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Abstract 
 

Nowadays in modern societies people spend about 90% of their times inside buildings. Thus, the 

maintenance of the occupants’ indoor comfort is important due to the fact that poor indoor 

environmental quality (IEQ) tends to reduce the occupants’ productivity and it may also negatively 

affect their health. Furthermore, indoor comfort parameters monitoring and analysis allows for a better 

energy management of HVAC systems. 

The goal of this thesis was the development and testing of a low cost IEQ monitoring system which 

has been based on a previously developed system. The measured IEQ parameters are temperature, 

relative humidity, CO2 concentration, lighting and sound level pressure. The system is based on the 

Arduino microcontroller, it is portable and features wireless communication to the Internet (WiFi and 

GSM/GPRS mobile networks). The creation of an online MySQL database allows the storage of 

gathered data and the development of a website allows the monitored parameters and their qualitative 

evaluation to be immediately accessed. A business model was also proposed in regards to the possible 

future commercialization. 

 

Keywords: indoor environmental quality, indoor comfort, buildings, monitoring system, Arduino 

 

Resumo 
 

Atualmente, nas sociedades desenvolvidas as pessoas passam cerca de 90% do seu tempo dentro de 

edifícios. Desta forma, a manutenção do conforto interior dos ocupantes é importante, pelo fato da 

degradação da qualidade do ambiente interior (IEQ) tender a diminuir a produtividade dos ocupantes e 

poder ter impactos negativos na sua saúde. Adicionalmente, a monitorização e análise dos parâmetros 

de conforto interior permitem uma melhor gestão energética dos sistemas de AVAC. 

O objetivo desta dissertação foi o desenvolvido e teste de um sistema de baixo custo de monitorização 

de IEQ em edifícios com base num sistema previamente desenvolvido. Os parâmetros de IEQ medidos 

são a temperatura, humidade relativa, concentração de CO2, luminosidade e nível de pressão sonora. O 

sistema tem como base o microcontrolador Arduino, é portátil e possui comunicação sem fios com a 

Internet (WiFi e as redes móveis GSM/GPRS). Foi criada uma base de dados MySQL online para o 

armazenamento dos dados recolhidos e foi desenvolvido um website onde os parâmetros 

monitorizados e a sua avaliação qualitativa podem ser visualizados de imediato. Foi também proposto 

um modelo de negócio para a possível comercialização do sistema no futuro. 

 

Palavras-chave: qualidade do ambiente interior, conforto interior, edifícios, sistema de 

monitorização, Arduino 
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1. Introdução 
 

“One of the main purposes of buildings is to provide healthy and comfortable environments for human 

activities. A building must accommodate the activities it is built for and provide floorspace, room 

volume, shelter, light and amenities for working, living, learning, curing, processing, etc. Furthermore, 

the building must supply a healthy and comfortable indoor climate to the people using it. In meeting 

these basic requirements, the building should not cause harm to its occupants or the environment and 

must, for example, be structurally stable and firesafe. Sustainable development requires that the 

building does not cause unnecessary load or risk to the environment, for example in the form of energy 

use.” (Bronsema, et al., 2004) 

Atualmente nas sociedades desenvolvidas, as pessoas passam cerca de 90% do seu tempo dentro de 

edifícios (Leech, et al., 2002). Consequentemente, a qualidade do ambiente interior (IEQ1, sigla do 

inglês indoor environmental quality) tem um impacto significativo na saúde e bem-estar públicos, 

assim como na produtividade dos ocupantes. A monitorização e manutenção da IEQ permitem 

também uma melhor gestão dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), 

contribuindo para a diminuição do consumo energético em edifícios. 

A qualidade do ambiente interior e a eficiência energética são dos aspetos mais importantes a 

considerar no projeto e construção de um edifício e têm vindo a ganhar cada vez mais relevância, 

tendo os regulamentos e requisitos, referentes a esses dois aspetos, se tornado mais exigentes. Apesar 

disto, várias investigações e relatos mostram que continua a haver muitas queixas relativas ao conforto 

interior, mesmo em edifícios modernos (Bronsema, et al., 2004). As campanhas de monitorização 

servem então para se avaliar a qualidade do ambiente interior e o conforto dos ocupantes, permitindo 

posteriormente definir estratégias e fazer intervenções que permitam melhorar a IEQ. 

Existem vários estudos que analisaram a perceção que os ocupantes têm da IEQ e as condições em que 

sentem conforto. São vários os parâmetros físicos e químicos que influenciam o conforto dos 

ocupantes, tendo sido desenvolvidas normas nacionais e internacionais que definem valores de 

referência para esses parâmetros. Também foram estudados os efeitos causados pela fraca IEQ, a qual 

pode provocar ou agravar problemas de saúde, dependendo do tempo de exposição às condições. A 

sensação de desconforto leva à redução da concentração e da produtividade dos ocupantes, fatores 

especialmente relevantes em estabelecimentos de ensino e escritórios ou outros locais de trabalho. 

Presentemente, uma das grandes preocupações mundiais é a eficiência energética, sendo os edifícios 

umas das áreas de intervenção com maior relevância. O setor de edifícios é responsável por cerca de 

40% do consumo de energia final, na UE e Estados Unidos, dos quais cerca de 50% é consumido por 

sistemas de AVAC (Pérez-Lombard, et al., 2008). Com o aumento da sensibilização em relação a este 

problema, a maioria das regulamentações de edifícios exige o cálculo da estimativa do consumo 

energético anual, levando a que o projeto dos edifícios e dos seus sistemas de AVAC sejam 

otimizados do ponto de vista energético. Também têm surgido edifícios de energia zero (ZEB – Zero 

Energy Building), os quais se caracterizam por terem um consumo energético anual igual ou menor à 

energia produzida localmente a partir de fontes renováveis. 

Tanto nos ZEB como em qualquer outro tipo de edifício, é muito importante garantir-se o conforto dos 

ocupantes, pelo que um dos grandes desafios na área dos edifícios é o balanço da relação entre a 

manutenção da IEQ e a eficiência energética. Muitos edifícios foram desenhados de forma reduzir a 

permeabilidade ao ar, com o objetivo de minimizar perdas energéticas e, consequentemente, reduzir o 

consumo energético. Contudo, isto leva a uma diminuição das renovações horárias de ar que, por sua 

vez, aumenta o risco de fenómenos de condensação, podendo levar ao aparecimento de fungos e 

bolores, e reduz a qualidade do ar, aumentando a concentração de poluentes. Inversamente, a aplicação 

                                                      

1 Será assim referido para evitar confusão com sigla da qualidade do ar interior (QAI). 
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de medidas para melhorar a qualidade do ambiente interior, pode ter impactos no consumo energético 

do edifício. 

Sendo os sistemas de AVAC responsáveis por grande parte do consumo energético em edifícios, é 

então de grande importância proceder-se à monitorização e simulação do comportamento térmico do 

edifício. A análise detalhada do ambiente interior exige ferramentas sofisticadas e uma configuração 

complexa dos sistemas de monitorização. Contudo, com o desenvolvimento do sistema de 

monitorização de IEQ, denominado de ALVI Pro, no âmbito desta dissertação, apenas se pretende 

uma análise simplificada e geral do ambiente interior. 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um sistema portátil de monitorização remota da 

qualidade do ambiente interior e de um website que permite a visualização gráfica dos dados 

recolhidos e armazenados numa base de dados na cloud, assim como a avaliação da IEQ em espaços 

como salas de aula, escritórios e cafés/restaurantes. 

No presente trabalho, começa-se pela introdução de diversos conteúdos teóricos. É abordado o 

conceito de conforto em edifícios, que inclui o conforto térmico, visual e acústico e a qualidade do ar 

interior, métodos de quantificação do conforto, os parâmetros de IEQ que serão medidos, referentes a 

cada tipo de conforto, e o impacto nos ocupantes. Aborda-se a avaliação da qualidade do ambiente 

interior, falando-se sobre campanhas de monitorização, a classificação dos parâmetros de IEQ e o 

método de avaliação global da IEQ. No capítulo seguinte são referidos alguns sistemas de 

monitorização atualmente existentes no mercado, mencionando-se as características e os parâmetros 

medidos por cada sistema. 

São mencionadas as características do sistema de monitorização desenvolvido, os componentes de 

hardware e software utilizados e as diferenças em relação ao sistema desenvolvido previamente no 

âmbito de outra dissertação. Em relação aos componentes de hardware, descreve-se cada um deles, 

listando as suas características e explicando o seu princípio de funcionamento. Aborda-se os 

programas de software utilizados, mencionando-se as suas funcionalidades e a finalidade da utilização 

de cada um. Fala-se sobre os protocolos de comunicação utilizados pelo sistema, para a comunicação 

com a Internet ou entre vários elementos físicos (hardware), e sobre a componente web do sistema e 

todas as suas partes integrantes. 

É explicada a montagem do sistema, onde se fala sobre as ligações entre os diversos elementos físicos, 

apresentando-se esquemas dessas ligações, sobre os códigos desenvolvidos para o Arduino e para 

outro elemento físico do sistema, sobre a configuração da base de dados MySQL e sobre o 

desenvolvimento do website. Posteriormente, aborda-se a validação e calibração do sistema, tendo-se 

realizados testes com o protótipo, com o objetivo de validar a exatidão e fiabilidade dos dados. 

Após a validação e calibração, procedeu-se à monitorização de um determinado espaço e à análise da 

sua IEQ. Por fim, foi proposto um modelo de negócio para o caso de se querer avançar para a 

comercialização do sistema, seguido das conclusões deste trabalho. 

Como referido anteriormente, a manutenção da IEQ influencia bastante a eficiência energética, pelo 

que se sugere que este sistema seja complementado com um sistema de monitorização de consumo 

energético desenvolvido no âmbito de outra dissertação decorrida em paralelo. 
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2. Conforto em edifícios e qualidade do ambiente interior 
 

A qualidade do ambiente interior traduz-se no conforto e bem-estar dos ocupantes. Existem várias 

definições de “conforto”, sendo um conceito complexo e subjetivo, pelo fato de depender de cada 

indivíduo. É uma forma de medir a satisfação dos ocupantes, a qual afeta a capacidade de 

concentração e produtividade. A avaliação pessoal do conforto é um processo cognitivo que é afetado 

por fatores físicos, fisiológicos e psicológicos (ASHRAE, 2013a). Alcançar condições ótimas de 

conforto para todos os ocupantes é irrealista, pois estas dependem de cada pessoa. O melhor que se 

pode esperar é conseguir satisfazer cerca de 80% dos ocupantes (TSI Incorporated, 2013). 

Para além de afetar a concentração e produtividade dos ocupantes, uma fraca IEQ pode provocar ou 

agravar problemas de saúde, pelo que a monitorização e controlo da IEQ são de grande importância. 

Alguns dos parâmetros que são normalmente medidos são a temperatura, humidade, velocidade do ar 

(correntes de ar), vibração, ruído e luminosidade. Existem outros fatores que são difíceis de avaliar e 

que podem afetar o conforto dos ocupantes, tais como ofuscamento de luz, odores, o espaço físico 

circundante (pessoas, mobiliário, espaços adjacentes), o nível de atividade física, o vestuário, 

ergonomia, entre outros. Até mesmo o nível de stress de uma pessoa pode afetar a sua sensação de 

conforto (TSI Incorporated, 2013). 

 

2.1. Conforto térmico 
 

Conforto térmico é um estado da mente que expressa a satisfação com o ambiente térmico (ASHRAE, 

2004). O ambiente térmico é normalmente o fator com maior impacto na satisfação global dos 

ocupantes em relação ao ambiente interior (Frontczak e Wargocki, 2011). O conforto térmico está 

relacionado com o balanço térmico do corpo humano com o ambiente envolvente, ou seja, depende 

das trocas térmicas entre ambos. O calor gerado pelo corpo humano é devido ao seu metabolismo e as 

perdas efetuam-se através da pele e da respiração. As perdas são a soma das perdas de calor sensível, 

realizada por condução, convecção e radiação, e das perdas de calor latente, realizada pela evaporação 

de suor e da água difundida pela pele. O balanço térmico do corpo humano pode ser calculado através 

da Equação 1 (ASHRAE, 2013a). 

𝑀 − 𝑊 = 𝑞𝑠𝑘 + 𝑞𝑟𝑒𝑠 + 𝑆 (1) 

Onde: 

M – Taxa de produção de calor pelo metabolismo (W/m2) 

W – Taxa de trabalho mecânico realizado (W/m2) 

qsk – Taxa total de perda de calor através da pele (W/m2) 

qresp – Taxa total de perda de calor através da respiração (W/m2) 

S – Taxa total de armazenamento de calor no corpo (W/m2) 

 

Rohles (1973) e Rohles e Nevins (1971) estudaram a relação do nível de conforto com a temperatura, 

humidade, sexo do ocupante e tempo de exposição ao ambiente interior, em 1600 alunos 

universitários. Tendo aplicado o modelo de ajuste linear aos dados, obtiveram equações do nível de 

conforto térmico em função da temperatura do termómetro seco e da tensão de vapor, para os dois 

sexos e diferentes tempos de exposição. Foi desenvolvida, para este estudo, a escala ASHRAE de 

sensação térmica (Tabela 1) que qualifica o nível de conforto térmico e o índice PMV (Predicted 

Mean Vote) de Fanger correspondente (tópico abordado posteriormente). 
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Tabela 1 – Escala ASHRAE de sensação térmica 

+3 Muito quente 

+2 Quente 

+1 
Ligeiramente 

quente 

0 Neutro 

-1 Ligeiramente frio 

-2 Frio 

-3 Muito frio 

 

Os modelos de previsão do conforto térmico mais conhecidos e utilizados foram desenvolvidos por 

Fanger. Este desenvolveu uma equação de conforto a partir dos resultados de um estudo experimental 

com alunos universitários americanos em condições uniformes e estacionárias. A equação permite 

relacionar fatores ambientais, nível de atividade e vestuário mas apenas no caso de o ocupante estar 

em conforto térmico (sensação térmica neutra) e em equilíbrio térmico com o ambiente interior. É 

baseada no balanço térmico do corpo humano, representando as taxas de calor produzido pelo corpo e 

de calor perdido para o ambiente, devido aos efeitos da temperatura do ar, humidade, velocidade do ar, 

temperatura radiante média, taxa metabólica e isolamento do vestuário. 

A partir da sua equação de conforto e de dados experimentais, Fanger desenvolveu o modelo PMV, 

um índice que permite prever o nível de conforto térmico de um grande grupo de pessoas no mesmo 

ambiente térmico, para qualquer combinação de fatores ambientais, nível de atividade e vestuário. O 

PMV é expresso segundo os índices de PMV na escala ASHRAE de sensação térmica e é calculado 

através da Equação 2. 

𝑃𝑀𝑉 = [0,303 ⋅ 𝑒𝑥𝑝(−0,036𝑀) + 0,028] ⋅ 𝑞𝑙 (2) 

Onde: 

M – Taxa de produção de calor pelo metabolismo (W/m2) 

ql – Balanço térmico do corpo (diferença entre a taxa de produção interna de calor e a taxa de perda de 

calor para o ambiente, quando o ocupante se encontra num estado de conforto térmico) 

 

Fanger também desenvolveu o modelo PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied), um índice 

calculado a partir do PMV, utilizando a Equação 3 (ISO 7730, 2005), que permite prever a 

percentagem de pessoas termicamente insatisfeitas. O desconforto térmico é qualquer valor fora do 

intervalo entre -1 e +1 na escala ASHRAE de sensação térmica. O PPD mostra que nem todas as 

pessoas sentem conforto térmico nas mesmas condições. Como se pode verificar na Fig. 1, não é 

possível alcançar-se um valor de PPD inferior a 5% para pessoas com vestuário semelhante e com o 

mesmo nível de atividade física, mesmo que os fatores ambientais sejam os ideias, devido a diferenças 

a nível fisiológico e psicológico. 

𝑃𝑃𝐷 = 100 − 95 ⋅ 𝑒𝑥𝑝(−0,03353 ⋅ 𝑃𝑀𝑉4 − 0,2179 ⋅ 𝑃𝑀𝑉2) (3) 
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Fig. 1 – PPD em função de PMV (fonte: ASHRAE, 2004) 

 

Apesar dos critérios dos modelos de Fanger serem dos mais abrangentes, têm várias limitações. Para 

condições de atividade sedentária e isolamento do vestuário baixo (condições em que os dados 

experimentais foram obtidos por Fanger), os resultados produzidos são bons. No entanto, em 

condições em que o nível de atividade e o isolamento do vestuário são elevados ou em ambientes 

menos controlados, como em edifícios passivos (sem sistemas), os resultados obtidos são menos 

satisfatórios. (Awbi, 2003) 

Os modelos de previsão de conforto térmico descritos são modelos de um nó, ou seja, tratam o corpo 

humano como sendo homogéneo, considerando que todas as partes se encontram à mesma temperatura 

e reagem ao ambiente térmico de forma igual, o que não corresponde à realidade. Existem modelos de 

múltiplos nós que dividem o corpo humano em duas ou mais partes, de modo a refletir essa 

heterogeneidade em relação ao ambiente térmico. Gagge, et al. (1971, 1986) desenvolveu o primeiro 

modelo deste tipo, representando o corpo humano como um sistema de dois nós – o núcleo interno e a 

pele (incluindo o vestuário) – entre os quais a transferência de calor é feita pela corrente sanguínea. A 

transpiração também é contabilizada no balanço energético total do corpo. O modelo de dois nós de 

Gagge é utilizado para prever a sensação térmica global do corpo a níveis moderados de atividade e 

num ambiente térmico homogéneo, em condições estacionárias ou transientes. Foram desenvolvidos 

outros modelos adequados a ambientes térmicos heterogéneos com condições transientes. Thellier, et 

al. (1991) desenvolveu um modelo de 25 nós, que representa o corpo humano dividido em seis 

segmentos (cabeça, tronco, braços, mãos, pernas e pés), cada um dos quais consistindo em quatro 

camadas (núcleo, músculo, gordura e pele), sendo o último nó a corrente sanguínea, que é responsável 

pela transferência de calor entre os outros nós. 

Os modelos referidos são utilizados para prever o conforto térmico global de um ocupante, não 

considerando os fatores locais que contribuem para o desconforto térmico local, ou seja, o 

arrefecimento ou aquecimento indesejado de uma única parte de corpo. O desconforto térmico local 

pode ser causado por correntes de ar, um gradiente térmico vertical elevado, pisos demasiados frios ou 

quentes e assimetria de temperatura radiante. De modo a analisar o desconforto térmico local, é 

possível calcular-se o PD (Percentage Dissatisfied) para os três últimos fatores mencionados e o DR 

(Draft Rate) para a velocidade do ar, correspondendo a cada um destes índices, valores de PMV e 

PPD. É importante ter em conta que a aplicação dos modelos de cálculo destes índices de desconforto 

local é mais adequada no caso de pessoas com um baixo nível de atividade física, pois estas são mais 

sensíveis ao desconforto térmico local que aquelas com um elevado nível de atividade física. 

(ISO 7730, 2005) 
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É possível calcular-se uma zona de conforto térmico em função da humidade, velocidade do ar, taxa 

metabólica e isolamento do vestuário. Essa zona de conforto pode ser definida em termos de 

temperatura operativa ou de uma combinação de temperatura do ar e temperatura radiante média. A 

temperatura operativa é calculada segundo a Equação 4, sendo definida como a média ponderada da 

temperatura radiante média e da temperatura do ar pelos respetivos coeficientes de transferência de 

calor (ASHRAE, 2013a). 

𝑡𝑜 =
𝑡𝑟̅̅̅ℎ𝑟+𝑡𝑎ℎ𝑐

ℎ𝑟+ℎ𝑐
 (4) 

Onde: 

to – Temperatura operativa (˚C) 

tr – Temperatura radiante (˚C) 

hr – Coeficiente de transferência de calor radiativo [W/(m2∙K)] 

ta – Temperatura do ar (˚C) 

hc – Coeficiente de transferência de calor convectivo [W/(m2∙K)] 

 

Pode-se considerar que a temperatura operativa é igual à média da temperatura do ar e da temperatura 

radiante média quando a diferença entre o valor destas temperaturas é inferior a 4˚C ou quando a 

velocidade do ar é inferior a 0,2 m/s (ASHRAE, 2004). Adicionalmente, a temperatura operativa de 

um espaço pode ser considerada equivalente à temperatura do ar, no caso de não existir nenhum painel 

radiante de aquecimento ou arrefecimento, a diferença de temperatura entre as superfícies não ser 

significativa, os ganhos solares serem reduzidos e não existir nenhuma fonte de produção de calor 

significativa (ASHRAE, 2004). 

Neste projeto, considera-se que, devido às características do sensor utilizado, a temperatura medida é 

equivalente à temperatura operativa. O sensor não mede apenas a temperatura do ar, sendo também 

influenciado pela temperatura de superfícies, pelo que se pode considerar que efetua a medição da 

média da temperatura do ar e da temperatura radiante. 

A humidade relativa (HR) do ar é a razão entre a tensão de vapor a uma dada temperatura e a tensão de 

saturação à mesma temperatura. A tensão de vapor é também conhecida como pressão parcial de vapor 

e a tensão de saturação como pressão de saturação. O impacto da humidade no conforto térmico é 

pouco significativo quando se verifica uma temperatura e nível de atividade moderados (<26˚C e <2 

met) (ISO 7730, 2005). 

Um baixo valor de HR, especialmente quando a temperatura do ponto de orvalho se encontra abaixo 

de 0˚C (ASHRAE, 2013a), pode provocar a secagem da pele e membranas mucosas, causando 

desconforto e irritação dos olhos e garganta. Desta forma, é recomendado que a temperatura do ponto 

de orvalho mínima em espaços ocupados seja 2˚C (ASHRAE, 2004). Quando a HR no ar é elevada, a 

sensação de existência de demasiada humidade de origem fisiológica na pele, nomeadamente suor e 

água difundida pela pele, pode levar ao aumento do desconforto (Berglund e Cunningham 1986; 

Gagge 1937), podendo também levar ao aumento da fricção entre a pele e o vestuário (Gwosdow, et 

al., 1986). Desta forma, em situações em que se verifica HR elevada, a sensação térmica não deve ser 

o único fator a ser considerado na análise do conforto térmico (Tanabe, et al., 1987). Para além disso, 

níveis elevados de humidade podem levar ao aparecimento de fungos, organismos patogénicos e 

alergénicos e ácaros, afetando a qualidade do ar interior. 
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2.2. Qualidade do ar interior 
 

A fraca qualidade do ar interior (QAI) deve-se maioritariamente à falta de ventilação adequada dos 

edifícios e a deficientes sistemas de ventilação. Tem um impacto negativo no conforto dos ocupantes e 

na sua saúde a curto, médio e longo prazo, podendo provocar irritação dos olhos e da pele, reações 

alérgicas, tosse, espirros, náuseas, dificuldades respiratórias, entre outros. As principais fontes de 

substâncias poluentes são os próprios ocupantes, as atividades e equipamentos por eles utilizados, 

materiais de construção, mobiliário, sistemas de ventilação e o ar proveniente do exterior, que pode 

conter poluentes produzidas por fontes externas ao edifício. Os poluentes mais frequentemente 

presentes no ar interior são odores, dióxido de carbono, formaldeído, compostos voláteis orgânicos, 

fumo de tabaco, ozono, rádon, óxidos nitrosos e aerossóis. De forma a diminuir a concentração destes 

poluentes e aumentar a perceção de aceitabilidade do ar interior, procede-se normalmente à ventilação 

dos espaços, através da abertura de janelas e de sistemas AVAC. 

A avaliação da QAI é feita a partir da análise da concentração de um ou mais poluentes, sendo 

possível determinar-se posteriormente o caudal de ventilação necessário para diminuir as 

concentrações dos poluentes para níveis aceitáveis. Neste projeto, o único poluente a ser monitorizado 

é o CO2. A taxa de produção deste poluente por uma pessoa, depende do seu nível de atividade física, 

massa corporal e outros fatores fisiológicos. Quando a única fonte de produção de CO2 são os 

ocupantes, a concentração deste poluente pode ser considerada um bom indicador de QAI, em relação 

a parâmetros fortemente dependentes da ocupação. Adicionalmente, o CO2 não pode ser filtrado, 

adsorvido ou absorvido, o que o torna num bom indicador da estagnação do ar (Awbi, 2003). Assim, 

nestes casos a concentração deste gás pode ser utilizada para determinar o caudal de ventilação 

necessário por pessoa. Contudo, a maior parte dos poluentes são independentes da quantidade de 

ocupantes, pelo que, em muitos casos, é necessário monitorizar outras substâncias poluentes. 

Um parâmetro que é dependente do número de ocupantes e do seu nível de atividade é o odor dos 

biofluentes humanos. Realizaram-se estudos experimentais nos quais se investigou a relação entre a 

aceitabilidade destes odores e taxas de ventilação do ar. A partir desses estudos obteve-se a relação 

ilustrada na Fig. 2, que apresenta a percentagem de ocupantes insatisfeitos com odor dos biofluentes 

humanos em função da concentração de CO2. Como se pode verificar, de modo a haver 80% de 

pessoas satisfeitas com o odor, a concentração de CO2 deve encontrar-se até 650 ppm acima do valor 

do ar exterior, o que corresponde a uma taxa de ventilação de 7,5 L/s por pessoa, segundos os mesmos 

estudos (ASTM, 2002). No ambiente exterior, a concentração de CO2 encontra-se tipicamente entre 

330 e 370 ppm mas poderá ser mais elevado em ambientes urbanos (ASHRAE, 2013b).  

 

Fig. 2 – Percentagem de ocupantes insatisfeitos com o odor dos biofluentes humanos em função da concentração de dióxido 

de carbono acima do valor do ar exterior (fonte: ASTM International, 2002, modificado) 
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2.3. Conforto visual 
 

A iluminação adequada é um fator muito importante no conforto dos ocupantes, permitindo-os realizar 

tarefas visuais de forma eficiente e precisa. O desconforto visual pode provocar irritação e fadiga dos 

olhos, dores de cabeça e enxaquecas, problemas gastrointestinais, dores musculares associadas a uma 

má postura (IESNA, 2000), sonolência, entre outros. Tudo isto leva a uma diminuição do nível de 

concentração e redução de produtividade dos ocupantes. 

A norma europeia EN 12464-1 define os requisitos de iluminação necessários para proporcionar um 

bom ambiente visual. Os requisitos de iluminação podem ser alcançados pela satisfação de três 

exigências humanas básicas: 

 Conforto visual, que se traduz no bem-estar do ocupante e contribui indiretamente para uma 

maior produtividade; 

 Desempenho visual, que permite que os ocupantes executem tarefas visuais, mesmo sob 

circunstâncias difíceis e durante longos períodos de tempo; 

 Segurança. 

Na avaliação do conforto visual, o parâmetro normalmente medido é a iluminância, que é a quantidade 

de fluxo luminoso total incidente numa superfície por unidade de área, expresso em lux ou lúmen por 

unidade de área. Por outras palavras, a iluminância é a quantidade de luz incidente numa superfície, 

cujo valor é uma média ponderada pelo comprimento de onda da curva de sensibilidade espectral. Esta 

curva representa a perceção da intensidade da luz pelo olho humano, em função do comprimento de 

onda. Contudo, existem outros fatores que podem causar desconforto visual, como a distribuição, 

direção, variabilidade e tremulação da luz, ofuscamento, aparência da cor da luz e restituição de cor 

(EN 12464-1, 2011). 

As medições de iluminância devem ser feitas no plano e área de trabalho. Os valores de referência 

utilizados são normalmente de iluminância mantida, que é o valor mínimo de iluminância média que 

se deve verificar numa superfície. Os valores de iluminância mantida diferem consoante o tipo de 

espaço e o tipo de tarefas ou atividades desempenhadas. A iluminância necessária pode ser obtida a 

partir de luz natural, artificial ou uma combinação de ambos. A luz natural, em conjunto com luz 

artificial caso necessário, é preferível à utilização de apenas luz artificial, por motivos de conforto, 

saúde e consumo de energia (EN 15251, 2007). 

 

2.4. Conforto acústico 
 

Qualquer som demasiado alto ou indesejado pode ser considerado como ruído, podendo afetar o 

conforto e a capacidade de concentração dos ocupantes. A resposta das pessoas ao som é algo muito 

difícil de prever, pois depende de fatores fisiológicos e psicológicos. Desta forma, o efeito que o som 

tem nas pessoas é muitas vezes imprevisível mas, no entanto, sons demasiado altos (tendo em conta 

cada situação) ou com características consideradas incómodas, provocam uma resposta negativa nas 

pessoas. Assim, na avaliação do conforto acústico são estudados parâmetros relacionados com a 

magnitude e a forma espetral do som (ASHRAE, 2011c). 

O indicador de conforto acústico mais utilizado é o nível de pressão sonora. Expresso em decibéis 

(dB), o nível de pressão sonora é uma medição logarítmica da média quadrática da pressão sonora em 

relação a um valor de referência, calculado segundo a Equação 5. A pressão sonora, expressa em 

pascal (Pa), é a amplitude da variação de pressão em relação à pressão atmosférica, causadas pelas 

ondas sonoras no ar. Outros indicadores de conforto acústico são a reverberação e parâmetros da 

qualidade do som. 
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𝐿𝑝 = 10 log (
𝑝

𝑝𝑟𝑒𝑓
)

2

= 20 log (
𝑝

𝑝𝑟𝑒𝑓
)  (5) 

Onde: 

Lp – Nível de pressão sonora (dB) 

p – Média quadrática da pressão sonora (Pa) 

pref – Média quadrática da pressão sonora de referência (Pa) 

 

O ouvido humano é sensível às ondas sonoras no intervalo de frequências entre 20 e 20 000 Hz, e ao 

nível de pressão sonora entre 0 (limiar de audição) e 120 dB (limiar de dor). De modo simular a fraca 

resposta do ouvido humana às altas e baixas frequências do espetro do som, é aplicado aos sensores 

acústicos um filtro de ponderação A. O nível de pressão sonora na escala de frequências de 

ponderação A é expresso em dB(A). 

No caso de salas de aula e escritórios, os sons indesejados podem ser provenientes de fontes 

exteriores, como do tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo e de instalações industriais ou comerciais, 

ou de fontes interiores, como equipamentos mecânicos, sistemas e equipamentos de ventilação e 

AVAC, circulação de pessoas e conversações no exterior da sala (corredores, salas adjacentes). Para 

além das fontes de ruído que têm impacto no conforto acústico, as características acústicas de uma sala 

também têm grande importância, pelo fato das superfícies alterarem as propriedades do som 

(ASHRAE, 2013c). 

Neste projeto as medições do nível de pressão sonora são realizadas em dB(A) mas, no entanto, não 

são medições diretas nessa unidade devido ao tipo de sensor utilizado, tendo sido necessário proceder-

se à sua calibração. Contudo, a calibração efetuada introduz alguns erros que, aliado às limitações do 

sensor, originam leituras aproximadas e, por vezes, pouco exatas. Desta forma, os valores devem ser 

utilizados e analisados mais de forma qualitativa e não quantitativa. 
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3. Avaliação das condições de conforto interior 
 

A avaliação da qualidade do ambiente interior de um edifício consiste na avaliação de espaços 

característicos representativos das diferentes zonas desse edifício. O método de avaliação da IEQ no 

âmbito deste trabalho consiste na monitorização dos parâmetros associados aos diferentes tipos de 

conforto, a classificação desses parâmetros segundo valores de referência descritos na norma europeia 

EN 15251 e o cálculo de um indicador de IEQ. 

 

3.1. Monitorização 
 

O planeamento de uma campanha de monitorização começa com a definição dos objetivos a alcançar, 

os parâmetros a serem monitorizados e a duração e período em que decorrerá a campanha. Como 

referido anteriormente, a cada tipo de conforto estão associados vários parâmetros, pelo que devem ser 

escolhidos aqueles relevantes para cada situação. Devem também ser escolhidos os sensores 

necessários, a sua localização no espaço a ser monitorizado e a frequência das medições. 

Uma campanha de monitorização pode ter como principal objetivo a classificação da IEQ ou o seu 

diagnóstico. 

A classificação permite: 

 atribuir categorias aos parâmetros da IEQ através de índices específicos; 

 comparar o nível atual da IEQ com as exigências dos ocupantes; 

 comparar e verificar as variações dos parâmetros da IEQ entre diferentes espaços e/ou 

edifícios; 

 comparar os valores medidos com os valores de referência nas regulamentações. 

O diagnóstico tem como finalidade: 

 perceber a evolução da IEQ ao longo do tempo; 

 destacar as causas das queixas dos ocupantes e falhas de um edifício; 

 propor possíveis soluções para melhorar o nível de IEQ ou poupar energia. 

