 

  

//Estilização e manipulação de elemtentos 

<script type="text/javascript" src="bootstrap.js"></script> 

  

//Manipulação dos elementos de carregamento de ficheiros 

<script type="text/javascript" src="dropzone.js"></script> 

 

• HTML 

Neste caso o HTML tem a responsabilidade de estruturar a informação da aplicação, 

nomeadamente, o mapa e a barra lateral, onde estão presentes os filtros de mapa, bem como o 

elemento encarregado de receber os ficheiros. 

 

• CSS 

O CSS irá estilizar as dimensões do mapa, bem como a disposição e cores associadas à barra lateral 

e os respetivos componentes. 

 

• JS 

Esta secção é a parte mais complexa da aplicação, tratando das operações que ocorrem em tempo 

real, tal como o carregamento de ficheiro e o consequente envio para o servidor. Associado ao JS, 

estão também os procedimentos de adicionar e remover as informações relativas aos filtros, ou seja, 

se o utilizador, ativa ou desativa qualquer um dos filtros, será o JS que irá programaticamente gerir 

essa operação, tratando a informação de forma a realizar as operações pretendidas pelo utilizador. 
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• PHP 

O PHP é apenas responsável por tratar dos pedidos de carregamento dos ficheiros, verificando a 

sua integridade, bem como, a conversão para o tipo de objeto pretendido. A consequente resposta 

ao pedido também é tratada pelo PHP, fixando os cabeçalhos apropriados ao pedido efetuado pelo 

JS. 

 

3.4. Resumo 

Nesta secção da dissertação foram descritos quais os conceitos mais importantes para 

compreender a escolha dos materiais e metodologias utilizadas. Foi especificado quais os 

componentes utilizados na construção do protótipo, a sua montagem e a programação do 

microcontrolador associado. Em relação à aplicação de análise gráfica da informação recolhida, foi 

descriminado o planeamento do seu desenvolvimento, implementação e operação. 
 

  



 
 

Capítulo 4 

Resultados e Discussão 

4.1. Introdução 

Neste capítulo serão descritos e analisados os dados obtidos, a metodologia da recolha e a 

utilização da aplicação de análise. 

4.2. Metodologia 

Para obter as informações reais associadas à iluminação pública, houve a necessidade de angariar 

dados no campo. Com o auxílio de um veículo foi possível percorrer vários quilómetros a coletar 

informação. Para que esta amostra fosse diversificada, foram recolhidos dados em diversos tipos de 

vias, como, autoestradas, vias secundárias, estradas em zonas urbanas, residenciais, comerciais e 

industriais. 

Seguindo esta lógica, foi possível obter valores de intensidade de luz em zonas com as seguintes 

características: 

• Velocidade alta, média e baixa; 

• Tráfego com densidade alta, média e baixa; 

• Cruzamentos e interceção de vias; 

• Controlo de tráfego; 

• Poluição alta, média e baixa. 

Desta forma, foram recolhidas informações apropriadas para as diferentes classificações referidas 

no capítulo do estado de arte (Capítulo 2). Através desta metodologia foi possível alcançar uma 

amostra diversa e pertinente ao estudo em causa. Interessa ainda referir que as informações 
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conseguidas, foram coletadas na zona geográfica do grande Porto. Com o auxílio de um veículo em 

conjunto com o protótipo desenvolvido, foi possível percorrer diversos tipos de vias a recolher os 

dados pretendidos. 

 

4.3. Protótipo 

4.3.1. Informação obtida 

De seguida, será exemplificado o resultado da utilização do equipamento concebido. Como 

anteriormente referido, este resultado será um ficheiro do tipo csv, onde a informação está 

estruturada por colunas. Importa referir que, cada ficheiro corresponde a apenas uma amostragem, 

ou seja, tal como explicado no capítulo dos materiais e métodos (Capítulo 3), um ficheiro é criado 

sempre que o Arduino é iniciado com sucesso. Para facilitar a análise, serão utilizados os mesmos 

ficheiros. 

Na tabela 4.1 está presente uma amostra de um ficheiro resultante. Nesta é possível verificar a 

estrutura do ficheiro resultante, onde interessa realçar cada coluna e o seu conteúdo. 

 

Tabela 4.1 - Dados obtidos pelo protótipo 

ldr lng lat course date 

477 -8.630839 41.158557 275.5 160120 

312 -8.631332 41.158588 274 160120 

425 -8.631912 41.158695 284.6 160120 

236 -8.632447 41.158744 279.4 160120 

297 -8.632781 41.15879 286.1 160120 

417 -8.63287 41.15876 331.4 160120 

 

A primeira coluna é referente ao valor fornecido pelo sensor LDR, ou seja, o valor da intensidade 

de luz disponível. As três colunas seguintes (lng, lat e course) são responsáveis pela representação 

da posição geográfica, isto é, a longitude, latitude e os graus associados. Na coluna final é exibido o 

valor da data da amostra. Estes valores, data e posição geográfica são fornecidos pelo sensor de GPS, 

onde a data é a concatenação do dia, mês e últimos dois dígitos do ano. Importa referir que a tabela 

4.1 apenas expõe uma pequena parcela dos valores recolhidos. 

Para haver uma noção do tamanho de um ficheiro resultante, pode-se fazer as seguintes 

considerações: 

• Intervalo de tempo médio entre amostras: 5 segundos; 

• Número total de amostras por minuto: 12; 

• Tempo total de recolha: 60 minutos; 

• Número total de amostras: 720. 
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Ou seja, após 1 hora de coleção de informação, será gerado um ficheiro com 720 linhas. 

 

4.3.2. Análise gráfica 

De seguida serão apresentados gráficos referentes aos dados recolhidos. Serão ilustradas 

informações referentes às intensidades luminosas no período noturno e diurno. Embora a recolha de 

informação no período diurno não ser tão interessante quanto a noturna, é conveniente que haja uma 

amostra de controlo. Assim é possível a comparação nos dois períodos. 

 

 

Gráfico 4.1 - Intensidade luminosa durante a noite 

Dados: 

• Média: 310 Unidades Sensor LDR; 

• Máximo: 723 Unidades Sensor LDR; 

• Mínimo: 145 Unidades Sensor LDR. 
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Gráfico 4.2 - Intensidade luminosa durante o dia 

Dados: 

• Média: 974 Unidades Sensor LDR; 

• Máximo: 1012 Unidades Sensor LDR; 

• Mínimo: 687 Unidades Sensor LDR. 

 

Analisando o gráfico 4.1 (noite) é possível verificar que os valores são muito variados, este facto 

torna-se mais evidente ao comparar com o gráfico 4.2 (dia). Apesar de ser esperado que as grandezas 

correspondentes ao período diurno, sejam altas e estáveis, a comparação entre períodos torna claro 

que existe uma grande volatilidade na intensidade de luz disponível durante a noite. Esta 

desigualdade de valores é suportada também pelo cálculo da média, mínimo e máximo. A diferença 

entre estas métricas torna ainda mais patente a inconsistência na quantidade de luz acessível nos 

dois períodos. 

De seguida serão apresentados gráficos que permitem uma análise à distribuição dos valores 

obtidos. 
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Gráfico 4.3 - Distribuição de amostras durante a noite 

 

 

Gráfico 4.4 - Distribuição de amostras durante o dia 

 

Como referido anteriormente, a disparidade dos valores obtidos durante a noite é grande. Sendo 

que a maior parte dos dados está compreendida entre os 190 e os 325 Unidades Sensor LDR. No que 

diz respeito à distribuição da informação recolhida durante o dia, a grande parte está compreendida 

entre os 972 e 987 Unidades Sensor LDR. Afirmando a volatilidade da quantidade de luz disponível 

durante a noite. 
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4.4. Aplicação 

Nesta secção, será exemplificado o resultado da utilização da ferramenta de análise. Como 

anteriormente referido, esta aplicação é suportada por um mapa com camadas de informação 

baseadas nos ficheiros resultantes. Estas camadas são geradas automaticamente quando os dados são 

adicionados.  

Serão apresentadas diversas figuras que permitem compreender qual o aspeto da análise de um 

ou mais ficheiros, bem como da informação exposta com a ativação das diversas camadas de dados. 

É de salientar que serão utilizados os dados do gráfico 4.1, desta forma será possível estabelecer 

comparações entre os gráficos e a aplicação. Para facilitar um estudo mais atento dos resultados da 

aplicação foram adicionadas imagens com maiores dimensões na secção dos anexos (anexo F, anexo 

G, anexo H, anexo I, anexo J). 

Na figura 4.1 está presente uma imagem da aplicação no seu estado inicial, ou seja, sem qualquer 

dado associado. Interessa referir que o centro do mapa foi fixado na região da cidade do Porto. 

 

4.4.1. Início 

 

 

Figura 4.1 - Aplicação de análise sem dados 

4.4.2. LDR 

Na figura 4.2 apresenta-se uma imagem que reflete o carregamento de um ficheiro na aplicação. 

Quando um ou mais ficheiros são carregados, a camada com os dados referentes ao LDR, é 

automaticamente adicionada. Neste exemplo é possível identificar esta camada através das linhas 

coloridas inseridas no mapa. 
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Figura 4.2 - Aplicação de análise com um ficheiro e a camada LDR ativa 

A figura 4.3, ilustra uma imagem baseada na anterior (figura 4.2), mas com um zoom maior à 

área analisada. Desta forma é possível verificar as diferentes cores associadas aos valores do sensor 

LDR. Para facilitar a análise neste documento, as próximas figuras serão também apresentadas com 

um zoom maior. Assim, será mais fácil perceber a informação apresentada na ferramenta. 

 

 

Figura 4.3 - Aplicação de análise com um ficheiro e a camada LDR ativa (zoom) 
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4.4.3. Pontos 

No caso da figura 4.4, a camada pontos está ativa. Como tal, são representados, utilizando 

marcadores, todos os pontos obtidos nesta amostragem. Ao clicar em qualquer um dos marcadores 

será apresentada uma janela com a informação referente. 

 

 

Figura 4.4 - Aplicação de análise com um ficheiro e camada de pontos ativa 

O conteúdo desta janela consiste no nome do ficheiro de origem, a data da recolha, a longitude, 

a latitude e o valor do LDR associado. 
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4.4.4. Heatmap 

 

 

Figura 4.5 - Aplicação de análise com um ficheiro e camada heatmap ativa 

A figura 4.5 permite verificar qual o aspeto da camada Heatmap. Desta forma, é possível 

constatar, embora ligeiramente nesta amostragem, a quantidade de pontos recolhidos por zona. 