A monitorização deve ser feita em vários pontos da sala, pois os diversos parâmetros podem não estar 

uniformemente distribuídos. Por exemplo, a presença de superfícies quentes ou frias cria gradientes 

térmicos e a iluminância nas superfícies varia em função da sua posição, em relação às fontes de 

iluminação. Assim, a análise completa da IEQ ou do conforto dos ocupantes deve ser feita para cada 

ponto monitorizado, obtendo-se resultados heterogéneos para zonas diferentes de uma sala. 

 

3.2. Classificação dos parâmetros da IEQ 
 

De modo a simplificar a avaliação dos parâmetros da IEQ, a norma EN 15251 define categorias para 

classificação do ambiente interior, de acordo com o nível de expetativa e aceitabilidade da IEQ 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 – Categorias da classificação dos parâmetros da qualidade do ambiente interior (EN 15251, 2007) 

Categoria Descrição 

I 
Nível elevado de expetativa, recomendado para espaços ocupados por pessoas muito sensíveis e 

frágeis com necessidades especiais, como deficientes, doentes, crianças muito novas e idosos. 

II Nível normal de expetativa, deve ser utilizado para novos edifícios e renovações. 

III Nível aceitável e moderado de expetativa, pode ser utilizado para edifícios existentes. 

IV 
Valores fora dos critérios das categorias anteriores. Esta categoria só deverá ser aceite durante 

uma parte limitada do ano. 

 

Esta classificação aplica-se a vários parâmetros da IEQ e, a cada categoria, estão associados valores de 

referência, ou seja, valores mínimos e/ou máximos recomendados. Para cada parâmetro, os valores de 

referência dependem não só da categoria de classificação, como também do tipo de espaço a ser 

analisado, podendo depender também do nível de atividade e do vestuário dos ocupantes. Os espaços 

abrangidos no presente trabalho são salas de aula, escritório e cafés e restaurantes. 

 

 Valores de referência  
 

A norma EN 15251 estabelece valores de referência de diversos parâmetros da qualidade do ambiente 

interior, para diferentes tipos de espaços e categorias de classificação. Desta forma, neste trabalho 

foram utilizados os valores definidos nesta norma. 

 

 Temperatura operativa 

 

Os valores de referência da temperatura operativa dentro dos edifícios são definidos para o verão e 

para o inverno. Estes valores são válidos para um valor de isolamento de vestuário de 1,0 clo no 

inverno e de 0,5 clo no verão. Na Tabela 3 são apresentados os valores recomendados de temperatura 

operativa para os espaços referidos anteriormente, nos quais se considera um nível de atividade 

equivalente a 1,2 met. 

 

Tabela 3 – Valores de referência da temperatura operativa em escritórios, salas de aula e cafés/restaurantes (EN 15251, 2007) 

Tipo de espaço Categoria 

Temperatura operativa (ºC) 

Mínima para o 

inverno (1,0 clo) 

Máxima para o 

verão (0,5 clo) 

Escritórios, 

Salas de aula, 

Cafés/Restaurantes 

(1,2 met) 

I 21,0 25,5* 

II 20,0 26,0 

III 19,0 27,0 

 *25,0 ºC para salas de aula 

 

Apesar de a norma definir uma temperatura máxima nas salas de aula de 25,0ºC, será considerado em 

vez disso um valor de 25,5ºC, utilizado no caso dos escritórios, restaurantes e cafés. Admite-se que 

uma diferença de 0,5ºC não é muito relevante, sendo deste modo possível ter-se um único valor para 

os três tipos de espaços considerados. 
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 Humidade relativa 

 

Normalmente, os sistemas de humidificação ou desumidificação do ar só são necessários em espaços 

ou edifícios como museus, igrejas, hospitais, entre outros. Apesar dos valores de referência da 

humidade relativa apresentados na Tabela 4 se aplicarem ao dimensionamento deste tipo de sistemas, 

como é mais provável verificar-se a sua ausência nos espaços a serem monitorizados, utilizar-se-á 

estes valores como referência para a avaliação da HR. 

 

Tabela 4 – Valores de referência da humidade relativa (EN 15251, 2007) 

Tipo de espaço Categoria 

Humidade relativa (%) 

Mínima para 

desumidificação 

Máxima para 

humidificação 

Espaços onde os 

critérios de 

humidade são 

definidos pela 

ocupação humana 

I 50 30 

II 60 25 

III 70 20 

IV > 70 < 20 

 

Adicionalmente, é também recomendado que a humidade absoluta tenha um valor máximo de 12 g/kg 

(EN 15251, 2007). 

 

 Concentração de CO2 

 

Os valores de referência da concentração de CO2 encontram-se definidos na norma como valores 

máximos acima do valor da concentração de CO2 no ar exterior. Estes valores encontram-se na Tabela 

5, onde também são apresentados os valores de referência considerando o valor médio da 

concentração de CO2 no ar exterior de 400 ppm. 

 

Tabela 5 – Valores de referência da concentração de CO2 acima do valor verificado no exterior (EN 15251, 2007) e 

considerando uma concentração no ar exterior de 400 ppm 

Categoria 
Concentração de CO2 (ppm) 

acima do valor no ar exterior 

Concentração de CO2 (ppm) 

considerando o valor no ar 

exterior igual a 400 ppm 

I 350 750 

II 500 900 

III 800 1200 

IV > 800 > 1200 

 

 Iluminância 

 

A norma não estabelece categorias, nem valores máximos recomendados para a iluminância, apenas 

valores de iluminância mantida. Como explicado anteriormente, a iluminância mantida é o valor 

mínimo de iluminância média que se deve verificar numa superfície. Os valores de referência da 

iluminância para os espaços considerados neste trabalho são apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Valores de referência da iluminância mantida (EN 15251, 2007) 

Tipo de espaço 
Iluminância mantida 

(lux) na área de trabalho 

Escritórios 500 

Salas de aula 500 

Cafés/Restaurantes - 

 

 Nível de pressão sonora 

 

Para o nível de pressão sonora, a norma define os valores de referência, apresentados na Tabela 7, para 

os espaços considerados neste trabalho. Contudo, também não são estabelecidas categorias.  

 

Tabela 7 – Valores de referência do nível de pressão sonora (EN 15251, 2007) 

Tipo de espaço 
Nível de pressão sonora 

[dB(A)] 

Escritórios 35 

Salas de aula 35 

Cafés/Restaurantes 45 

 

Não se considerará o valor de referência para cafés e restaurantes, já que a implementação desta 

diferença no âmbito da avaliação da IEQ realizada no website seria complexa. Para além disso, as 

medições de nível de pressão sonora realizadas pelo ALVI Pro poderão não ser muito exatas, pelo que 

não se dará tanta importância à avaliação deste parâmetro em relação aos outros monitorizados. 

 

3.3. Avaliação global da IEQ 
 

Devido à grande quantidade de parâmetros da IEQ e ao pouco conhecimento da sua influência 

combinada, a norma EN 15251 recomenda fazer-se uma avaliação global baseada apenas nos 

parâmetros de conforto térmico e qualidade do ar interior. Contudo, no presente trabalho serão 

incluídos todos os outros parâmetros de IEQ monitorizados. Para se fazer uma avaliação global da 

IEQ, a norma sugere o cálculo da percentagem de tempo que cada parâmetro se encontra nas 

diferentes categorias (I, II, III e IV), durante o período de ocupação. 

  



Desenvolvimento de um Sistema Remoto de Monitorização e Análise de Qualidade do Ambiente 

Interior em Edifícios 

14 Maria Francisca Menezes Vaz Fernandes 

4. Estado de arte 
 

Existem no mercado vários instrumentos, sistemas portáteis e estações de monitorização de qualidade 

do ambiente interior. Contudo, a maior parte deles restringe-se à medição de uma quantidade reduzida 

de parâmetros. Como exemplos de dispositivos e sistemas de medição e datalogging (armazenamento 

de dados) de parâmetros da IEQ, são apresentados o OPUS20 TCO da empresa Lufft, o HOBO 

RX3000 da empresa Onset, e o HAZ-SCANNER IEMS da empresa SKC, ilustrados na Fig. 3. 

 

Fig. 3 – OPUS20 TCO à esquerda, HOBO RX3000 ao centro e HAZ-SCANNER IEMS à direita (fontes: 

http://www.lufft.com, http://www.onsetcomp.com, http://www.skcinc.com) 

 

O OPUS20 TCO realiza medições de temperatura, humidade relativa e absoluta, CO2 e calcula a 

temperatura do ponto de orvalho. Armazena os dados medidos na sua memória interna, sendo também 

possível o armazenamento em paralelo num computador e a visualização dos dados em tempo real, 

utilizando o software SmartGraph3, via ligação Ethernet. Adicionalmente, os dados recolhidos podem 

também ser armazenados no servidor web integrado no software MCPS7, o qual permite a partilha de 

dados na intra-/extranet2. Tem um ecrã para visualização de informação, possui um sistema de alarme 

visual e sonoro para condições configuráveis pelo utilizador e a alimentação do dispositivo pode ser 

feita por pilhas (autonomia superior a 4 meses), USB ou PoE3. (Lufft USA, 2014) 

O HOBO RX3000 é uma estação de medição e datalogging de uma grande variedade de parâmetros, 

graças aos sensores intercambiáveis comprados separadamente e facilmente instalados. A estação 

suporta até dez sensores digitais e dois analógicos, os quais podem utilizar um máximo de quinze 

canais de dados. Encontram-se disponíveis sensores de temperatura, humidade relativa e absoluta, 

CO2, VOCs (compostos orgânicos voláteis), vários parâmetros da energia elétrica, entre outros. O 

HOBO RX3000 suporta comunicação via Ethernet, WiFi ou redes móveis (GPRS), possibilitando o 

armazenamento de dados na cloud e visualização dos mesmos em tempo real através de uma 

plataforma online própria. O HOBO RX3000 possui um sistema de alerta por e-mail ou SMS para 

condições configuráveis pelo utilizador, de sensores individuais ou do sistema como um todo. É 

alimentado por uma bateria VRLA que pode ser carregada através de um painel fotovoltaico ou de um 

adaptador AC/DC. (Onset, 2015) 

O HAZ-SCANNER IEMS também é uma estação portátil de medição e datalogging, o qual tem vários 

sensores integrados, sendo possível ligar até nove sensores intercambiáveis. Os sensores integrados 

medem temperatura, humidade relativa, CO2, CO e PM10 (partículas em suspensão) e os parâmetros 

medidos pelos sensores intercambiáveis incluem luminosidade, ruído, VOCs, entre outros. Para além 

                                                      

2 Intranet é uma rede de computadores privada de acesso exclusivo de uma determinada organização ou empresa. 

Extranet é uma rede de computadores privada de acesso controlado, que pode ser acedida via Internet; é uma 

extensão da rede intranet. 

3 Power over Ethernet é uma tecnologia que permite a transmissão de energia elétrica juntamente com os dados, 

através de um cabo de Ethernet para um dispositivo remoto. 
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do armazenamento dos dados na memória interna, o HAZ-SCANNER IEMS também pode transmitir 

os dados em tempo real via wireless, sendo possível a sua visualização gráfica num computador 

através do software incluído. A estação possui um ecrã para visualização de informação, um sistema 

de alarme visual e sonoro para condições configuráveis pelo utilizador e pode ser alimentada por 

pilhas recarregáveis NiMH (autonomia de 8 horas) ou por um adaptador AC/DC. (SKC, 2014)  
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5. Sistema de monitorização proposto 
 

O ALVI Pro, tal como o seu predecessor ALVI, foi concebido para ser um sistema de monitorização 

remota da IEQ, de baixo custo e portátil, baseado em tecnologia open source. O open source é um 

modelo de desenvolvimento que se caracteriza pelo acesso livre e gratuito a esquemas de desenho de 

hardware e ao código-fonte de software, e ao qual está associado a grande disponibilidade de 

informação e custo reduzido dos componentes de hardware, o que permite a construção de um sistema 

de baixo custo. O sistema é capaz de realizar medições de parâmetros da IEQ, armazenar os dados 

recolhidos localmente e na cloud (Internet), sendo possível a sua visualização num website construído 

para o efeito. O tamanho e peso reduzidos do ALVI Pro e a sua capacidade de comunicação sem fios 

permite que seja transportado facilmente e utilizado qualquer local, tornando-o numa ferramenta 

bastante versátil. 

Tendo como objetivo a monitorização de todos os critérios de conforto interior, escolheu-se pelo 

menos um parâmetro de cada critério para ser medido, sendo estes os seguintes: 

 Conforto térmico – Temperatura e humidade relativa 

 Qualidade do ar – Concentração de CO2 

 Conforto visual – Iluminância 

 Conforto acústico – Nível de pressão sonora 

 

5.1. Componentes e funcionamento do sistema 
 

O ALVI Pro consiste, de forma geral, numa parte de hardware e outra de software. 

O hardware inclui todos os componentes físicos que constituem o ALVI Pro. Este é composto por um 

Arduino Mega 2560, o componente central ao qual estão conectados todos os outros dispositivos 

físicos, sendo estes os sensores de temperatura e humidade relativa, concentração de CO2, 

iluminância, nível de pressão sonora e movimento, um RTC (relógio de tempo real), as placas do 

cartão microSD e de comunicação WiFi ou GSM/GPRS e, por fim, o comutador de energia, ao qual 

está ligado um conjunto de pilhas AA recarregáveis NiMH. 

O software utilizado neste projeto foi o Arduino IDE e o MPLAB X IDE, utilizados para desenvolver, 

compilar e carregar os códigos de programação para o Arduino e para o microcontrolador do 

comutador de energia, respetivamente, tendo sido também utilizado software associado à construção e 

manutenção de toda a componente web do sistema. 

O sistema faz a leitura dos sensores e do RTC em determinados intervalos, armazena os dados 

localmente num cartão microSD e, através de uma comunicação sem fios à Internet, envia os dados 

para serem armazenados paralelamente numa base de dados na cloud. Em relação à comunicação sem 

fios à Internet, pode optar-se pela comunicação WiFi ou, quando não existe uma rede para tal ao 

alcance do sistema, pode utilizar-se comunicação GSM/GPRS desde que haja cobertura de rede móvel 

suficiente. O armazenamento local de dados permite o seu acesso através de um computador, o que 

significa que o sistema pode ser utilizado para recolher dados, mesmo não sendo possível estabelecer 

uma ligação à Internet. Por outro lado, mesmo existindo a possibilidade de ligação à Internet, o 

armazenamento local funciona como uma cópia de segurança para evitar qualquer perda de dados em 

caso de falha de ligação ou comunicação com a Internet, permitindo também o transporte da 

informação recolhida com o utilizador. 

O armazenamento na cloud dos resultados obtidos é feito numa base de dados MySQL hospedada na 

plataforma OpenShift. A informação armazenada pode então ser imediatamente visualizada no website 
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do ALVI Pro (https://fcul-alvipro.rhcloud.com), o qual é hospedado na mesma plataforma, podendo 

ser acedido a qualquer altura através de um dispositivo com acesso à Internet. No website, os 

resultados da monitorização são apresentados em tabelas e gráficos. É também apresentada a 

classificação dos parâmetros de IEQ recolhidos na última medição efetuada e a avaliação global da 

IEQ. Os gráficos permitem a visualização da evolução dos parâmetros monitorizados, a classificação 

mostra se os últimos valores medidos estão dentro dos intervalos recomendados e a avaliação global 

permite perceber o nível global da IEQ. Pretende-se que a utilização do ALVI Pro se estenda por 

várias pessoas ou entidades, pelo que foi implementado um sistema de utilizadores no website, de 

modo a cada utilizador poder aceder de forma privada aos seus dados. 

A parte física do sistema é alimentado a 5V através de um comutador de energia, ao qual estão ligadas 

oito pilhas recarregáveis NiMH de 1,2V cada. O comutador de energia converte a tensão de saída das 

pilhas em 5V e corta o fornecimento de energia ao Arduino, quando recebe um sinal deste, depois de 

realizadas todas as leituras dos sensores e do envio dos dados para a base de dados na cloud. Após um 

período programável, o comutador de energia volta a fornecer energia ao Arduino, repetindo-se o 

ciclo. 

A arquitetura e direção do fluxo de informação encontram-se representados na Fig. 4. 

 

Fig. 4 – Diagrama da arquitetura do sistema e direção do fluxo de informação 

 

5.2. Comparação com o sistema existente 
 

O ALVI Pro foi desenvolvido com base num sistema criado anteriormente. O ALVI original (Fig. 5) 

foi concebido por Teixeira (2012), tendo sido posteriormente alterada a caixa e adicionada uma bateria 

VLRA. Os aspetos principais que foram melhorados ou alterados foram o tamanho e peso, a 

autonomia e eficiência energética, a interface do utilizador, as formas de comunicação e de 

armazenamento dos dados e os parâmetros a serem monitorizados. 

https://fcul-alvipro.rhcloud.com/
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Fig. 5 – Aspeto da primeira versão do ALVI (caixa posteriormente mudada) (fonte: Teixeira, 2012) 

 

Em termos de hardware, as principais diferenças do ALVI Pro em relação ao ALVI anterior são: 

 Arduino Mega 2560 em vez do Arduino Uno; 

 Adição de um sensor de movimento; 

 Adição do Arduino GSM Shield; 

 Arduino WiFi Shield em vez do módulo RN-XV WiFly em conjunto com o Arduino Wireless 

SD Shield; 

 SparkFun microSD Shield em vez do Arduino Wireless SD Shield; 

 Adição do comutador de energia; 

 Pilhas recarregáveis em vez de uma bateria VRLA; 

 Caixa de acrílico mais leve em vez de uma caixa metálica. 

O Arduino Mega 2560 foi uma substituição necessária, devido à memória insuficiente do Arduino 

Uno, que não conseguia correr o novo código. Adicionou-se um sensor de movimento para 

complementar a informação sobre o horário ocupação de um espaço. O Arduino GSM Shield 

proporciona uma alternativa ao WiFi, possibilitando uma ligação à Internet no caso da 

indisponibilidade de uma rede WiFi no espaço a ser monitorizado. Decidiu-se utilizar o Arduino WiFi 

Shield devido à área de prototipagem do Arduino Wireless SD Shield ser pequena (passou a fazer-se 

uso da área de prototipagem do novo shield de microSD, para fazer a ligação entre os sensores e o 

Arduino) e para evitar conflitos com o Arduino GSM Shield, que teria de utilizar a funcionalidade do 

cartão microSD do Arduino Wireless SD Shield. Como referido, o SparkFun microSD Shield tem uma 

área de prototipagem maior e, sendo um shield mais simples que o Arduino Wireless SD Shield, é 

mais fácil de compatibilizá-lo com o Arduino GSM Shield, o qual não tem suporte para cartões 

microSD. O comutador de energia permite reduzir significativamente o consumo energético do 

sistema, maximizando a sua autonomia. Tal como o seu predecessor, o ALVI PRO é um sistema 

portátil e, tendo em conta o objetivo de redução de tamanho e peso do sistema, decidiu substituir-se a 

bateria VRLA por quatro pilhas AA recarregáveis de NiMH, mais pequenas e leves. 

Em termos de software, as principais diferenças são: 

 Inclusão de comunicação por GSM/GPRS; 

 Forma de armazenamento dos dados na cloud; 

 Website e ferramentas utilizadas para a visualização dos dados; 

 Código do Arduino. 
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No ALVI Pro, o armazenamento de dados na cloud é feito numa base de dados MySQL, na plataforma 

OpenShift; o website foi desenvolvido de raíz, estando hospedado na mesma plataforma, e integra 

visualizações gráficas dos dados, utilizando as ferramentas Google Charts e FusionCharts. No ALVI 

original, o armazenamento de dados na cloud era feito na plataforma Cosm (atualmente Xively), a 

qual possui uma interface gráfica relativamente simples; os dados eram também armazenados num 

computador de uma rede local ao qual o ALVI se ligava por WiFi, podendo os dados serem 

visualizados através de uma interface gráfica desenvolvida em Processing. 

 

5.3. Hardware 
 

 Arduino 
 

O Arduino é uma plataforma open source de desenvolvimento e prototipagem constituído por uma 

parte de hardware e outra de software. O hardware tem por base um microcontrolador ATMega e 

consiste numa placa de circuito impresso com portas analógicas e digitais de entrada e saída, de 

comunicação e de alimentação. O software consiste no programa Arduino IDE, o qual permite a 

edição de código, denominados de sketches, programação do microcontrolador e visualização de dados 

transmitidos pela porta série. 

O desenvolvimento do Arduino foi baseado no projeto Wiring, com o intuito de ser uma plataforma de 

baixo custo, flexível, de fácil utilização por principiantes mas simultaneamente de complexidade 

suficiente para que utilizadores com experiência possam tirar partido de todas as características e 

funcionalidades oferecidas. A flexibilidade desta plataforma deve-se ao fato de poder interagir com 

vários dispositivos externos, como sensores, computadores, motores, entre outros, através de 

protocolos de comunicação incluindo o I2C, SPI e USB ou através de sinais analógicos. 

O Arduino pode ser alimentado por baterias e pilhas, adaptadores AC/DC, por USB, entre outros. Os 

pinos utilizados para o fornecimento de energia a partir de pilhas ou baterias, são o Vin, o 5V, o 3.3V 

e o GND. A tensão aplicada no pino Vin e no conector de alimentação do adaptador AC/DC é 

convertida por um regulador de tensão linear na tensão operacional de 5V. A tensão aplicada nestas 

duas entradas deve encontrar-se dentro do intervalo recomendado de 7–12V (máximo de 6–20V). Os 

pinos 5V e 3.3V não são recomendados para alimentação pelo fato de não serem regulados, ou seja, a 

tensão de entrada nestes pinos não é convertida na tensão operacional do Arduino. Deste modo, a 

aplicação de uma tensão maior que a tensão do valor do pino, poderá danificar vários componentes da 

placa. 

A natureza open source, versatilidade, inúmeras aplicações e o preço do Arduino, tornando-o no 

componente ideal para ser o núcleo da parte física deste projeto. 

O ALVI original utilizava o Arduino Uno mas, no entanto, foi necessário substituí-lo pelo Arduino 

Mega 2560 no ALVI Pro, por este possuir maior memória flash interna e memória SRAM. O Arduino 

Uno não possui memória interna suficiente para armazenar o sketch com a pesada biblioteca do shield 

de GSM. Para além disso, a memória SRAM limitada do Arduino Uno causava, por vezes, 

comportamentos irregulares e imprevisíveis, tais como o reset da placa e aparecimento de carateres 

anormais nos dados recebidos pelo computador através da porta série. Por estes motivos, foi então 

escolhido o Arduino Mega 2560 R3 (Fig. 6) para ser utilizado neste projeto. A Tabela 8 compara as 

características principais de ambos estes modelos do Arduino. 
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Tabela 8 – Principais características do Arduino Mega 2560 R3 e do Arduino Uno (Arduino, 2014). 

Características Arduino Mega 2560 R3 Arduino Uno 

Microcontrolador ATmega2560 ATmega328 

Velocidade de clock 16 MHz 16 MHz 

Tensão operacional 5V 5V 

Tensão de entrada (recomendada) 7–12 V 7–12V 

Tensão de entrada (limite) 6–20 V 6– 20V 

Pinos digitais de entrada/saída 
54 (15 dos quais suportam um 

sinal de saída PWM) 

14 (6 dos quais suportam um 

sinal de saída PWM) 

Pinos analógicos de entrada 16 6 

Corrente DC por pino de entrada/saída 40 mA 40 mA 

Corrente DC no pino de 3,3V 50 mA 50 mA 

Memória Flash 
256 kB (dos quais 8 kB são 

utilizados pelo bootloader) 

32 kB (dos quais 0,5 kB são 

utilizados pelo bootloader) 

Memória SRAM 8 kB 2 kB 

EEPROM 4 kB 1 kB 

Dimensões 101,52 × 53,3 mm 68,6 × 53,4 mm 

 

 

Fig. 6 – Arduino Mega 2560 R3 (fonte: http://arduino.cc, modificado) 

 

 Arduino WiFi Shield 
 

Como foi referido anteriormente, pretende-se que o ALVI Pro tenha a capacidade de enviar dados para 

uma base de dados na cloud, assim como armazená-los num cartão de memória. Uma das opções de 

comunicação com a Internet é através de uma rede WiFi, tal como foi implementado no ALVI 

original. Contudo, desta vez optou-se pelo Arduino WiFi Shield (Fig. 7), o qual também tem suporte 



Desenvolvimento de um Sistema Remoto de Monitorização e Análise de Qualidade do Ambiente 

Interior em Edifícios 

Maria Francisca Menezes Vaz Fernandes       21 

para leitura e escrita de cartões microSD, em vez do Wireless SD Shield ao qual se tinha de acoplar 

um módulo WiFi externo. 

 

Fig. 7 – Arduino WiFi Shield (fonte: http://arduino.cc) 

 

O Arduino WiFi Shield tem um módulo WiFi HDG104 integrado, que se conecta à Internet através do 

protocolo 802.11 (rede WiFi). Este módulo é capaz de se ligar a redes protegidas com encriptação 

WPA2-Personal ou WEP4 e é necessário que qualquer rede esteja a difundir o seu SSID para o módulo 

se poder ligar a ela. O microcontrolador ATmega32UC3 do shield fornece o stack da rede (IP), o qual 

suporta TCP/UDP. 

Este shield de WiFi é alimentado por uma tensão de 5V, comunica com o Arduino por SPI e os pinos 

utilizados encontram-se descritos na Tabela 9. As bibliotecas do Arduino IDE necessárias são a 

“WiFi” e “SD”, as quais permitem a sua configuração e operação, e a “SPI”, que permite a 

comunicação com o Arduino. 

 

Tabela 9 – Pinos utilizados pelo Arduino WiFi Shield e respetivas funções 

Pino Função 

7 Handshake entre o shield e o Arduino 

4 CS do microSD 

Comunicação 

SPI 
53 CS do WiFi 

Conector ICSP do ATmega2560 MISO, MOSI, SCK e CS do WiFi 

5V Alimentação 

GND Massa 

 

O conector mini-USB da placa é utilizado para atualizar o microcontrolador ATmega32U, através do 

protocolo Atmel DFU, sendo também necessário conectar-se o jumper de programação. Uma conexão 

FTDI permite a comunicação série com o chip ATmega32U para realização de debug. 

Características principais (Arduino, 2014): 

 Tensão de entrada: 5V 

                                                      

4 A encriptação das redes Eduroam (WPA2-Enterprise) não é suportada. 
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 Interface de comunicação com o Arduino: SPI 

 Tipos de rede suportados: 802.11b/g 

 Tipos de encriptação de rede suportados: WEP e WPA2-Personal 

 Suporte integrado para cartões microSD. 

 Conector ICSP. 

 Conexão FTDI para realização de debug série do shield. 

 Entrada Mini-USB para atualização do firmware do shield. 

 Dimensões: 74,8 × 53,3 mm 

 

 Arduino GSM Shield 
 

De modo a permitir o envio de dados para a base de dados na cloud, em locais fora do alcance de redes 

WiFi, implementou-se a capacidade de ligação à Internet através da rede móvel, com a utilização do 

Arduino GSM Shield (Fig. 8). 

 

Fig. 8 – Arduino GSM Shield (fonte: http://www.inmotion.pt) 

 

Utilizando um cartão SIM de uma operadora móvel que suporte GPRS, o shield de GSM permite 

aceder à Internet através de GPRS (rede móvel), enviar/receber SMS e realizar/receber chamadas 

(sendo necessário altifalantes e um microfone externos). Esta placa utiliza um rádio modem 

GSM/GPRS M10 da Quectel, que funciona nas frequências GSM850MHz, GSM900MHz, 

DCS1800MHz e PCS1900MHz. Suporta os protocolos TCP/UDP e HTTP através de uma ligação 

GPRS. 

O shield de GSM é alimentado por uma tensão de 5V, comunica com o Arduino por UART, através de 

pinos RX e TX, e os pinos utilizados estão apresentados na Tabela 10. Necessita da biblioteca “GSM” 

do Arduino IDE, a qual permite a sua configuração, operação e a comunicação com o Arduino. 

 

Tabela 10 – Pinos utilizados pelo Arduino GSM Shield e respetivas funções 

Pino Função 

2* RX 

3 TX 

7 Reset do modem 

5V Alimentação 

GND Massa 

*Pino 10 no Arduino Mega 2560 
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Características principais (Arduino, 2014): 

 Tensão de entrada: 5V 

 Interface de comunicação com o Arduino: Série (UART) 

 Acesso à Internet através dos protocolos TCP/UDP e HTTP  

 Envio/receção de SMS e chamadas de voz 

 Pinos para ligação de microfone e altifalantes 

 Compatível com qualquer cartão SIM com suporte GSM/GPRS 

 Suporta comandos AT 

 Dimensões: 99,0 × 53,3 mm 

 

 MicroSD Shield 
 

Optando-se pela comunicação por GSM/GPRS será necessário utilizar-se um shield de microSD para 

suportar a leitura e escrita deste tipo de cartões de memória, já que o Arduino GSM Shield não tem 

suporte para tal. No entanto, o shield de microSD é necessário mesmo quando se opta pela 

comunicação WiFi porque a sua área de prototipagem é utilizada para fazer a ligação entre o Arduino 

e os sensores e RTC. Neste caso, será utilizado o suporte integrado de cartões do shield de WiFi, não 

sendo possível utilizar-se o do shield de microSD, devido a um conflito de comunicação que não se 

conseguiu resolver. 

Foi escolhido o microSD Shield da SparkFun (Fig. 9), que inclui uma área de prototipagem, na qual 

foram soldados os conectores e feitas as ligações dos sensores e do RTC aos pinos apropriados. Este 

shield é alimentado por uma tensão de 3,3V e comunica com o Arduino por SPI. Estão disponíveis 

diversas bibliotecas do Arduino IDE, que podem se utilizadas com este shield, tendo sido escolhida a 

biblioteca “SD”, a mesma utilizada com o shield de WiFi. Também utiliza a biblioteca “SPI” para 

realização da comunicação com o Arduino. Na Tabela 11 apresentam-se os pinos utilizados por este 

shield. 

 

Tabela 11 – Pinos utilizados pelo SparkFun microSD Shield 

Pino Função 

8 CS do microSD 

Comunicação SPI 
11* MOSI 

12** MISO 

13*** SCK 

3.3V Alimentação 

GND Massa 

*Pino 51, **50 e ***52 no Arduino Mega 2560 

 

 

Fig. 9 – SparkFun microSD Shield (fonte: https://www.sparkfun.com) 
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Características principais (SparkFun Electronics, 2014): 

 Tensão de entrada: 3,3V 

 Interface de comunicação com o Arduino: SPI 

 Área de prototipagem 

 Dimensões: 59,7 × 53,4 mm 

 

 Sensor de temperatura e humidade 
 

Manteve-se o mesmo sensor de temperatura e humidade utilizado no projeto do ALVI original, o 

SHT15 (Fig. 10) fabricado pela Sensirion. É um chip que se encontra completamente calibrado, possui 

um amplificador, memória OTP, uma interface série e um conversor analógico/digital de 14 bits, 

produzindo um sinal de saída digital. A temperatura é medida por um sensor de bandgap e a humidade 

relativa é medida por um sensor capacitivo. O SHT15 utiliza a tecnologia CMOSens®, garantindo a 

alta fiabilidade e estabilidade do chip a longo prazo. Estas características resultam num dispositivo 

com um sinal de qualidade superior, tempo de resposta rápido e resistência a perturbações externas. A 

interface de comunicação do SHT15 não utiliza I2C mas sim um protocolo 2-wire semelhante, 

adotado pela Sensirion para otimizar a leitura e a eficiência do consumo energético do sensor. 

 

Fig. 10 – Sensor de temperatura e humidade relativa (SHT15) (fonte: https://www.sparkfun.com) 

 

Não foi necessário utilizar nenhuma biblioteca do Arduino IDE para funcionamento deste sensor. Os 

valores binários de temperatura e humidade relativa, SOT e SORH, obtidos pelo sensor são enviados para 

o Arduino, tendo de ser convertidos em valores compreensíveis, utilizando-se para tal a Equação 6, 

caso da temperatura, e a Equação 7, no caso da HR5. 

𝑇 = 𝑑1 + 𝑑2 ⋅ 𝑆𝑂𝑇 (6) 

Onde: 

T – Temperatura (˚C) 

d1 = -40,1 (para 5V) 

d2 = 0,01 (para 14bit) 

 

𝑅𝐻𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 = 𝑐1 + 𝑐2 ⋅ 𝑆𝑂𝑅𝐻 + 𝑐3 ⋅ 𝑆𝑂𝑅𝐻
2 (7) 

 

                                                      

5 No caso de temperaturas significativamente diferentes de 25ºC, deve ser utilizada a equação de HR com compensação de 

temperatura, indicada na ficha do produto, disponibilizada pelo fabricante. 
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Onde: 

RHlinear – Humidade relativa (%) 

c1 = -2,0460 (para 12bit) 

c2 = 0,0367 (para 12bit) 

c3 = -1,5955 × 10-6 (para 12bit) 

 

Características principais (Sensirion, 2011): 

 Tensão de entrada: 2,4 – 5,5 V 

 Consumo médio: 90 μW 

 Interface de comunicação do hardware: 2-wire digital 

 Intervalo – Temperatura: -40 – 123,8 ºC 

 Precisão – Temperatura: ±0,3 ºC (a 25ºC e 3,3 V) 

 Intervalo – Humidade relativa: 0 – 100%HR 

 Precisão – Humidade relativa: ±2,0%HR (a 25 ºC e 3,3 V) 

 Dimensão: 19,1 × 19,1 mm 

 

Sensor bandgap de temperatura 

 

Num sensor bandgap, a temperatura absoluta é linearmente proporcional à tensão base-emissor de um 

transístor de junção bipolar (BJT), como se verifica na Equação 8 (Kester, et al., 1999). 

𝑉𝐵𝐸 =
𝑘𝑇

𝑞
ln (

𝐼𝐶

𝐼𝑆
) (8) 

Onde: 

VBE – Tensão base-emissor do BJT (V) 

k – Constante de Boltzmann (1,38 × 10-23 J/K) 

T – Temperatura absoluta (K) 

q – Carga elétrica de um eletrão (1,6 × 10-19 C) 

IC – Corrente no coletor do transístor 

IS – Corrente dependente da temperatura e geometria BJT 

 

Adicionalmente, tendo-se um número N de BJTs, idênticos ao utilizado na Equação 8, em paralelo e 

distribuindo a corrente Ic igualmente por todos, a tensão desse conjunto pode ser calculada pela 

Equação 9 (Kester, et al., 1999). 

𝑉𝑁 =
𝑘𝑇

𝑞
ln (

𝐼𝐶

𝑁⋅𝐼𝑆
) (9) 

Onde: 

VN – Tensão base-emissor de um conjunto de um número N de BJTs idênticos em paralelo (V) 

N – Número de BJTs idênticos em paralelo 
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Contudo, nenhuma destas duas equações são muito úteis por si, pois estão em função da corrente Is 

que varia com a temperatura. Assim, se subtrairmos a Equação 8 à Equação 9, obtemos a expressão 

Equação 10 em que a tensão obtida é proporcional à temperatura, não estando em função de Is. 

∆𝑉𝐵𝐸 = 𝑉𝐵𝐸 − 𝑉𝑁 =
𝑘𝑇

𝑞
ln(𝑁) (10) 

 

O circuito onde esta expressão é implementada é denominada de célula de Brokaw, que consiste no 

sensor bandgap de temperatura básico. 

 

Sensor capacitivo de humidade 

 

Um sensor capacitivo de humidade consiste num substrato onde é depositado um material dielétrico 

higroscópico entre dois elétrodos, funcionando como um condensador de placas. O substrato é 

tipicamente de vidro, cerâmica ou silício e o material dielétrico é uma camada fina de um polímero ou 

óxido metálico. 

A capacidade de um condensador varia linearmente com constante dielétrica do material dielétrico, 

segundo a Equação 11, e a constante dielétrica do ar húmido depende da humidade relativa e da 

temperatura do ar, expressa pela Equação 12 (Fraden, J., 2010). Assim, é possível concluir-se que a 

capacidade de um sensor capacitivo de humidade é proporcional à humidade relativa do ar, sendo este 

o seu princípio de funcionamento. O sensor (condensador) encontra-se num circuito onde a variação 

da sua capacidade reflete-se num valor de tensão, o qual pode ser medido e convertido num valor de 

humidade relativa.  

 

𝐶 = 𝜅 ⋅ 𝜀0 ⋅ 𝐺 (11) 

Onde: 

C – Capacidade do condensador (F) 

κ – Constante dielétrica (adimensional) 

ε0 – Permitividade do vácuo (8,8542 × 10-12 F/m) 

G – Fator geométrico (m) 

 

𝜅 = 1 +
211

𝑇
(𝑃 +

48𝑃𝑆

𝑇
𝐻) ⋅ 10−6 (12) 

Onde: 

κ – Constante dielétrica do ar húmido (adimensional) 

T – Temperatura absoluta (K) 

P – Tensão do ar húmido (mmHG) 

PS – Tensão de saturação do vapor à temperatura T (mmHG) 

H – Humidade relativa (%) 

 



Desenvolvimento de um Sistema Remoto de Monitorização e Análise de Qualidade do Ambiente 

Interior em Edifícios 

Maria Francisca Menezes Vaz Fernandes       27 

 Sensor de CO2 
 

O K30 (Fig. 11) da SenseAir, também utilizado no ALVI original, é um sensor digital de CO2 que 

utiliza tecnologia NDIR (infravermelho não dispersivo), desenhado para ser um módulo OEM 

integrável em várias aplicações de monitorização e controlo. É um sensor de baixo custo, vem 

calibrado de fábrica e não necessita de manutenção (Senseair, 2014). Pode comunicar com um 

microcontrolador por I2C, por UART (comunicação série) ou por sinais analógicos e possui uma 

função de alarme. 

 

Fig. 11 – Sensor de CO2 (K30) (fonte: http://www.senseair.se) 

 

Utilizando a interface digital (I2C ou UART), o sensor envia diretamente para o microcontrolador o 

valor concentração de CO2 em unidades ppm e, utilizando a interface analógica, esse valor é linear à 

tensão de saída do sensor. Foi escolhida a interface I2C e, para o funcionamento com o Arduino, este 

sensor apenas necessitou da biblioteca “Wire” do Arduino IDE, para a comunicação entre ambos os 

dispositivos. 

Características principais (Senseair, 2014): 

 Tensão de entrada (recomendado): 4,5 – 9V 

 Consumo médio: 40 mA 

 Interface de comunicação do hardware: I2C, UART (série), Analógica 

 Intervalo: 0 – 5000 ppm 

 Precisão: ±30 ppm ou ±3% do valor medido (o que for superior) 

 Sensibilidade: ±20 ppm ±1% do valor medido 

 Temperatura de operação: 0 – 50 ºC 

 Humidade de operação: 0 – 95% (sem condensação) 

 Dimensões: 51 × 57 × 14 mm 

Como referido anteriormente, a tecnologia utilizada pelo K30 é a NDIR. As moléculas absorvem 

radiação em comprimentos de onda representativos das ligações entre os átomos e a maior parte delas 

tem a capacidade de absorver radiação infravermelha. A absorvência6 de uma molécula é proporcional 

à sua concentração, de acordo com a lei de Beer-Lambert (Equação 13). A absorvência é representada 

em função do comprimento de onda por um espectro de absorção. As moléculas de CO2 têm uma forte 

absorvência no comprimento de onda 4,26 μm, como se pode observar no espectro de absorção do 

CO2, na Fig. 12. No sensor, um feixe de luz policromática, tipicamente proveniente de uma lâmpada 

ou LED, atravessa uma amostra de ar numa célula do sensor e, no final, um detetor mede a intensidade 

do feixe, apenas no comprimento de onda 4,26 μm (graças a um filtro ótico). Assim, sabendo a 

                                                      

6 Capacidade de um material em absorver luz num determinado comprimento de onda. 
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intensidade do feixe no início e no final, é possível medir-se a absorvência do CO2 e calcular-se a sua 

concentração. 

𝐴 = 𝜀𝑐ℓ = log (
𝐼0

𝐼
) (13) 

Onde: 

A – Absorvência (adimensional) 

ε – Coeficiente de absorção do gás (dm3∙mol-1∙cm-1) 

c – Concentração do gás (mol∙dm-3) 

ℓ – Distância percorrida pela radiação (cm) 

I – Intensidade final da radiação 

I0 – Intensidade inicial da radiação 

 

Fig. 12 – Espectro de absorção do CO2 em IV (fonte: http://www.raesystems.com, modificado) 

 

 Sensor de luminosidade 
 

O TSL2561 (Fig. 13) produzido pela TAOS (atualmente ams), é um sensor digital de luminosidade, 

sendo o mesmo utilizado no ALVI original. Este sensor combina dois fotodíodos, um de banda larga 

(radiação Visível + IV) e um de IV, num circuito integrado CMOS. Dois conversores ADC convertem 

a corrente de cada um dos fotodíodos em sinais digitais de 16 bits que representam a irradiância 

medida em cada canal. Estes sinais são enviados por I2C para um microcontrolador que, através de 

uma fórmula empírica, calcula a iluminância (em lux) correspondente. Pode ser configurado para 

vários valores de ganho e integração no tempo, sendo capaz de medir luminosidade num intervalo até 

40 000 lux (ams, 2014). 

 

Fig. 13 – Sensor de luminosidade (TSL2561) (fonte: http://www.adafruit.com) 
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A utilização de dois fotodíodos em vez de um só, tem como objetivo a simulação da resposta do olho 

humano, pois torna possível a medição de apenas radiação visível. Esta característica é importante 

pelo fato de algumas fontes de luz, como por exemplo, a luz proveniente de lâmpadas incandescentes, 

emitirem uma quantidade significativa de radiação IV, a qual não é detetada pelo olho humano. Assim, 

a inclusão deste tipo de radiação não é desejável em aplicações em que se quer determinar a 

intensidade luminosa percecionada por uma pessoa, pois levará a uma medição pouco precisa. Este 

aspeto torna o TSL2561 numa escolha adequada para utilização neste projeto. 

Um fotodíodo é um semicondutor que consiste numa junção p-n, em que o material tipo p está na 

superfície fotossensível e o material tipo n está no substrato do dispositivo. A região de tipo p tem 

excesso de portadores livres positivos, as lacunas, enquanto que a região de tipo n tem excesso de 

portadores livres negativos, os eletrões. Os portadores livres são partículas móveis portadoras de carga 

elétrica. 

Quando a luz incidente no fotodíodo tem uma energia superior à energia de bandgap7, os eletrões na 

banda de valência são excitados até à banda de condução, deixando para trás, no seu lugar, lacunas na 

banda de valência, o que cria um par eletrão-lacuna. Este processo encontra-se ilustrado na Fig. 14. A 

produção de pares eletrão-lacuna é proporcional à quantidade de radiação incidente no fotodíodo. O 

campo elétrico da região de depleção acelera estes eletrões que se encontram na banda de condução, 

da região p para a região n, e as lacunas que se encontram na banda de valência, da região n para a 

região p. Assim, na banda de condução, os eletrões que se deslocam para a região n, juntamente com 

os eletrões provenientes de pares eletrão-lacuna formados nessa região, provocam uma acumulação de 

portadores livres negativos na região de tipo n, resultando numa carga negativa. Da mesma forma, na 

banda de valência, as lacunas que se deslocam para a região de tipo p, juntamente com as lacunas 

provenientes de pares eletrão-lacuna formados nessa região, provocam uma acumulação de portadores 

livres positivos na região de tipo p, resultando numa carga positiva. 

 

Fig. 14 – Esquema representativo da junção p-n do fotodíodo, quando a energia da luz incidente é superior à energia de 

bandgap (fonte: http://www.hamamatsu.com, modificado) 

 

Conectando-se elétrodos às duas regiões e ligando o fotodíodo a um circuito externo, os eletrões 

afastam-se da região n em direção ao cátodo (elétrodo negativo) e as lacunas afastam-se da região p 

em direção ao ânodo (elétrodo positivo), criando-se, assim, uma corrente que é proporcional à 

quantidade de radiação incidente. 

Foram utilizadas as bibliotecas “Wire”, “Adafruit_TSL2561” e “Adafruit_Sensor” do Arduino IDE 

para comunicação, configuração e operação do sensor. Depois de realizadas as medições e os dados 

convertidos em sinais digitais pelo ADC, o TSL2561 envia esses sinais obtidos em ambos os canais, 

CH0 (Visível + IV) e CH1 (IV), para o Arduino onde são realizados os cálculos para a conversão em 

                                                      

7 Energia mínima para os eletrões serem excitados da banda de valência para a banda de condução. 
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valores de iluminância, segundo as equações indicadas na Tabela 12, que dependem do rácio entre o 

valor medido nos dois canais: 

 

Tabela 12 – Equações utilizadas na conversão dos sinais digitais do TSL2561 em iluminância (lux) para diferentes valores do 

rácio entre o espetro IV e Visível + IV (ams, 2009) 

Condição Equação 

0 < CH1/CH0 ≤ 0,52 Lux = 0,0315 × CH0 – 0,0593 × CH0 × ((CH1/CH0)1,4) 

0,52 < CH1/CH0 ≤ 0,65 Lux = 0,0229 × CH0 – 0,0291 × CH1 

0,65 < CH1/CH0 ≤ 0,80 Lux = 0,0157 × CH0 – 0,0180 × CH1 

0,80 < CH1/CH0 ≤ 1,30 Lux = 0,00338 × CH0 – 0,00260 × CH1 

CH1/CH0 > 1,30 Lux = 0 

 

Características principais (ams, 2014): 

 Tensão de entrada: 2,7 – 3,6V 

 Consumo médio: 0,24 mA – ativo; 3,2 μA – inativo 

 Interface de comunicação do hardware: I2C 

 Intervalo: 0,1 – 40 000 lux 

 Temperatura de operação: -30 – 60 ºC 

 Dimensões: 17,8 × 17,0 mm 

 Simulação da resposta do olho humano 

 

 Sensor de ruído 
 

Manteve-se o mesmo tipo de sensor de ruído utilizado anteriormente, um microfone de eletreto (Fig. 

15) da Challenge Electronics. Este tipo de microfone é baseado no microfone capacitivo regular, 

consistindo também num condensador de placas paralelas, uma delas sendo móvel, o diafragma, e a 

outra fixa. Funciona segundo o princípio de a tensão elétrica entre as duas placas paralelas aumentar 

linearmente com a distância entre ambas, expresso pela Equação 14. Assim, quando a pressão sonora 

provoca a vibração do diafragma, a distância entre este e a placa fixa vai variando, o que leva à 

variação da tensão elétrica entre as placas e que, por consequência, provoca a variação da corrente.  

 

Fig. 15 – Microfone de eletreto (fonte: https://www.sparkfun.com) 

 

𝑉 = 𝑞
𝑑

𝐴⋅𝜀0
 (14) 

Onde: 

V – Tensão elétrica entre as placas de um condensador plano (V) 
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q – Carga elétrica do condensador (C) 

d – Distância entre as placas (m) 

A – Área de cada placa (m2) 

ε0 – Permitividade do vácuo (8,8542 × 10-12 F/m) 

 

Para o funcionamento de ambos os tipos de microfones mencionados é necessário aplicar-se uma 

carga elétrica no condensador. No caso de um microfone capacitivo regular esta carga é fornecida por 

uma fonte externa com uma tensão de saída entre 20 e 200V, enquanto que no microfone de eletreto a 

carga é fornecida por uma camada de um material denominado de eletreto. Este material é um cristal 

dielétrico polarizado e elimina a necessidade de uma fonte de alimentação externa com uma tensão de 

saída no intervalo referido anteriormente. No entanto, continua a ser necessário uma fonte externa, 

embora com uma tensão de saída mais baixa, para alimentar um pré-amplificador FET que é utilizado 

nos microfone de eletreto para converter a impedância elevada associada ao eletreto, numa impedância 

mais baixa. 

Devido ao fato dos valores da tensão produzida pelo condensador serem muito baixos, é necessário 

que este seja ligado a um amplificador para amplificar os sinais elétricos, de modo a poderem ser 

detetados por um microcontrolador. O microfone utilizado neste projeto está ligado a um amplificador 

operacional OPA344, estando ambos integrados numa placa de circuito impresso. 

Devido à simples estrutura e aos componentes que consistuem este tipo de microfones, é possível 

serem fabricados a um custo baixo, pelo que o seu preço se adequa à vertente low-cost do ALVI Pro. 

Características principais (Challenge Electronics, 2013): 

 Tensão de entrada: 2,7 – 5,5V 

 Intervalo de frequência: 100 – 10 000 Hz 

 Interface de comunicação do hardware: Analógica 

 Sensibilidade: -46 ± 2,0 dB, (0 dB = 1 V/Pa) (a 1000 Hz) 

 Temperatura de operação: -40 – 85 ºC 

 Direcionalidade: Omnidirecional 

 Dimensões: 16,5 × 10,2 mm 

 

 Sensor de movimento 
 

Quando se faz uma avaliação da qualidade do ambiente interior, é importante conhecer-se os períodos 

de ocupação dos espaços a serem estudados, porque é apenas nessas alturas em que é necessário 

verificar-se as condições de conforto dos ocupantes. Para além disso, o funcionamento de sistemas 

AVAC durante os períodos sem ocupação, poderá levar a gastos energéticos desnecessários. Desta 

forma, decidiu-se adicionar um sensor de movimento de modo a complementar um possível horário de 

ocupação da sala a ser avaliada. 

Escolheu-se um sensor de infravermelhos passivo (PIR), um detetor de movimento de baixo custo e de 

reduzido consumo energético, adequando-se ao presente projeto. Este tipo de dispositivo responde a 

mudanças de radiação IV emitida por objetos no seu campo de deteção, gerando um sinal elétrico. Um 

sensor PIR é composto por um dispositivo de focagem, um elemento sensível/sensor, um circuito 

amplificador e um circuito comparador. O dispositivo de focagem tem como função focar a radiação 

IV no elemento sensível, permitindo a deteção de radiação a uma maior distância. O elemento sensível 

gera um sinal elétrico quando exposto a radiação IV e o circuito amplificador amplifica esse sinal 

elétrico. O circuito comparador tem como função converter o sinal analógico produzido pelo elemento 
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sensível num sinal digital, ou seja, produz uma tensão de saída de 5V quando há deteção de 

movimento e 0V quando não há. 

O elemento sensível dos sensores PIR consiste num material piroelétrico que, quando atravessado por 

um fluxo térmico, ou seja, quando aquecido ou arrefecido, altera a sua polarização, gerando um 

potencial elétrico. Todos os materiais piroelétricos são também piezoelétricos. Assim, quando um 

elemento piroelétrico é exposto a radiação IV, a sua superfície exposta aquece e expande, provocando 

uma tensão mecânica no material que, pelo efeito piezoelétrico, altera a sua polarização, originando 

um potencial elétrico temporário que desaparece ao fim do tempo de relaxação dielétrica (Fig. 16). 

 

Fig. 16 – Inicialmente o material encontra-se a uma temperatura uniforme (a); depois de exposto a radiação IV, a superfície 

aquece e expande, gerando uma carga piezoelétrica. (fonte: Fraden, J., 2010, modificado) 

 

O fato do elemento sensível ser um material piezoelétrico pode também levar a falsos-positivos devido 

à tensão mecânica provocada por fontes externas como vibrações estruturais e ondas sonoras. 

Adicionalmente, como o material piroelétrico responde a um fluxo de calor, pode produzir falsos-

positivos devido a variações súbitas da temperatura ambiente e luminosidade. Para evitar falsos-

positivos causados por ambas as situações descritas, é utilizado um elemento sensível duplo (dual 

sensing), que é construído de forma simétrica. As leituras por cada um dos elementos individual 

anulam-se mutuamente, pelo que se for aplicada uma tensão mecânica, ou se a temperatura ou 

luminosidade ambientes se alterarem rapidamente, a resposta em ambos os elementos individuais será 

igual, anulando-se uma à outra. 

O corpo humano a uma temperatura normal emite radiação IV num c.o. à volta de 9,4 μm. Assim, de 

forma a limitar a sensibilidade do sensor, é colocado um filtro IV no seu topo, filtrando a radiação fora 

do intervalo entre 5,5 e 15 μm de c.o. (Soyer, 2009). 

O dispositivo de focagem é tipicamente uma lente de Fresnel, fabricada em plástico, que transmite 

radiação IV de comprimento de onda entre 8 e 14 μm. Uma lente de Fresnel é um sistema de lentes 

seccionadas que produz o mesmo desvio de radiação que uma lente convencional mas sendo mais leve 

e menos volumosa. Quanto menor a espessura da lente, menor serão as perdas por absorção da 

radiação. Outra característica importante da lente é o seu padrão, pois afeta o desempenho do sensor 

(Soyer, 2009). 

Não é necessária a utilização de bibliotecas do Arduino IDE com este sensor. Quando este deteta 

movimento, o sinal digital lógico no pino de alarme muda de LOW (0V) para HIGH (5V), sendo essa 

resposta lida pelo Arduino. O PIR utilizado neste projeto, ilustrado na Fig. 17, possui potenciómetros 

para o ajuste da duração do sinal de alarme e da distância detetável. 
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Fig. 17 – Sensor PIR de movimento (fonte: http://www.inmotion.pt) 

Características principais (InMotion, 2014): 

 Tensão de entrada: 4,5 – 9 V 

 Ângulo de deteção: 110 º 

 Distância de deteção: 0 – 6 m 

 Duração do sinal de alarme ajustável: 0,3 – 18 s 

 Interface de comunicação do hardware: Digital 

 Temperatura de operação: -20 – 50 ºC 

 Dimensões: 32 × 24 mm 

 

 Relógio de tempo real (RTC) 
 

O RTC utilizado neste projeto, assim como no ALVI original, é o DS1307 (Fig. 18) fabricado pela 

Dallas Semiconductor (atualmente Maxim Integrated). Um relógio de tempo real é um dispositivo 

capaz de medir o tempo de forma precisa, utilizando normalmente um oscilador de cristal. O DS1307 

é um relógio e calendário de codificação binária decimal, utilizando um oscilador de cristal de quartzo 

com uma frequência de 32,768 kHz. Conta segundos, minutos, horas, dias, dias da semana, meses e 

anos e tem capacidade de ajustar a contagem dos meses com menos de 31 dias e anos bissextos. É um 

dispositivo de baixo consumo e comunica com outros dispositivos através do protocolo I2C. Possui 

suporte para uma pilha de apoio e um circuito que deteta a interrupção do fornecimento de energia, 

permutando automaticamente a alimentação da fonte principal externa para a pilha (funciona até um 

período de 9 anos), de modo a poder realizar uma contagem do tempo de forma contínua. Esta 

característica é essencial, pelo fato da alimentação externa do Arduino e de todos os dispositivos a ele 

ligado ser interrompida durante os períodos entre medições. O RTC permite definir a data em que a 

leitura dos sensores foi realizada. 

 

Fig. 18 – Relógio de tempo real (DS1307) (fonte: https://www.sparkfun.com) 

 

Para o funcionamento do RTC com o Arduino, foram utilizadas as bibliotecas “Wire” e “RTClib” para 

a comunicação e operação, respetivamente. 

Características principais (Maxim Integrated, 2008): 

 Tensão de entrada: 4,5–5,5V 

 Contagem de: segundos, minutos, horas, dias, dias da semana, meses e anos 

 Ajuste dos meses com menos de 31 dias e anos bissextos (capacidade de ajuste até 2100) 

 SRAM de 56 bytes 

 Interface de comunicação do hardware: I2C 



Desenvolvimento de um Sistema Remoto de Monitorização e Análise de Qualidade do Ambiente 

Interior em Edifícios 

34 Maria Francisca Menezes Vaz Fernandes 

 Temperatura de operação: 0–70ºC 

 Dimensões: 19,1 × 19,1 mm 

 

 Comutador de energia 
 

Um aspeto muito importante a ter em conta num sistema portátil alimentado por baterias ou pilhas é a 

sua autonomia. A melhor forma de alcançar a maior autonomia possível é o aumento da eficiência do 

sistema. Para tal, o sistema deve encontrar-se desligado quando não está a realizar medições, 

especialmente se o intervalo entre medições for longo. Apesar de ser possível colocar o Arduino num 

estado de consumo de energia quase nulo (modo sleep), a maior parte dos sensores não têm essa 

funcionalidade, pelo que a melhor solução encontrada foi a construção de um comutador de energia 

(Fig. 19), que tem a função de controlo da alimentação do Arduino e, consequentemente, de todos os 

dispositivos a ele ligado. A Fig. 20 mostra o esquema do comutador de energia, tendo sido baseado no 

comutador de energia desenhado por Mitchell (2001). 

 

Fig. 19 – Comutador de energia, ligado ao conjunto de pilhas recarregáveis 

 

 

Fig. 20 – Esquema do comutador de energia 
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No final do código do Arduino, este envia um sinal ao comutador de energia para interromper a 

alimentação durante um intervalo de tempo programável. Após esse período, o dispositivo volta a 

permitir a passagem de corrente para o Arduino. 

Os componentes principais do comutador de energia construído são o microcontrolador PIC, o 

regulador de tensão e o MOSFET. Como fonte de energia do sistema, escolheu-se um conjunto de 

pilhas NiMH, que liga diretamente ao comutador de energia. 

 

 Microcontrolador PIC 

 

Um microcontrolador é um pequeno computador num único circuito integrado contendo um 

processador, memória e periféricos de entrada/saída. Os microcontroladores PIC foram originalmente 

criados pela General Instruments em 1975, sendo atualmente desenvolvidos e fabricados pela 

Microchip Technology Inc. Estes dispositivos são muito populares e utilizados tanto a nível industrial 

como a nível educacional e recreativo, devido ao seu custo reduzido, à grande variedade de modelos 

existentes para diferentes tipos de aplicações, à larga disponibilidade de ferramentas de 

desenvolvimento, muitas vezes gratuitas, e à sua capacidade de programação série. Podem ser 

programados utilizando diversas linguagens, incluindo C, BASIC, linguagem assembly, entre outras. 

O modelo escolhido foi o PIC12F683 (Fig. 21), um microcontrolador de baixo consumo de 8-bit com 

oito pinos, seis dos quais são de entrada e saída. 

Ao detetar o sinal de desativação do Arduino, o PIC envia um sinal LOW para o MOSFET, o qual 

isola da alimentação, as cargas a ele ligadas, o regulador de tensão comutado e o Arduino. Desta 

forma, a passagem de corrente para estes dois dispositivos é interrompida. Posteriormente, o PIC entra 

em modo de baixo consumo (sleep) durante o intervalo de tempo que se programou, no final do qual 

se volta a ligar, conectando ambas as cargas à alimentação, ou seja, permite de novo a passagem de 

corrente para o Arduino e o regulador de tensão comutado. No final destes passos, repete-se o ciclo. 

Se, por qualquer razão, não for recebido o sinal de desativação do Arduino, o PIC entrará em modo 

sleep ao fim de um certo período de tempo limite. O código programado no PIC12F683 (Anexo D) 

encontra-se ilustrado no fluxograma da Fig. 22. 

 

Fig. 21 – Microcontrolador PIC12F683 (fonte: http://www.eleki-jack.com) 
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Fig. 22 – Fluxograma do código do microcontrolador PIC12F683. A fase de inicialização encontra-se a verde, a parte da 

função main que apenas corre uma vez encontra-se a amarelo e o loop dentro da função main encontra-se a azul 

 

Características principais (Microchip, 2007): 

 Tensão de entrada: 2,0 – 5,5 V 

 Consumo médio (a 2,0 V): 220 μA (4 MHz) – operação; 1 μA – watchdog timer; 50 nA – 

modo sleep 

 ADC de 10-bit e 4 canais 

 Oscilador interno de frequência modificável por software: 125 kHz – 8 MHz 



Desenvolvimento de um Sistema Remoto de Monitorização e Análise de Qualidade do Ambiente 

Interior em Edifícios 

Maria Francisca Menezes Vaz Fernandes       37 

 Reguladores de tensão 

 

Um regulador de tensão é um dispositivo que converte uma tensão de entrada em uma tensão de saída 

fixa. Existem vários tipos deste dispositivo, que funcionam segundo princípios diferentes, podendo 

apresentar topologias diferentes. Os reguladores de tensão podem ser de tensão positiva ou negativa, 

redutores ou elevadores de tensão, com saída fixa ou variável. Neste projeto foram utilizados dois 

tipos diferentes de reguladores de tensão, um regulador comutado redutor-elevador e um regulador 

linear. 

 

Regulador comutado redutor-elevador de tensão 

 

Um regulador comutado (switching regulator) é um conversor DC/DC com regulação de tensão. Este 

tipo de reguladores são circuitos eletrónicos não lineares compostos pela associação de interruptores 

ativos (transístores), interruptores passivos (díodos) e componentes reativos que armazenam 

temporariamente a energia transferida entre a fonte de entrada e a carga e filtros de entrada e de saída. 

Os reguladores comutados convencionais têm rendimentos muito altos, superiores a 80% (Costa, 

2012). 

Quando a tensão de entrada é superior à de saída utiliza-se um regulador redutor (step-down ou buck), 

na situação inversa utiliza-se um regulador elevador (step-up ou boost) e no caso em que a tensão de 

entrada pode tanto ser superior ou inferior à de saída utiliza-se um regulador redutor-elevador (step-

up/step-down ou buck-boost). No caso das baterias e pilhas a sua tensão diminui em função da energia 

armazenada, pelo que inicialmente poderá ser necessário reduzir-se a tensão de entrada e 

posteriormente elevá-la 

O regulador comutado redutor-elevador de tensão escolhido foi o S18V20F5 (Fig. 23), fabricado pela 

Pololu, que converte uma tensão de entrada dentro de um intervalo de 2,9 a 30,0V numa tensão de 

saída fixa de 5V. Como se pode observar na Fig. 24, este regulador tem uma eficiência entre 80 e 90% 

para a maior parte das aplicações. A corrente de saída máxima depende da tensão de entrada, como se 

pode verificar na Fig. 25, dependendo também de outros fatores como a temperatura ambiente, o fluxo 

de ar e a dissipação de calor. Possui mecanismos de proteção contra sobreaquecimento, sobrecorrente, 

subtensão e curto-circuito causado por polaridade invertida. 

 

Fig. 23 – Regulador comutado redutor-elevador de tensão Pololu S18V20F5 (fonte: https://www.pololu.com) 
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Fig. 24 – Eficiência do S18V20F5 em função da corrente de saída e para diferentes tensões de entrada (fonte: 

https://www.pololu.com, modificado) 

 

 

Fig. 25 – Corrente de saída máxima em função da tensão de entrada, para os vários modelos do regulador S18V20Fx; modelo 

S18V20F5 a azul (fonte: https://www.pololu.com, modificado) 

 

Este regulador tem uma função que permite que o regulador seja desativado quando é aplicado um 

sinal LOW (tensão inferior a 0,7 V) no pino ENABLE. A corrente quiescente8 do regulador é de 1 a 5 

mA. Quando se encontra desativado através do pino ENABLE, o consumo de corrente quiescente 

diminui para 10 a 20 μA por unidade de tensão de entrada. Contudo, para se evitar mesmo este 

consumo reduzido, decidiu-se não utilizar a função de desativação do regulador, tendo-se feito a sua 

ligação ao circuito de forma a ficar completamento isolado da fonte de alimentação, quando o 

comutador se encontra desativado. 

Características principais (Pololu, 2015): 

 Tensão de entrada (recomendado): 2,9 – 30,0V 

 Tensão de saída: 5,0 V ± 4% 

 Eficiência típica: 80 – 90% 

 Função de desativação/poupança de energia. 

 Proteção contra sobreaquecimento, sobrecorrente, subtensão e polaridade invertida. 

                                                      

8 Corrente consumida por um circuito quando este se encontra desconectado da carga de saída. 
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Como foi referido anteriormente, o Arduino tem dois reguladores lineares de tensão, um de 3,3V e 

outro de 5V. Contudo, decidiu-se substituir a utilização do regulador linear de 5V, por um regulador 

comutado redutor-elevador de tensão de 5V, incorporado no comutador de energia, mais eficiente e 

com menor consumo de corrente quiescente. Os reguladores lineares de tensão têm um rendimento 

muito baixo e a sua corrente quiescente também é superior à dos reguladores comutados. 

 

Regulador linear de tensão 

 

Devido ao fato da tensão das oito pilhas em série ser superior à tensão de entrada do microcontrolador 

PIC12F683, é necessário que este dispositivo também seja ligado a um regulador de tensão. Neste 

caso, foi escolhido um regulador linear de tensão porque, apesar de ter uma eficiência muito baixa, é 

um componente muito mais barato que um regulador comutado e necessitará apenas de ser ligado ao 

microcontrolador, cujo consumo é bastante reduzido. Assim, a energia dissipada pelo regulador de 

tensão linear será reduzida, pelo que a eficiência total do comutador de energia continuará a ser 

elevada. 