Sendo que as zonas verdes têm menos pontos obtidos do que nas zonas onde a cor é amarela ou 

vermelha. 
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4.4.5. Vários ficheiros 

 

 

Figura 4.6 - Aplicação de análise com ficheiros e a camada LDR ativa 

Analisando a figura 4.6 é possível verificar os diversos ficheiros carregados na aplicação, 4 neste 

exemplo. Apresentado assim todos os valores obtidos em diferentes amostragens. Interessa salientar 

que os dados não são concatenados, isto é, os vários segmentos associados aos diferentes ficheiros 

são sobrepostos. Para reduzir os problemas gerados nesta situação, as cores dos gradientes têm uma 

dada transparência. Esta opacidade, permite que segmentos coincidentes, resultem em cores mais 

escuras ou mais claras consoante os valores de LDR associados. 
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4.4.6. Filtro por data 

 

 

Figura 4.7 - Aplicação de análise com ficheiros, a camada LDR e o filtro de datas ativos 

Na figura 4.7 é possível analisar o que acontece quando o filtro por data é ativado, as datas 

associadas a cada ficheiro são adicionadas ao componente responsável pela sua gestão. Ao selecionar 

a data pretendida, é possível examinar as informações associadas a um único dia sem que seja 

necessário modificar ou remover os ficheiros. 

4.5. Resumo 

Neste capítulo foi descrita a metodologia de abordagem à recolha das amostras, como também a 

apresentação e discussão dos resultados obtidos da utilização do protótipo desenvolvido. Para além 

disso, foram dados exemplos da utilização da aplicação de análise. Estes exemplos permitem 

perceber as funcionalidades disponíveis, visto que foram baseados em dados reais obtidos em campo. 
  



 
 

Capítulo 5 

Conclusão e Trabalho Futuro 

5.1. Conclusões 

O sistema desenvolvido neste trabalho tem alguns aspetos interessantes que importam discutir. 

Devido à facilidade na sua implementação e utilização, existe a possibilidade de coletar dados 

pertinentes à qualidade da iluminação pública de uma forma rápida e em larga escala. Caso sejam 

identificados locais onde a intensidade luminosa associada seja muito baixa, convém analisar com 

mais atenção os valores das grandezas relacionadas.  

Devido ao resultado disponibilizado pela ferramenta de análise, é possível efetuar uma 

comparação entre os dados obtidos e os locais geográficos, facilitando, desta forma a deteção de 

problemas associados a locais mais sensíveis que carecem de um cuidado adicional, como zonas onde 

o tráfego é denso, ou de alta velocidade, bem como de cruzamentos, onde existe o conflito entre 

pedestres e veículos motorizados. 

Outra vantagem deste sistema, é a possibilidade de especificar a localização exata onde poderá 

estar uma anomalia, assim, é possível destacar uma equipa de manutenção ao local específico, 

reduzindo o número de equipamentos que devem ser avaliados e por consequência, otimizando a 

gestão dos recursos de manutenção disponíveis.  

Apesar de haver vantagens na utilização desta metodologia, deve-se considerar alguns problemas 

constatados durante a sua execução. Um dos principais problemas, que deve ser descrito, é o facto 

da informação obtida não ser a mais exata possível. Deste modo, poderão ser obtidos falsos positivos 

em situações pontuais, o que pode gerar alguma confusão. Outro possível problema está relacionado 

com os componentes utilizados na construção do protótipo. Estes componentes teriam de ser testados 
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num ambiente de operação quotidiana, com o intuito de confirmar se são suficientemente estáveis 

para esse tipo de metodologia. 

Contudo, ao considerar que este sistema tem as seguintes vantagens: 

• Construção, implementação e operação de baixo custo; 

• Funcionamento em paralelo com IP, ou seja, não é invasiva à estrutura atual;  

• Poucos recursos de apoio; 

• Funcionamento em larga escala; 

• Possibilidade de periodicidade de análise curta; 

Creio que seria um bom complemento aos sistemas atuais. 

5.2. Trabalho Futuro 

Como trabalho futuro seria interessante fazer uma análise comparativa entre os dados recolhidos 

e os obtidos pelas entidades gestoras. Desta forma, seria possível encontrar discrepâncias entre 

resultados, o que iria permitir identificar erros de leitura e conclusões incorretas. 

Com o intuito de reduzir o número de processos e etapas presentes na metodologia definida, 

creio que a comunicação direta dos sensores para um sistema central, era algo que traria qualidade 

ao sistema já desenvolvido.  

Importa ainda salientar que ao obter mais informação sobre uma dada zona geográfica, as análises 

e resultados seriam mais coerentes e afinados. Assim, para além de uma melhoria da qualidade dos 

dados, seria também possível encontrar padrões de funcionamento, nomeadamente variações 

associadas às várias épocas do ano. Desta forma, seria interessante desenvolver o estudo realizado, 

mas numa perspetiva temporal, ou seja, com o aglomerar de amostras durante as várias épocas do 

ano, existe a possibilidade de identificar locais onde seria uma mais valia, implementar medidas de 

redução do impacto sazonal na quantidade de luz disponível. 

Por fim, creio que seria relevante um processo onde possam haver múltiplos veículos com uma 

gama de sensores associados, não só a verificar as condições dos serviços de utilidade pública, mas 

também das condições gerais das cidades. Sensores como: 

• Temperatura; 

• Precipitação; 

• Poluição atmosférica; 

• Poluição sonora; 

• Vibração e grau de inclinação das estradas; 

• Pressão atmosférica; 

• Humidade; 

Com a utilização destes indicadores e métricas, tornava-se possível um estudo corrente e 

contemporâneo sobre o estado real das cidades. Só após a recolha da informação é que seria possível 

identificar padrões, problemas e ponderar soluções. 
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5.3. Resumo 

Nesta secção da dissertação foram feitas as conclusões do estudo feito. Foram apresentadas as 

vantagens da utilização deste sistema de avaliação da iluminação pública, como também os 

problemas encontrados e previstos. Por fim, descreveu-se quais os trabalhos futuros a realizar, 

associados ao tema e desenvolvimento deste trabalho.  
  



 
 

Anexos 

Anexo A 

Código Protótipo 

 

#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

#include <TinyGPS++.h> 

#include “Arduino.h” 

#include “LDR.h” 

#include <SoftwareSerial.h> 

  

// Log File Defintions // 

char log_file_name[13]; 

char * log_col_names[5] = { 

  “ldr”, “lng”, “lat”, “course”, “date” 

}; 

  

// Log Rate Control // 

unsigned long last_log = 0; // Global var to keep of last time we logged 

  

// TinyGPS Definitions // 

TinyGPSPlus tiny_GPS; // tinyGPSPlus object to be used throughout 

  

// Arduino GPS Shield Serial Port Definitions // 

SoftwareSerial ssGPS(2, 3);  

#define gpsPort ssGPS 

#define SerialMonitor Serial 

  

// LDR Definitions // 

LDR ldr(A3); 

  

// LiquidCrystal_I2C Definitions /// 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the 

LCD I2C address 

  

void setup() 

{ 

  gpsPort.begin(9600); 
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  lcd.begin(16,2); 

  

  if (!SD.begin(8)) 

  { 

    lcd.clear(); 

    lcd.print(“SD ERROR”); 

  } else { 

    lcd.print(“SD OK”); 

  } 

   

  updateFileName();  

  printHeader(); 

} 

  

void loop() 

{ 

  if ((last_log + 5000) <= millis()) 

  {  

    if (tinyGPS.location.isUpdated()) 

    { 

      if (logGPSData()) 

      { 

        last_log = millis(); 

      } 

    } 

  } 

  

  while (gpsPort.available()) 

    tinyGPS.encode(gpsPort.read()); 

} 

  

byte logGPSData() 

{ 

  File logFile = SD.open(log_file_name, FILE_WRITE); 

  

  if (logFile) 

  {  

    logFile.print(ldr.read(), 1); 

    logFile.print(‘,’); 

    logFile.print(tinyGPS.location.lng(), 6); 

    logFile.print(‘,’); 

    logFile.print(tinyGPS.location.lat(), 6); 

    logFile.print(‘,’); 

    logFile.print(tinyGPS.course.deg(), 1); 

    logFile.print(‘,’); 

    logFile.print(tinyGPS.date.value()); 

    logFile.println(); 

    logFile.close(); 

  

    lcd.clear(); 

    lcd.print(ldr.read()); 

    lcd.print(“-“); 

    lcd.print(tinyGPS.location.lng()); 

    lcd.print(“-“); 

    lcd.print(tinyGPS.location.lat()); 

    lcd.setCursor (0, 1); 

    lcd.print(tinyGPS.time.value()); 

     

    return 1; 

  } 
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  return 0; 

} 

  

void printHeader() 

{ 

  File logFile = SD.open(log_file_name, FILE_WRITE); 

  

  if (logFile) 

  { 

    int i = 0; 

    for (; i < 5; i++) 

    { 

      logFile.print((char *)log_col_names[i]); 

      if (i < 5 – 1) 

        logFile.print(‘,’); 

      else 

        logFile.println(); 

    } 

    logFile.close(); 

  } 

} 

  

void updateFileName() 

{ 

  int i = 0; 

  for (; i < 100; i++) 

  { 

    memset(log_file_name, 0, strlen(log_file_name)); 

    74print(log_file_name, “%s%d.%s”, “gpslog”, i, “csv”); 

    if (!SD.exists(log_file_name)) 

    { 

      break; 

    } 

  } 

} 

  

Anexo B  

Ficheiro resultante – noite 

ldr,lng,lat,course,date 

649,-8.630473,41.158611,0.0,160120 

477,-8.630839,41.158557,275.5,160120 

312,-8.631332,41.158588,274.0,160120 

425,-8.631912,41.158695,284.6,160120 

236,-8.632447,41.158744,279.4,160120 

297,-8.632781,41.158790,286.1,160120 

417,-8.632870,41.158760,331.4,160120 

471,-8.632901,41.158748,310.5,160120 

475,-8.632895,41.158718,310.5,160120 

475,-8.632904,41.158718,310.5,160120 
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477,-8.632903,41.158710,310.5,160120 