Um regulador linear de tensão é composto por várias resistências, um transístor e um amplificador 

detetor de erro. O transístor funciona como uma resistência variável em série com a carga de saída, 

dissipando energia sob forma de calor para diminuir o valor da tensão de saída, o que leva a um 

rendimento muito baixo. Consoante a tensão de entrada e a corrente da carga, o amplificador detetor 

de erro controla, de modo linear, a corrente de base do transístor, alterando o valor da queda de tensão 

através deste, de modo a que a tensão de saída do regulador se mantenha constante. 

O regulador linear de tensão escolhido foi o LD1117V33 (Fig. 26), fabricado pela STMicroelectronics, 

que converte uma tensão máxima de 15,0V em 3,3V fixos. Tem uma tensão de dropout típica de 1,0V, 

que é o valor mínimo acima do qual a tensão de entrada se tem de encontrar em relação à tensão de 

saída para o regulador funcionar, ou seja, a tensão de entrada mínima será cerca de 4,3V. 

 

Fig. 26 – Regulador linear de tensão LD1117V33 (fonte: http://www.inmotion.pt) 

 

Características principais (STMicroelectronics, 2013): 

 Tensão de entrada máxima: 15V 

 Tensão de saída: 3,3 V ± 1% 

 Tensão de dropout típica: 1,0V 

 Corrente de saída máxima: 800 mA 

 Temperatura de operação: 0 – 125˚C 
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 MOSFET 

 

Um MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) é um transístor com três 

terminais que controla a passagem de corrente entre o dreno (D) e a fonte (S), através da aplicação de 

tensão na porta (G). Estes dispositivos podem ser utilizados como interruptores ou como 

amplificadores de sinais elétricos ou comutar sinais digitais, sendo especialmente utilizados em 

circuitos digitais. 

Existem dois tipos de MOSFET, os de enriquecimento (enhancing) e os de depleção (depleting), 

ilustrados na Fig. 27, cada um podendo ser de canal p ou canal n. A base de construção deste 

dispositivo é denominada de substrato e é feito de silício de baixa condutividade, sendo de tipo p ou n, 

contrário ao tipo do canal. Normalmente, existe um quarto terminal ligado ao substrato mas, em alguns 

casos, este encontra-se internamente conectado ao terminal da fonte. 

 

Fig. 27 – Estrutura de um MOSFET de depleção de canal n (à esquerda) e de enriquecimento de canal n (à direita) (fonte: 

Boylestad, et al., 2012, modificado) 

 

Num MOSFET de depleção de canal n, quando a tensão aplicada entre os terminais da porta e da fonte 

(VGS) é nula e se aplica uma tensão entre os terminais do dreno e da fonte (VDS), é permitida a 

passagem de corrente do dreno para a fonte (IDS). No MOSFET de enriquecimento canal n, quando 

VGS é nula e se aplica uma tensão VDS, não há fluxo de corrente IDS, contrariamente ao que ocorre no 

MOSFET de depleção. Apenas quando VGS for superior à tensão limiar VGS(th), ocorre a passagem de 

corrente IDS. 

Os MOSFETs de canal p, tanto de depleção como de enriquecimento, têm a sua estrutura invertida em 

relação aos de canal n, ou seja, as regiões tipo p passam a ser de tipo n e vice-versa. A polaridade da 

tensão e a direção da corrente também são invertidas. 

No caso de muitos reguladores comutados de tensão, quando estes se encontram desligados, a carga de 

saída, neste caso o Arduino, não fica isolada do regulador, continuando a estar conectada à fonte 

alimentação. Esta situação não só leva a um consumo substancial de energia, como também pode levar 

ao funcionamento instável do Arduino. Utilizado então um MOSFET, é possível isolar-se a carga de 

saída do regulador, impedindo a passagem de corrente. Adicionalmente, e como referido 

anteriormente, tendo o regulador comutado Pololu S18V20F5 um consumo de corrente quiescente, 

mesmo quando se encontra desativado através do seu pino ENABLE, ligou-se este regulador ao 

MOSFET. Desta forma, durante o estado de desativação, o regulador ficará também isolado da fonte 

de alimentação, evitando o consumo de corrente quiescente. 

O MOSFET escolhido para ser utilizado no comutador de energia é de enriquecimento de canal n, o 

FQP30N06L (Fig. 28) fabricado pela Fairchild Semiconductor. 
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Fig. 28 – MOSFET FQP30N06L (fonte: http://www.protostack.com) 

 

Características principais (Fairchild Semiconductor, 2013): 

 Tensão entre o dreno e a fonte (VDSS) máxima: 60V 

 Tensão entre a porta e a fonte (VGSS) máxima: ±20V 

 Corrente contínua de dreno (ID) máxima (a 25 ºC): 32 A 

 Resistência de condução RDS(on) típica entre o dreno e a fonte (a VGS = 5V): 35 mΩ  

 Tensão limiar VGS(th) mínima entre a porta e a fonte: 1,0V 

 Temperatura de operação: -55 – 175 ºC 

 

5.4. Software 
 

 Arduino IDE 
 

O Arduino IDE é uma aplicação open-source que consiste num editor de código, ferramentas de 

automação de compilação e um debugger. É utilizado para escrever sketches, compilá-los e carregá-los 

para o microcontrolador. O Arduino IDE é baseado no Processing IDE e no IDE do projeto Wiring, 

tendo também sido escrito em Java. A linguagem implementada para a programação do 

microcontrolador foi baseada na linguagem Wiring, consistindo num conjunto de funções C/C++, as 

quais são chamadas no código. Através do serial monitor, uma interface gráfica de comunicação com 

o Arduino, é possível a visualização de dados enviados pela plataforma e o envio de dados e comandos 

(via teclado) no sentido contrário. O Arduino IDE suporta o uso de bibliotecas, as quais proporcionam 

funcionalidades extras e possibilitam a execução de tarefas complexas a partir de funções de fácil 

utilização num sketch. 

 

 MPLAB X IDE 
 

O MPLAB® X IDE é um programa de software open-source, baseado no NetBeans IDE da Oracle, 

utilizado para desenvolver aplicações para os microcontroladores PIC® da Microchip e controladores 

de sinais digitais dsPIC®. Suporta diversos compiladores de programação, permitindo o 

desenvolvimento de código em linguagens suportadas pelos microcontroladores PIC, tais como C, 

BASIC e assembly, como referido anteriormente. O MPLAB® X IDE também suporta o uso de 

plugins, os quais adicionam novas funcionalidades ao programa. 
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5.5. Protocolos de comunicação 
 

 WiFi 
 

WiFi é uma tecnologia de rede de área local sem fios (WLAN – Wireless Local Area Network), 

baseada na norma IEEE 802.11 e que opera com ondas rádio de frequências de 2,4 GHz e 5 GHz com 

um alcance relativamente curto. WiFi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance, a qual certifica 

produtos que utilizem este protocolo de comunicação. Os dispositivos com capacidade de 

comunicação WiFi podem ligar-se à Internet, através de um ponto de acesso sem fios (hotspot). A 

norma IEEE 802.11 é uma família que engloba diversos protocolos que operam em diferentes 

frequências e com velocidades de transferência de dados distintas, sendo os mais utilizados atualmente 

os protocolos 802.11b, 802.11g e 802.11n. 

Cada ponto de acesso sem fios tem de ser identificado por um nome, o SSID (service set 

identification) para permitir a ligação de dispositivos à rede sem fios. Para proteger estas redes de 

acessos não autorizados e da monitorização e interceção do tráfego de dados por utilizadores na 

mesma rede, são implementados protocolos de segurança, que autentificam os utilizadores e encriptam 

os dados transferidos. Os protocolos de segurança mais utilizados, por ordem crescente do nível de 

segurança, são o WEP, WPA e WPA2, cada um utilizando diferentes métodos de encriptação. 

O WiFi permite a ligação a uma rede sem necessidade de cabos e em qualquer local que esteja dentro 

do alcance da transmissão do sinal do ponto de acesso. 

 

 GPRS 
 

O GPRS (General Packet Radio Service), também conhecido como 2.5G, é um serviço de transporte 

de dados por pacotes (comutação por pacotes) fornecido pelas redes GSM, CDMA e TDMA. A rede 

GSM (Global System for Mobile Communications) é o sistema 2G atualmente mais utilizado pelas 

comunicações móveis. Apesar de suportar transferência de dados, a sua taxa de transferência é baixa, 

sendo o máximo 9,6 kbps, por ser uma tecnologia de comutação de circuitos. O GPRS veio a permitir 

uma maior taxa de transferência de dados, com um máximo teórico de 171,2 kbps mas, na prática, 

sendo raro ultrapassar os 50 kbps (Penttinen, 2015). Foi a primeira tecnologia a utilizar comutação de 

pacotes e suporta os principais protocolos de comunicação por pacotes, o IP (Internet protocol) e o 

X.25. 

A comutação de circuitos é um modo de transferência de dados no qual a conexão é estabelecida entre 

a origem da transferência de dados e o recetor. Os recursos da rede são alocados durante toda a 

duração de uma chamada, até a conexão ser interrompida. Utilizando estes recursos, os dados podem 

ser transmitidos ou recebidos de forma contínua ou intermitente, dependendo da aplicação. Como os 

recursos são alocados durante toda a duração de uma chamada, o número de utilizadores que a rede 

suporta é limitado. (Agilent, 2001) 

A comutação por pacotes é um modo no qual os recursos da rede são atribuídos a um utilizador apenas 

quando é necessário enviar ou receber dados. Estes dados são divididos em pacotes que são 

transmitidos ao longo da rede, juntamente com o tráfego de dados de outros utilizadores, sendo 

reagrupados no destino para formar os dados originais. Como os recursos são atribuídos de forma 

intermitente, os utilizadores são taxados pela quantidade de dados transferidos e não pela duração da 

conexão. A comutação por pacotes permite a partilha de recursos entre vários utilizadores, 

aumentando a capacidade da rede e a eficiência da gestão de recursos. (Agilent, 2001) 
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 I2C 
 

Criado pela Philips Semiconductors em 1996, o I2C (Inter-Integrated Circuit) é um protocolo de 

comunicação série síncrono que consiste num barramento ao qual podem ser ligados vários 

dispositivos, utilizando apenas duas linhas bidirecionais comuns, o SDA (Serial Data) e o SCL (Serial 

Clock). O primeiro é utilizado para a transmissão de dados e o segundo é utilizado pelos dispositivos 

mestres para sincronizar e coordenar essas transmissões, ou seja, fazer o clock do barramento. A 

transferência de dados através deste protocolo é lenta, pois a informação só pode ser transmitida num 

sentido de cada vez. 

Apenas os periféricos que possuam implementação e suporte I2C podem ser ligados a este tipo de 

barramento, cada um possuindo um endereço único e podendo funcionar como um transmissor e/ou 

recetor, dependendo da sua função. Os dispositivos são também classificados como mestres ou 

escravos. Os dispositivos mestres (normalmente microcontroladores) são aqueles que iniciam e 

terminam a transmissão de dados e geram sinais de clock para permitir essa transferência. Os 

dispositivos escravos são aqueles que são controlados pelo mestre através dos seus endereços únicos. 

O protocolo I2C suporta múltiplos dispositivos mestres e possui deteção de colisão e arbitragem para 

evitar a corrupção de dados no caso de dois ou mais mestres iniciarem uma transmissão de dados 

simultaneamente (NXP Semiconductors, 2014). 

Na Fig. 29 pode ser observado o esquema de um barramento I2C. O SDA e SCL são linhas 

bidirecionais, cada uma ligada à linha de alimentação positiva (VDD), através de uma resistência pull-

up. A comunicação entre os dispositivos nestas linhas é uma comunicação série, sendo feita por 

transmissão de conjuntos de valores lógicos 1 e 0 (bits). A transmissão de um valor lógico 1 

corresponde à linha de dados estar em HIGH, ou seja, a uma tensão ≥ 0,7VDD, valor este que é mantido 

pela resistência pull-up. A transmissão de um valor lógico 0 corresponde à linha de dados estar em 

LOW, ocorrendo quando o dispositivo mestre ou os escravos forçam uma tensão ≤ 0,3VDD na linha. 

(Steidle Neto, et al., 2005) 

 

Fig. 29 – Barramento I2C típico 

 

No Arduino Mega 2560, utilizado como dispositivo mestre neste projeto, os pinos de comunicação 

I2C são o 20 (SDA) e o 21 (SCL). Os dispositivos escravos são o TSL2561 (sensor de luminosidade), 

o K30 (sensor de CO2) e o DS1307 (RTC).  
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 SPI 
 

O SPI (Serial Peripheral Interface) é um protocolo de comunicação série síncrono que consiste num 

barramento ao qual podem ser ligados vários dispositivos, utilizando quatro linhas: MISO (Master In 

Slave Out), MOSI (Master Out Slave In), SCLK (Serial Clock) e SS (Slave Select). Como pode ser 

observado na Fig. 30, as três primeiras linhas são comuns e a última é única para cada dispositivo 

escravo, ou seja, é necessário haver uma linha SSn para cada dispositivo escravo. O MISO é utilizado 

para a transmissão de dados dos dispositivos escravos para o mestre, o MOSI é utilizado para a 

transmissão de dados no sentido contrário, o SCLK serve para o dispositivo mestre fazer clock do 

barramento e o SS é utilizado pelo mestre para escolher o escravo com o qual quer iniciar a 

transmissão de dados. Ao contrário do protocolo I2C, o SPI suporta apenas um dispositivo mestre. Por 

outro lado, o SPI tem velocidades de transmissão mais elevadas que o I2C devido ao fato de ter duas 

linhas de dados unidirecionais (MISO e MOSI), pelo que os dispositivos podem receber e enviar 

informação simultaneamente (Byte Paradigm, 2014). 

 

Fig. 30 – Barramento SPI 

 

No Arduino Mega 2560, os pinos de comunicação SPI são o 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCLK) e 53 

(SS), incluindo também o conector ISCP, que se encontra internamente ligado aos pinos SPI. Neste 

projeto, os dispositivos escravos são os shields de microSD e de WiFi. 

 

 USB 
 

O USB (Universal Serial Bus) é um protocolo de comunicação utilizado entre computadores e 

dispositivos eletrónicos, permitindo também o fornecimento de energia a estes dispositivos. 

O Arduino Mega 2560 utiliza uma ligação USB para comunicar com um computador, permitindo 

descarregar sketches compilados no Arduino IDE. Adicionalmente, através do serial monitor do 

Arduino IDE é possível a visualização de dados transmitidos entre o Arduino e a porta série do 

computador, em ambos os sentidos. 

 

5.6. Cloud 
 

Neste sub-capítulo descreve-se todas as partes e funcionalidades que integram a componente web do 

ALVI Pro. 
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 OpenShift 
 

O OpenShift é a solução de computação na cloud do tipo “Plataforma como Serviço” (PaaS – Platform 

as a Service) da Red Hat, que permite aos utilizadores desenvolver aplicações e hospedá-las na cloud. 

Esta plataforma open-source automatiza o provisionamento, gestão e dimensionamento de aplicações, 

o que permite ao utilizador focar-se no seu desenvolvimento, eliminando a necessidade do 

provisionamento e administração da infraestrutura. O OpenShift suporta várias linguagens de 

programação, incluindo Java, Ruby, PHP, Python, Perl e .NET, assim como diversos frameworks e as 

bases de dados MySQL, MongoDB, PostreSQ e Microsoft SQL Server. A plataforma oferece 

ferramentas de desenvolvimento que têm o objetivo de aumentar a produtividade do utilizador, 

facilitando, por exemplo, a tarefa de realizar o deploy de aplicações. Os componentes integráveis no 

OpenShift são denominados de cartuchos (cartridges), podendo consistir em linguagens de 

programação, frameworks, bases de dados, serviços de monitorização, entre outras ferramentes. 

A base de dados MySQL e o website do ALVI Pro criados, encontram-se hospedados na plataforma 

OpenShift. Os cartuchos e correspondentes versões, utilizados para o presente trabalho, são: 

 PHP 5.4 

 MySQL 5.5 

 phpMyAdmin 4.0 

 

 MySQL 
 

O MySQL é um sistema open-source de gestão de base de dados relacional, escrito em C/C++ e que 

utiliza a linguagem SQL como interface. É um dos sistemas de base de dados mais utilizados no 

mundo (DB-Engines, 2014), sendo integrável em várias linguagens de programação como o PHP, 

Python, Ruby, entre outras. Existem várias ferramentas que facilitam a gestão, desenvolvimento e 

administração de um sistema MySQL. Neste projeto, é utilizada uma ferramenta denominada de 

phpMyAdmin, que proporciona um interface gráfico para facilitar a gestão da base de dados. 

 

 Website do ALVI Pro 
 

O website do ALVI Pro, hospedado na plataforma OpenShift, pode ser acedido através do endereço 

https://fcul-alvipro.rhcloud.com. As linguagens utilizadas para escrever as páginas do website são PHP 

(5.4), HTML e JavaScript. O PHP é uma linguagem de scripting utilizada para escrever código que é 

executado do lado do servidor. Neste caso, as operações executadas através do código escrito em PHP 

incluem a receção dos dados enviados pelo Arduino e as interações com a base dados MySQL, entre 

outras. O HTML é uma linguagem de marcação utilizada para construir páginas Web. O JavaScript é 

uma linguagem de scripting, cuja implementação permite que scripts executados do lado do cliente 

possam interagir com o utilizador. Neste caso, o JavaScript é utilizado para escrever o código que gera 

os gráficos GoogleCharts e FusionCharts presentes no website. Foi implementado um sistema de 

utilizadores que permite a cada pessoa ter uma conta à qual podem estar associados um ou mais 

ALVIs. Desta forma, os utilizadores têm acesso privado aos dados medidos pelo(s) seu(s) ALVI(s). 

A atualização e modificação do website do ALVI Pro é realizada com recurso ao Git, um sistema de 

controlo para o desenvolvimento de software. 

 

 

https://fcul-alvipro.rhcloud.com/
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 Google Charts e FusionCharts 
 

O Google Charts e o FusionCharts são bibliotecas JavaScript que permitem a visualização de dados 

sob a forma de vários tipos de gráficos. Em ambos os casos, os gráficos são escrito em JavaScript com 

base na respetiva API9 (Application Programming Interface). Os gráficos do Google Charts são 

renderizados em JavaScript (HTML5) e os do FusionCharts em HTML5, ambos utilizando SVG 

(Scalable Vector Graphics) e VML (Vector Markup Language). 

Para criar gráficos da evolução temporal de cada parâmetro medido pelo ALVI, foi utilizada a API do 

Google Charts para gerar uma dashboard que integra um gráfico com um filtro de intervalo de dados, 

o qual permite escolher o período de tempo de visualização. Os gráficos circulares da avaliação global 

da IEQ também são gerados a partir da API do Google Charts. Os indicadores gráficos da IEQ são 

escalas lineares geradas a partir da API do FusionCharts. 

 

5.7. Montagem do sistema 
 

Neste capítulo será abordada a montagem do sistema, nas vertentes de hardware e software. Em 

relação ao hardware, serão mostradas as esquematizações das ligações entre os dispositivos e descritos 

alguns aspetos dessas ligações. Em relação ao software, serão explicados os códigos desenvolvidos, 

com base em fluxogramas que mostram a sua estrutura e descrevem simplificadamente a sua lógica, 

sendo também abordado a criação do website e da base de dados. 

 

 Hardware 
 

A caixa exterior do ALVI Pro (Fig. 31) trata-se de um cilindro em acrílico com uma tampa removível 

e com suporte para os sensores. Os elementos físicos que compõem o ALVI Pro são os sensores de 

temperatura/humidade relativa, de luminosidade, de CO2, de ocupação/movimento, o microfone, o 

RTC, o Arduino Mega 2560, os shields de WiFi ou GSM, o shield de microSD, o comutador de 

energia e as pilhas recarregáveis. Entre os dois modos de comunicação com a cloud, os únicos 

componentes que são trocados entre si, são o shield de WiFi e o de GSM. No primeiro caso utiliza-se 

o cartão de memória microSD no shield de WiFi, enquanto que no segundo caso é utilizado no shield 

de microSD. Com o shield de WiFi não é possível a utilização do cartão microSD no shield de 

microSD, devido a problemas de compatibilidade entre os pinos utilizados por ambos. 

                                                      

9 Conjunto de rotinas, protocolos e ferramentas para a criação de aplicações de software. 
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Fig. 31 – Caixa do ALVI Pro com os sensores acoplados 

 

Assim, de forma simplificada, a configuração WiFi do ALVI Pro consiste em: 

 Arduino WiFi Shield (cartão microSD é utilizado neste shield); 

 SparkFun microSD Shield. 

A configuração GSM/GPRS do ALVI Pro consiste em: 

 Arduino GSM Shield; 

 SparkFun microSD Shield (cartão microSD é utilizado neste shield). 

A ligação dos sensores e do RTC ao shield de microSD encontra-se esquematizada na Fig. 32. 
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Fig. 32 – Esquematização da ligação dos sensores e RTC ao shield de microSD 

 

Os sensores K30 e TSL2561 e o RTC DS1307, encontram-se ligados a um barramento I2C que tem as 

ligações SDA e SCL nos pinos A4 e A5 do Arduino, respetivamente. O sensor SHT15, devido ao fato 

de utilizar um protocolo semelhante mas incompatível com I2C, tem as ligações DATA e SCK 

conectadas aos pinos 5 e 6 do Arduino, respetivamente. O PIR comunica com o Arduino através do 

pino 9 do Arduino e o microfone de eletreto comunica através do pino A2. 

Em circuitos lógicos, os dispositivos podem introduzir ruído elétrico que degrada a qualidade dos 

sinais elétricos, podendo causar instabilidade dos componentes, flutuação da tensão de saída da fonte 

de alimentação, e outros problemas. Para filtrar estes ruídos, utilizam-se condensadores de 

desacoplamento. O ruído de baixas frequências é filtrado por um condensador eletrolítico com grande 

capacidade, denominado de condensador de desacoplamento bulk. Este é colocado no circuito o mais 

próximo possível fisicamente da fonte de energia, ligado à linha de alimentação e a uma linha de 

massa. O ruído de altas frequências é filtrado por um condensador de menor capacidade, sendo 

normalmente cerâmicos devido à sua baixa indutância, denominado de condensador de 

desacoplamento local ou de bypass. Estes são colocados no circuito o mais próximos possível 

fisicamente de cada dispositivo digital, ligados à linha de alimentação e a uma linha de massa. 

A entrada da alimentação no shield de microSD localiza-se nos pinos de 3,3V e 5V, tendo sido feito o 

desacoplamento bulk de ambas estas linhas de alimentação com um condensador eletrolítico de 10μF 

em cada uma. Os sensores e o RTC utilizados neste projeto já têm integrados condensadores de 

desacoplamento local nos seus circuitos, pelo que não foi necessário adicionar este tipo de 

condensadores. 

Devido às diferenças entre os vários modelos existentes de Arduinos, a maior parte dos shields são 

desenvolvidos para serem completamente compatíveis apenas com o Arduino Uno. Assim, é 

necessário por vezes efetuar-se alterações das ligações dos shields,  de modo a tornarem-se 

compatíveis com outros modelos de Arduino, como por exemplo o Arduino Mega 2560, utilizado 

neste projeto. 

Esquematizou-se na Fig. 33, a ligação do comutador de energia e do shield de microSD ao Arduino 

Mega 2560 (por intermédio do shield de WiFi ou de GSM, apesar de não representados), mostrando-se 
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as alterações feitas às ligações do shield, por consequência da diferença de compatibilidade entre 

ambos. Devido à diferença dos pinos de comunicação SPI do Arduino Mega 2560 em relação ao 

Arduino Uno, foi necessário cortar-se a conexão dos pinos digitais 11-13 do shield de microSD e 

reconectá-los aos pinos digitais 50-52 do Arduino. Os pinos de comunicação I2C, também são 

diferentes entre os dois modelos de Arduino, sendo o pinos digitais 20 (SDA) e o 21 (SCL) no 

Arduino Mega 2560, em vez do pinos analógicos A4 (SDA) e A5 (SCL) no Arduino Uno, pelo que se 

teve de realizar o mesmo procedimento de alteração de ligações entre estes pinos. Como também se 

pode verificar na Fig. 33, os pinos digitais 2 e 3 do shield de microSD encontram-se desconectados 

devido a um conflito com os mesmos pinos do shield de GSM. 

 

Fig. 33 – Esquematização da ligação do comutador de energia e do shield de microSD (por intermédio do shield de WiFi ou 

de GSM, não representados) ao Arduino Mega 2560 

 

Apesar de não ter sido esquematizado, o shield de GSM também sofreu uma alteração para poder ser 

utilizado com o Arduino Mega 2560, tendo sido necessário alterar-se fisicamente a ligação do pino 

digital 2 para o 10 e cortar-se a ligação do pino 2. Em relação ao shield de WiFi, este não sofreu 

alterações, pois, apesar de também comunicar com o Arduino por SPI, como o shield de microSD, a 

comunicação é feita através do conector ISCP (no Arduino Mega 2560 está ligado internamente aos 

pinos SPI). 

É de notar o comportamento de inicialização do sensor PIR utilizado, que deve ser tido em conta na 

sua utilização. Após o sensor ser ligado, o sinal de saída mantém-se num nível lógico LOW (não 

detetado movimento), durante um período de alguns segundos, no final do qual muda para HIGH 

(detetado movimento). Este sinal de saída mantém-se durante um período de tempo dependente da 

duração do tempo do sinal de alarme (duração do sinal HIGH, ativado quando é detetado movimento), 
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que pode ser ajustado no potenciómetro do sensor. Assim, é aconselhado testar este período de 

inicialização, de forma a evitar falsos-positivos.  

É importante referir que foi observado que a orientação do TSL2561 em relação à fonte luminosa, 

influencia bastante as leituras. Desconhece-se se é um defeito do sensor utilizado ou se é uma 

característica presente em todos os TSL2561. Desta forma, também se aconselha que este sensor seja 

testado antes de ser utilizado, para se obter resultados corretos. 

 

 Código do Arduino 
 

De forma a que o hardware funcione, é necessário que este receba ordens ou instruções para executar 

determinadas funções. O software consiste nesse conjunto de ordens, interagindo e controlando o 

funcionamento do hardware. Desta forma, foi necessário desenvolver um código (software) para ser 

programado no Arduino Mega 2560, que irá controlar o seu funcionamento, permitindo também a 

comunicação e envio de comandos a todos os dispositivos ligados ao Arduino.  

O código, escrito no software Arduino IDE, denomina-se de sketch e consiste, de uma forma geral, em 

duas rotinas principais, o setup e o loop. A rotina setup marca o início da execução do código e corre 

uma vez, a rotina loop repete-se continuamente. Outra parte importante de um sketch encontra-se no 

início, antes da rotina setup, onde se incluem as diretivas de pré-processamento e se declaram as 

variáveis globais. O código desenvolvido para este projeto (Anexo C) está representado sob forma de 

fluxograma na Fig. 34. 
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Fig. 34 – Fluxograma simplificado do código (sketch) do Arduino. A parte inicial encontra-se a verde, a rotina setup 

encontra-se a amarelo e a rotina loop encontra-se a azul 

 

No início do sketch, antes da rotina setup, começa-se por incluir todas as bibliotecas necessárias, sendo 

estas as “SD” (comunicação com o cartão microSD), “Wire” (comunicação I2C), “SPI” (comunicação 

SPI), “TSL2561” (utilização do sensor de luminosidade), “RTCLib” (ajuste da data do RTC), “WiFi” 

(utilização do shield de WiFi) e “GSM” (utilização do shield de GSM). De seguida, declaram-se as 

variáveis globais a serem utilizadas ao longo de todo o sketch, incluindo as variáveis onde os cálculos 

e resultados das leituras dos dispositivos vão ser armazenados, credenciais da comunicação WiFi e 

GSM e o endereço da Internet e porta para onde os dados são enviados. Definem-se os endereços dos 

dispositivos com interface I2C (RTC, TSL2561 e K30), os comandos de leitura do sensor SHT15 e os 

pinos a serem utilizados no Arduino Mega 2560. 
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Posteriormente, inicia-se a rotina setup, a qual corre uma vez. Define-se o estado do pino de 

sinalização de desativação do Arduino, inicializa-se a comunicação série e I2C, ajusta-se a data do 

RTC (caso tenha sido especificado no início do código), configura-se o sensores TSL2561 e PIR e 

inicializa-se os e shields. 

Após o setup, começa a rotina loop, a qual se repete continuamente. Aqui, faz-se a leitura de todos os 

sensores e do RTC, grava-se os dados num ficheiro CSV no cartão microSD e envia-se os dados para 

o website. Para finalizar, envia-se o sinal de desativação para o comutador de energia e corre-se um 

ciclo infinito para esperar que o comutador de energia interrompa a alimentação para o Arduino. 

O ficheiro CSV não tem cabeçalho, devido à dificuldade associada ao fato do sketch do Arduino correr 

sempre do início em cada medição. 

A versão mais recente do Arduino IDE, compatível com os sketches desenvolvidos (Anexo C), é a 

1.6.2. 

 

 Código do microcontrolador PIC 
 

O microcontrolador PIC é o componente central do comutador de energia, necessitando também de ser 

programado. O código desenvolvido (Anexo D) está representado sob forma de fluxograma na Fig. 35. 

Como referido anteriormente, os microcontroladores PIC suportam várias linguagens de programação, 

podendo utilizar-se diversos compiladores no software MPLAB X IDE. A linguagem utilizada foi a C 

com o compilador CCS C Compiler. Um programa escrito em C consiste de forma geral numa rotina 

main, que corre uma vez e marca o da execução do código. Antes desta rotina encontra-se a fase 

inicial, onde se definem diretivas de pré-processamento e, opcionalmente, se encontram as funções 

definidas pelo utilizador. 
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Fig. 35 – Fluxograma do código do microcontrolador PIC. A fase de inicialização encontra-se a verde, a rotina main 

encontra-se a amarelo e a função systemOnOff (definida pelo utilizador) encontra-se a azul 

 

No início do código inclui-se a biblioteca do PIC12F683, procede-se à configuração de alguns 

parâmetros do microcontrolador e declaram-se as variáveis globais. Na rotina main começa-se por se 

transmitir um sinal LOW (sinal de desativação) para o pino ligado ao MOSFET, o qual isola o 

Arduino e o regulador de tensão comutado da fonte de alimentação, desativando-os. De seguida 

configuram-se os pinos não utilizados, defini-se o pré-escalar do WDT10 (watchdog timer) e espera-se 

um segundo antes de correr a função systemOnOff. Esta função começa por enviar o sinal de ativação 

(HIGH) para o MOSFET, ligando o Arduino e o regulador de tensão comutado à fonte de alimentação, 

ativando-os. Aguarda-se 140 ms para o Arduino ter tempo de iniciar e depois espera-se pelo seu sinal 

de desativação, iniciando-se um ciclo que começa por verificar se o período de tempo limite definido 

atingiu o fim. Quando se atinge o seu final (podendo significar uma anomalia no funcionamento do 

Arduino, pois terá passado demasiado tempo sem se receber o seu sinal de desativação), envia-se o 

sinal de desativação para o MOSFET, desativando o Arduino e o regulador de tensão comutado. Caso 

                                                      

10 Componente de hardware que consiste num temporizador eletrónico, utilizado para detetar anomalias de software e, em 

caso afirmativo, reiniciar o processador. 
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ainda não se ter atingido o final do período de tempo limite, verifica-se se foi recebido o sinal de 

desativação. Em caso afirmativo, envia-se o sinal de desativação para o MOSFET e em caso negativo, 

espera-se 10 ms, faz-se reset do WDT e verifica-se de novo a presença do sinal de desativação. 

Após terminar a execução da função systemOnOff, o Arduino encontra-se desativado, sendo necessário 

contabilizar o tempo de desativação (definido no código). É então verificado se o período de tempo de 

desativação do Arduino atingiu o fim e em caso negativo, o PIC ficam em modo sleep (para minimizar 

o seu consumo) até ao fim do temporizador WTD, “acordando” então e fazendo a verificação de novo. 

Passado um determinado número de ciclos, equivalente ao período de tempo de desativação do 

Arduino que foi definido, é verificado que o seu fim foi atingido e executa-se a função systemOnOff. 

No final da sua execução, repete-se novamente o ciclo de verificação do período de desativação do 

Arduino. 

As versões mais recentes do MPLAB X IDE e do CCS C Compiler, compatíveis com o código 

utilizado (Anexo D), são as 2.15 e 1.46, respetivamente. 

 

 Base de dados MySQL 
 

A base de dados MySQL é constituída por conjuntos de tabelas. Foi criado um conjunto para ser 

utilizado neste trabalho, onde se encontram as tabelas com os dados das leituras de cada ALVI de cada 

utilizador, a tabela com os dados de registo de cada utilizador e duas tabelas de opções relativas ao 

website. 

 

 Website do ALVI Pro 
 

O website do ALVI Pro é constituído por um diretório no servidor (OpenShift) com diversos ficheiros 

do tipo PHP, alguns gerando as páginas que podem ser visualizadas e outros consistindo apenas em 

scripts que são executados do lado do servidor. As páginas web e scripts desenvolvidos para este 

projeto (Anexo E) foram escritas em PHP, HTML e JavaScript, como referido anteriormente. 

A página inicial ou homepage (“índex.php”) (Fig. 36) descreve resumidamente o ALVI Pro e as suas 

características e tem uma breve definição da IEQ. A página de boas-vindas (“welcome-user.php”), 

descreve o que é apresentado nas restantes páginas e ainda tem uma opção que permite adicionar 

ALVIs, com o objetivo de associar múltiplos sistemas ao mesmo utilizador. 

 

Fig. 36 – Página inicial do website. No topo pode ser observada a barra de navegação, que está presente em todas as páginas 
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Tendo sido implementado um sistema de utilizadores, cada utilizador pode aceder de forma privada 

aos dados recolhidos pelo(s) seu(s) ALVI(s). A página de gráficos (“charts.php”) (Fig. 37) mostra a 

evolução dos parâmetros monitorizados, sendo possível ajustar o período de tempo dos dados, de 

modo a poder visualizá-los com maior detalhe. A página de registos (“tables.php”) (Fig. 38) permite 

visualizar os dados recolhidos por cada ALVI numa tabela, sendo possível ordernar os valores por 

ordem crescente ou decrescente da data. Na página dos indicadores da IEQ (“ieq.php”) (Fig. 39) 

encontram-se escalas das categorias definidas na norma EN 15251, que indicam, para cada parâmetro 

de IEQ, como se classifica o último valor medido pelo ALVI. Na página de avaliação global da IEQ 

(“ieq-percentage.php”) (Fig. 40), pode visualizar-se a percentagem de tempo que cada parâmetro se 

encontra nas diferentes categorias e definir o período de ocupação Nestas duas últimas páginas 

mencionadas, encontra-se uma tabela que descreve cada categoria da norma EN 15251. 

 

Fig. 37 – Gráfico da temperatura e humidade relativa, apresentado no website 

 

 

Fig. 38 – Excerto da tabela onde são apresentados os parâmetros medidos pelo ALVI, apresentada no website 
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Fig. 39 – Indicadores da IEQ, apresentados no website 

 

 

Fig. 40 – Dois dos gráficos circulares da avaliação global da IEQ, apresentados no website. Também se pode observar a 

interface de seleção do ALVI e do período de ocupação, assim como a tabela de descrição das classes definidas pela norma 

EN 15251 

 

O script “user-access.php” verifica se estas páginas estão a ser acedidas por um utilizador autenticado. 

Quando tal não se verifica, é possível visualizar exemplos de como os dados são exibidos nas 

diferentes páginas, podendo ser acedidas por qualquer pessoa, mesmo não estando registada como 

utilizador. As páginas/ficheiros associados aos exemplos são “charts_example.php”, 

“ieq_example.php”, “ieq-percent_example.php”, “tables_example.php” e ainda “id-

alvi_example.php”, os quais não são incluídos no Anexo E pelo fato de serem praticamente idênticos 

aos originais. 



Desenvolvimento de um Sistema Remoto de Monitorização e Análise de Qualidade do Ambiente 

Interior em Edifícios 

Maria Francisca Menezes Vaz Fernandes       57 

O script “update.php” tem como função receber os dados enviados pelo Arduino e passá-los para a 

base de dados, sendo armazenados na tabela do utilizador/ALVI correspondente (definido no sketch do 

Arduino). O script “connect.php” permite que outros scripts e páginas possam conectar-se à base de 

dados. A página de login/registo (“login.php”) permite o registo e autenticação dos utilizadores e a 

página de logout (“logout.php”) permite terminar a sua sessão. 

Como cada utilizador pode ter diversos ALVIs, estes são identificados por um número. Existindo mais 

que um ALVI associado a um utilizador, é possível selecionar-se o ALVI que se pretende analisar nas 

páginas de visualização de dados. O script “id-alvi.php” tem como função ler e atualizar o número do 

ALVI selecionado pelo utilizador. O ficheiro “refval-ieq.php” contém os valores de referência 

correspondentes a cada categoria dos parâmetros da qualidade do ambiente interior. O ficheiro 

“navigation.php” é incluído em todas as outras páginas, tendo como função gerar a barra de navegação 

no topo das páginas. 

No diretório do website, foi criada uma pasta “lib”, onde se encontra a biblioteca “password.php”, a 

qual contém o método de criptografia denominado de bcrypt, tendo como função encriptar de forma 

segura as palavras-passe dos utilizadores.  

 

5.8. Validação e calibração do sistema 
 

É de grande importância a validação das medições feitas pelo sistema, de forma a confirmar a 

viabilidade dos dados e, se necessário, também deve ser feita a calibração dos sensores. Desta forma, 

foram então realizadas medições em simultâneo com o ALVI Pro e aparelhos já calibrados, de todos 

os parâmetros (exceto do sensor de movimento). Adicionalmente, foi necessário calibrar o microfone 

de eletreto, de modo a poder converter as medições ADC em valores de nível de pressão sonora, 

expressos em dB(A).  

Os aparelhos utilizados foram o HOBO U12-012 Data Logger, que mede temperatura, humidade 

relativa e iluminância, o Telaire 7001, que mede a concentração de CO2, assim como temperatura, e o 

Datalogging Sound Level Meter 407764, que mede o nível de pressão sonora. 

As medições foram feitas no campus da FCUL, numa sala de computadores (1.1.5), no edifício C1. 

Esta sala caracteriza-se por ter apenas uma janela pequena e não possuir qualquer sistema de AVAC, o 

que juntamente com a quantidade de computadores existentes, é muito propício a ter um ambiente 

interior considerado desconfortável, especialmente a nível térmico. As medições foram realizadas num 

dia, iniciando-se a meio da tarde, durante o qual se verifica uma grande ocupação, terminando ao 

início da noite, quando se verifica um decréscimo da ocupação. Desta forma, deve verificar-se uma 

variação dos parâmetros permitindo uma melhor validação das medições. As medições de alguns 

parâmetros tiveram de ser repetidas, pelo que foram realizadas em dias e condições diferentes. 

 

 Sensor de temperatura e humidade 
 

Os resultados das medições de temperatura com o SHT15 e com o aparelho de referência HOBO U12-

012, encontram-se na Fig. 41. 
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Fig. 41 – Medições de temperatura realizadas pelo SHT15 (vermelho) e pelo HOBO U12-012 (cinzento) 

 

Pode observar-se que ambos os aparelhos apresentam respostas semelhantes, sendo as variações de 

ambas as curvas parecidas e os valores obtidos bastante próximos com um desvio médio relativo do 

ALVI Pro em relação ao aparelho de referência de aproximadamente ±1% e um desvio médio de 

±0,2˚C. A precisão do parâmetro de temperatura do SHT15 é de 0,3˚C e a do HOBO U12-012 é de 

0,35˚C, pelo que se pode concluir que os resultados da leitura deste parâmetro obtidos pelo SHT15 são 

satisfatórios. 

 

Fig. 42 – Medições de humidade relativa realizadas pelo SHT15 (azul) e pelo HOBO U12-012 (cinzento) 

 

Em relação à humidade relativa, a validação foi feita com o mesmo aparelho de referência, estando os 

resultados obtidos representados no gráfico da Fig. 42. Tal como no caso da temperatura, a resposta de 

ambos os aparelhos é muito semelhante, tendo um desvio médio relativo do ALVI Pro em relação ao 

aparelho de referência de aproximadamente ±1% e um desvio médio de ±0,6%HR. A precisão do 

parâmetro de HR do SHT15 é de ±2,0%HR e a do HOBO U12-012 é de ±2,5%HR, pelo que se pode 

concluir que os resultados da leitura deste parâmetro obtidos pelo SHT15 são também satisfatórios. 
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 Sensor de CO2 
 

Na Fig. 43, pode-se observar os resultados das medições da concentração de CO2 realizadas pelo 

Senseair K-30 e o aparelho de referência Telaire 7001. 

 

Fig. 43 – Medições de concentração de CO2 realizadas pelo SHT15 (verde) e pelo Telaire 7001 (cinzento) 

 

As respostas dos dois aparelhos são semelhantes, sendo as variações de ambas as curvas parecidas e a 

maior parte dos valores obtidos bastante próximos, estando alguns dos valores registados um pouco 

mais afastados. O desvio médio relativo dos valores medidos pelo ALVI Pro em relação aos medidos 

pelo aparelho de referência é de aproximadamente ±3% e o desvio médio é de ±25,7 ppm. Estes 

valores encontram-se dentro do expectável, pois o sensor Senseair K-30 tem uma precisão de ±30 ppm 

e o Telaire 7001 tem uma precisão de ±50 ppm, pelo que se pode concluir que o K-30 produz 

resultados fiáveis. 

 

 Sensor de luminosidade 
 

Devido a um erro cometido durante a primeira validação do sensor de luminosidade, que influenciou 

os resultados, foi necessário repeti-la, tendo sido realizada num local diferente. Os resultados das 

medições de luminosidade com o TSL2561 e com o aparelho de referência HOBO U12-012, 

encontram-se na Fig. 44. Pode observar-se que ambos apresentam uma variação de resposta 

semelhante, tendo um desvio médio relativo do ALVI Pro em relação ao aparelho de referência de 

aproximadamente ±11% e um desvio médio de aproximadamente ±42 lux. Nenhum dos dispositivos 

utilizados especificam a precisão da medição de iluminância mas pode concluir-se que os resultados 

obtidos TSL2561 não são muito satisfatórios. 
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Fig. 44 – Medições de iluminância realizadas pelo TSL2561 (laranja) e pelo HOBO U12-012 (cinzento) 

 

Tendo-se analisado estes resultados, decidiu-se subtrair 5% à leitura do TSL2561, de forma a otimizar 

a calibração e diminuir o desvio médio das medições em relação ao aparelho de referência. Decidiu-se 

calibrar com base num valor relativo em vez de um valor absoluto, devido à grande variação da ordem 

de grandeza do intervalo de medição de iluminância. Como se pode observar pela Fig. 45, em 

comparação os resultados obtidos sem calibração (Fig. 44), os obtidos com a calibração aproximam-se 

mais àqueles obtidos pelo aparelho de referência, exceto no intervalo inicial até por volta das 15:45. O 

desvio médio relativo foi reduzido para ±7% e o desvio médio para cerca de ±22 lux. 

 

Fig. 45 – Medições de iluminância realizadas pelo TSL2561 com a calibração de -5% (laranja) e pelo HOBO U12-012 

(cinzento) 
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 Sensor de ruído 
 

O microfone de eletreto utilizado neste projeto é bastante rudimentar, obtendo-se um sinal ADC de 

saída. O valor de apenas um sinal ADC não é representativo do nível de ruído nem da forma de onda. 

Para se obter o nível de ruído, é necessário fazer uma amostragem do sinal durante um determinado 

período de tempo e calcular a amplitude máxima do sinal, ou seja, calcular a diferença entre os valores 

máximo e mínimo medidos. O período de amostragem é de 50 ms, durante o qual são medidos o maior 

número possível de amostras. De modo a se obter um valor mais preciso, são realizadas 180 

amostragens, equivalendo a 9 segundos, e posteriormente calculada a sua média. 

Para fazer medições de nível de pressão sonora com o microfone de eletreto, foi feita uma calibração 

aproximada em relação à resposta de um medidor de nível de pressão sonora devidamente calibrado. 

Foi utilizado o Datalogging Sound Level Meter 407764, da Extech Instruments, capaz de fazer 

medições do nível de pressão sonora em unidades dB(A). 

Apesar de não ser representativo da fala humana, decidiu utilizar-se ruído branco e ruído rosa, na 

calibração da resposta do microfone de eletreto. O ruído branco consiste num sinal aleatório com uma 

densidade espectral igual em todas as frequências. O ruído rosa é um sinal cuja energia de cada oitava 

se mantém igual, sendo a densidade espectral inversamente proporcional à frequência. Foi utilizado 

um gerador de som virtual para produzir estes tipos de ruído, tendo sido reproduzido através de 

colunas de som de computador. De notar que, devido a limitações das próprias colunas de som, as 

propriedades do ruído branco e do ruído rosa podem ser alteradas, pois as colunas podem não 

conseguir reproduzir de forma igual todas as frequências. 

De forma a minimizar-se os erros na calibração, decidiu-se colocar as colunas de som viradas para 

uma aresta entre duas paredes, para que o som pudesse ser refletido e, consequentemente, mais difuso. 

Esta configuração é preferível, em detrimento de colocar as colunas viradas diretamente para os 

sensores, pois neste caso, a captação de som é mais facilmente afetada pela posição do sensor em 

relação à fonte sonora. As colunas de som foram colocadas juntas, viradas para a aresta entre duas 

paredes, a uma distância de cerca de 30 cm e o Sound Level Meter 4077764 e o microfone de eletreto 

foram colocados a cerca de 80 cm. Definiu-se dezoito níveis de volume de som das colunas e para 

cada um deles, realizaram-se várias medições com o microfone de eletreto e com o medidor calibrado, 

ao longo de um período de cerca de 90 segundos. Esta metodologia foi aplicada para o ruído branco e 

para o ruído rosa. 

Após a validação dos resultados, verificou-se que a resposta do eletreto calibrado com ruído rosa se 

aproximou mais da resposta do Sound Level Meter 407764, quando se mede fala humana e ruído 

ambiente. Desta forma não se apresentará os resultados da calibração e validação com ruído branco.  

Como se pode observar no gráfico da Fig. 46, as respostas de ambos os dispositivos a cada nível de 

volume de som são bastante distintas. 
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Fig. 46 – Curvas de resposta do Sound Level Meter (laranja) e do microfone de eletreto (azul) a cada nível de volume de som 

do ruído rosa 

 

No gráfico da Fig. 47 é apresentada a curva da resposta do medidor calibrado em função da resposta 

do microfone de eletreto. Cada reta colorida representa um intervalo entre dois níveis de volume de 

som consecutivos, tendo sido determinada para cada uma delas a equação da reta de ajuste (ver Anexo 

B). A equação de cada reta permite calcular o nível de pressão sonora do microfone de eletreto a partir 

da amplitude máxima do sinal ADC. Devido às limitações do microfone de eletreto e às condições da 

própria experiência, esta conversão é apenas uma aproximação que será utilizada para fins 

qualitativos. 

 

Fig. 47 – Nível de pressão sonora medido pelo Sound Level Meter em função da amplitude máxima do sinal ADC medido 

pelo microfone de eletreto; cada reta colorida corresponde a um intervalo entre dois níveis de volume de som consecutivos 

 

Posteriormente, realizou-se a validação do microfone de eletreto com a calibração baseada na curva da 

Fig. 47. Pode observar-se na Fig. 48, os valores registados pelo microfone de eletreto e pelo aparelho 

de referência. Verifica-se que ambos apresentam uma variação de resposta semelhante, exceto quando 

o nível de pressão sonora se encontra abaixo dos 45 dB, verificando-se um desvio significativo na 

resposta do microfone de eletreto. O desvio médio do microfone de eletreto em relação ao aparelho de 
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referência é ±2,7 dB e o desvio médio relativo é ±6%. O Sound Level Meter 407764 tem uma precisão 

de ±1,5 dB mas a precisão do microfone de eletreto é desconhecida. 

 

Fig. 48 – Medições de nível de pressão sonora realizadas pelo microfone de eletreto (rosa) e pelo Sound Level Meter 407764 

(cinzento) 

 

Tendo-se analisado estes resultados, decidiu-se subtrair 2,5 dB à leitura do microfone de eletreto, de 

forma a otimizar a calibração e diminuir o desvio médio das medições do microfone em relação ao 

aparelho de referência. Como se pode observar pela Fig. 49, em comparação com a primeira 

calibração (Fig. 48), os resultados obtidos aproximam-se mais àqueles obtidos pelo aparelho de 

referência. O desvio médio do microfone de eletreto em relação ao aparelho de referência passa a ser 

±1,9 dB e o desvio médio relativo passa a ser ±4%. Pode considerar-se que a resposta do microfone de 

eletreto é aceitável, pelo fato das medições serem da mesma ordem de grandeza do sensor calibrado. 

Com a calibração final, obteve-se um conjunto de equações que permitem calcular o nível de pressão 

sonora a partir das medições do microfone de eletreto. 

 

Fig. 49 – Medições de nível de pressão sonora realizadas pelo microfone de eletreto com a calibração adicional de -2,5 dB 

(rosa) e pelo Sound Level Meter 407764 (cinzento) 
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6. Aplicação do sistema proposto 
 

Após a conclusão do protótipo, foi feita a monitorização de um espaço com o objetivo de demonstrar o 

seu funcionamento. A monitorização foi efetuada numa sala de estudo, no edifício C1 da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, que não possui sistemas de AVAC. O período de monitorização 

foi de uma semana e as medições foram realizadas em intervalos de 15 minutos. Para efeito dos 

cálculos associados à avaliação global da IEQ, é necessário considerar-se um período de ocupação. 

Devido ao fato da sala monitorizada não ter um horário fixo, levando à imprevisibilidade da sua 

ocupação, analisou-se os dados obtidos de modo a se poder definir um período de ocupação o mais 

próximo possível da realidade. Considera-se então que o período de ocupação da sala é das 9:30 às 

18:30 e que não há ocupação durante os fins-de-semana.  

Como explicado anteriormente, a monitorização de uma sala deve ser feita em diversos pontos da 

mesma. Contudo, pretendendo-se que a presente análise seja simplificada e tendo em conta as 

dimensões reduzidas da sala em questão, decidiu-se realizar a monitorização em apenas um ponto. 

Idealmente, colocar-se-ia o ALVI Pro num ponto central da sala, onde a maior parte dos ocupantes se 

encontraria mas, no entanto, tal não foi possível por questões logísticas, pelo que foi colocado perto de 

um dos cantos, próximo da janela. 

Através do website do ALVI Pro foi possível acompanhar-se a evolução temporal dos parâmetros 

medidos. Após a monitorização da sala durante o tempo pretendido, observou-se a avaliação global da 

IEQ através do website, durante o período de ocupação selecionado, e obteve-se os dados armazenados 

no cartão microSD. Como referido anteriormente, a avaliação global da IEQ consiste no cálculo da 

percentagem de tempo que cada parâmetro se encontra nas diferentes categorias (I, II, III e IV) 

definidas pela norma EN 15251. 

 

6.1. Resultados 
 

De seguida apresentam-se os resultados da monitorização da sala. Infelizmente, devido a um problema 

no funcionamento do sensor de movimento, que apenas foi corrigido posteriormente, não foi possível 

obter medições corretas. No entanto, não se considera que seja uma falha grave na monitorização, já 

que é um sensor complementar, apenas ajudando a determinar a presença de pessoas na sala. Não 

tendo sido possível recorrer-se a este sensor, consegui-se determinar-se a presença de pessoas a partir 

dos parâmetros da IEQ que são influenciados pela ocupação humana, especialmente a concentração de 

CO2. 

 

 Temperatura 
 

Na Fig. 50 são apresentados os valores de temperatura registados pelo ALVI Pro e da temperatura 

exterior, para comparação, durante o período de monitorização, os valores da temperatura exterior.  
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Fig. 50 – Temperatura registada na sala (vermelho) e temperatura exterior (roxo) (Weather Underground, 2015), durante o 

período de monitorização (fim-de-semana nos dias 7 e 8) 

 

Como se pode observar, com a ausência de sistemas de climatização na sala, a temperatura no seu 

interior é fortemente influenciada pela temperatura exterior, acompanhando a sua variação. Verifica-se 

que a temperatura da sala varia geralmente entre cerca de 16,0 e 20,5˚C. Na noite de dia 5 para dia 6, é 

possível verificar-se um pico, situação que não se verifica nos restantes dias. Tendo-se analisado a 

evolução dos restantes parâmetros monitorizados, estima-se que a sala esteve ocupada durante o 

período desde cerca das 22:30 até às 4:30, o que explica o aumento da temperatura da sala. Em todos 

os dias a temperatura mínima na sala é atingida durante o início da manhã. A temperatura máxima é 

geralmente atingida durante o início da tarde, com exceção do dia 6, em que é atingida ao final da 

manhã, e nos dias 10 e 11, em que é atingida a meio da tarde. 

Os resultados da avaliação da temperatura da sala, com base nas classes definidas na norma EN 15251, 

podem ser observados na Fig. 51. 

 

Fig. 51 – Avaliação global da temperatura 
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A temperatura esteve 46,5% do tempo em categorias consideradas aceitáveis (I, II e III) para o 

conforto dos ocupantes, nomeadamente 23,9% na categoria II e 22,6% na categoria III. Verifica-se que 

a temperatura esteve 53,5% do tempo na categoria IV, ou seja, fora dos limites recomendados para o 

conforto dos ocupantes. 

 

 Humidade relativa 
 

A evolução da humidade relativa, registada pelo ALVI Pro, e da humidade relativa exterior,  encontra-

se representada na Fig. 52. 

 

Fig. 52 – Humidade relativa registada na sala (azul) e humidade relativa exterior (roxo) (Weather Underground, 2015), 

durante o período de monitorização (fim-de-semana nos dias 7 e 8) 

 

Tal como no caso da temperatura, a HR na sala é fortemente influenciada pela HR exterior, 

acompanhando a sua variação. Pode observar-se que o valor mínimo é geralmente atingido ao início 

da tarde e o máximo é atingido durante o início da noite. 

Como se pode verificar na Fig. 53, durante o período de ocupação, a humidade relativa esteve sempre 

dentro de categorias aceitáveis, tendo estado 63,3% do tempo na categoria I e 36,7% na categoria II. 
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Fig. 53 – Avaliação global da humidade relativa 

 

 Concentração de CO2 
 

Pode observar-se na Fig. 54 a evolução da concentração de CO2, parâmetro que tem uma relação 

estreita com o número de ocupantes. 

 

Fig. 54 – Concentração de CO2 registada na sala, durante o período de monitorização (fim-de-semana nos dias 7 e 8) 

 

Nos dias de semana, a concentração de CO2 começa a aumentar no início do período de ocupação, 

atingindo um pico e decrescendo à hora de almoço, quando a ocupação diminui, após o qual começa a 

aumentar de novo. Verificam-se ligeiras variações ao longo dos dias, que podem ser consequência da 

variação do número de ocupantes ou da renovação do ar (quando por exemplo, ocorre a abertura da 

porta da sala). A ocupação atípica durante a noite de dia 5 para dia 6, traduz-se no aumento da 

concentração de CO2 verificado no período mencionado anteriormente. Durante o fim-de-semana, dias 
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7 e 8, verifica-se que a concentração de CO2 se mantém sempre constante, com valores próximos de 

450 ppm, um pouco superiores à média exterior de 400 ppm. 

Como se pode observar na Fig. 55, a classificação da concentração de CO2, durante o período de 

ocupação, foi sempre aceitável, tendo estado 71,8% do tempo na categoria I, 26,8% na categoria II e 

1,4% na categoria III. 

 

Fig. 55 – Avaliação global da concentração de CO2 

 

 Iluminância 
 

Na Fig. 56 são apresentados os valores de iluminância registados pelo ALVI Pro, durante o período de 

monitorização. 

 

Fig. 56 – Iluminância registada na sala, durante o período de monitorização (fim-de-semana nos dias 7 e 8) 
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luminosidade. Verifica-se que durante a noite se registam valores nulos, começando a aumentar ao 
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início da manhã e atingindo o pico máximo por volta do meio-dia. Posteriormente a iluminância 

começa a decrescer e verifica-se que, em alguns casos, ao final da tarde a iluminância não decresce 

imediatamente até 0 lux, mantendo-se por volta de 100 lux, devido à iluminação artificial da sala. 

Adicionalmente, na noite de dia 6 para dia 7, no período em que se verificou uma ocupação atípica da 

sala, registou-se valores de iluminância de cerca de 100 lux, proveniente da iluminação artificial. No 

dia 10, pode observar-se que os valores de iluminância medidos foram bastante menores que nos 

restantes dias, pelo fato de se ter verificado céu parcial e totalmente nublado. 

A norma EN 15251 não estabelece categorias para o parâmetro de iluminância, apenas especificando o 

valor de iluminância mantida, que pode ser considerado o valor mínimo para o conforto dos 

ocupantes. Desta forma, a classificação da iluminância divide-se em “conforto”, se for superior ou 

igual à iluminância mantida, ou “desconforto”, se for inferior a esse valor. Pode observar-se na Fig. 57 

a percentagem de tempo que a iluminância proporciona conforto ou de desconforto visual aos 

ocupantes. A iluminância manteve-se 59,9% do tempo dentro do limite de conforto e 40,1% do tempo 

fora desse limite. 

 

Fig. 57 – Avaliação global da luminosidade (iluminância) 

 

 Nível de pressão sonora 
 

Pode observar-se na Fig. 58 os valores de nível de pressão sonora registados. 
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Fig. 58 – Nível de pressão sonora registada na sala, durante o período de monitorização (fim-de-semana nos dias 7 e 8) 

 

Verifica-se que durante o período de ocupação se registaram os maiores valores, incluindo no período 

de ocupação atípico na noite de dia 5 para dia 6. Durante o período de ocupação, os valores registados 

vão desde cerca de 35 dB(A) até um máximo de aproximadamente 57 dB(A). Durante os períodos sem 

ocupação, os valores registados oscilam entre cerca de 35 e 38 dB(A). 

Tal como o parâmetro de iluminância, a norma EN 15251 também não estabelece categorias para o 

nível de pressão sonora. A classificação de “conforto” é dada se o nível de pressão sonora for inferior 

ou igual ao valor de referência definido pela norma, e a classificação de “desconforto” é dada quando 

o parâmetro for superior ao valor de referência. Pode observar-se na Fig. 59 a percentagem de tempo 

que o nível de pressão sonora proporciona conforto ou de desconforto acústico aos ocupantes. 

Verifica-se que este parâmetro se manteve 9,9% do tempo dentro do limite de conforto e 90,1% do 

tempo fora desse limite. 

 

Fig. 59 – Avaliação global do ruído (nível de pressão sonora) 
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7. Proposta de modelo de negócio 
 

No contexto do mercado de sistemas de monitorização de IEQ, o ALVI Pro será uma escolha atrativa 

face aos outros produtos existentes, devido ao seu custo de produção reduzido (ver Anexo A), 

quantidade de parâmetros monitorizados, portabilidade, capacidade de comunicação remota à Internet, 

por WiFi ou GSM/GPRS, e a possibilidade de visualização dos dados através de um website. 

O OPUS20 TCO tem capacidade de medição de um número limitado de parâmetros relevantes no 

contexto da avaliação da IEQ e do conforto dos ocupantes, medindo temperatura, humidade relativa e 

concentração de CO2 mas não tendo sensores de iluminância, nível de pressão sonora ou presença. 

Não tem capacidade de comunicação sem fios mas os dados podem ser armazenados, via Ethernet, 

num servidor web e podem ser partilhados numa rede intra-/extranet. O preço de $1153 do OPUS20 

TCO é elevado, tratando-se da versão mais básica (Lufft USA, 2014). 

Dos parâmetros relevantes, o HOBO RX3000 também mede apenas temperatura, humidade relativa e 

concentração de CO2. Por outro lado, este sistema possui capacidade de comunicação por WiFi e 

GSM/GPRS e uma plataforma online para visualização dos dados a partir de qualquer dispositivo com 

acesso à Internet. Verifica-se que o preço deste sistema também é muito elevado – com os sensores 

mencionados, o preço da versão WiFi é de $1687 e da versão 3G de $1837 (Onset, 2015). 

Adicionalmente, a maior parte dos tarifários de comunicação também tem custos anuais associados.  

Dos sistemas de monitorização mencionados, o HAZ-SCANNER IEMS é o único sistema que tem 

sensores para medição de todos os parâmetros de conforto interior que são medidos pelo ALVI Pro. 

No entanto, não possui comunicação por GSM/GPRS, nem uma plataforma online onde os dados 

podem ser visualizados, apenas transmitindo os dados via WiFi para um PC. Não foi possível 

encontrar-se nenhuma informação relativa ao seu preço mas estima-se que deve ser próximo do preço 

dos outros sistemas mencionados.  

O interesse da aplicação deste tipo de sistema de monitorização encontra-se principalmente em 

edifícios de serviços, como por exemplo, em escolas e universidades, cafés e restaurantes, escritórios, 

entre outros. Tendo em conta que o ALVI Pro terá mais relevância como uma ferramenta em 

campanhas de monitorização, em vez de ter uma utilização permanente, pode ser proposto um sistema 

de aluguer. Esta forma de negócio torna o ALVI Pro ainda mais atrativo do ponto de vista económico, 

pelo fato dos utilizadores não terem de investir numa ferramenta que, na maior parte dos casos, seria 

utilizada de forma temporária.  

Como referido anteriormente, a avaliação da qualidade do ambiente interior pode contribuir para uma 

melhor gestão do consumo de energia em sistemas de climatização de edifícios. Neste quadro, seria 

vantajoso utilizar um sistema de monitorização do consumo e qualidade de energia elétrica, como 

aquele desenvolvido por Santos (2014), em conjunto com o ALVI Pro, podendo ser considerada a 

possibilidade de comercialização de ambos os sistemas em conjunto, de forma opcional. 

Como qualquer outra ideia que se deseje comercializar, é necessário começar por se introduzir o 

produto no mercado. Para tal pode-se, por exemplo, concorrer a iniciativas startup financiadas pelo 

governo ou por empresas. Também existe a possibilidade de participação em concursos sobre novos 

projetos ou ideias inovadoras numa determinada área, podendo oferecer recursos para a continuação 

do desenvolvimento do produto e podendo ser também um agente catalisador da sua introdução no 

mercado. 
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8. Conclusões 
 

Os objetivos propostos para este projeto foram atingidos com sucesso. O ALVI Pro funciona como 

esperado, realiza medições com uma precisão adequada, é low-cost e muito autónomo, tendo a 

capacidade de comunicação remota com a Internet, via WiFi ou GPRS/GSM. Consegue enviar com 

sucesso os valores para a base de dados na cloud, onde estes são armazenados, e o website funciona 

corretamente, podendo ser acedido através qualquer dispositivo com acesso à Internet. Com a 

mudança da caixa, feita de um material mais leve que o anterior, e da forma de alimentação, passando 

de uma bateria VLRA extremamente pesada para pilhas recarregáveis, foi possível reduzir o peso do 

sistema físico, consequentemente aumentando a sua portabilidade. Também se aumentou a sua 

eficiência energética, com a implementação do comutador de energia desenvolvido no âmbito deste 

projeto, maximizando a sua autonomia. 

Um dos principais desafios a que foi necessário responder neste projeto, foi o desenvolvimento do 

website e da base de dados MySQL, devido ao prévio desconhecimento completo das linguagens 

associadas. Todas as dificuldades foram ultrapassadas e o desenvolvimento destes dois elementos foi 

concluído com sucesso, tendo sido implementadas todas as funcionalidades pretendidas para este 

projeto. A calibração dos sensores de luminosidade e de ruído foram bem sucedidas, tendo-se obtido 

resultados satisfatórios com todos os sensores. A calibração do sensor de ruído (microfone de eletreto) 

foi outro desafio deste projeto, devido á quantidade de repetições necessárias da calibração, em 

condições diferentes, até se atingir um conjunto de resultados satisfatórios. A integração do sensor de 

movimento também apresentou as suas dificuldades, devido a um comportamento particular do sensor 

utilizado, que só foi detetado na fase final do projeto. O desenvolvimento do comutador de energia 

constituiu também um grande desafio pois, apesar de ter sido baseado no desenho existente de outro 

comutador, requereu várias modificações nos componentes e ligações, de forma a adaptar-se aos 

componentes disponíveis e necessidades particulares do ALVI. 

Os aspetos que, no futuro, podem vir a ser melhorados ou acrescentados são: 

 Website 

 Desenvolvimento de um sistema mais complexo de seleção dos períodos de ocupação 

(diferentes horários para cada dia, seleção dos dias sem ocupação, entre outros 

aspetos); 

 Desenvolvimento de um sistema de seleção do tipo de espaço a ser monitorizado, para 

cada ALVI, de modo a expandir a avaliação para todos os tipos de espaços abordados 

na norma EN 15251; 

 Melhoria do sistema de gestão dos ALVIs de cada utilizador, adicionando a 

possibilidade de remoção de determinados ALVIs e a alteração do nome de cada um, 

para facilitar a sua identificação; 

 Melhoria de diversos aspetos estéticos; 

 Reforço da segurança do sistema de utilizadores; 

 Integração do sistema de monitorização do consumo e qualidade de energia elétrica, 

como mencionado anteriormente. 