477,-8.632903,41.158714,310.5,160120 

473,-8.632903,41.158714,310.5,160120 

420,-8.632946,41.158721,274.8,160120 

341,-8.633297,41.158817,282.0,160120 

540,-8.633779,41.158836,286.2,160120 

213,-8.634294,41.158893,282.1,160120 

512,-8.634740,41.158966,282.2,160120 

407,-8.635066,41.159030,284.8,160120 

443,-8.635192,41.159034,276.0,160120 

323,-8.635186,41.159030,276.0,160120 

320,-8.635190,41.159038,276.0,160120 

313,-8.635190,41.159038,276.0,160120 

315,-8.635181,41.159057,276.0,160120 

315,-8.635172,41.159049,276.0,160120 

305,-8.635174,41.159072,24.9,160120 

312,-8.635252,41.159030,280.5,160120 

342,-8.635549,41.159034,280.5,160120 

399,-8.635980,41.159149,286.2,160120 

278,-8.636464,41.159225,281.5,160120 

502,-8.637032,41.159320,282.7,160120 

481,-8.637759,41.159435,281.0,160120 

488,-8.638339,41.159542,285.2,160120 

371,-8.638934,41.159629,282.6,160120 

224,-8.639473,41.159717,282.6,160120 

288,-8.639861,41.159778,284.6,160120 

308,-8.640120,41.159828,285.3,160120 

371,-8.640297,41.159854,278.6,160120 

372,-8.640440,41.159854,274.0,160120 

388,-8.640721,41.159908,282.8,160120 

265,-8.641207,41.159988,281.9,160120 

300,-8.641716,41.160079,283.0,160120 

293,-8.642267,41.160179,283.2,160120 

498,-8.642765,41.160263,282.4,160120 

378,-8.643172,41.160331,282.3,160120 

457,-8.643430,41.160366,283.9,160120 

349,-8.643537,41.160388,285.0,160120 

257,-8.643584,41.160396,285.0,160120 



76  Anexos 

 

257,-8.643599,41.160396,285.0,160120 

263,-8.643614,41.160404,285.0,160120 

270,-8.643646,41.160415,285.0,160120 

268,-8.643652,41.160411,285.0,160120 

269,-8.643664,41.160411,285.0,160120 

357,-8.643700,41.160411,279.4,160120 

371,-8.643909,41.160461,290.9,160120 

404,-8.644279,41.160541,290.8,160120 

583,-8.644792,41.160667,291.6,160120 

482,-8.645245,41.160678,283.9,160120 

292,-8.645604,41.160743,281.9,160120 

335,-8.645886,41.160808,281.1,160120 

592,-8.646076,41.160842,283.9,160120 

350,-8.646149,41.160850,285.3,160120 

428,-8.646282,41.160869,282.3,160120 

391,-8.646638,41.160934,282.7,160120 

393,-8.647112,41.161003,285.2,160120 

306,-8.647762,41.161128,281.3,160120 

268,-8.648310,41.161224,287.1,160120 

285,-8.648850,41.161319,282.7,160120 

350,-8.649362,41.161399,283.6,160120 

306,-8.649724,41.161468,283.2,160120 

398,-8.649966,41.161479,284.0,160120 

285,-8.650042,41.161479,294.8,160120 

291,-8.650040,41.161495,294.8,160120 

290,-8.650042,41.161499,294.8,160120 

276,-8.650095,41.161525,275.8,160120 

298,-8.650311,41.161560,283.1,160120 

511,-8.650572,41.161594,286.6,160120 

247,-8.650931,41.161643,282.5,160120 

254,-8.651364,41.161724,282.5,160120 

229,-8.651875,41.161808,283.0,160120 

332,-8.652394,41.161899,282.5,160120 

452,-8.652911,41.161998,282.0,160120 

245,-8.653529,41.162086,282.4,160120 

289,-8.654004,41.162178,295.7,160120 

387,-8.654380,41.162235,284.2,160120 

259,-8.654656,41.162254,281.6,160120 



 Anexo B  77 
 

 

371,-8.654855,41.162288,282.5,160120 

461,-8.655144,41.162326,284.3,160120 

458,-8.655504,41.162391,280.7,160120 

351,-8.655876,41.162464,282.7,160120 

247,-8.656144,41.162509,296.0,160120 

318,-8.656339,41.162582,325.1,160120 

566,-8.656625,41.162616,286.4,160120 

410,-8.657138,41.162685,284.7,160120 

233,-8.657675,41.162761,265.7,160120 

250,-8.658299,41.162879,282.5,160120 

207,-8.658955,41.163009,281.5,160120 

244,-8.659637,41.163108,282.6,160120 

529,-8.660301,41.163215,282.2,160120 

369,-8.661068,41.163326,281.3,160120 

297,-8.661619,41.163417,282.0,160120 

276,-8.662006,41.163486,283.4,160120 

508,-8.662303,41.163532,282.5,160120 

296,-8.662515,41.163581,279.0,160120 

362,-8.662575,41.163585,260.0,160120 

379,-8.662594,41.163597,260.0,160120 

382,-8.662604,41.163608,260.0,160120 

381,-8.662604,41.163608,260.0,160120 

382,-8.662604,41.163608,260.0,160120 

442,-8.662604,41.163608,244.3,160120 

382,-8.662914,41.163658,283.5,160120 

254,-8.663478,41.163757,282.2,160120 

237,-8.664122,41.163871,282.5,160120 

467,-8.664784,41.163978,281.8,160120 

231,-8.665459,41.164100,282.4,160120 

262,-8.666119,41.164199,281.8,160120 

297,-8.666919,41.164329,283.0,160120 

252,-8.667577,41.164443,283.4,160120 

496,-8.668240,41.164550,282.7,160120 

303,-8.668882,41.164653,281.8,160120 

240,-8.669490,41.164756,283.7,160120 

457,-8.670142,41.164859,280.8,160120 

244,-8.670810,41.164974,282.6,160120 

632,-8.671456,41.165084,283.1,160120 
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210,-8.672204,41.165214,282.3,160120 

523,-8.672730,41.165309,286.5,160120 

528,-8.673254,41.165443,292.4,160120 

276,-8.673864,41.165557,287.3,160120 

222,-8.674509,41.165618,282.9,160120 

396,-8.675162,41.165710,280.0,160120 

279,-8.675837,41.165805,279.3,160120 

210,-8.676524,41.165878,277.7,160120 

306,-8.677141,41.166057,298.7,160120 

340,-8.677509,41.166118,285.1,160120 

501,-8.677565,41.166118,268.0,160120 

500,-8.677569,41.166133,268.0,160120 

467,-8.677569,41.166133,268.0,160120 

472,-8.677569,41.166133,268.0,160120 

465,-8.677569,41.166133,268.0,160120 

490,-8.677569,41.166133,268.0,160120 

363,-8.677600,41.166156,299.9,160120 

194,-8.678046,41.166221,275.2,160120 

197,-8.678608,41.166290,281.0,160120 

216,-8.679244,41.166397,285.1,160120 

207,-8.679937,41.166496,280.3,160120 

211,-8.680634,41.166603,282.7,160120 

384,-8.681317,41.166732,282.6,160120 

564,-8.681997,41.166843,282.3,160120 

353,-8.682674,41.166950,281.7,160120 

304,-8.683369,41.167057,283.1,160120 

493,-8.684107,41.167179,282.7,160120 

723,-8.684377,41.167255,285.3,160120 

246,-8.684480,41.167270,283.0,160120 

256,-8.684522,41.167266,283.0,160120 

255,-8.684522,41.167266,283.0,160120 

255,-8.684522,41.167266,283.0,160120 

263,-8.684522,41.167266,283.0,160120 

568,-8.684594,41.167282,285.5,160120 

325,-8.684962,41.167339,281.5,160120 

240,-8.685614,41.167461,283.2,160120 

288,-8.686232,41.167556,281.7,160120 

595,-8.686841,41.167652,282.6,160120 



 Anexo B  79 
 

 

538,-8.687385,41.167743,282.0,160120 

310,-8.687815,41.167881,317.0,160120 

235,-8.688029,41.168273,338.1,160120 

235,-8.687893,41.168666,32.3,160120 

209,-8.687556,41.169059,32.6,160120 

202,-8.687159,41.169593,27.9,160120 

259,-8.686944,41.170104,8.8,160120 

190,-8.686961,41.170619,352.0,160120 

368,-8.687152,41.171058,336.9,160120 

232,-8.687431,41.171478,334.1,160120 

336,-8.687728,41.171924,333.7,160120 

327,-8.688011,41.172367,332.5,160120 

400,-8.688262,41.172740,333.2,160120 

446,-8.688243,41.173084,26.7,160120 

434,-8.687647,41.173339,76.0,160120 

253,-8.686994,41.173366,85.9,160120 

199,-8.686459,41.173385,86.8,160120 

400,-8.686027,41.173408,86.0,160120 

218,-8.685505,41.173454,85.7,160120 

248,-8.684937,41.173469,85.1,160120 

415,-8.684324,41.173484,87.7,160120 

202,-8.683661,41.173385,113.2,160120 

525,-8.683059,41.173107,122.3,160120 

213,-8.682431,41.172798,122.3,160120 

246,-8.682045,41.172622,122.2,160120 

261,-8.681778,41.172492,121.6,160120 

356,-8.681597,41.172409,120.9,160120 

233,-8.681355,41.172302,120.8,160120 

320,-8.681015,41.172138,122.8,160120 

292,-8.680641,41.171951,122.5,160120 

569,-8.680182,41.171733,123.4,160120 

428,-8.679638,41.171497,114.7,160120 

216,-8.678839,41.171371,94.3,160120 

191,-8.678153,41.171455,77.6,160120 

197,-8.677447,41.171546,81.0,160120 

519,-8.676747,41.171627,84.1,160120 

228,-8.676060,41.171722,79.1,160120 

461,-8.675454,41.171867,61.0,160120 
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249,-8.674950,41.172210,44.7,160120 