 Hardware 

 Aumento da autonomia do sistema; 

 Desenvolvimento de módulos complementares mais pequenos para monitorização de, 

por exemplo, apenas temperatura e humidade relativa; 

 Adição de um indicador do nível de energia das pilhas recarregáveis. 
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Com a análise de alguns produtos existentes no mercado, pode concluir-se que o ALVI Pro pode vir a 

ter viabilidade económica, caso se encontre um parceiro comercial adequado. 

A realização desta dissertação levou à aquisição de competências e novos conhecimentos em várias 

áreas, nomeadamente programação informática, eletrónica e conforto nos edifícios, tendo sido uma 

experiância muito enriquecedora e desafiante. 
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Anexo A: Preços do material 
 

Componente Preço s/ IVA (€) Distribuidor 

Arduino Mega 2560 33,8 PTRobotics 

SparkFun microSD shield 12,45 InMotion 

Arduino Wifi Shield / Arduino GSM Shield 72,5 / 72,95 PTRobotics / InMotion 

Sensor de temperatura e humidade relativa 

SHT15 
32,95 InMotion 

Sensor de luminosidade TSL2561 6,65 PTRobotics 

RTC DS1307 11,8 PTRobotics 

Sensor de CO2 Senseair K30 60 CO2Meter 

Microfone de eletreto 6,05 PTRobotics 

Sensor de movimento PIR SE-10 8,75 InMotion 

Microcontrolador PIC12F683 1,6 PTRobotics 

Regulador de tensão 

Pololu S18V20F5 
11,5 PTRobotics 

Pilhas recarregáveis NiMh 2900 mAh 19,2 PTRobotics 

Caixa de acrílico (feita à medida) 18,01 Dagol 

Material diverso 6,98 Vários 

Total 302,24* / 302,69** - 

 
*Versão WiFi, **Versão GSM/GPRS 
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Anexo B: Equações das retas utilzadas para calcular o nível de 

pressão sonora, obtidas com a calibração final (calibração 

com ruído rosa e subtração de 2,5 dB(A) ) 
 

Volume 
Aparelho de referência (nível de 

pressão sonora [db(A)] ) 

Microfone de eletreto (amplitude 

máxima do sinal ADC) 
Equação da reta 

1 - 2 37,3 - 40,8 8,4 - 11,1 y = 1,296x + 23,9 

2 - 3 40,8 - 44,7 11,1 - 15,7 y = 0,848x + 28,9 

3 - 4 44,7 - 48,7 15,7 - 23,8 y = 0,494x + 34,4 

4 - 5 48,7 - 52,7 23,8 - 36,8 y = 0,308x + 38,9 

5 - 6 52,7 - 56,7 36,8 - 57,1 y = 0,197x + 42,9 

6 - 7 56,7 - 58,7 57,1 - 72,0 y = 0,134x + 46,5 

7 - 8 58,7 - 60,7 72,0 - 90,6 y = 0,108x + 48,5 

8 - 9 60,7 - 62,8 90,6 - 113,9 y = 0,090x + 50,0 

9 - 10 62,8 - 64,7 113,9 - 142,9 y = 0,066x + 52,8 

10 - 11 64,7 - 66,8 142,9 - 181,0 y = 0,055x + 54,3 

11 - 12 66,8 - 67,8 181,0 - 204,7 y = 0,042x + 56,7 

12 - 13 67,8 - 68,8 204,7 - 230,1 y = 0,039x + 57,2 

13 - 14 68,8 - 69,8 230,1 - 256,6 y = 0,038x + 57,6 

14 - 15 69,8 - 70,9 256,5 - 290,6 y = 0,032x + 59,0 

15 - 16 70,9 - 72,0 290,6 - 335,9 y = 0,024x + 61,3 

16 - 17 72,0 - 73,7 335,9 - 401,9 y = 0,026x + 60,8 

17 - 18 73,7 - 75,9 401,9 - 508,9 y = 0,021x + 62,9 
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Anexo C: Código (sketch) de programação do Arduino 
 

//Libraries 

#include <SD.h> 

#include <Wire.h> 

#include <SPI.h> 

#include <RTClib.h> 

#include <MemoryFree.h> 

#include <WiFi.h> 

#include <GSM.h> 

#include <Adafruit_TSL2561.h> 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

 

 

/****************************************** 

 ******  CHOOSE USERNAME & ALVI ID  ******* 

 ******************************************/ 

char username[] = ""; //Same username as registered on the ALVI Pro website  

int idAlvi = 1; //Default is 1. Change when you have more than one ALVI  

 

 

/****************************************** 

 ********  CHOOSE CONNECTION TYPE  ******** 

 ******************************************/ 

#define CONNECT_TYPE_WIFI 

//#define CONNECT_TYPE_GSM 

 

/******************************************/ 

 

 

//Wifi variables 

#if defined CONNECT_TYPE_WIFI 

char ssid[] = "";  //  your network SSID (name)  

char pass[] = "";  // your network password 

int status = WL_IDLE_STATUS;  // the Wifi radio's status 

WiFiClient client; 

 

//GSM variables 

#elif defined CONNECT_TYPE_GSM 

#define PINNUMBER      "" // replace with your PIN 

#define GPRS_APN       "internet.vodafone.pt" // your GPRS APN 

#define GPRS_LOGIN     "Vodafone" // your GPRS login 

#define GPRS_PASSWORD  "vodafone" // your GPRS password 

GSMClient client; 

GPRS gprsAccess; 

GSM gsmAccess; 

#endif 

 

//Webserver 

char server[] = "fcul-alvipro.rhcloud.com"; 

int port = 80; // port 80 is the default for HTTP 

 

//SD card variables 

#if defined CONNECT_TYPE_WIFI 

const int CS_pin = 4; //SD wifi shield 

#elif defined CONNECT_TYPE_GSM 

const int CS_pin = 8; //SD shield pin 

#endif 

 

//Define I2C adresses 

#define DS1307_ADDRESS 0x68 //set RTC address 

int co2Addr = 0x7F; //set CO2 sensor address 

//TSL2561 tsl(TSL2561_ADDR_FLOAT); //set TLS2561 address 

Adafruit_TSL2561 tsl = Adafruit_TSL2561(TSL2561_ADDR_FLOAT, 12345); //set 

TLS2561 address 

 

//Temperature sensor variables 

int temperatureCommand  = B00000011;  // command used to read temperature 

int humidityCommand = B00000101;  // command used to read humidity 

const int clockPin = 6;  // pin used for clock 

const int dataPin  = 5;  // pin used for data 

int ack;  // track acknowledgment for errors 

int val;  //value coming from SHT15 

float temperature;           

float humidity; 

 

//CO2 Sensor variables 

int co2Value; 

 

//Light Sensor variables 

float light; 

 

//Mic variables 

float noise_dBA; 

 

//PIR variables 

const int alarmPin = 9; 

int alarmValue; 

int presence; 

 

//RTC Variables 

RTC_DS1307 RTC; 

int seconds; 

int minutes; 

int hours; 
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int weekDays; 

int monthDays; 

int months; 

int years; 

 

//Power controller 

const int pcPin = 31; 

 

 

void setup (){ 

   

  //Power controller ON signal 

  pinMode(pcPin, OUTPUT); 

  digitalWrite(pcPin, LOW); 

   

  Serial.begin(9600);// open serial at 9600 bps 

 

  Wire.begin ();//Initiate the Wire library and join the I2C bus  

  delay(100); 

   

  #if defined RTC_ADJUST 

  rtcAdjust(); 

  #endif 

   

  //Delay used to warm-up the sensors 30sec before start measuring 

  Serial.println(F("Warm-up system (30 sec)")); 

  delay(30000); 

 

  //Light sensor configuration 

  configureSensor(); 

 

  //PIR initialization 

  pinMode(alarmPin, INPUT); 

  delay(100); 

     

  sdInit(); 

  delay(100); 

     

  #if defined CONNECT_TYPE_WIFI 

  wifiInit(); 

 

  #elif defined CONNECT_TYPE_GSM 

  gsmInit(); 

  #endif 

   

  delay(100); 

} 

 

 

void loop (){ 

   

  //Read all sensors/devices 

  ReadRTC(); 

  delay(100); 

  ReadNoise(); 

  delay(100); 

  ReadPresence(); 

  delay(100);     

  ReadTemperature(); 

  delay(100); 

  ReadHR(); 

  delay(100); 

  ReadLux(); 

  delay(100); 

  ReadCO2(); 

  delay(100); 

   

  //Optional - Print to Serial Monitor 

  if(monthDays<10){ 

    Serial.print(F("0")); 

  } 

  Serial.print(monthDays);  

  Serial.print(F("/")); 

  if(months<10){ 

    Serial.print(F("0")); 

  } 

  Serial.print(months); 

  Serial.print(F("/")); 

  Serial.print(F("20")); 

  Serial.print(years); 

  Serial.print(F(" ")); 

  if(hours<10){ 

    Serial.print(F("0")); 

  } 

  Serial.print(hours); 

  Serial.print(F(":")); 

  if(minutes<10){ 

    Serial.print(F("0")); 

  } 

  Serial.print(minutes); 

  Serial.print(F(":")); 

  if(seconds<10){ 

    Serial.print(F("0")); 

  } 

  Serial.print(seconds); 

  Serial.print(F("\n")); 

 

  Serial.print(F("Temp = ")); 
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  Serial.println(temperature); 

  Serial.print(F("Hum = "));  

  Serial.println(humidity); 

 

  Serial.print(F("CO2 = ")); 

  Serial.println(co2Value); 

   

  Serial.print(F("Lum = ")); 

  Serial.println(light); 

   

  Serial.print(F("noise = ")); 

  Serial.println(noise_dBA, 1); 

  Serial.print(F("Pres = ")); 

  Serial.println(presence); 

 

 

  //Save readings to microSD card and send them to database 

  saveToSd(); 

  delay(100); 

  sendDataDb(); 

  delay(100); 

 

  //Power controller OFF signal 

  digitalWrite(pcPin, HIGH); 

 

  while(1){} //Wait... 

 

} 

 

 

/************************************************************** 

 

 ****************    Temp/Hum SHT15 Sensor     **************** 

 

 *************************************************************/ 

//COMMANDS FOR SHT15 SENSOR 

// commands for reading/sending data to a SHT15 sensor 

int shiftIn(int dataPin, int clockPin, int numBits) { 

  int ret = 0; 

 

  for (int i=0; i<numBits; ++i) { 

    digitalWrite(clockPin, HIGH); 

    ret = ret*2 + digitalRead(dataPin); 

    digitalWrite(clockPin, LOW); 

  } 

  return(ret); 

} 

 

// send a command to the SHT15 sensor 

void sendCommandSHT(int command, int dataPin, int clockPin) { 
  int ack; 

 

  // transmission start 

  pinMode(dataPin, OUTPUT);      //configuring pins  

  pinMode(clockPin, OUTPUT); 

 

  digitalWrite(dataPin, HIGH);   //transmission sequence 

  digitalWrite(clockPin, HIGH); 

  digitalWrite(dataPin, LOW); 

  digitalWrite(clockPin, LOW); 

  digitalWrite(clockPin, HIGH); 

  digitalWrite(dataPin, HIGH); 

  digitalWrite(clockPin, LOW); 

 

  // shift out the command (the 3 MSB are address and must be 000, the last 5 

bits are the command) 

  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, command); 

  //shiftOut - Each bit is written in turn to a data pin, after which a clock 

pin is pulsed (taken high, then low) to indicate that the bit is available 

 

  // verify we get the right ACK 

  digitalWrite(clockPin, HIGH);   //after the 8th falling edge 

  pinMode(dataPin, INPUT);         

  ack = digitalRead(dataPin);      //read ACK 

  if (ack != LOW) 

    Serial.println(F("ACK error 0"));   

  digitalWrite(clockPin, LOW);      //SCLK low to continue 

  ack = digitalRead(dataPin); 

  if (ack != HIGH) 

    Serial.println(F("ACK error 1"));  //DATA released and goes high (pull-up) 

  // it is measuring 

} 

 

// wait for the SHTx answer 

void waitForResultSHT(int dataPin) { 

   

  int ack; 

 

  pinMode(dataPin, INPUT); 

  for(int i=0; i<100; ++i) { 

    delay(10);                  

    ack = digitalRead(dataPin); 

    if (ack == LOW) 

      break;                    //SHTx pulls down and enters IdleMode 

    //Value stored until readout 

  } 

  if (ack == HIGH) 

    Serial.println(F("ACK error 2"));  // after waiting time no Idle Mode 
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} 

 

// get data from the SHTx sensor 

long getData16SHT(int dataPin, int clockPin) { 

   

  long val; 

 

  // get the MSB (most significant bits) 

  pinMode(dataPin, INPUT); 

  pinMode(clockPin, OUTPUT); 

  val = shiftIn(dataPin, clockPin, 8);  //restar SCLK shiftIn does that 

  val *= 256; // this is equivalent to val << 8; 

 

  // send the required ACK 

  //for the first Byte 

  pinMode(dataPin, OUTPUT); 

  digitalWrite(dataPin, HIGH); 

  digitalWrite(dataPin, LOW); 

  digitalWrite(clockPin, HIGH); 

  digitalWrite(clockPin, LOW); 

 

  // get the LSB (less significant bits) 

  pinMode(dataPin, INPUT); 

  val |= shiftIn(dataPin, clockPin, 8); 

  return val; 

} 

 

// skip CRC data from the SHTx sensor 

void skipCrcSHT(int dataPin, int clockPin) { 

  pinMode(dataPin, OUTPUT); 

  pinMode(clockPin, OUTPUT); 

  digitalWrite(dataPin, HIGH);    //DATA high 

  digitalWrite(clockPin, HIGH);  //SCLK high-low 

  digitalWrite(clockPin, LOW); 

} 

 

//READ FUNCTION FOR SHT15 (Temperature) 

void ReadTemperature() { 

  sendCommandSHT(temperatureCommand, dataPin, clockPin); 

  waitForResultSHT(dataPin); 

  val = getData16SHT(dataPin, clockPin); 

  skipCrcSHT(dataPin, clockPin); 

  temperature = (float)val * 0.01 - 39.7; 

} 

 

//READ FUNCTION FOR SHT15 (Humidity) 

void ReadHR() { 

  sendCommandSHT(humidityCommand, dataPin, clockPin); 

  waitForResultSHT(dataPin); 

  val = getData16SHT(dataPin, clockPin); 
  skipCrcSHT(dataPin, clockPin); 

  humidity = -2.0468 + 0.0367 * val + -0.0000015955 * val * val; 

} 

 

 

/************************************************************** 

 

 ********************    Light Sensor     ********************* 

 

 *************************************************************/ 

//READ LUX FUNCTION 

void ReadLux(){  

   

  // Get a new sensor event 

  sensors_event_t event; 

  tsl.getEvent(&event); 

  

  // Display the results (light is measured in lux) 

  if (event.light) 

  { 

    light = event.light; 

    //Subtract -5% due to calibration 

    light = light * 0.95; 

  } 

  else 

  { 

    // If event.light = 0 lux the sensor is probably saturated 

    //   and no reliable data could be generated! 

    light = -1; 

  } 

} 

 

//Configures the gain and integration time for the TSL2561 

void configureSensor() 

{ 

  /* You can also manually set the gain or enable auto-gain support */ 

  // tsl.setGain(TSL2561_GAIN_1X);      /* No gain ... use in bright light to 

avoid sensor saturation */ 

  // tsl.setGain(TSL2561_GAIN_16X);     /* 16x gain ... use in low light to 

boost sensitivity */ 

  tsl.enableAutoGain(true);          /* Auto-gain ... switches automatically 

between 1x and 16x */ 

   

  /* Changing the integration time gives you better sensor resolution (402ms = 

16-bit data) */ 

  tsl.setIntegrationTime(TSL2561_INTEGRATIONTIME_13MS);      /* fast but low 

resolution */ 
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  // tsl.setIntegrationTime(TSL2561_INTEGRATIONTIME_101MS);  /* medium 

resolution and speed   */ 

  // tsl.setIntegrationTime(TSL2561_INTEGRATIONTIME_402MS);  /* 16-bit data 

but slowest conversions */ 

} 

 

 

/************************************************************** 

 

**********************    CO2 Sensor     ********************** 

 

**************************************************************/ 

//READ FUNCTION FOR CO2 SENSOR 

int ReadCO2() 

{ 

  Wire.beginTransmission(co2Addr); 

  Wire.write(0x22); 

  Wire.write(0x00); 

  Wire.write(0x08); 

  Wire.write(0x2A); 

 

  Wire.endTransmission (); 

  delay (10); 

 

  Wire.requestFrom(co2Addr, 4); 

 

  byte i = 0; 

  byte buffer[4] = {0,0,0,0};//create an array to input 4 bytes where [0] is 

the address, [1] is the MSB (Most Significant Byte),[2] is the LSB (Last 

Significant Byte) and [3] the cheksum 

 

  while(Wire.available()){//while sensor is sending values arduino get them to 

the array 

    buffer[i] = Wire.read(); 

    i++; 

  } 

  co2Value = 0;//set the array to 0 

  co2Value |= buffer[1] & 0xFF;//reunion (sum) of buffer[1] with an array of 

0,0,0,0 that results in buffer[1] 

  co2Value = co2Value << 8;//move the value 8 bits back 

  co2Value |= buffer[2] & 0xFF;//reunion (sum) of buffer [2] with an array of 

0,0,0, that results in buffer[2]  

 

  byte sum = 0; 

  sum = buffer[0] + buffer[1] + buffer[2];//Checksum 

 

  if(sum == buffer[3]){//verify if the read is complete and right 

    return co2Value;  //Success! 

  } 

  else{ 
    return 0;//Failure 

  } 

} 

 

 

/************************************************************** 

 

 ********************    Noise Sensor     ********************* 

 

 *************************************************************/ 

//READ NOISE FUNCTION 

void ReadNoise(){ 

   

  int sampleCounter = 0; 

  const int sampleWindow = 50; // Sample window width in mS (50 mS = 20Hz) 

  int sampleNumber = 180; // 9000ms / 50ms = 180 samples 

   

  unsigned int signalMax; 

  unsigned int signalMin; 

   

  float sample; 

  float noise; 

  float noise_sample; 

   

   

  for (sampleCounter=0; sampleCounter<sampleNumber; sampleCounter++){ 

   

    signalMax = 0; 

    signalMin = 1024; 

     

    unsigned long startMillis= millis(); // Start of sample window 

    //unsigned int peakToPeak = 0; // peak-to-peak level 

    float peakToPeak = 0; // peak-to-peak level  

     

    // collect data for 50 mS 

    while (millis() - startMillis < sampleWindow){ 

      sample = analogRead(0); 

       

      if (sample < 1024){ // toss out spurious readings 

        if (sample > signalMax){ 

          signalMax = sample; // save just the max levels 

        } 

        else if (sample < signalMin){ 

          signalMin = sample; // save just the min levels 

        } 

      } 

    } 

    peakToPeak = signalMax - signalMin; // max - min = peak-peak amplitude 
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    noise_sample += peakToPeak; 

  } 

   

  noise = noise_sample / sampleNumber; 

   

  if (noise < 11.1) 

    noise_dBA = 1.296 * noise + 26.4; 

   

  if (noise >= 11.1 && noise < 15.7) 

    noise_dBA = 0.848 * noise + 31.4; 

   

  if (noise >= 15.7 && noise < 23.8) 

    noise_dBA = 0.494 * noise + 36.9; 

   

  if (noise >= 23.8 && noise < 36.8) 

    noise_dBA = 0.308 * noise + 41.4; 

   

  if (noise >= 36.8 && noise < 57.1) 

    noise_dBA = 0.197 * noise + 45.4; 

   

  if (noise >= 57.1 && noise < 72.0) 

    noise_dBA = 0.134 * noise + 49.0; 

   

  if (noise >= 72.0 && noise < 90.6) 

    noise_dBA = 0.108 * noise + 51.0; 

   

  if (noise >= 90.6 && noise < 113.9) 

    noise_dBA = 0.090 * noise + 52.5; 

   

  if (noise >= 113.9 && noise < 142.9) 

    noise_dBA = 0.066 * noise + 55.3; 

   

  if (noise >= 142.9 && noise < 181.0) 

    noise_dBA = 0.055 * noise + 56.8; 

   

  if (noise >= 181.0 && noise < 204.7) 

    noise_dBA = 0.042 * noise + 59.2; 

   

  if (noise >= 204.7 && noise < 230.1) 

    noise_dBA = 0.039 * noise + 59.7; 

   

  if (noise >= 230.1 && noise < 256.5) 

    noise_dBA = 0.038 * noise + 60.1; 

   

  if (noise >= 256.5 && noise < 290.6) 

    noise_dBA = 0.032 * noise + 61.5; 

   

  if (noise >= 290.6 && noise < 335.9) 

    noise_dBA = 0.024 * noise + 63.8; 

   
  if (noise >= 335.9 && noise < 401.9) 

    noise_dBA = 0.026 * noise + 63.3; 

   

  if (noise >= 401.9) 

    noise_dBA = 0.021 * noise + 65.4; 

     

  //Subtract 2.5 dB(A) (additional calibration) 

  noise_dBA = noise_dBA - 2.5; 

} 

 

 

 

/************************************************************** 

 

 *******************    Presence Sensor     ******************* 

 

 *************************************************************/ 

//READ PRESENCE FUNCTION 

void ReadPresence (){ 

  presence = 0; 

  int i = 0; 

  while(i<5){ 

    alarmValue = digitalRead(alarmPin); 

    if (alarmValue == HIGH){  // if presence is detected 

      presence = 1; 

    } 

    i++; 

    delay(1000); 

  } 

} 

 

 

/************************************************************** 

 

 *************************    RTC     ************************* 

 

 *************************************************************/ 

byte bcdToDec(byte val)  { 

  // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers 

  return ( (val/16*10) + (val%16) ); 

} 

 

void ReadRTC(){ 

  // Reset the register pointer 

  Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS); 

  byte zero = 0x00; 

  Wire.write(zero); 

  Wire.endTransmission(); 
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  Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7); 

   

  seconds = bcdToDec(Wire.read()); 

  minutes = bcdToDec(Wire.read()); 

  hours = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); //24 hour time 

  weekDays = bcdToDec(Wire.read()); //0-6 -> sunday - Saturday 

  monthDays = bcdToDec(Wire.read()); 

  months = bcdToDec(Wire.read()); 

  years = bcdToDec(Wire.read()); 

} 

 

 

// Adjust date 

#if defined RTC_ADJUST 

void rtcAdjust(){ 

  RTC.begin(); 

   

  // Set the RTC to the date & time this sketch was compiled 

  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); 

   

  Serial.print(F("Date adjusted: ")); 

  delay(100); 

  ReadRTC(); 

  if(monthDays<10){ 

    Serial.print(F("0")); 

  } 

  Serial.print(monthDays);  

  Serial.print(F("/")); 

  if(months<10){ 

    Serial.print(F("0")); 

  } 

  Serial.print(months); 

  Serial.print(F("/")); 

  Serial.print(F("20")); 

  Serial.print(years); 

  Serial.print(F(" ")); 

  if(hours<10){ 

    Serial.print(F("0")); 

  } 

  Serial.print(hours); 

  Serial.print(F(":")); 

  if(minutes<10){ 

    Serial.print(F("0")); 

  } 

  Serial.print(minutes); 

  Serial.print(F(":")); 

  if(seconds<10){ 

    Serial.print(F("0")); 

  } 

  Serial.print(seconds); 
  Serial.print(F("\n")); 

  //} 

} 

#endif 

 

 

/************************************************************** 

 

 **********************   SD Card     ************************* 

 

 *************************************************************/ 

void sdInit() { 

  if (!SD.begin(CS_pin)) 

  { 

    Serial.println(F("Card not present or initialization failed")); 

    return; 

  } 

  Serial.println(F("Card initialization completed.")); 

} 

 

 

void saveToSd() { 

  //Save on microSD card 

  //The file will be in CSV format 

  File logFile = SD.open("ALVI1.csv" , FILE_WRITE);  //Open a file to write 

to; Only one file can be open at a time 

  if (logFile){//print to micro SD card 

    logFile.print("20"); 

    logFile.print(years); 

    logFile.print("/"); 

    logFile.print(months); 

    logFile.print("/"); 

    logFile.print(monthDays); 

    logFile.print(" "); 

    logFile.print(hours); 

    logFile.print(":"); 

    logFile.print(minutes); 

    logFile.print(":"); 

    logFile.print(seconds); 

    logFile.print(";"); 

    logFile.println(light); 

    logFile.close(); 

    delay(100); 

    Serial.println(F("Successfuly wrote data to SD card")); 

  } 

  else 

  { 

    Serial.println(F("Couldn't open log file")); 
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  } 

} 

 

 

/************************************************************** 

 

 ****************    Send data to database     **************** 

 

 *************************************************************/ 

void sendDataDb(){ 

 

  if( client.connect(server, port) ) 

  { 

    Serial.println(F("Connected to webserver")); 

     

    client.print(F("GET /update.php?")); 

     

    client.print(F("username=")); 

    client.print(username); 

    client.print(F("&")); 

    client.print(F("idAlvi=")); 

    client.print(idAlvi); 

    client.print(F("&")); 

    client.print(F("date=")); 

    client.print(F("20")); 

    client.print(years); 

    client.print(F("-")); 

    if(months<10) 

      client.print(F("0")); 

    client.print(months); 

    client.print(F("-")); 

    if(monthDays<10) 

      client.print(F("0")); 

    client.print(monthDays);  

    client.print(F("+")); 

    if(hours<10) 

      client.print(F("0")); 

    client.print(hours); 

    client.print(F(":")); 

    if(minutes<10) 

      client.print(F("0")); 

    client.print(minutes); 

    client.print(F(":")); 

    if(seconds<10) 

      client.print(F("0")); 

    client.print(seconds); 

 

    client.print(F("&")); 

    client.print(F("temp=")); 

    client.print(temperature); 
    client.print(F("&")); 

    client.print(F("hum=")); 

    client.print(humidity); 

    client.print(F("&")); 

    client.print(F("co2=")); 

    client.print(co2Value); 

    client.print(F("&")); 

    client.print(F("light=")); 

    client.print(light, 0); 

    client.print(F("&")); 

    client.print(F("noise=")); 

    client.print(noise_dBA, 1); 

    client.print(F("&")); 

    client.print(F("presence=")); 

    client.print(presence); 

 

    client.println(F(" HTTP/1.1")); 

    client.println(F("Host: fcul-alvipro.rhcloud.com")); 

    client.println(); 

 

    Serial.println(F("Successfully sent request")); 

  } 

  else 

    Serial.println(F("Could not connect to webserver")); 

 

  client.flush(); 

  client.stop(); 

 

} 

 

 

/************************************************************** 

 

 ************************   WiFi     ************************** 

 

 *************************************************************/ 

#if defined CONNECT_TYPE_WIFI 

void wifiInit() { 

 

 

  // check for the presence of the shield: 

  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) { 

    Serial.println(F("WiFi shield not present"));  

  }  

 

  // attempt to connect to Wifi network: 

  if ( status != WL_CONNECTED) {  

    Serial.print(F("Attempting to connect to WPA SSID: ")); 
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    Serial.println(ssid); 

    // Connect to WPA/WPA2 network:     

    status = WiFi.begin(ssid, pass); 

  } 

} 

#endif 

 

 

/************************************************************** 

 

 *************************   GSM     ************************** 

 

 *************************************************************/ 

#if defined CONNECT_TYPE_GSM 

void gsmInit(){ 

  Serial.println(F("Connecting GSM network...")); 

   

  if(gsmAccess.begin(PINNUMBER)!=GSM_READY) 

  { 

    Serial.println(F("GSM PIN ERROR")); 

  } 

  else{ 

    Serial.println(F("GSM PIN OK")); 

   

    delay(5000); 

   

    // attach GPRS 

    Serial.println(F("Attaching to GPRS with your APN...")); 

    if(gprsAccess.attachGPRS(GPRS_APN, GPRS_LOGIN, 

GPRS_PASSWORD)!=GPRS_READY){ 

      Serial.println(F("GSM ATTACH ERROR")); 

    } 

    else{ 

      Serial.println(F("GSM ATTACH OK")); 

    } 

  } 

} 

#endif 
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Anexo D: Código de programação do 

microcontrolador PIC 
 

/* 

Adapted from Allan Mitchell's code: 

https://alanbmitchell.wordpress.com/2011/10/09/ 

design-of-the-extended-battery-life-power-controller-for-the-arduino/ 

*/  

   

#include <12F683.h>  

// Definitely turn off the Brownout protection, as that feature  

// increases sleep mode current draw by about 60 uA.  

#fuses INTRC_IO,WDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT  

#use delay(clock=4000000)  

   

   // The 'interval' variable controls how often power is fed through to the  

   // output of the controller.  The 'interval' value times 2.304 seconds gives  

   // that duration in seconds.  

   int16 interval=391; //391*2.304s = 15min  

   

   // The 'timeout' variable is a backstop in case the Arduino does not signal  

   // back that it is finished using power. 'timeout' times 0.01 seconds is the  

   // max time that power will be fed through to the output of the controller.  

   int16 timeout=18000; // 18 000*10ms = 180 000 ms = 3 min  

   

   int16 ct=0;    // tracks the number Watchdog timeouts since last power-on.  

   int16 i;       // used to implement the power-down timeout.  

   

   

// Pin Assignments:  

// A0:  The Power-Down input to this controller.  The Arduino or circuit being  

//      fed power must raise this pin High when it has completed its tasks.  

//      This power controller will then cut off power to the output terminals.  

// A2:  This pin is wired to the Gate on the MOSFET that connects/disconnects  

//      the boost converter from the power source and the Arduino (output) from  

//      the boost converter.  The gate is raised high to turn on the MOSFET and  

//      connect the boost converter and the Arduino.  

// All other IO pins are unused.  

   

void systemOnOff(){  

   

    output_high(PIN_A2); //turn on boost converter and Arduino  

   

    // Wait for Arduino to boot up before checking for power down signal.  

    delay_ms(140);  

   

    // wait for a power-down signal but timeout after a certain amount of time.  

    for (i=0; i<timeout; i++) {  

        if (input(PIN_A0)) break; // if the power-down signal is present, all 

done  

        delay_ms(10);             // delay 10 ms  

        restart_wdt();            // clear the watchdog timer.  

    }  

    output_low(PIN_A2); //turn off boost converter and Arduino  

}  

   

main(){  

   

   //start out with the boost converter and Arduino turned off for a short 

while  

   output_low(PIN_A2);  

   

   // make all other pins outputs and drive low to eliminate any possible  

   // switching currents that may increase power consumption.  

   output_low(PIN_A1);  

   output_low(PIN_A3);  

   output_low(PIN_A4);  

   output_low(PIN_A5);  

   

   // Set Watchdog prescaler. WDT_2304MS gives about a 2.3 second  

   // watchdog period but this can vary substantially with  

   // voltage, temperature, and the particular microcontroller chip.  

   setup_wdt(WDT_2304MS);  

     

   delay_ms(1000);  

   systemOnOff();  

   

   while (TRUE) {  

      ct++;  

      if (ct >= interval) { // enough Watchdog intervals have passed to power 

the output.  

   

         ct = 0;   // reset counter that tracks Watchdog intervals  

         systemOnOff();  

      }  

      sleep();           // sleep until next Watchdog timeout  

      delay_cycles(1);   // helps reliability of sleep?  

   }  

}  
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Anexo E: Páginas e ficheiros que constituem o website 
 

Anexo E.1: index.php 
 

<?php  

session_start();  

?>  

   

<!DOCTYPE html>  

<html>  

    <head>  

        <title>Home - Alvi Pro</title>  

        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">  

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/app.css" 

media="screen">  

    </head>  

   

    <body>  

        <?php include('navigation.php'); ?>  

        <div style="margin-left:15px; width:1485px">  

            <h2>ALVI Pro</h2>  

            <p>  

                O ALVI Pro é um sistema remoto de monitorização e avaliação de 

qualidade do ambiente interior (IEQ) em edifícios.  

                Consiste num sistema físico, que efetua as medições dos 

parâmetros da IEQ e as envia para uma base de dados, e neste  

                website, que apresenta os valores medidos e a avaliação dos 

parâmetros.  