239,-8.674486,41.172569,45.5,160120 

369,-8.674091,41.172859,45.0,160120 

563,-8.673596,41.173233,45.5,160120 

394,-8.673139,41.173561,46.4,160120 

196,-8.672624,41.173919,49.6,160120 

272,-8.672089,41.174224,54.0,160120 

525,-8.671575,41.174526,50.0,160120 

263,-8.671157,41.174926,27.4,160120 

191,-8.670879,41.175422,22.5,160120 

196,-8.670504,41.175884,43.6,160120 

288,-8.669919,41.176185,66.1,160120 

429,-8.669216,41.176403,63.9,160120 

243,-8.668471,41.176616,59.5,160120 

384,-8.668010,41.176994,28.1,160120 

225,-8.667704,41.177566,23.4,160120 

280,-8.667359,41.178173,20.8,160120 

228,-8.667017,41.178733,34.2,160120 

183,-8.666432,41.179100,65.3,160120 

211,-8.665737,41.179187,90.6,160120 

198,-8.664998,41.179077,102.7,160120 

221,-8.664258,41.178916,110.7,160120 

188,-8.663611,41.178569,136.4,160120 

196,-8.663426,41.178409,126.5,160120 

211,-8.663320,41.178337,116.5,160120 

193,-8.663311,41.178325,116.5,160120 

211,-8.663195,41.178184,147.1,160120 

250,-8.662951,41.178024,124.1,160120 

273,-8.662644,41.177646,147.8,160120 

542,-8.662287,41.177253,147.2,160120 

217,-8.661687,41.176868,93.6,160120 

201,-8.660825,41.176883,78.1,160120 

260,-8.660089,41.176971,80.5,160120 

535,-8.659376,41.177036,83.8,160120 

212,-8.658665,41.177097,85.6,160120 

191,-8.657977,41.177196,79.8,160120 

217,-8.657339,41.177299,75.7,160120 

242,-8.656732,41.177490,65.8,160120 
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291,-8.656266,41.177654,69.6,160120 

267,-8.655981,41.177684,108.7,160120 

307,-8.655820,41.177700,99.2,160120 

233,-8.655345,41.177703,71.7,160120 

447,-8.655015,41.177928,36.3,160120 

260,-8.654639,41.178176,62.9,160120 

432,-8.654129,41.178344,67.5,160120 

272,-8.653529,41.178504,68.9,160120 

277,-8.652924,41.178695,59.5,160120 

529,-8.652356,41.179004,50.5,160120 

362,-8.651794,41.179328,52.7,160120 

277,-8.651279,41.179645,50.3,160120 

551,-8.650655,41.180011,53.0,160120 

572,-8.650160,41.180301,52.5,160120 

316,-8.649622,41.180606,51.2,160120 

287,-8.649045,41.180934,52.3,160120 

327,-8.648442,41.181270,53.8,160120 

308,-8.647899,41.181587,53.4,160120 

393,-8.647469,41.181846,54.0,160120 

514,-8.647119,41.182037,51.1,160120 

284,-8.646823,41.182205,51.9,160120 

275,-8.646522,41.182369,53.8,160120 

292,-8.646362,41.182460,52.5,160120 

281,-8.646326,41.182483,54.9,160120 

285,-8.646326,41.182483,54.9,160120 

286,-8.646326,41.182483,54.9,160120 

291,-8.646326,41.182483,54.9,160120 

288,-8.646326,41.182483,54.9,160120 

288,-8.646326,41.182483,54.9,160120 

265,-8.646324,41.182483,54.9,160120 

258,-8.646099,41.182609,49.5,160120 

514,-8.645539,41.182861,58.9,160120 

206,-8.644995,41.183116,57.1,160120 

206,-8.644335,41.183406,60.8,160120 

305,-8.643649,41.183719,58.1,160120 

332,-8.642967,41.184047,58.6,160120 

216,-8.642271,41.184188,90.2,160120 

206,-8.641539,41.184001,125.2,160120 
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430,-8.640832,41.183620,127.1,160120 

265,-8.640110,41.183238,126.0,160120 

311,-8.639229,41.182758,126.5,160120 

525,-8.638499,41.182338,126.1,160120 

245,-8.637779,41.181941,127.8,160120 

307,-8.637043,41.181549,124.0,160120 

319,-8.636307,41.181148,128.5,160120 

258,-8.635596,41.180725,127.5,160120 

506,-8.634896,41.180351,125.5,160120 

452,-8.634229,41.179969,125.2,160120 

231,-8.633576,41.179611,122.2,160120 

189,-8.632772,41.179210,125.6,160120 

493,-8.632054,41.179138,83.8,160120 

257,-8.631289,41.179225,82.0,160120 

539,-8.630656,41.179279,83.7,160120 

235,-8.630043,41.179283,82.3,160120 

357,-8.629477,41.179351,83.7,160120 

579,-8.628762,41.179416,83.3,160120 

207,-8.627912,41.179496,81.3,160120 

215,-8.626971,41.179599,82.6,160120 

236,-8.626342,41.179649,83.8,160120 

191,-8.625734,41.179725,80.8,160120 

260,-8.625047,41.179817,80.4,160120 

207,-8.624309,41.179924,81.2,160120 

209,-8.623538,41.180038,76.6,160120 

284,-8.622772,41.180213,71.2,160120 

287,-8.621998,41.180480,66.7,160120 

211,-8.621173,41.180747,64.2,160120 

278,-8.620399,41.181053,59.1,160120 

208,-8.619552,41.181461,54.6,160120 

294,-8.618877,41.181846,52.7,160120 

224,-8.618206,41.182243,52.1,160120 

198,-8.617568,41.182609,57.4,160120 

324,-8.616857,41.182762,82.0,160120 

322,-8.616134,41.182834,81.9,160120 

362,-8.615410,41.182880,83.2,160120 

272,-8.614694,41.182968,81.7,160120 

366,-8.613981,41.183036,82.5,160120 
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225,-8.613132,41.183139,81.4,160120 

317,-8.612430,41.183280,65.5,160120 

201,-8.611770,41.183540,63.6,160120 

351,-8.611087,41.183826,62.0,160120 

192,-8.610381,41.184101,62.8,160120 

468,-8.609663,41.184368,66.5,160120 

259,-8.608877,41.184528,80.0,160120 

280,-8.608025,41.184589,87.8,160120 

336,-8.607204,41.184543,100.7,160120 

482,-8.606270,41.184349,106.5,160120 

269,-8.605544,41.184181,107.3,160120 

282,-8.605006,41.184062,106.9,160120 

242,-8.604624,41.183998,106.8,160120 

229,-8.604252,41.183917,105.5,160120 

416,-8.603987,41.183856,104.7,160120 

516,-8.603617,41.183776,107.0,160120 

249,-8.603136,41.183677,105.9,160120 

276,-8.602570,41.183547,106.6,160120 

322,-8.601852,41.183391,105.7,160120 

240,-8.601252,41.183250,107.9,160120 

487,-8.600630,41.183094,110.2,160120 

290,-8.599988,41.182926,106.2,160120 

323,-8.599457,41.182781,108.6,160120 

286,-8.599063,41.182670,108.3,160120 

278,-8.598766,41.182567,113.0,160120 

299,-8.598532,41.182506,110.4,160120 

313,-8.598385,41.182468,108.6,160120 

380,-8.598304,41.182449,112.4,160120 

402,-8.598280,41.182441,112.4,160120 

456,-8.598269,41.182437,112.4,160120 

454,-8.598269,41.182437,112.4,160120 

453,-8.598269,41.182437,112.4,160120 

431,-8.598269,41.182437,112.4,160120 

359,-8.598172,41.182407,112.9,160120 

301,-8.597912,41.182331,110.6,160120 

299,-8.597596,41.182220,108.1,160120 

300,-8.597019,41.182071,109.7,160120 

295,-8.596569,41.181957,111.3,160120 
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459,-8.596165,41.181865,108.7,160120 

239,-8.595737,41.181751,109.8,160120 

196,-8.595417,41.181690,109.4,160120 

186,-8.594914,41.181495,117.4,160120 

186,-8.594315,41.181270,117.2,160120 

194,-8.593741,41.181034,118.8,160120 

191,-8.593139,41.180786,118.4,160120 

236,-8.592346,41.180461,118.5,160120 

188,-8.591670,41.180187,117.7,160120 

240,-8.590950,41.179935,114.4,160120 

212,-8.590222,41.179740,106.8,160120 

513,-8.589494,41.179641,96.9,160120 

248,-8.588781,41.179588,93.8,160120 

518,-8.588141,41.179550,92.8,160120 

349,-8.587511,41.179546,81.8,160120 

244,-8.586860,41.179649,65.8,160120 

460,-8.586139,41.179897,63.8,160120 

275,-8.585552,41.180297,49.3,160120 

228,-8.585007,41.180694,48.9,160120 

404,-8.584492,41.181068,48.5,160120 

310,-8.583991,41.181209,92.1,160120 

495,-8.583577,41.181091,124.2,160120 

287,-8.583172,41.180912,113.0,160120 

291,-8.582758,41.180698,125.2,160120 

315,-8.582362,41.180484,130.4,160120 

239,-8.582199,41.180171,178.1,160120 

395,-8.582303,41.179786,194.4,160120 

267,-8.582441,41.179359,191.0,160120 

405,-8.582572,41.178901,193.3,160120 

651,-8.582725,41.178371,194.7,160120 

266,-8.582872,41.177860,196.1,160120 

292,-8.583117,41.177333,201.0,160120 

309,-8.583392,41.176815,200.6,160120 

266,-8.583642,41.176265,195.3,160120 

283,-8.583969,41.175605,201.8,160120 

327,-8.584250,41.175086,201.1,160120 

474,-8.584414,41.174755,198.9,160120 

225,-8.584462,41.174636,197.4,160120 
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226,-8.584462,41.174625,197.4,160120 

223,-8.584462,41.174629,197.4,160120 

223,-8.584462,41.174629,197.4,160120 

235,-8.584462,41.174629,197.4,160120 

220,-8.584462,41.174629,197.4,160120 

219,-8.584462,41.174629,197.4,160120 

219,-8.584462,41.174629,197.4,160120 

221,-8.584462,41.174629,197.4,160120 

226,-8.584462,41.174629,197.4,160120 

226,-8.584462,41.174629,198.0,160120 

438,-8.584550,41.174396,200.0,160120 

327,-8.584777,41.173976,199.6,160120 

304,-8.584999,41.173553,198.9,160120 

201,-8.585290,41.173015,200.9,160120 

234,-8.585527,41.172561,201.6,160120 

249,-8.585754,41.172107,200.4,160120 

235,-8.586014,41.171592,202.1,160120 

225,-8.586247,41.171096,200.4,160120 

273,-8.586487,41.170608,200.7,160120 

256,-8.586733,41.170120,203.2,160120 

387,-8.586937,41.169761,202.1,160120 

389,-8.587060,41.169464,198.0,160120 

572,-8.587097,41.169410,201.7,160120 

573,-8.587097,41.169410,201.7,160120 

577,-8.587097,41.169410,201.7,160120 

467,-8.587122,41.169380,200.6,160120 

491,-8.587224,41.169151,199.0,160120 

254,-8.587452,41.168903,236.6,160120 

317,-8.587975,41.168869,278.2,160120 

235,-8.588605,41.168796,246.1,160120 

208,-8.589149,41.168525,252.5,160120 

487,-8.589827,41.168769,307.1,160120 

394,-8.590456,41.169128,310.0,160120 

213,-8.591189,41.169574,308.4,160120 

207,-8.591942,41.170070,310.9,160120 

243,-8.592711,41.170619,312.8,160120 

195,-8.593537,41.171173,311.3,160120 

264,-8.594468,41.171752,304.7,160120 
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250,-8.595572,41.171989,267.7,160120 

285,-8.596829,41.171852,259.2,160120 

312,-8.597888,41.171642,255.7,160120 

221,-8.599116,41.171405,256.7,160120 

218,-8.600411,41.171268,268.1,160120 

230,-8.601737,41.171348,278.2,160120 

224,-8.603040,41.171485,278.0,160120 

233,-8.604362,41.171630,276.5,160120 

223,-8.605630,41.171871,287.8,160120 

219,-8.606664,41.172416,308.5,160120 

215,-8.607706,41.173213,314.9,160120 

228,-8.608626,41.173801,303.2,160120 

277,-8.609701,41.174194,290.4,160120 

212,-8.610831,41.174453,281.8,160120 

257,-8.611979,41.174552,277.2,160120 

223,-8.613119,41.174571,269.4,160120 

289,-8.614289,41.174438,258.2,160120 

283,-8.615495,41.174221,257.5,160120 

469,-8.617079,41.174003,260.2,160120 

321,-8.618348,41.173870,262.6,160120 

238,-8.619509,41.173770,262.7,160120 

259,-8.620629,41.173664,262.1,160120 

296,-8.621744,41.173545,262.4,160120 

274,-8.622880,41.173431,262.1,160120 

197,-8.624020,41.173305,262.4,160120 

227,-8.625184,41.173187,262.1,160120 

201,-8.626385,41.173072,262.8,160120 

287,-8.627816,41.172908,259.2,160120 

271,-8.629011,41.172687,254.7,160120 

272,-8.630230,41.172416,254.3,160120 

240,-8.631443,41.172161,254.7,160120 

206,-8.632631,41.171901,254.5,160120 

284,-8.633755,41.171680,254.3,160120 

293,-8.634807,41.171447,253.7,160120 

233,-8.635875,41.171176,249.1,160120 

221,-8.637152,41.170688,241.2,160120 

218,-8.638178,41.170143,232.5,160120 

221,-8.639103,41.169498,225.8,160120 
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216,-8.640004,41.168849,226.0,160120 

213,-8.640909,41.168190,226.3,160120 

214,-8.641840,41.167522,226.2,160120 

208,-8.642735,41.166885,226.8,160120 

191,-8.643774,41.166248,233.4,160120 

180,-8.645127,41.165573,238.5,160120 

304,-8.646272,41.165077,238.1,160120 

183,-8.647402,41.164588,238.6,160120 

177,-8.648330,41.164020,224.2,160120 

314,-8.648983,41.163291,206.3,160120 

301,-8.649340,41.162471,194.4,160120 

179,-8.649387,41.161582,176.7,160120 

200,-8.649142,41.160747,162.5,160120 

196,-8.648569,41.159862,149.0,160120 

225,-8.647797,41.158916,148.7,160120 

187,-8.647180,41.158184,146.3,160120 

200,-8.646591,41.157444,148.9,160120 

218,-8.646105,41.156661,157.6,160120 

435,-8.645762,41.155860,162.4,160120 

293,-8.645430,41.155059,163.0,160120 

448,-8.645097,41.154254,163.3,160120 

273,-8.644792,41.153461,167.2,160120 

463,-8.644710,41.152713,177.6,160120 

189,-8.644707,41.151710,163.0,160120 

339,-8.644642,41.150924,167.0,160120 

217,-8.644167,41.150203,142.2,160120 

259,-8.643342,41.149620,124.0,160120 

534,-8.642313,41.149261,104.1,160120 

480,-8.641184,41.149196,87.1,160120 

179,-8.640090,41.149356,74.6,160120 

174,-8.639203,41.149581,66.9,160120 

185,-8.638409,41.149894,62.7,160120 

179,-8.637587,41.150215,62.7,160120 

171,-8.637104,41.150356,69.0,160120 

174,-8.636787,41.150497,78.2,160120 

182,-8.636655,41.150520,80.8,160120 

192,-8.636592,41.150550,79.6,160120 

191,-8.636499,41.150615,79.6,160120 
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196,-8.636429,41.150646,58.4,160120 

218,-8.636390,41.150653,63.5,160120 

210,-8.636357,41.150657,63.5,160120 

189,-8.636352,41.150665,63.5,160120 

212,-8.636285,41.150680,74.6,160120 

223,-8.636189,41.150737,76.5,160120 

216,-8.636109,41.150791,76.5,160120 

222,-8.636000,41.150833,65.8,160120 

183,-8.635904,41.150840,56.1,160120 

187,-8.635480,41.150878,79.8,160120 

198,-8.634905,41.150970,79.4,160120 

219,-8.634428,41.150997,79.9,160120 

233,-8.634017,41.151020,76.2,160120 

219,-8.633536,41.151081,72.7,160120 

402,-8.633068,41.151287,42.8,160120 

243,-8.632720,41.151668,31.1,160120 

218,-8.632569,41.152103,11.9,160120 

236,-8.632477,41.152404,16.1,160120 

264,-8.632446,41.152500,27.1,160120 

255,-8.632439,41.152484,27.1,160120 

253,-8.632447,41.152477,27.1,160120 

253,-8.632442,41.152484,27.1,160120 

256,-8.632442,41.152484,27.1,160120 

259,-8.632442,41.152484,27.1,160120 

250,-8.632442,41.152484,27.1,160120 

274,-8.632420,41.152519,27.1,160120 

205,-8.632163,41.152603,97.9,160120 

232,-8.631717,41.152610,89.5,160120 

255,-8.631312,41.152534,87.9,160120 

280,-8.630999,41.152545,95.8,160120 

581,-8.630547,41.152542,91.1,160120 

391,-8.630023,41.152515,93.6,160120 

213,-8.629515,41.152507,93.6,160120 

498,-8.629204,41.152511,87.3,160120 

387,-8.629152,41.152496,103.8,160120 

243,-8.629105,41.152496,105.4,160120 

263,-8.629062,41.152473,138.0,160120 

268,-8.629055,41.152473,138.0,160120 
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280,-8.629047,41.152473,138.0,160120 

284,-8.629047,41.152473,138.0,160120 

569,-8.628880,41.152484,93.7,160120 

299,-8.628407,41.152454,87.4,160120 

250,-8.627776,41.152465,88.2,160120 

206,-8.627243,41.152393,124.2,160120 

244,-8.626977,41.152172,150.4,160120 

468,-8.626549,41.152183,67.7,160120 

209,-8.626358,41.152225,61.6,160120 

211,-8.626358,41.152221,61.6,160120 

220,-8.626358,41.152221,61.6,160120 

229,-8.626358,41.152221,61.6,160120 

224,-8.626358,41.152221,61.6,160120 

224,-8.626358,41.152221,61.6,160120 

232,-8.626358,41.152221,61.6,160120 

226,-8.626358,41.152221,61.6,160120 

228,-8.626358,41.152221,61.6,160120 

364,-8.626215,41.152256,68.8,160120 

248,-8.625810,41.152381,69.4,160120 

244,-8.625261,41.152549,68.0,160120 

390,-8.624679,41.152725,68.3,160120 

233,-8.624146,41.152870,75.0,160120 

553,-8.623525,41.152862,97.5,160120 

273,-8.622897,41.152809,97.1,160120 

298,-8.622297,41.152748,101.6,160120 

445,-8.621654,41.152694,97.5,160120 

228,-8.621335,41.152667,97.9,160120 

281,-8.621224,41.152656,93.3,160120 

570,-8.621007,41.152645,99.4,160120 

249,-8.620829,41.152515,178.9,160120 

332,-8.621024,41.152236,213.8,160120 

196,-8.621297,41.151878,207.7,160120 

212,-8.621585,41.151561,215.1,160120 

258,-8.622064,41.151275,231.4,160120 

205,-8.622455,41.151069,236.8,160120 

205,-8.622812,41.150886,237.7,160120 

236,-8.623114,41.150722,232.2,160120 

230,-8.623122,41.150489,167.9,160120 
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230,-8.623108,41.150234,170.8,160120 

204,-8.623065,41.149944,165.9,160120 

226,-8.623010,41.149658,180.4,160120 

390,-8.622999,41.149375,170.5,160120 

203,-8.622879,41.149177,138.9,160120 

318,-8.622840,41.149021,179.5,160120 

215,-8.622831,41.148777,183.1,160120 

238,-8.622844,41.148387,179.8,160120 

238,-8.622772,41.148101,169.1,160120 

250,-8.622717,41.147869,178.0,160120 

299,-8.622937,41.147907,293.6,160120 

384,-8.623444,41.148021,289.6,160120 

464,-8.623970,41.148151,292.9,160120 

419,-8.624550,41.148345,297.0,160120 

345,-8.625017,41.148509,298.7,160120 

355,-8.625422,41.148765,328.3,160120 

238,-8.625509,41.149227,350.3,160120 

199,-8.625632,41.149723,353.1,160120 

299,-8.625769,41.150188,348.8,160120 

321,-8.625869,41.150600,355.2,160120 

381,-8.625869,41.150993,9.6,160120 

432,-8.625807,41.151237,357.7,160120 

390,-8.625801,41.151477,30.9,160120 

391,-8.625704,41.151523,41.7,160120 

145,-8.625722,41.151535,257.0,160120 
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Anexo C  