            </p>  

            <p>  

                O ALVI Pro foi desenvolvido no âmbito de um projeto da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.  

            </p>  

            <br>  

            <h3>Qualidade do ambiente interior (IEQ) e a sua importância</h3>  

            <p>  

                A IEQ traduz-se no conforto e bem-estar dos ocupantes, 

afetando a sua saúde, concentração e produtividade.  

                Os critérios de conforto interior e os respetivos parâmetros, 

medidos pelo ALVI Pro, são:  

                <ul>  

                    <li>Conforto térmico – Temperatura e humidade 

relativa</li>  

                    <li>Qualidade do ar interior – Concentração de 

CO<sub>2</sub></li>  

                    <li>Conforto visual – Iluminância</li>  

                    <li>Conforto acústico – Nível de pressão sonora</li>  

                </ul>  

            </p>  

            <br>  

            <h3>Características do ALVI Pro</h3>  

            <p>  

                <ul>  

                    <li>Low-cost;</li>  

                    <li>Baseado em hardware open-source;</li>  

                    <li>Comunica via WiFi ou GSM/GPRS para armazenar os 

valores medidos na cloud;</li>  

                    <li>A medições podem ser visualizadas neste website 

(gráficos, tabelas, avaliação global da IEQ).</li>  

                </ul>  

            </p>  

        </div>  

    </body>  

</html>  

 

Anexo E.2: welcome-user.php 
 

<?php  

session_start();  

require('user-access.php');  

require('id-alvi.php');  

   

//add a new ALVI  

if(isset($_POST['add_alvi'])){  

    $add_alvi = $_POST['add_alvi'];  

    //check if field is empty or not a number  

    if(empty($add_alvi))  

        $error = "Campo vazio, insira um número.";  

    elseif(!is_numeric($add_alvi))  

        $error = "Campo inválido, insira um número.";  

   

    //if there are no errors, proceed  

    else{  

        //check if selected number already exists  

        $existsAlvi = false;  

        $result = mysqli_query($conn, "SELECT alvi FROM options2 WHERE 

username='$username_base'");  

        foreach ($result as $row){  

            if($add_alvi == $row['alvi'])  

                $existsAlvi = true;  

        }  
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        mysqli_free_result($result);  

         

        if($existsAlvi)  

            $error = "Este ALVI já existe.";  

        else{  

            //create options2 entry  

            mysqli_query($conn, "INSERT INTO options2 (username, alvi)  

                VALUES ('$username_base', '" . 

mysqli_real_escape_string($conn, $add_alvi) . "')");  

            //create measurements table  

            $username_alvi_add = $username_base . '_' . $add_alvi;  

            mysqli_query($conn, "CREATE TABLE IF NOT EXISTS $username_alvi_add 

LIKE alvipro_ex_1");  

            $success = "ALVI #$add_alvi adicionado com sucesso.";  

            }  

     

    }  

}  

?>  

   

<!DOCTYPE html>  

<html>  

    <head>  

        <title>Bem-vindo(a)</title>  

        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">  

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/app.css" 

media="screen">  

    </head>  

   

    <body>  

   

        <?php include('navigation.php'); ?>  

   

        <div style="margin-left:15px; width:1485px">  

            <h2>Bem-vindo(a) <?php echo $_SESSION['username']; ?></h2>  

            <br>  

            <p>  

                Na página <a href="/charts.php">Gráficos</a>, são apresentados 

gráficos da evolução  

                temporal dos parâmetros monitorizados pelo ALVI Pro.  

            </p>  

            <p>  

                Na página <a href="/tables.php">Registos</a>, é apresentada 

uma tabela com os valores medidos.  

            </p>  

            <p>  

                Na página <a href="/ieq.php">Indicadores de IEQ</a>, são 

apresentados gráficos que indicam a  

                avaliação de cada parâmetro, segundo as categorias de conforto 

definidas na norma EN 15251.  

            </p>  

            <p>  

                Na página <a href="/ieq-percent.php">Avaliação global da 

IEQ</a>, é apresentada a percentagem  

                de tempo que cada parâmetro se encontra nas diferentes 

categorias de conforto, definidas na  

                norma EN 15251.  

            </p>  

   

            <?php if($isUserLoggedIn == true){ ?>  

   

                <br><br>  

                <h3>Gestão de ALVIs</h3>  

                <p>  

                    Nesta página pode adicionar ALVIs, caso pretenda utilizar 

mais que um. Escolha um número  

                    de identificação para o seu novo ALVI e clique no botão 

'Adicionar'.  

                </p>  

                <div style="height:50px;">  

                    <form action="<?php echo 

htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post">     

                        <table style="width:300px; border:0">  

                            <tr>  

                                <td>  

                                    <p>ALVI # </p>  

                                </td>  

                                <td style="width:100px">  

                                     <input type="text" name="add_alvi"/>  

                                </td>  

                                <td>  

                                    <input type="submit" name="delete" 

value="Adicionar"/>  

                                </td>  

                            </tr>  

                        </table>  

                    </form>  

                    <?php  

                        if($error) echo '<font size="2" color="red">' . $error 

. '</font>';  

                        elseif($success) echo '<font size="2">' . $success;  

                    ?>  

                </div>  

            <?php }    ?>  

        </div>  

    </body>  

</html>  
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Anexo E.3: charts.php 
 

<?php 

session_start();  

require('user-access.php');  

require('refval-ieq.php');  

require('id-alvi.php');  

   

   

$table = array();  

   

$table['cols'] = array(  

     

    /* define your DataTable columns here  

    * each column gets its own array  

    * syntax of the arrays is:  

    * label => column label  

    * type => data type of column (string, number, date, datetime, boolean)  

    */  

    array('label' => 'Date', 'type' => 'datetime'),  

    array('label' => 'Temperatura', 'type' => 'number'),  

    array('label' => 'Humididade relativa', 'type' => 'number'),  

    array('label' => 'CO2', 'type' => 'number'),  

    array('label' => 'Luminosidade', 'type' => 'number'),  

    array('label' => 'Ruido', 'type' => 'number'),  

    array('label' => 'Ocupacao/Movimento', 'type' => 'number'),  

);  

   

   

$rows = array();  

   

//Get the data from the database  

$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM $username ORDER BY date ASC");  

   

while($r = mysqli_fetch_assoc($result)) {  

    $temp = array();  

     

    // each column needs to have data inserted via the $temp array  

     

    // break apart the date and time data so we can import it in the proper 

format  

    $dateTimeArr = explode(' ', $r['date']); // split into date and time 

segments  

    $dateArr = explode('-', $dateTimeArr[0]); // split date into year, month, 

day  

    $timeArr = explode(':', $dateTimeArr[1]); // split time into hour, minute, 

second  

    $year = (int) $dateArr[0];  

    $month = ((int) $dateArr[1]) - 1; // javascript uses a 0-based index for 

months, so we have to subtract 1  

    $day = (int) $dateArr[2];  

    $hour = (int) $timeArr[0];  

    $minute = (int) $timeArr[1];  

    $second = (int) $timeArr[2];  

    $dateTimeConv = "Date($year, $month, $day, $hour, $minute, $second)";  

     

    $temp[] = array('v' => $dateTimeConv);  

    $temp[] = array('v' => (float) $r['temp']);  

    $temp[] = array('v' => (float) $r['hum']/100);  

    $temp[] = array('v' => (float) $r['co2']);  

    $temp[] = array('v' => (float) $r['light']);  

    $temp[] = array('v' => (float) $r['noise']);  

    $temp[] = array('v' => (int) $r['presence']);  

     

    // insert the temp array into $rows  

    $rows[] = array('c' => $temp);  

     

}  

   

mysqli_free_result($result);  

   

// populate the table with rows of data  

$table['rows'] = $rows;  

   

// encode the table as JSON  

$jsonTable = json_encode($table);  

$jsonTable2 = json_encode($table);  

   

?>  

   

   

<!DOCTYPE html>  

<html>  

    <head>  

        <title>Gráficos - ALVI Pro</title>  

   

        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">  

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/app.css" 

media="screen">  

        <script type="text/javascript" 

src="https://www.google.com/jsapi"></script>  

        <script type="text/javascript" 

src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>  

   

        <script type="text/javascript">  
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            // Load the Visualization API and the controls package.  

            google.load('visualization', '1', {'packages':['controls']});  

   

            // Set a callback to run when the Google Visualization API is 

loaded.  

            google.setOnLoadCallback(drawDashboard);  

   

            function drawDashboard() {  

                 

                var dashboard = new 

google.visualization.Dashboard(document.getElementById('dashboard_div'));  

                     

                // Create our data table out of JSON data loaded from server.  

                var data = new 

google.visualization.DataTable(<?=$jsonTable?>);  

   

                 

                //Temp + Hum  

                 

                var chart1 = new google.visualization.ChartWrapper({  

                        chartType: 'LineChart',  

                        containerId: 'chart_div1',  

                        options: {  

                            title: 'Temperatura e Humidade',  

                            chartArea: {  

                                width: '70%', // must be the same in both the 

chart and the control  

                                height: '50%'  

                            },  

                            width: 1500, // must be the same in both the chart 

and the control  

                            height: 700,  

                            vAxes: {0: {title: "Temperatura (ºC)",  

                                },  

                                1: {title: "Humidade relativa (%)",  

                                    gridlines: {color: 'transparent'},  

                                    format:"#.#%"  

                                },  

                            },  

                            series: {0: {targetAxisIndex:0, color: 'red'},  

                                1: {targetAxisIndex:1, color: 'blue'},  

                            },  

                            hAxis: {title: "Data",  

                                gridline: {color: '#333', count: '-1'},  

                                format: "HH:mm, dd/MM/yyyy"  

                            }     

                        }     

                });  

                 

                var control1 = new google.visualization.ControlWrapper({  

                        controlType: 'ChartRangeFilter',  

                        containerId: 'control_div1',  

                        options: {  

                            // Filter by the date axis.  

                            filterColumnIndex: 0,  

                            ui: {  

                                chartOptions: {  

                                    height: 50,  

                                    width: 1500, // must be the same in both 

the chart and the control  

                                    chartArea: {  

                                        width: '70%' // must be the same in 

both the chart and the control  

                                    },  

                                    hAxis: {baselineColor: 'none',  

                                    format: "HH:mm, dd/MM/yyyy"},  

                                    series: {0: {color: 'red'},  

                                        1: {color: 'blue'},  

                                    },  

                                },  

                                // Choose which series to show on timeline 

selecter.  

                                chartView: {  

                                    columns: [0, 1]  

                                },  

                                minRangeSize: 3600  

                            }  

                        },  

                        // Choose which series to show on graph.  

                        view: {columns: [0, 1, 2]},  

                        state: {range: {start: new Date(2014, 5, 18), end: new 

Date(2015, 5, 18)}}  

                });  

                 

                 

                //CO2  

                 

                var chart2 = new google.visualization.ChartWrapper({  

                        chartType: 'LineChart',  

                        containerId: 'chart_div2',  

                        options: {  

                            title: 'Concentração de CO2',  

                            chartArea: {  

                                width: '70%', // must be the same in both the 

chart and the control  

                                height: '50%'  

                            },  

                            width: 1500, // must be the same in both the chart 
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and the control  

                            height: 700,  

                            vAxis: {title: "Concentração de CO2 (ppm)",  

                                format:"#"  

                            },  

                            hAxis: {title: "Data",  

                                gridline: {color: '#333', count: '-1'},  

                                format: "HH:mm, dd/MM/yyyy"  

                            },  

                            colors: ['black', '#8BBA00', '#F6BD0F', 

'#FF654F'],  

                            legend: {position: 'none'}  

                        }     

                });  

                 

                var control2 = new google.visualization.ControlWrapper({  

                        controlType: 'ChartRangeFilter',  

                        containerId: 'control_div2',  

                        options: {  

                            // Filter by the date axis.  

                            filterColumnIndex: 0,  

                            ui: {  

                                chartOptions: {  

                                    height: 50,  

                                    width: 1500, // must be the same in both 

the chart and the control  

                                    chartArea: {  

                                        width: '70%' // must be the same in 

both the chart and the control  

                                    },  

                                    hAxis: {baselineColor: 'none',  

                                    format: "HH:mm, dd/MM/yyyy"},  

                                    colors: ['black']  

                                },  

                                chartView: {  

                                    columns: [0, 1]  

                                },  

                                minRangeSize: 3600  

                            },  

                        },  

                        view: {columns: [0, 3]},  

                        state: {range: {start: new Date(2014, 5, 18), end: new 

Date(2015, 5, 18)}}  

                });  

   

   

                //Light  

                 

                var chart3 = new google.visualization.ChartWrapper({  

                        chartType: 'LineChart',  

                        containerId: 'chart_div3',  

                        options: {  

                            title: 'Luminosidade',  

                            chartArea: {  

                                width: '70%', // must be the same in both the 

chart and the control  

                                height: '50%'  

                            },  

                            width: 1500, // must be the same in both the chart 

and the control  

                            height: 700,  

                            vAxis: {title: "Iluminãncia (lux)",  

                                format:"#"  

                            },  

                            hAxis: {title: "Data",  

                                gridline: {color: '#333', count: '-1'},  

                                format: "HH:mm, dd/MM/yyyy"  

                            },  

                            colors: ['orange'],  

                            legend: {position: 'none'}  

                        }     

                });  

     

                var control3 = new google.visualization.ControlWrapper({  

                        controlType: 'ChartRangeFilter',  

                        containerId: 'control_div3',  

                        options: {  

                            // Filter by the date axis.  

                            filterColumnIndex: 0,  

                            ui: {  

                                chartOptions: {  

                                    height: 50,  

                                    width: 1500, // must be the same in both 

the chart and the control  

                                    chartArea: {  

                                        width: '70%' // must be the same in 

both the chart and the control  

                                    },  

                                    hAxis: {baselineColor: 'none',  

                                    format: "HH:mm, dd/MM/yyyy"},  

                                    colors: ['orange']  

                                },  

                                minRangeSize: 3600  

                            },  

                        },  

                        view: {columns: [0, 4]},  

                        state: {range: {start: new Date(2014, 5, 18), end: new 

Date(2015, 5, 18)}}  
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                });  

                 

                 

                //Noise  

                 

                var chart4 = new google.visualization.ChartWrapper({  

                        chartType: 'LineChart',  

                        containerId: 'chart_div4',  

                        options: {  

                            title: 'Ruído',  

                            chartArea: {  

                                width: '70%', // must be the same in both the 

chart and the control  

                                height: '50%'  

                            },  

                            width: 1500, // must be the same in both the chart 

and the control  

                            height: 700,  

                            vAxis: {title: "Nível de pressão sonora [dB(A)]",  

                                format:"#.#"  

                            },  

                            hAxis: {title: "Data",  

                                gridline: {color: '#333', count: '-1'},  

                                format: "HH:mm, dd/MM/yyyy"  

                            },  

                            colors: ['purple'],  

                            legend: {position: 'none'}  

                        }     

                });  

                 

                var control4 = new google.visualization.ControlWrapper({  

                        controlType: 'ChartRangeFilter',  

                        containerId: 'control_div4',  

                        options: {  

                            // Filter by the date axis.  

                            filterColumnIndex: 0,  

                            ui: {  

                                chartOptions: {  

                                    height: 50,  

                                    width: 1500, // must be the same in both 

the chart and the control  

                                    chartArea: {  

                                        width: '70%' // must be the same in 

both the chart and the control  

                                    },  

                                    hAxis: {baselineColor: 'none',  

                                    format: "HH:mm, dd/MM/yyyy"},  

                                    colors: ['purple']  

                                },  

                                minRangeSize: 3600  

                            },  

                        },  

                        view: {columns: [0, 5]},  

                        state: {range: {start: new Date(2014, 5, 18), end: new 

Date(2015, 5, 18)}}  

                });  

                 

                 

                //Presence  

                 

                var chart5 = new google.visualization.ChartWrapper({  

                        chartType: 'LineChart',  

                        containerId: 'chart_div5',  

                        options: {  

                            title: 'Ocupação/Movimento',  

                            chartArea: {  

                                width: '70%', // must be the same in both the 

chart and the control  

                                height: '50%'  

                            },  

                            width: 1500, // must be the same in both the chart 

and the control  

                            height: 700,  

                            vAxis: {title: "Ocupação/Movimento (0-não, 1-

sim)",  

                                format:"#",  

                                viewWindow:{max:1, min:0},  

                                gridlines:{count: 2}  

                            },  

                            hAxis: {title: "Data",  

                                gridline: {color: '#333', count: '-1'},  

                                format: "HH:mm, dd/MM/yyyy"  

                            },  

                            colors: ['green'],  

                            legend: {position: 'none'}  

                        }  

                });  

                 

                var control5 = new google.visualization.ControlWrapper({  

                        controlType: 'ChartRangeFilter',  

                        containerId: 'control_div5',  

                        options: {  

                            // Filter by the date axis.  

                            filterColumnIndex: 0,  

                            ui: {  

                                chartOptions: {  

                                    height: 50,  

                                    width: 1500, // must be the same in both 
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the chart and the control  

                                    chartArea: {  

                                        width: '70%' // must be the same in 

both the chart and the control  

                                    },  

                                    hAxis: {baselineColor: 'none',  

                                    format: "HH:mm, dd/MM/yyyy"},  

                                    colors: ['green']  

                                },  

                                minRangeSize: 3600  

                            },  

                        },  

                        view: {columns: [0, 6]},  

                        state: {range: {start: new Date(2014, 5, 18), end: new 

Date(2015, 5, 18)}}  

                });  

                 

                 

                dashboard.bind(control1, chart1);  

                dashboard.draw(data);  

                 

                dashboard.bind(control2, chart2);  

                dashboard.draw(data);  

                 

                dashboard.bind(control3, chart3);  

                dashboard.draw(data);  

                 

                dashboard.bind(control4, chart4);  

                dashboard.draw(data);  

                 

                dashboard.bind(control5, chart5);  

                dashboard.draw(data);  

            }  

        </script>  

    </head>  

   

    <body style="overflow:visible; position:absolute">  

        <?php include('navigation.php'); ?>  

   

        <div id="title" style="margin-left:15px">  

            <h2>Gráficos</h2>  

            <br><br>  

        </div>  

   

        <div id="wrapper-top" style="margin-left:15px">  

            <div style="width:500px; height:150px">  

                <div style="height:20px">  

                    <font size="4">Selecione o ALVI para visualizar:</font>  

                </div>  

                <br>  

                <div style="height:50px">  

                    <form action="<?php echo 

htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post">         

                        <table style="width:200; border:0">  

                            <tr style="vertical-align:0px">  

                                <td style="width:100px">  

                                     <select 

name="ALVI">                               

                                        <?php  

                                        $result = mysqli_query($conn, "SELECT 

alvi FROM options2  

                                            WHERE username='$username_base' 

ORDER BY alvi ASC");  

                                        foreach ($result as $row){  

                                            echo '<option value="' . 

$row['alvi'] . '"';  

                                            if($idAlvi==$row['alvi']){  

                                                echo ' selected';  

                                            }  

                                            echo '>ALVI ' . $row['alvi'] . 

'</option>';  

                                        }  

                                        mysqli_free_result($result);  

                                        ?>  

                                    </select>  

                                </td>  

                                <td><input type="submit" name="submit" 

value="Go" /></td>  

                            </tr>  

                        </table>  

                    </form>  

                </div>  

            </div>  

        </div>  

   

        <div id="wrapper-bottom">  

            <div style="margin-left:225px">  

                <font size="6">ALVI <?php echo $idAlvi;?></font>  

            </div>  

            <div id="dashboard_div">  

                <div id="chart_div1" style="height:300"></div>  

                <div id="control_div1"></div>  

   

                <div id="chart_div2"></div>  

                <div id="control_div2"></div>  

   

                <div id="chart_div3"></div>  

                <div id="control_div3"></div>  
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                <div id="chart_div4"></div>  

                <div id="control_div4"></div>  

   

                <div id="chart_div5"></div>  

                <div id="control_div5"></div>  

            </div>  

        </div>  

    </body>  

</html>  

 

Anexo E.4: tables.php 
 

<?php  

session_start();  

require_once('user-access.php');  

require('id-alvi.php');  

   

//If user selects an ALVI, register its number and update options table  

if(isset($_POST['table_sort'])){  

    $sortNum = $_POST['table_sort'];  // Storing Selected Value In Variable  

     

    $result = mysqli_query($conn, "UPDATE options SET table_sort='$sortNum' 

WHERE username='$username_base'");  

    mysqli_free_result($result);  

}  

     

//Read current ALVI number     

$result = mysqli_query($conn, "SELECT table_sort FROM options WHERE 

username='$username_base'");  

while($r = mysqli_fetch_assoc($result)) {  

    $sortNum = $r['table_sort'];  

}  

mysqli_free_result($result);  

   

if($sortNum==0){  

    $sort = 'ASC';  

}  

else if($sortNum==1){  

    $sort = 'DESC';  

}  

   

$getData = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM $username ORDER BY date 

$sort");   

   

?>  

   

   

<!DOCTYPE html>  

<html>  

   

    <head>  

        <title>Tabelas - ALVI Pro</title>  

        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">  

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/app.css" 

media="screen">  

    </head>  

   

    <body style="overflow:visible; position:absolute">  

        <?php include('navigation.php'); ?>  

   

        <div id="title" style="margin-left:15px">  

            <h2>Tabelas</h2>  

            <br><br>  

        </div>  

   

        <div id="wrapper-top">  

            <div style="width:500px; height:150px; margin-left:15px">  

                <div style="height:20px">  

                    <font size="4">Selecione o ALVI para visualizar:</font>  

                </div>  

                <br>  

                <div style="height:50px;">  

                    <form action="<?php echo 

htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post">     

                        <table style="width:200px; border:0">  

                            <tr style="vertical-align:0px">  

                                <td style="width:100px">  

                                     <select 

name="ALVI">                               

                                        <?php  

                                        $result = mysqli_query($conn, "SELECT 

alvi FROM options2  

                                            WHERE username='$username_base' 

ORDER BY alvi ASC");  

                                        foreach ($result as $row){  

                                            echo '<option value="' . 

$row['alvi'] . '"';  

                                            if($idAlvi==$row['alvi']){  

                                                echo ' selected';  

                                            }  

                                            echo '>ALVI ' . $row['alvi'] . 

'</option>';  

                                        }  

                                        mysqli_free_result($result);  
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                                        ?>  

                                    </select>  

                                </td>  

                                <td><input type="submit" name="submit" 

value="Go" /></td>  

                            </tr>  

                        </table>  

                    </form>  

                </div>  

            </div>  

        </div>  

   

        <div id="wrapper-bottom" style="margin-left:15px">  

            <table style="border:0; cellpadding:0;">  

                <tr>  

                    <td style="width:1090px; height:100px">  

                        <font size="6">ALVI <?php echo $idAlvi;?> </font>  

                    </td>  

                    <td>  

                        <form action="<?php echo 

htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post">  

                            <select name="table_sort" 

onChange="this.form.submit()">  

                                <option value="">Ordenar por ordem:</option>  

                                <option value="0">Crescente</option>  

                                <option value="1">Decrescente</option>  

                            </select>  

                        </form>  

                    </td>  

                </tr>  

            </table>  

            <table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">  

            <tr>  

            <td>Data</td>  

            <td>Temperatura (ºC)</td>  

            <td>Humididade relativa (%)</td>  

            <td>Concentração de CO<sub>2</sub> (ppm)</td>  

            <td>Iluminância (lux)</td>  

            <td>Nível de pressão sonora [dB(A)]</td>  

            <td>Presença/Movimento</td>  

            </tr>  

            <?php    

            while($r = mysqli_fetch_array($getData)) {  

                //use 0->false and 1->true, for presence variable  

                if($r['presence'] == 0)  

                    $presence = "não";  

                elseif($r['presence'] == 1)  

                    $presence = "sim";  

                printf("<tr> <td> %s </td> <td> %s </td> <td> %s </td> <td> %s 

</td> <td> %s </td> <td> %s </td> <td> %s </td> </tr>",  

                    $r['date'], $r['temp'], $r['hum'], $r['co2'], $r['light'], 

$r['noise'], $presence);  

            }  

            mysqli_free_result($getData);  

            ?>  

            </table>  

        </div>  

    </body>  

</html>  

 

Anexo E.5: ieq.php 
 

<?php  

session_start();  

require('user-access.php');  

require('refval-ieq.php');  

require('id-alvi.php');  

   

   

$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM $username WHERE date = (SELECT 

MAX(date) FROM $username) LIMIT 1");  

   

while($r = mysqli_fetch_assoc($result)) {  

    $date = $r['date'];  

    $temp = $r['temp'];  

    $hum = $r['hum'];  

    $co2 = $r['co2'];  

    $light = $r['light'];  

    $noise = $r['noise'];  

}  

   

mysqli_free_result($result);  

mysqli_close($conn);  

   

$dateTimeArr = explode(' ', $date); // split into date and time segments  

$dateArr = explode('-', $dateTimeArr[0]); // split date into year, month, day  

$time = $dateTimeArr[1];  

$year = $dateArr[0];  

$month = $dateArr[1];  

$day = $dateArr[2];  

   

?>  

   

   

<!DOCTYPE html>  
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<html>  

    <head>  

        <title>Indicador IEQ (exemplo) - ALVI Pro</title>  

   

        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">  

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/app.css" 

media="screen">  

        <script type="text/javascript" 

src="/fusioncharts/fusioncharts.js"></script>  

        <script type="text/javascript" 

src="/fusioncharts/themes/fusioncharts.theme.fint.js"></script>  

   

        <script type="text/javascript">  

   

            FusionCharts.ready(function(){  

   

                var chart1 = new FusionCharts({  

                   "type": "hlineargauge",  

                   "renderAt": "chart_div1",  

                   "id": "temp-linear-gauge",  

                   "width": "600",  

                   "height": "190",  

                   "dataFormat": "json",  

                   "dataSource": {  

                      "chart": {  

                         "theme": "fint",  

                         "caption": "Temperatura (ºC)",  

                         "lowerLimit": "15",  

                         "upperLimit": "30",  

                         "majorTMNumber": "4",  

                         "minorTMNumber": "4",  

                         "chartBottomMargin": "40",  

                         "valueFontSize": "14",  

                         "valueFontBold": "1",  

                         "valueAbovePointer": "0"  

                      },  

                      "colorRange": {  

                         "color": [  

                             {  

                               "minValue": "0",  

                               "maxValue": "<?php echo $temp_winter_min_III; 

?>",     

                               //"label": "Cat. IV",                

                               "code": "#FF654F"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $temp_winter_min_III; 

?>",  

                               "maxValue": "<?php echo $temp_winter_min_II; 

?>",  

                               //"label": "Cat. III",  

                               "code": "#F6BD0F"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $temp_winter_min_II; 

?>",  

                               "maxValue": "<?php echo $temp_winter_min_I; 

?>",  

                               //"label": "Cat. II",  

                               "code": "#8BBA00"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $temp_winter_min_I; 

?>",  

                               "maxValue": "<?php echo $temp_summer_max_I; 

?>",  

                               //"label": "Cat. I",  

                               "code": "#C2D291"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $temp_summer_max_I; 

?>",  

                               "maxValue": "<?php echo $temp_summer_max_II; 

?>",  

                               //"label": "Cat. II",  

                               "code": "#8BBA00"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $temp_summer_max_II; 

?>",  

                               "maxValue": "<?php echo $temp_summer_max_III; 

?>",  

                               //"label": "Cat. III",  

                               "code": "#F6BD0F"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $temp_summer_max_III; 

?>",  

                               "maxValue": "40",  

                               //"label": "Cat. IV",  

                               "code": "#FF654F"  

                            }  

                         ]  

                      },  

                      "pointers": {  

                         "pointer": [  

                            {  

                               "value": "<?php echo $temp; ?>"  
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                            }  

                         ]  

                      },  

                      "trendPoints": {  

                         "point": [  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $temp_winter_min_III; 

?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $temp_winter_min_II; 

?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $temp_winter_min_I; 

?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $temp_summer_max_I; 

?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $temp_summer_max_II; 

?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $temp_summer_max_III; 

?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                         ]  

                      },  

                   }  

                });  

   

                var chart2 = new FusionCharts({  

                   "type": "hlineargauge",  

                   "renderAt": "chart_div2",  

                   "id": "temp-linear-gauge",  

                   "width": "600",  

                   "height": "190",  

                   "dataFormat": "json",  

                   "dataSource": {  

                      "chart": {  

                         "theme": "fint",  

                         "caption": "Humidade relativa (%)",  

                         "lowerLimit": "0",  

                         "upperLimit": "100",  

                         "numberSuffix": "%",  

                         "chartBottomMargin": "40",  

                         "valueFontSize": "14",  

                         "valueFontBold": "1",  

                         "valueAbovePointer": "0"  

                      },  

                      "colorRange": {  

                         "color": [  

                             {  

                               "minValue": "0",  

                               "maxValue": "<?php echo $rh_hum_min_III; ?>",  

                               //"label": "Cat. IV",  

                               "code": "#FF654F"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $rh_hum_min_III; ?>",  

                               "maxValue": "<?php echo $rh_hum_min_II; ?>",  

                               //"label": "Cat. III",  

                               "code": "F6BD0F"  

                            },                 

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $rh_hum_min_II; ?>",  

                               "maxValue": "<?php echo $rh_hum_min_I; ?>",  

                               //"label": "Cat. II",  

                               "code": "#8BBA00"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $rh_hum_min_I; ?>",  

                               "maxValue": "<?php echo $rh_dehum_max_I; ?>",  

                               //"label": "Cat. I",  

                               "code": "#C2D291"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $rh_dehum_max_I; ?>",  

                               "maxValue": "<?php echo $rh_dehum_max_II; ?>",  

                               //"label": "Cat. II",  

                               "code": "#8BBA00"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $rh_dehum_max_II; ?>",  

                               "maxValue": "<?php echo $rh_dehum_max_III; ?>",  

                               //"label": "Cat. III",  

                               "code": "#F6BD0F"  

                            },  

                            {  
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                               "minValue": "<?php echo $rh_dehum_max_III; ?>",  

                               "maxValue": "100",  

                               //"label": "Cat. IV",  

                               "code": "#FF654F"  

                            }  

                         ]  

                      },  

                      "pointers": {  

                         "pointer": [  

                            {  

                               "value": "<?php echo $hum; ?>"  

                            }  

                         ]  

                      },  

                      "trendPoints": {  

                         "point": [  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $rh_hum_min_III; ?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $rh_hum_min_II; ?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $rh_hum_min_I; ?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $rh_dehum_max_I; ?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $rh_dehum_max_II; 

?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $rh_dehum_max_III; 

?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                         ]  

                      },  

                   }  

                });  

   

            var chart3 = new FusionCharts({  

                   "type": "hlineargauge",  

                   "renderAt": "chart_div3",  

                   "id": "temp-linear-gauge",  

                   "width": "400",  

                   "height": "190",  

                   "dataFormat": "json",  

                   "dataSource": {  

                      "chart": {  

                         "theme": "fint",  

                         "caption": "CO2 (ppm)",  

                         "lowerLimit": "0",  

                         "upperLimit": "2500",  

                         "majorTMNumber": "6",  

                         "chartBottomMargin": "40",  

                         "valueFontSize": "14",  

                         "valueFontBold": "1",  

                         "valueAbovePointer": "0"  

                      },  

                      "colorRange": {  

                         "color": [  

                             {  

                               "minValue": "0",  

                               "maxValue": "<?php echo $co2_max_I; ?>",  

                               //"label": "Cat. I",  

                               "code": "#C2D291"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $co2_max_I; ?>",  

                               "maxValue": "<?php echo $co2_max_II; ?>",  

                               //"label": "Cat. II",  

                               "code": "#8BBA00"  

                            },                 

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $co2_max_II; ?>",  

                               "maxValue": "<?php echo $co2_max_III; ?>",  

                               //"label": "Cat. III",  

                               "code": "#F6BD0F"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $co2_max_III; ?>",  

                               "maxValue": "2500",  

                               //"label": "Cat. IV",  

                               "code": "#FF654F"  

                            }  

                         ]  

                      },  

                      "pointers": {  

                         "pointer": [  

                            {  

                               "value": "<?php echo $co2; ?>"  
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                            }  

                         ]  

                      },  

                      "trendPoints": {  

                         "point": [  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $co2_max_I; ?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $co2_max_II; ?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $co2_max_III; ?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                         ]  

                      },  

                   }  

                });  

   

            var chart4 = new FusionCharts({  

                   "type": "hlineargauge",  

                   "renderAt": "chart_div4",  

                   "id": "temp-linear-gauge",  

                   "width": "400",  

                   "height": "190",  

                   "dataFormat": "json",  

                   "dataSource": {  

                      "chart": {  

                         "theme": "fint",  

                         "caption": "Iluminância (lux)",  

                         "lowerLimit": "0",  

                         "upperLimit": "1500",  

                         "majorTMNumber": "7",  

                         "chartBottomMargin": "40",  

                         "valueFontSize": "14",  

                         "valueFontBold": "1",  

                         "valueAbovePointer": "0",  

                         "showGaugeLabels": "1",  

                      },  

                      "colorRange": {  

                         "color": [  

                            {  

                               "minValue": "0",  

                               "maxValue": "<?php echo $light_min; ?>",  

                               "label": "Desconforto",  

                               "code": "#FF654F"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $light_min; ?>",  

                               "maxValue": "1500",  

                               "label": "Conforto",  

                               "code": "#8BBA00"  

                            }  

                         ]  

                      },  

                      "pointers": {  

                         "pointer": [  

                            {  

                               "value": "<?php echo $light; ?>"  

                            }  

                         ]  

                      },  

                      "trendPoints": {  

                         "point": [  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $light_min; ?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                         ]  

                      },  

                   }   

                });  

   

            var chart5 = new FusionCharts({  

                   "type": "hlineargauge",  

                   "renderAt": "chart_div5",  

                   "id": "temp-linear-gauge",  

                   "width": "400",  

                   "height": "190",  

                   "dataFormat": "json",  

                   "dataSource": {  

                      "chart": {  

                         "theme": "fint",  

                         "caption": "Nível de pressão sonora [dB(A)]",  

                         "lowerLimit": "0",  

                         "upperLimit": "100",  

                         "chartBottomMargin": "40",  

                         "valueFontSize": "14",  

                         "valueFontBold": "1",  

                         "valueAbovePointer": "0",  

                         "showGaugeLabels": "1",  

                      },  

                      "colorRange": {  

                         "color": [  

                            {  
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                               "minValue": "0",  

                               "maxValue": "<?php echo $noise_max; ?>",  

                               "label": "Conforto",  

                               "code": "#8BBA00"  

                            },  

                            {  

                               "minValue": "<?php echo $noise_max; ?>",  

                               "maxValue": "100",  

                               "label": "Desconforto",  

                               "code": "#FF654F"  

                            }  

                         ]  

                      },  

                      "pointers": {  

                         "pointer": [  

                            {  

                               "value": "<?php echo $noise; ?>"  

                            }  

                         ]  

                      },  

                      "trendPoints": {  

                         "point": [  

                            {  

                               "startValue": "<?php echo $noise_max; ?>",  

                               "thickness": "0"  

                            },  

                         ]  

                      },  

                   }    

                });  

   

            chart1.render(); //temp  

            chart2.render(); //hum  

            chart3.render(); //co2  

            chart4.render(); //light  

            chart5.render(); //noise  

   

            });  

        </script>  

    </head>  

   

    <body style="overflow:visible; position:absolute">  

        <?php include('navigation.php'); ?>  

   

        <div id="title" style="margin-left:15px">  

            <h2>Indicador da Qualidade do Ambiente Interior (IEQ)</h2>  

            <br><br>  

        </div>  

   

        <div id="wrapper-top">  

            <div id="left" style="float:left; width:500px; height:150px; 

margin-left:15px">  

                <div style="height:20px">  

                    <font size="4">Selecione o ALVI para visualizar:</font>  

                </div>  

                <br>  

                <div style="height:50px">  

                    <form action="<?php echo 

htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post">  

                        <table style="width:200; border:0">  

                            <tr style="vertical-align:0px">  

                                <td style="width:100px">  

                                     <select 

name="ALVI">                               

                                        <?php  

                                        $result = mysqli_query($conn, "SELECT 

alvi FROM options2  

                                            WHERE username='$username_base' 

ORDER BY alvi ASC");  

                                        foreach ($result as $row){  

                                            echo '<option value="' . 