Ficheiro resultante – dia 

ldr,lng,lat,course,date 

984,-8.628574,41.152320,0.0,151119 

985,-8.628787,41.152339,289.0,151119 

992,-8.629069,41.152366,276.0,151119 

996,-8.629459,41.152370,273.3,151119 

997,-8.629752,41.152408,282.2,151119 

991,-8.629920,41.152458,277.4,151119 

985,-8.630059,41.152477,288.3,151119 

984,-8.630311,41.152496,278.8,151119 

974,-8.630703,41.152523,269.4,151119 

974,-8.631372,41.152557,274.8,151119 

687,-8.632246,41.152603,273.3,151119 

980,-8.632537,41.152271,192.2,151119 

1009,-8.632782,41.151653,213.3,151119 

993,-8.633489,41.151229,229.8,151119 

997,-8.634177,41.151004,261.1,151119 

980,-8.634879,41.150981,265.3,151119 

982,-8.635679,41.150959,268.5,151119 

979,-8.636566,41.150947,268.8,151119 

987,-8.637459,41.150943,274.0,151119 

984,-8.638483,41.150981,274.6,151119 

982,-8.639254,41.151000,273.2,151119 

984,-8.640006,41.151088,275.0,151119 

985,-8.640311,41.151119,257.9,151119 

985,-8.640320,41.151126,257.9,151119 

985,-8.640316,41.151149,257.9,151119 

985,-8.640357,41.151294,257.9,151119 

986,-8.640485,41.151306,286.6,151119 

991,-8.640965,41.151451,285.4,151119 

979,-8.641691,41.151565,280.2,151119 

979,-8.642197,41.151741,302.2,151119 

974,-8.642601,41.151878,307.3,151119 

977,-8.642906,41.152038,310.2,151119 

981,-8.643189,41.152233,313.5,151119 

981,-8.643568,41.152511,317.4,151119 

981,-8.643936,41.152843,322.8,151119 
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978,-8.644314,41.153289,330.0,151119 

976,-8.644707,41.153930,338.2,151119 

981,-8.644974,41.154537,347.6,151119 

975,-8.645182,41.155158,346.7,151119 

971,-8.645392,41.155807,345.3,151119 

978,-8.645514,41.156398,359.7,151119 

978,-8.645372,41.156936,16.1,151119 

981,-8.645289,41.157356,3.7,151119 

984,-8.645212,41.157741,6.9,151119 

972,-8.645144,41.158203,7.6,151119 

962,-8.645044,41.158420,34.0,151119 

966,-8.645001,41.158454,53.3,151119 

955,-8.644765,41.158573,63.1,151119 

946,-8.644557,41.158611,61.0,151119 

946,-8.644556,41.158607,61.0,151119 

946,-8.644556,41.158607,61.0,151119 

946,-8.644556,41.158607,61.0,151119 

946,-8.644556,41.158607,61.0,151119 

946,-8.644556,41.158607,61.0,151119 

946,-8.644556,41.158607,61.0,151119 

945,-8.644556,41.158607,61.0,151119 

941,-8.644532,41.158653,48.1,151119 

975,-8.644393,41.158821,69.2,151119 

976,-8.644372,41.158840,64.8,151119 

976,-8.644372,41.158840,64.8,151119 

976,-8.644373,41.158840,64.8,151119 

990,-8.644373,41.158843,43.6,151119 

997,-8.644312,41.158870,72.1,151119 

995,-8.644307,41.158859,72.1,151119 

996,-8.644277,41.158924,50.5,151119 

987,-8.644057,41.159038,56.6,151119 

995,-8.643852,41.159137,58.2,151119 

971,-8.643729,41.159194,49.5,151119 

971,-8.643724,41.159206,49.5,151119 

971,-8.643717,41.159217,55.8,151119 

982,-8.643581,41.159236,47.6,151119 

982,-8.643588,41.159271,47.6,151119 

982,-8.643590,41.159282,47.6,151119 
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982,-8.643592,41.159286,47.6,151119 

975,-8.643595,41.159294,47.6,151119 

999,-8.643555,41.159320,47.9,151119 

982,-8.643408,41.159393,54.0,151119 

996,-8.643145,41.159538,50.3,151119 

980,-8.642893,41.159683,53.3,151119 

976,-8.642824,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642824,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642824,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642824,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642824,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642824,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642824,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642821,41.159717,32.2,151119 

976,-8.642824,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642824,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642824,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642826,41.159725,32.2,151119 

976,-8.642821,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642819,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642824,41.159721,32.2,151119 

976,-8.642824,41.159721,32.2,151119 

981,-8.642777,41.159751,42.5,151119 

963,-8.642399,41.159984,54.3,151119 

958,-8.642021,41.160175,54.4,151119 

982,-8.641769,41.160339,34.8,151119 

971,-8.641475,41.160667,32.2,151119 

936,-8.641091,41.160991,46.3,151119 

952,-8.640750,41.161289,36.6,151119 

958,-8.640525,41.161518,35.2,151119 

991,-8.640305,41.161716,35.8,151119 

948,-8.640100,41.161903,32.4,151119 

963,-8.639904,41.162082,36.1,151119 

922,-8.639752,41.162235,37.5,151119 

934,-8.639705,41.162288,47.7,151119 

927,-8.639652,41.162338,40.2,151119 

968,-8.639472,41.162536,32.0,151119 

964,-8.639399,41.162654,9.6,151119 
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964,-8.639379,41.162647,9.6,151119 

969,-8.639239,41.162727,50.8,151119 

994,-8.638819,41.162971,41.0,151119 

990,-8.638318,41.163246,52.4,151119 

973,-8.637886,41.163497,49.4,151119 

945,-8.637500,41.163703,50.9,151119 

997,-8.637269,41.163822,54.7,151119 

957,-8.637087,41.163898,64.5,151119 

942,-8.636934,41.163978,50.3,151119 

951,-8.636867,41.164001,47.7,151119 

951,-8.636867,41.164001,47.7,151119 

951,-8.636867,41.164001,47.7,151119 

951,-8.636869,41.164001,47.7,151119 

951,-8.636867,41.164001,47.7,151119 

951,-8.636867,41.164001,47.7,151119 

951,-8.636867,41.164001,47.7,151119 

951,-8.636867,41.164001,47.7,151119 

951,-8.636867,41.164001,47.7,151119 

950,-8.636867,41.164001,47.7,151119 

951,-8.636867,41.164001,47.7,151119 

961,-8.636802,41.164035,52.3,151119 

975,-8.636526,41.164215,31.5,151119 

982,-8.636765,41.164440,292.6,151119 

984,-8.637413,41.164577,281.1,151119 

971,-8.638369,41.164630,276.2,151119 

973,-8.639388,41.164913,300.8,151119 

975,-8.640249,41.165584,316.0,151119 

976,-8.641299,41.166458,317.2,151119 

977,-8.642222,41.167232,316.8,151119 

979,-8.643160,41.167984,316.9,151119 

972,-8.644141,41.168769,317.1,151119 

966,-8.645133,41.169601,318.0,151119 

967,-8.646174,41.170436,316.0,151119 

961,-8.647242,41.171302,316.9,151119 

962,-8.648265,41.172134,317.5,151119 

968,-8.649286,41.172954,316.7,151119 

965,-8.650423,41.173900,318.4,151119 

967,-8.651346,41.174671,317.8,151119 
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952,-8.652267,41.175418,316.8,151119 

974,-8.653209,41.176166,315.4,151119 

973,-8.654095,41.176853,316.7,151119 

972,-8.654926,41.177524,317.4,151119 

967,-8.655724,41.178226,321.8,151119 

971,-8.656549,41.178890,316.9,151119 

971,-8.657309,41.179550,318.4,151119 

973,-8.658279,41.180339,316.4,151119 

976,-8.659129,41.180973,317.1,151119 

976,-8.659955,41.181640,316.6,151119 

975,-8.660802,41.182334,316.4,151119 

977,-8.661652,41.183048,317.1,151119 

975,-8.662519,41.183753,317.0,151119 

976,-8.663393,41.184471,316.8,151119 

975,-8.664287,41.185180,316.7,151119 

976,-8.665235,41.185966,317.4,151119 

974,-8.666509,41.186996,316.1,151119 

975,-8.667687,41.187816,310.3,151119 

980,-8.669079,41.188552,298.2,151119 

984,-8.670625,41.188995,287.0,151119 

984,-8.672167,41.189250,283.3,151119 

973,-8.673668,41.189495,284.2,151119 

991,-8.675132,41.189792,284.3,151119 

984,-8.676619,41.190158,295.3,151119 

977,-8.677894,41.190849,310.2,151119 

974,-8.678111,41.191642,6.9,151119 

971,-8.678193,41.192344,329.2,151119 

981,-8.679099,41.192508,257.7,151119 

1000,-8.680042,41.191894,228.5,151119 

1005,-8.680986,41.191364,233.4,151119 

1006,-8.681722,41.190975,228.5,151119 

1011,-8.682194,41.190544,203.5,151119 

1011,-8.682374,41.190185,173.0,151119 

981,-8.682192,41.189807,184.9,151119 

1000,-8.682701,41.189434,233.3,151119 

973,-8.683479,41.188980,231.1,151119 

968,-8.684395,41.188556,245.5,151119 

976,-8.685389,41.188415,271.8,151119 
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974,-8.686110,41.188503,277.7,151119 

1012,-8.686402,41.188358,185.2,151119 

1012,-8.686139,41.188079,148.2,151119 

1010,-8.686272,41.187564,214.0,151119 

1006,-8.686315,41.187160,148.3,151119 

1010,-8.685759,41.186916,122.1,151119 

995,-8.685344,41.186756,76.7,151119 

981,-8.685079,41.187019,58.3,151119 

978,-8.684549,41.187164,73.9,151119 

991,-8.683907,41.187355,70.3,151119 

1001,-8.683262,41.187461,92.2,151119 

994,-8.682784,41.187473,69.0,151119 

982,-8.682797,41.187709,344.8,151119 

990,-8.682779,41.187908,22.7,151119 

977,-8.682415,41.188179,53.1,151119 

978,-8.681887,41.188446,69.4,151119 

981,-8.681620,41.188507,39.7,151119 

1002,-8.681734,41.188529,251.2,151119 

1002,-8.681769,41.188510,247.7,151119 

940,-8.681774,41.188507,247.7,151119 
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Anexo D  

Código Aplicação 

 

<!doctype html> 

<html lang="en"> 

   <head> 

     <meta charset="utf-8"> 

     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1, shrink-to-fit=no"> 

     <link rel="stylesheet" 
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.

css" integrity="sha384-

Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" 

crossorigin="anonymous"> 

     <link rel="stylesheet" 

href="https://rawgit.com/enyo/dropzone/master/dist/dropzone.css"> 

     <title>Aplicação análise</title> 
  

     <style type="text/css"> 
   #map { 

    height: 100%; 

   } 

   html, body { 

    height: 100%; 

    margin: 0; 

    padding: 0; 

    line-height: 1.4rem; 

    background: #F3F4F5; 

    color: #646C7F; 

    text-rendering: optimizeLegibility; 

   } 

   .sidebar { 

    position: absolute; 

    right: 0; 

    top: 0; 

    background: #E8E9EC; 

    height: 100%; 

    width: 225px; 

    border-left: 2px solid #0087F7; 

   } 

   .dropzone { 

    margin-top: 25px; 

    margin-bottom: 25px; 

    border: 2px dashed #0087F7; 

    border-radius: 5px; 

    background: white; 

   } 

   .try-it-out { 

    font-size: 1.8rem; 

    color: #0087F7; 

    -webkit-font-smoothing: antialiased; 

    line-height: 2.2rem; 

   } 

   .dropzone .dz-preview { 

    display: block; 

   } 
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   .slider { 

    -webkit-appearance: none; 

    width: 100%; 

    height: 15px; 

    border-radius: 5px;   

    background: #d3d3d3; 

    outline: none; 

    -webkit-transition: .2s; 

    transition: opacity .2s; 

   } 

  

   .slider::-webkit-slider-thumb { 

    -webkit-appearance: none; 

    appearance: none; 

    width: 25px; 

    height: 25px; 

    border-radius: 50%;  

    background: #0087F7; 

    cursor: pointer; 

   } 

  

   .slider::-moz-range-thumb { 

    width: 25px; 

    height: 25px; 

    border-radius: 50%; 

    background: #0087F7; 

    cursor: pointer; 

   } 

  

   .button-close-holder .btn-link { 

    padding: 0px; 

    color:#0087F7; 

    font-size: 25px; 

   } 

   .button-close-holder .btn-link:hover{ 

    text-decoration: none; 

    color: #646C7F; 

   } 

  

   #button-open-sidebar { 

    position: absolute; 

    top: 0; 

    right: 20px; 

    font-size: 25px; 

    text-decoration: none; 

   } 

  

  

   #wrapper .dropzone .dz-preview { 

    margin-bottom: 0px; 

   } 

  

   #wrapper .dropzone .dz-preview .dz-image { 

       height: 70px; 

   } 

  

   #wrapper .dropzone .dz-preview .dz-details { 

    padding: 1em; 

    line-height: 100%; 

   } 
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   .btn-circle.btn-sm {  

    width: 15px;  

    height: 15px;  

    padding: 0px;  

    border-radius: 50%;  

    font-size: 9px;  

    text-align: center;  

    float: right; 

    vertical-align: middle; 

    margin-top: 3px; 

    background-color: #0087F7; 

    font-weight: 700; 

   }  

  

   .datapoint-list { 

    padding: 0px; 

    list-style-type: none; 

   } 

  

   .button-close-holder { 

    text-align: right; 

   } 

  

   .buttons-holder { 

    margin-top: 25px; 

   } 

  

   .dates-row, .files-row { 

    margin-top: 35px; 

   } 

  

   #dates-holder { 

    margin-top: 25px; 

   } 

     </style> 

   </head> 

  <body> 

        <div id="map"></div> 

        <a id="button-open-sidebar" class="btn btn-link" data-
toggle="collapse" href="#wrapper" role="button" aria-expanded="false" aria-

controls="wrapper" title="open"> 

         <strong>Ξ</strong> 

        </a> 
  

        <div id="wrapper" class="sidebar toggled collapse show"> 

            <div class="container"> 

             <div class="row"> 

                 <div class="col-12"> 

                  <div class="row"> 

                <div class="col-12 button-close-

holder"> 

        <a class="btn 
btn-link" data-toggle="collapse" href="#wrapper" role="button" aria-

expanded="true" aria-controls="wrapper" title="close"> 
        

 <strong>✕</strong> 
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        </a> 

                </div> 

                  </div> 

                  <div class="row"> 

                   <div class="col-12"> 

                 <h1 class="try-it-

out">Camadas</h1> 

                       <div class="buttons-holder"> 

         <div 

class="form-check"> 
         

 <input class="form-check-input map-layer-checkbox" type="checkbox" 

value="" id="map-type-ldr" disabled="disabled"> 
         

 <label class="form-check-label" for="map-type-ldr"> 
         

  <strong>LDR</strong>  
         

 </label> 
         

 <button type="button" class="btn btn-primary btn-circle btn-sm 
btn-info" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Ativa/Desativa 

a camada que mostra as linhas com cores baseadas no LDR 

associado.">?</button>  
        

 </div> 

         <div 

class="form-check"> 
         

 <input class="form-check-input map-layer-checkbox" type="checkbox" 

value="" id="map-type-points" disabled="disabled"> 
         

 <label class="form-check-label" for="map-type-points"> 
         

  <strong>Pontos</strong> 
         

 </label> 
         

 <button type="button" class="btn btn-primary btn-circle btn-sm 
btn-info" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Ativa/Desativa 

a camada que mostra os marcadores dos pontos recolhidos. Cada marcador tem 

a si associado a informação da amostra obtida.">?</button>  
        

 </div> 

         <div 

class="form-check"> 
         

 <input class="form-check-input map-layer-checkbox" type="checkbox" 

value="" id="map-type-heatmap" disabled="disabled"> 
         

 <label class="form-check-label" for="map-type-heatmap"> 
         

  <strong>Heatmap</strong> 
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 </label> 
         

 <button type="button" class="btn btn-primary btn-circle btn-sm 
btn-info" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Ativa/Desativa 

a camada que mostra o números de pontos recolhidos por 

localização/zona.">?</button>  
        

 </div> 

         <div 

class="form-check"> 
         

 <input class="form-check-input map-layer-checkbox" type="checkbox" 

value="" id="map-type-date" disabled="disabled"> 
         

 <label class="form-check-label" for="map-type-date"> 
         

  <strong>Filtrar por data</strong> 
         

 </label> 
         

 <button type="button" class="btn btn-primary btn-circle btn-sm 
btn-info" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="Ativa/Desativa 

a filtragem por data dos pontos recolhidos. A data selecionada pode ser 

escolhida através da barra localizada por baixo.">?</button>  
        

 </div> 

                       </div> 

                   </div> 

                  </div> 
  

                 </div> 

             </div> 
  

             <div class="row dates-row"> 

                 <div class="col-12"> 

                     <h1 class="try-it-out">Datas</h1> 

                     <div id="dates-holder"> 

                      <input id="input-ranger-dates" 
class="slider" type="range"  min="0" value="0" max="0" step="1" 

disabled="disabled"> 

                      <div id="output-ranger-date-holder"> 

                       <strong id="output-ranger-

date"></strong> 

                      </div> 

                     </div> 

                 </div> 

             </div> 
              

                <div class="row files-row"> 

                    <div class="col-12"> 

                        <h1 class="try-it-out">Ficheiros</h1> 

                        <div id="dropzone-holder"> 

                            <form action="" class="dropzone"> 



102  Anexos 

 

                                <div class="dz-message needsclick"> 
                                 Arraste ficheiros ou clique em 

upload. 

                                  </div> 

                            </form> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 
  

     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" 
integrity="sha384-

J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" 

crossorigin="anonymous"></script> 

     <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" 

integrity="sha384-

Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" 

crossorigin="anonymous"></script> 

     <script 
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js

" integrity="sha384-

wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" 

crossorigin="anonymous"></script> 

     <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/dropzone/5.5.1/dropzone.js" 

type="text/javascript"></script> 
  

     <script type="text/javascript"> 
         var map, heatmap; 

         var lines = []; 

         var coordinates = []; 

         var dates = []; 

  

         Dropzone.autoDiscover = false; 

  

  

         $(function() { 

    var myDropzone = new Dropzone("form", { 

addRemoveLinks: true,url: "./includes/add_file.php"}); 

  

    //File upload 

    myDropzone.on("success", function(file, 

response) { 

     addFile(response, file); 

     updateCheckboxes(); 

     updateDateSlider(); 

    }); 

  

    //File remove 

    myDropzone.on("removedfile", function(file) 

{ 

     removeFile(file); 

     updateDateSlider(); 

    }); 

  

    //Help tooltips 
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    $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip(); 

  

    //Input ldr 

    $('#map-type-ldr').on('change', function() {  

        if (!this.checked) { 

         removeLDR(); 

        } else { 

         addLDR(); 

  

         if($('#map-type-

date').is(":checked")){ 

          updateDataFilterByDate(); 

         } 

        } 

    }); 

  

    //Input points 

    $('#map-type-points').on('change', 

function() {  

        if (!this.checked) { 

         removePoints(); 

        } else { 

         addPoints(); 

  

         if($('#map-type-

date').is(":checked")){ 

          updateDataFilterByDate(); 

         } 

        } 

    }); 

  

    //Input heatmap 

    $('#map-type-heatmap').on('change', 

function() {  

        if (!this.checked) { 

         removeHeatmap(); 

        } else { 

         addHeatmap(); 

  

         if($('#map-type-

date').is(":checked")){ 

          updateDataFilterByDate(); 

         } 

        } 

    }); 

  

    //Input data 

    $('#map-type-date').on('change', function() 

{  

        if (!this.checked) { 

         removeFilterByDate(); 

         updateDateSlider(); 

        } else { 

         updateDateSlider(); 

         updateDataFilterByDate(); 

        } 

    }); 

  

    //Input data selector 

    $('#input-ranger-dates').on('change', 

function() {  
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        updateDataFilterByDate(); 

    }); 

         }); 

  

         //Initialize the map 

   function initMap() { 

    map = new 

google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 

     zoom: 14, 

     center: {lat: 41.167257850427205, 

lng: -8.662168968261767}, 

     fullscreenControl: false 

    }); 

  

    heatmap = new 

google.maps.visualization.HeatmapLayer({ 

      data: coordinates, 

      map: map 

    }); 

   } 

  

         //Add file to data 

   function addFile(data, file) { 

    for (var i = 0; i < data.length; i++) { 

     if (i+1 in data) { 

  

      var coordinate = new 

google.maps.LatLng(data[i].lat, data[i].lng); 

  

      var polylinePath = 

getPolyline( 

       new Array( 

        data[i], 

        data[i+1], 

       ),  

       data[i] 

      ); 

  

      var date = 

getDate(data[i].date.toString()); 

  

      var marker = 

getMarker(data[i], file.name, date); 

  

      lines.push({ 

       line: polylinePath,  

       file_name: file.name,  

       ldr: data[i].ldr, 

       lat: data[i].lat, 

       date: date, 

       coordinate: 

coordinate, 

       marker: marker 

      }); 

     } 

    } 

   } 

  

         //Remove points of file from data 

         function removeFile(file) { 

    for (var i = 0; i < lines.length; i++) { 
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     if(lines[i].file_name == file.name) { 

      lines[i].line.setMap(null); 

      lines[i].marker.setMap(null); 

      lines.splice(i, 1); 

      i--; 

     } 

    } 

         } 

  

            //Add ldr 

            function addLDR() { 

       for (var i = 0; i < lines.length; i++) { 

        lines[i].line.setMap(map); 

       } 

            } 

  

         //Remove ldr 

         function removeLDR() { 

    for (var i = 0; i < lines.length; i++) { 

     lines[i].line.setMap(null); 

    } 

         } 

  

            //Remove markers 

            function removePoints() { 

             for (var i = 0; i < lines.length; i++) { 

              lines[i].marker.setMap(null); 

             } 

            } 

  

            //Add markers 

            function addPoints() { 

       for (var i = 0; i < lines.length; i++) { 

        lines[i].marker.setMap(map); 

       } 

            } 

  

            //Add heatmap 

            function addHeatmap() { 

             heatmap.setData(lines.map(function(currentValue, index, 

arr){return currentValue.coordinate})); 

          heatmap.setMap(map); 

            } 

  

            //Remove heatmap 

            function removeHeatmap() { 

             heatmap.setData([]); 

             heatmap.setMap(null); 

            } 

  

         //Update filter by date 

         function updateDataFilterByDate() { 

          var currentFilterDate = 

document.getElementById('output-ranger-date'); 

  

          var map_type_ldr_checkbox = 

document.getElementById('map-type-ldr'); 

          var map_type_points_checkbox = 

document.getElementById('map-type-points'); 

          var map_type_heatmap_checkbox = 

document.getElementById('map-type-heatmap'); 
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          var map_type_date_checkbox = 

document.getElementById('map-type-date'); 

  

          if(map_type_heatmap_checkbox.checked) { 

           var data = lines.map( 

      

 function(currentValue, index, arr){ 

       

 if(currentValue.date.toISOString().slice(0,10) == 

currentFilterDate.innerHTML) { 

         return 

currentValue.coordinate; 

        } 

       } 

      ); 

  

     heatmap.setData( 

      data  

     ); 

          } 

  

       for (var i = 0; i < lines.length; i++) { 

        if (lines[i].date.toISOString().slice(0,10) 

== currentFilterDate.innerHTML) { 

  

            if(map_type_ldr_checkbox.checked) { 

          lines[i].line.setMap(map); 

      } 

  

     

 if(map_type_points_checkbox.checked) { 

          lines[i].marker.setMap(map); 

      } 

        } else { 

         lines[i].line.setMap(null); 

         lines[i].marker.setMap(null); 

        } 

       } 

         } 

  

         //Remove filter by date 

         function removeFilterByDate() { 

          var map_type_ldr_checkbox = 

document.getElementById('map-type-ldr'); 

          var map_type_points_checkbox = 

document.getElementById('map-type-points'); 

          var map_type_heatmap_checkbox = 

document.getElementById('map-type-heatmap'); 

  

          if(map_type_heatmap_checkbox.checked) { 

           heatmap.setData( 

            lines.map( 

             function(currentValue, index, 

arr){ 

              return 

currentValue.coordinate; 

             } 

            ) 

        ); 

    } 
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    if(map_type_ldr_checkbox.checked) { 

        for (var i = 0; i < lines.length; i++) { 

      lines[i].line.setMap(map); 

        } 

    } 

  

    if(map_type_points_checkbox.checked) { 

        for (var i = 0; i < lines.length; i++) { 

      lines[i].marker.setMap(map); 

        } 

    } 

         } 

  

   //Get coloured segment 

   function getPolyline(line, data_point) { 

  

    var color = getColor(data_point.ldr); 

  

    var polylinePath = new 

google.maps.Polyline({ 

     path: line, 

     strokeColor: color, 

     strokeOpacity: 0.5, 

     strokeWeight: 5 

    }); 

  

    polylinePath.setMap(map); 

  

    return polylinePath; 

   } 

  

   //Get colour of ldr 

   function getColor(ldr) { 

    var color1 = "#000000"; //black 

    var color2 = "#999999"; //light grey 

    var color3 = "#3232ff"; //light blue 

    var color4 = "#329932"; //light green 

    var color5 = "#ff3232"; //light red 

    var color6 = "#ffff32"; //light yellow 

  

    if(ldr <= 170) { 

     return color1; 

    } else if(ldr > 170 && ldr <= 340) { 

     return color2; 

    } else if(ldr > 340 && ldr <= 510) { 

     return color3; 

    } else if(ldr > 510 && ldr <= 680) { 

     return color4; 

    } else if(ldr > 680 && ldr <= 850) { 

     return color5; 

    } else if(ldr > 850 && ldr <= 1023) { 

     return color6; 

    } 

   } 

  

   //Get all distinct dates in files 

   function getDistinctDates() { 

    dates = []; 

    for (var i = 0; i < lines.length; i++) { 

     var date = 

lines[i].date.toISOString().slice(0,10); 
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     if (!dates.includes(date)) { 

      dates.push(date); 

     } 

  

    } 

  

    return dates.sort(); 

   } 

  

   //Get converted date 

   function getDate(path_date) { 

    var day = path_date.substring(0, 2);  

    var month = path_date.substring(2, 4); 

    var year = "20"+path_date.substring(4, 6); 

    return new Date(year+"-"+month+"-"+day); 

   } 

  

   //Get marker 

         function getMarker(data_point, file_name, date) { 

          var contentString = '<div id="content">'+ 

                      '<div id="siteNotice">'+ 

                      '</div>'+ 

                      '<h6 class="firstHeading">Data point 

information</h6>'+ 

                      '<div class="bodyContent">'+ 

                    '<ul class="datapoint-list">'+ 

                     '<li>'+ 

                     

 '<strong>LDR:</strong> '+data_point.ldr+ 

                  '</li>'+ 

                  '<li>'+ 

                     

 '<strong>LAT:</strong> '+data_point.lat+ 

                  '</li>'+ 

                  '<li>'+ 

                     

 '<strong>LNG:</strong> '+data_point.lng+ 

                  '</li>'+ 

                  '<li>'+ 

                     

 '<strong>DATE:</strong> '+data_point.date+ 

                  '</li>'+ 

                  '<li>'+ 

                     

 '<strong>FILE:</strong> '+file_name+ 

                  '</li>'+ 

                       '</ul>'+ 

                      '</div>'+ 

                      '</div>'; 

  

          var infowindow = new google.maps.InfoWindow({ 

            content: contentString 

          }); 

  

          var marker = new google.maps.Marker({ 

     position: new 

google.maps.LatLng(data_point.lat, data_point.lng), 

     map: null, 

     title: 'Data point - '+data_point.ldr 

          }); 

          marker.addListener('click', function() { 
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            infowindow.open(map, marker); 

          }); 

  

          return marker; 

         } 

  

         //Update input data selector options 

         function updateDateSlider() { 

          var dates = getDistinctDates(); 

           

          var checkbox = document.getElementById('map-type-

date'); 

          var input = document.getElementById('input-ranger-

dates'); 

          var output = document.getElementById('output-ranger-

date'); 

           

          input.max = dates.length-1; 

          if(checkbox.checked) { 

           input.disabled = false; 

          } else { 

           input.disabled = true; 

           input.value = 0;  

          } 

          input.oninput = function(){ 

  

           if(typeof dates[this.value] === 'undefined' 

|| !checkbox.checked) { 

               output.innerHTML = ''; 

           } else { 

            output.innerHTML = dates[this.value]; 

           } 

          }; 

          input.oninput(); 

         } 

  

         //Update inputs status 

         function updateCheckboxes() { 

          var map_type_ldr_checkbox = 

document.getElementById('map-type-ldr'); 

          var map_type_points_checkbox = 

document.getElementById('map-type-points'); 

          var map_type_heatmap_checkbox = 

document.getElementById('map-type-heatmap'); 

          var map_type_date_checkbox = 

document.getElementById('map-type-date'); 

  

          map_type_ldr_checkbox.checked = true; 

          map_type_ldr_checkbox.disabled = false; 

  

          map_type_points_checkbox.checked = false; 

          map_type_points_checkbox.disabled = false; 

  

          map_type_heatmap_checkbox.checked = false; 

          map_type_heatmap_checkbox.disabled = false; 

  

          map_type_date_checkbox.checked = false; 

          map_type_date_checkbox.disabled = false; 

         } 

     </script> 

     <script async defer 
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src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=GMAPS_API_KEY&libraries=vi

sualization&callback=initMap"> 

     </script> 

 </body> 

</html> 
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Anexo E 

Código aplicação análise – Servidor 

 

<?php  

  

 if (!empty($_FILES)) { 

  

     $fileContent = file($_FILES['file']['tmp_name']); 

  

     $data = array_map("str_getcsv", $fileContent); 

  

     $keys = ['ldr', 'lng', 'lat', 'course', 'date']; 

      

     array_splice($data, 0, 1); 

      

     $newArray = array_map(function($values) use ($keys){ 

         return array_combine($keys, $values); 

     }, $data); 

  

     $json = json_encode($newArray, JSON_NUMERIC_CHECK); 

   

  header('Content-Type: application/json'); 

  

  echo $json; 

 } 

  

 ?> 
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Anexo F 

Imagem aplicação – Sem dados 

 

 

Figura F.1 - Aplicação sem dados 
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Anexo G 

Imagem aplicação com dados e LDR 

 

 

Figura G.1 - Aplicação com LDR 
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Anexo H 

Imagem aplicação com pontos 

 

 

Figura H.1 - Aplicação com pontos 
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Anexo I 

Imagem aplicação com Heatmap 

 

 

Figura I.1 - Aplicação com heatmap 
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Anexo J 

Imagem Aplicação com filtro por data 

 

 

Figura J.1 - Aplicação com filtro por data 
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