$row['alvi'] . '"';  

                                            if($idAlvi==$row['alvi']){  

                                                echo ' selected';  

                                            }  

                                            echo '>ALVI ' . $row['alvi'] . 

'</option>';  

                                        }  

                                        mysqli_free_result($result);  

                                        ?>  

                                    </select>  

                                </td>  

                                <td><input type="submit" name="submit" 

value="Go" /></td>  

                            </tr>  

                        </table>     

                    </form>  

                </div>  

            </div>  

            <div id="right" style="margin-left: 500px; height:300px">  

                <table width="800" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">  

                    <tr>  

                        <th>Categoria</th>  

                        <th>Descrição (EN 15251)</th>  

                    </tr>  

                    <tr>  

                        <td style="text-align:center; background-

color:#C2D291"><b>I</b></td>  
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                        <td>Nível elevado de expetativa, recomendado para 

espaços ocupados por pessoas muito sensíveis e frágeis com necessidades 

especiais,  

                            como deficientes, doentes, crianças muito novas e 

idosos.</td>  

                    </tr>  

                    <tr>  

                        <td style="text-align:center; background-

color:#8BBA00"><b>II</b></td>  

                        <td>Nível normal de expetativa, deve ser utilizado 

para novos edifícios e renovações.</td>  

                    </tr>  

                    <tr>  

                        <td style="text-align:center; background-

color:#F6BD0F"><b>III</b></td>  

                        <td>Nível aceitável e moderado de expetativa, pode ser 

utilizado para edifícios existentes.</td>  

                    </tr>  

                    <tr>  

                        <td style="text-align:center; background-

color:#FF654F"><b>IV</b></td>  

                        <td>Valores fora dos critérios das categorias 

anteriores. Esta categoria só deverá ser aceite durante uma parte limitada do 

ano.</td>  

                    </tr>  

                </table>  

            </div>  

        </div>  

   

        <div id="wrapper-bottom">  

            <div style="margin-left:40px">  

                <font size="6">ALVI <?php echo $idAlvi;?></font>  

                <br><br>  

                <font size="5">Última medição:&nbsp&nbsp<?php echo $time . 

'&nbsp&nbsp' . $day . '-' . $month . '-' . $year; ?> </font>  

            </div>  

            <br><br>  

            <div id="chart_divs" style="margin-left: 15px">  

                <table style="cellpadding:0; border:0">  

                    <tr>  

                        <td colspan="3"><div id="chart_div1"></div></td>  

                        <td colspan="3"><div id="chart_div2"></div></td>  

                    </tr>  

                    <tr>  

                        <td colspan="2" style="background-color:white"><div 

id="chart_div3"></div></td>  

                        <td colspan="2" style="background-color:white"><div 

id="chart_div4"></div></td>  

                        <td colspan="2" style="background-color:white"><div 

id="chart_div5"></div></td>  

                    </tr>  

                </table>  

            </div>  

        </div>  

    </body>  

</html>  

 

Anexo E.6: ieq-percentage.php 
 

<?php  

session_start();  

require('user-access.php');  

require('refval-ieq.php');  

require('id-alvi.php');  

   

//Ocupp period setup/options  

   

//If options are changed by user, update them on db table  

if(isset($_POST['submit2'])){  

    $hours_start_ocupp = $_POST['hours_start_get'];     

    $minutes_start_ocupp = $_POST['minutes_start_get'];  

    $hours_end_ocupp = $_POST['hours_end_get'];     

    $minutes_end_ocupp = $_POST['minutes_end_get'];  

   

    mysqli_query($conn, "UPDATE options2  

        SET hours_start='$hours_start_ocupp',  

            minutes_start='$minutes_start_ocupp',  

            hours_end='$hours_end_ocupp',  

            minutes_end='$minutes_end_ocupp'  

        WHERE username='$username_base' AND alvi='$idAlvi'");  

}  

   

//Read stored options  

$result = mysqli_query($conn, "SELECT hours_start,minutes_start, hours_end, 

minutes_end  

                              FROM options2 WHERE username='$username_base' 

AND alvi='$idAlvi'");  

   

while($r3 = mysqli_fetch_assoc($result)) {  

        $hours_start_ocupp = $r3['hours_start'];  

        $minutes_start_ocupp = $r3['minutes_start'];  

        $hours_end_ocupp = $r3['hours_end'];  

        $minutes_end_ocupp = $r3['minutes_end'];  

         

}  
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mysqli_free_result($result);  

   

//Read timestamp from earliest and latest measurement  

$result = mysqli_query($conn, "SELECT date FROM $username WHERE date = (SELECT 

MAX(date) FROM $username) LIMIT 1");  

while($r4 = mysqli_fetch_assoc($result)) {  

    $date_1 = $r4['date'];  

}  

mysqli_free_result($result);  

   

$result = mysqli_query($conn, "SELECT date FROM $username WHERE date = (SELECT 

MIN(date) FROM $username) LIMIT 1");  

while($r5 = mysqli_fetch_assoc($result)) {  

    $date_2 = $r5['date'];  

}  

mysqli_free_result($result);  

   

   

//Number of seconds elapsed between earliest to latest measurement  

$time_first = new DateTime($date_1);  

$time_last = new DateTime($date_2);  

$since_start = $time_first->diff($time_last);  

   

$seconds_total = $since_start->days * 24 * 60 * 60;  

$seconds_total += $since_start->h * 60 * 60;  

$seconds_total += $since_start->i * 60;  

$seconds_total += $since_start->s;  

   

$time_start_ocupp = DateTime::createFromFormat('H:i', $hours_start_ocupp . ':' 

. $minutes_start_ocupp);  

$time_end_ocupp = DateTime::createFromFormat('H:i', $hours_end_ocupp . ':' . 

$minutes_end_ocupp);  

   

   

$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM $username ORDER BY date ASC");  

   

$table = array();  

   

while($row = mysqli_fetch_array($result)){  

        $table[] = $row;  

}  

   

mysqli_free_result($result);  

mysqli_close($conn);  

   

   

$row_num=count($table);  

   

$temp_I = 0;  

$temp_II = 0;  

$temp_III = 0;  

$temp_IV = 0;  

   

$hum_I = 0;  

$hum_II = 0;  

$hum_III = 0;  

$hum_IV = 0;  

   

$co2_I = 0;  

$co2_II = 0;  

$co2_III = 0;  

$co2_IV = 0;  

   

$light_conf = 0;  

$light_unconf = 0;  

   

$noise_conf = 0;  

$noise_unconf = 0;  

   

$seconds_notOcupp = 0;  

   

for($i=0; $i<$row_num-1; $i++){  

   

    $time_start_2 = new DateTime($table[$i]['date']);  

    $time_end_2 = new DateTime($table[$i+1]['date']);  

   

    $since_start_2 = $time_start_2->diff($time_end_2);  

   

    $seconds_2 = $since_start_2->days * 24 * 60 * 60;  

    $seconds_2 += $since_start_2->h * 60 * 60;  

    $seconds_2 += $since_start_2->i * 60;  

    $seconds_2 += $since_start_2->s;  

   

    $dw = $time_start_2->format('D'); //Day of week (e.g Mon, Tue)  

   

   

    $dateTimeArr = explode(' ', $table[$i]['date']); // split into date and 

time segments  

   

    $timeArr = explode(':', $dateTimeArr[1]); // split time into hour, minute, 

second  

    $hourArr = (int) $timeArr[0];  

    $minuteArr = (int) $timeArr[1];  

   

    $time = DateTime::createFromFormat('H:i', $hourArr . ':' . $minuteArr);  

   

   

    if($dw!='Sat' && $dw!='Sun'){  
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        if($time_start_ocupp<$time_end_ocupp){  

   

            if($time>=$time_start_ocupp && $time<$time_end_ocupp){  

   

                $temp = $table[$i]['temp'];  

                if($temp>=$temp_winter_min_I && $temp<=$temp_summer_max_I)  

                    $temp_I += $seconds_2;  

                if(($temp>=$temp_winter_min_II && $temp<$temp_winter_min_I) || 

($temp>$temp_summer_max_I && $temp<=$temp_summer_max_II))  

                    $temp_II += $seconds_2;  

                if(($temp>=$temp_winter_min_III && $temp<$temp_winter_min_II) 

|| ($temp>$temp_summer_max_II && $temp<=$temp_summer_max_III))  

                    $temp_III += $seconds_2;  

                if($temp<$temp_winter_min_III  || $temp>$temp_summer_max_III)  

                    $temp_IV += $seconds_2;  

   

                $hum = $table[$i]['hum'];  

                if($hum>=$rh_hum_min_I && $hum<=$rh_dehum_max_I)  

                    $hum_I += $seconds_2;  

                if(($hum>=$rh_hum_min_II && $hum<$rh_hum_min_I) || 

($hum>$rh_dehum_max_I && $hum<=$rh_dehum_max_II))  

                    $hum_II += $seconds_2;  

                if(($hum>=$rh_hum_min_III && $hum<$rh_hum_min_II) || 

($hum>$rh_dehum_max_II && $hum<=$rh_dehum_max_III))  

                    $hum_III += $seconds_2;  

                if($hum<$rh_hum_min_III  || $hum>$rh_dehum_max_III)  

                    $hum_IV += $seconds_2;  

   

                $co2 = $table[$i]['co2'];  

                if($co2<=$co2_max_I)  

                    $co2_I += $seconds_2;  

                if($co2>$co2_max_I && $co2<=$co2_max_II)  

                    $co2_II += $seconds_2;  

                if($co2>$co2_max_II && $co2<=$co2_max_III)  

                    $co2_III += $seconds_2;  

                if($co2>$co2_max_III)  

                    $co2_IV += $seconds_2;  

   

                $light = $table[$i]['light'];  

                if($light>=$light_min)  

                    $light_conf += $seconds_2;  

                if($light<$light_min)  

                    $light_unconf += $seconds_2;  

   

                $noise = $table[$i]['noise'];  

                if($noise<=$noise_max)  

                    $noise_conf += $seconds_2;  

                if($noise>$noise_max)  

                    $noise_unconf += $seconds_2;  

            }  

   

            else{  

                $seconds_notOcupp += $seconds_2;  

            }  

        }  

   

        else{  

   

            if($time>=$time_start_ocupp || $time<$time_end_ocupp){  

   

                $temp = $table[$i]['temp'];  

                if($temp>=$temp_winter_min_I && $temp<=$temp_summer_max_I)  

                    $temp_I += $seconds_2;  

                if(($temp>=$temp_winter_min_II && $temp<$temp_winter_min_I) || 

($temp>$temp_summer_max_I && $temp<=$temp_summer_max_II))  

                    $temp_II += $seconds_2;  

                if(($temp>=$temp_winter_min_III && $temp<$temp_winter_min_II) 

|| ($temp>$temp_summer_max_II && $temp<=$temp_summer_max_III))  

                    $temp_III += $seconds_2;  

                if($temp<$temp_winter_min_III  || $temp>$temp_summer_max_III)  

                    $temp_IV += $seconds_2;  

   

                $hum = $table[$i]['hum'];  

                if($hum>=$rh_hum_min_I && $hum<=$rh_dehum_max_I)  

                    $hum_I += $seconds_2;  

                if(($hum>=$rh_hum_min_II && $hum<$rh_hum_min_I) || 

($hum>$rh_dehum_max_I && $hum<=$rh_dehum_max_II))  

                    $hum_II += $seconds_2;  

                if(($hum>=$rh_hum_min_III && $hum<$rh_hum_min_II) || 

($hum>$rh_dehum_max_II && $hum<=$rh_dehum_max_III))  

                    $hum_III += $seconds_2;  

                if($hum<$rh_hum_min_III  || $hum>$rh_dehum_max_III)  

                    $hum_IV += $seconds_2;  

   

                $co2 = $table[$i]['co2'];  

                if($co2<=$co2_max_I)  

                    $co2_I += $seconds_2;  

                if($co2>$co2_max_I && $co2<=$co2_max_II)  

                    $co2_II += $seconds_2;  

                if($co2>$co2_max_II && $co2<=$co2_max_III)  

                    $co2_III += $seconds_2;  

                if($co2>$co2_max_III)  

                    $co2_IV += $seconds_2;  

   

                $light = $table[$i]['light'];  

                if($light>=$light_min)  

                    $light_conf += $seconds_2;  
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                if($light<$light_min)  

                    $light_unconf += $seconds_2;  

   

                $noise = $table[$i]['noise'];  

                if($noise<=$noise_max)  

                    $noise_conf += $seconds_2;  

                if($noise>$noise_max)  

                    $noise_unconf += $seconds_2;  

            }  

   

            else{  

                $seconds_notOcupp += $seconds_2;  

            }  

        }  

    }  

   

    else{  

        $seconds_notOcupp += $seconds_2;  

    }  

         

}  

   

   

$seconds_ocupp = $seconds_total - $seconds_notOcupp;  

   

$temp_I_perc = round($temp_I/$seconds_ocupp*100, 1);  

$temp_II_perc = round($temp_II/$seconds_ocupp*100, 1);  

$temp_III_perc = round($temp_III/$seconds_ocupp*100, 1);  

$temp_IV_perc = round($temp_IV/$seconds_ocupp*100, 1);  

   

$hum_I_perc = round($hum_I/$seconds_ocupp*100, 1);  

$hum_II_perc = round($hum_II/$seconds_ocupp*100, 1);  

$hum_III_perc = round($hum_III/$seconds_ocupp*100, 1);  

$hum_IV_perc = round($hum_IV/$seconds_ocupp*100, 1);  

   

$co2_I_perc = round($co2_I/$seconds_ocupp*100, 1);  

$co2_II_perc = round($co2_II/$seconds_ocupp*100, 1);  

$co2_III_perc = round($co2_III/$seconds_ocupp*100, 1);  

$co2_IV_perc = round($co2_IV/$seconds_ocupp*100, 1);  

   

$light_conf_perc = round($light_conf/$seconds_ocupp*100, 1);  

$light_unconf_perc = round($light_unconf/$seconds_ocupp*100, 1);  

   

$noise_conf_perc = round($noise_conf/$seconds_ocupp*100, 1);  

$noise_unconf_perc = round($noise_unconf/$seconds_ocupp*100, 1);  

?>  

   

   

<!DOCTYPE html>  

<html>  

    <head>  

        <title>Avaliação global IEQ - ALVI Pro</title>  

   

        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">  

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/app.css" 

media="screen">  

        <script type="text/javascript" 

src="https://www.google.com/jsapi"></script>  

        <script type="text/javascript">  

   

            google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]});  

            google.setOnLoadCallback(drawChart);  

   

            function drawChart() {  

   

                var data1 = google.visualization.arrayToDataTable([  

                    ['Categoria', 'Percentagem'],  

                    ['Cat. I', <?= $temp_I_perc ?>],  

                    ['Cat. II', <?= $temp_II_perc ?>],  

                    ['Cat. III', <?= $temp_III_perc ?>],  

                    ['Cat. IV', <?= $temp_IV_perc ?>]  

                ]);  

                var options1 = {  

                    title: 'Temperatura',  

                    colors: ['#CAFFB2', '#8BBA00', '#F6BD0F', '#FF654F'],  

                    pieSliceTextStyle: {color: 'black'},  

                    sliceVisibilityThreshold:0,  

                    pieSliceBorderColor: 'grey',  

                };  

                var chart1 = new 

google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart_div1'));  

   

                var data2 = google.visualization.arrayToDataTable([  

                    ['Categoria', 'Percentagem'],  

                    ['Cat. I', <?= $hum_I_perc ?>],  

                    ['Cat. II', <?= $hum_II_perc ?>],  

                    ['Cat. III', <?= $hum_III_perc ?>],  

                    ['Cat. IV', <?= $hum_IV_perc ?>]  

                ]);  

                var options2 = {  

                    title: 'Humidade relativa',  

                    colors: ['#CAFFB2', '#8BBA00', '#F6BD0F', '#FF654F'],  

                    pieSliceTextStyle: {color: 'black'},  

                    sliceVisibilityThreshold:0,  

                    pieSliceBorderColor: 'grey',  

                };  

                var chart2 = new 

google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart_div2'));  
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                var data3 = google.visualization.arrayToDataTable([  

                    ['Categoria', 'Percentagem'],  

                    ['Cat. I', <?= $co2_I_perc ?>],  

                    ['Cat. II', <?= $co2_II_perc ?>],  

                    ['Cat. III', <?= $co2_III_perc ?>],  

                    ['Cat. IV', <?= $co2_IV_perc ?>]  

                ]);  

                var options3 = {  

                    title: 'CO2',  

                    colors: ['#CAFFB2', '#8BBA00', '#F6BD0F', '#FF654F'],  

                    pieSliceTextStyle: {color: 'black'},  

                    sliceVisibilityThreshold:0,  

                    pieSliceBorderColor: 'grey',  

                };  

                var chart3 = new 

google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart_div3'));  

   

                var data4 = google.visualization.arrayToDataTable([  

                    ['Categoria', 'Percentagem'],  

                    ['Conforto', <?= $light_conf_perc ?>],  

                    ['Desconforto', <?= $light_unconf_perc ?>]  

                ]);  

                var options4 = {  

                    title: 'Luminosidade',  

                    colors: ['#8BBA00', '#FF654F'],  

                    pieSliceTextStyle: {color: 'black'},  

                    sliceVisibilityThreshold:0,  

                    pieSliceBorderColor: 'grey',  

                };  

                var chart4 = new 

google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart_div4'));  

   

                var data5 = google.visualization.arrayToDataTable([  

                    ['Categoria', 'Percentagem'],  

                    ['Conforto', <?= $noise_conf_perc ?>],  

                    ['Desconforto', <?= $noise_unconf_perc ?>]  

                ]);  

                var options5 = {  

                    title: 'Ruído',  

                    colors: ['#8BBA00', '#FF654F'],  

                    pieSliceTextStyle: {color: 'black'},  

                    sliceVisibilityThreshold:0,  

                    pieSliceBorderColor: 'grey',  

                };  

                var chart5 = new 

google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart_div5'));  

   

                chart1.draw(data1, options1);  

                chart2.draw(data2, options2);  

                chart3.draw(data3, options3);  

                chart4.draw(data4, options4);  

                chart5.draw(data5, options5);  

            }  

   

        </script>  

    </head>  

   

    <body style="overflow:visible; position:absolute">  

        <?php include('navigation.php'); ?>  

   

        <div id="title" style="margin-left:15px; width:1485px">  

            <h2>Avaliação global da IEQ (norma EN 15251)</h2>  

            <br>  

            <p>  

                <font size="4"><b>A avaliação global da IEQ consiste no 

cálculo da percentagem de tempo que cada parâmetro se encontra nas diferentes  

                    categorias, durante o período de ocupação. Esta avaliação 

apenas considera o período em que se verifica ocupação do espaço.</b></font>  

            </p>  

            <br><br><br>  

        </div>  

   

        <div id="wrapper-top" style="height:270px">  

            <div id="left" style="float:left; width:500px; margin-left:15px">  

                <div style="height:20px">  

                    <font size="4">Selecione o ALVI para visualizar:</font>  

                </div>  

                <br>  

                <div style="height:50px">  

                    <form action="<?php echo 

htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post">     

                        <table style="width:200; border:0;">  

                            <tr style="vertical-align:0px">  

                                <td style="width:100px">  

                                     <select 

name="ALVI">                               

                                        <?php  

                                        $result = mysqli_query($conn, "SELECT 

alvi FROM options2  

                                            WHERE username='$username_base' 

ORDER BY alvi ASC");  

                                        foreach ($result as $row){  

                                            echo '<option value="' . 

$row['alvi'] . '"';  

                                            if($idAlvi==$row['alvi']){  

                                                echo ' selected';  

                                            }  
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                                            echo '>ALVI ' . $row['alvi'] . 

'</option>';  

                                        }  

                                        mysqli_free_result($result);  

                                        ?>  

                                    </select>  

                                </td>  

                                <td><input type="submit" name="submit" 

value="Go" /></td>  

                            </tr>  

                        </table>  

                    </form>  

                </div>  

                <br><br>  

                <div style="height:20px">  

                    <font size="4">Período de ocupação (exclui fins-de-

semana):</font>  

                </div>  

                <br>  

                <div style="height:50px">  

                    <form action="<?php echo 

htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>" method="post">  

                        <table style="width:350; border:0; cellpadding:0; 

cellspacing:0;">  

                            <tr style="vertical-align:0px">  

                                <td style="width:50px"><font 

size="3">Início:</font></td>  

                                <td style="width:80px">  

                                    <select name="hours_start_get">  

                                        <option value="00" <?php 

if($hours_start_ocupp=='00'){echo ' selected';}?> >00</option>  

                                        <option value="01" <?php 

if($hours_start_ocupp=='01'){echo ' selected';}?> >01</option>  

                                        <option value="02" <?php 

if($hours_start_ocupp=='02'){echo ' selected';}?> >02</option>  

                                        <option value="03" <?php 

if($hours_start_ocupp=='03'){echo ' selected';}?> >03</option>  

                                        <option value="04" <?php 

if($hours_start_ocupp=='04'){echo ' selected';}?> >04</option>  

                                        <option value="05" <?php 

if($hours_start_ocupp=='05'){echo ' selected';}?> >05</option>  

                                        <option value="06" <?php 

if($hours_start_ocupp=='06'){echo ' selected';}?> >06</option>  

                                        <option value="07" <?php 

if($hours_start_ocupp=='07'){echo ' selected';}?> >07</option>  

                                        <option value="08" <?php 

if($hours_start_ocupp=='08'){echo ' selected';}?> >08</option>  

                                        <option value="09" <?php 

if($hours_start_ocupp=='09'){echo ' selected';}?> >09</option>  

                                        <option value="10" <?php 

if($hours_start_ocupp=='10'){echo ' selected';}?> >10</option>  

                                        <option value="11" <?php 

if($hours_start_ocupp=='11'){echo ' selected';}?> >11</option>  

                                        <option value="12" <?php 

if($hours_start_ocupp=='12'){echo ' selected';}?> >12</option>  

                                        <option value="13" <?php 

if($hours_start_ocupp=='13'){echo ' selected';}?> >13</option>  

                                        <option value="14" <?php 

if($hours_start_ocupp=='14'){echo ' selected';}?> >14</option>  

                                        <option value="15" <?php 

if($hours_start_ocupp=='15'){echo ' selected';}?> >15</option>  

                                        <option value="16" <?php 

if($hours_start_ocupp=='16'){echo ' selected';}?> >16</option>  

                                        <option value="17" <?php 

if($hours_start_ocupp=='17'){echo ' selected';}?> >17</option>  

                                        <option value="18" <?php 

if($hours_start_ocupp=='18'){echo ' selected';}?> >18</option>  

                                        <option value="19" <?php 

if($hours_start_ocupp=='19'){echo ' selected';}?> >19</option>  

                                        <option value="20" <?php 

if($hours_start_ocupp=='20'){echo ' selected';}?> >20</option>  

                                        <option value="21" <?php 

if($hours_start_ocupp=='21'){echo ' selected';}?> >21</option>  

                                        <option value="22" <?php 

if($hours_start_ocupp=='22'){echo ' selected';}?> >22</option>  

                                        <option value="23" <?php 

if($hours_start_ocupp=='23'){echo ' selected';}?> >23</option>  

                                    </select>  

                                </td>  

                                <td style="width:0px"><font 

size="3"><b>:</b></font></td>  

   

                                <td style="width:80px">  

                                    <select name="minutes_start_get">  

                                        <option value="00" <?php 

if($minutes_start_ocupp=='00'){echo ' selected';}?> >00</option>  

                                        <option value="15" <?php 

if($minutes_start_ocupp=='15'){echo ' selected';}?> >15</option>  

                                        <option value="30" <?php 

if($minutes_start_ocupp=='30'){echo ' selected';}?> >30</option>  

                                        <option value="45" <?php 

if($minutes_start_ocupp=='45'){echo ' selected';}?> >45</option>  

                                    </select>  

                                </td>  

                                <td rowspan="2" style="vertical-align:middle">  

                                    &nbsp;&nbsp;  

                                    <input type="submit" name="submit2" 

value="Go" />  
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                                </td>  

                            <tr style="vertical-align:0px;background-

color:white;">  

                                <td style="width:50px"><font 

size="3">Fim:</font></td>  

                                <td style="width:60px">  

                                    <select name="hours_end_get">  

                                        <option value="00" <?php 

if($hours_end_ocupp=='00'){echo ' selected';} ?> >00</option>  

                                        <option value="01" <?php 

if($hours_end_ocupp=='01'){echo ' selected';} ?> >01</option>  

                                        <option value="02" <?php 

if($hours_end_ocupp=='02'){echo ' selected';} ?> >02</option>  

                                        <option value="03" <?php 

if($hours_end_ocupp=='03'){echo ' selected';} ?> >03</option>  

                                        <option value="04" <?php 

if($hours_end_ocupp=='04'){echo ' selected';} ?> >04</option>  

                                        <option value="05" <?php 

if($hours_end_ocupp=='05'){echo ' selected';} ?> >05</option>  

                                        <option value="06" <?php 

if($hours_end_ocupp=='06'){echo ' selected';} ?> >06</option>  

                                        <option value="07" <?php 

if($hours_end_ocupp=='07'){echo ' selected';} ?> >07</option>  

                                        <option value="08" <?php 

if($hours_end_ocupp=='08'){echo ' selected';} ?> >08</option>  

                                        <option value="09" <?php 

if($hours_end_ocupp=='09'){echo ' selected';} ?> >09</option>  

                                        <option value="10" <?php 

if($hours_end_ocupp=='10'){echo ' selected';} ?> >10</option>  

                                        <option value="11" <?php 

if($hours_end_ocupp=='11'){echo ' selected';} ?> >11</option>  

                                        <option value="12" <?php 

if($hours_end_ocupp=='12'){echo ' selected';} ?> >12</option>  

                                        <option value="13" <?php 

if($hours_end_ocupp=='13'){echo ' selected';} ?> >13</option>  

                                        <option value="14" <?php 

if($hours_end_ocupp=='14'){echo ' selected';} ?> >14</option>  

                                        <option value="15" <?php 

if($hours_end_ocupp=='15'){echo ' selected';} ?> >15</option>  

                                        <option value="16" <?php 

if($hours_end_ocupp=='16'){echo ' selected';} ?> >16</option>  

                                        <option value="17" <?php 

if($hours_end_ocupp=='17'){echo ' selected';} ?> >17</option>  

                                        <option value="18" <?php 

if($hours_end_ocupp=='18'){echo ' selected';} ?> >18</option>  

                                        <option value="19" <?php 

if($hours_end_ocupp=='19'){echo ' selected';} ?> >19</option>  

                                        <option value="20" <?php 

if($hours_end_ocupp=='20'){echo ' selected';} ?> >20</option>  

                                        <option value="21" <?php 

if($hours_end_ocupp=='21'){echo ' selected';} ?> >21</option>  

                                        <option value="22" <?php 

if($hours_end_ocupp=='22'){echo ' selected';} ?> >22</option>  

                                        <option value="23" <?php 

if($hours_end_ocupp=='23'){echo ' selected';} ?> 

>23</option>                             

                                    </select>  

                                </td>  

                                <td style="width:0px"><font 

size="3"><b>:</b></font></td>  

                                <td style="width:60px">  

                                    <select name="minutes_end_get">  

                                        <option value="00" <?php 

if($minutes_end_ocupp=='00'){echo ' selected';}?> >00</option>  

                                        <option value="15" <?php 

if($minutes_end_ocupp=='15'){echo ' selected';}?> >15</option>  

                                        <option value="30" <?php 

if($minutes_end_ocupp=='30'){echo ' selected';}?> >30</option>  

                                        <option value="45" <?php 

if($minutes_end_ocupp=='45'){echo ' selected';}?> >45</option>  

                                    </select>  

                                </td>  

                            </tr>  

                        </table>  

                    </form>  

                </div>  

            </div>  

            <div id="right" style="margin-left: 650px">  

                <table width="800" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">  

                    <tr>  

                        <th>Categoria</th>  

                        <th>Descrição (EN 15251)</th>  

                    </tr>  

                    <tr>  

                        <td style="text-align:center; background-

color:#C2D291"><b>I</b></td>  

                        <td>Nível elevado de expetativa, recomendado para 

espaços ocupados por pessoas muito sensíveis e frágeis com necessidades 

especiais,  

                            como deficientes, doentes, crianças muito novas e 

idosos.</td>  

                    </tr>  

                    <tr>  

                        <td style="text-align:center; background-

color:#8BBA00"><b>II</b></td>  

                        <td>Nível normal de expetativa, deve ser utilizado 

para novos edifícios e renovações.</td>  

                    </tr>  
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                    <tr>  

                        <td style="text-align:center; background-

color:#F6BD0F"><b>III</b></td>  

                        <td>Nível aceitável e moderado de expetativa, pode ser 

utilizado para edifícios existentes.</td>  

                    </tr>  

                    <tr>  

                        <td style="text-align:center; background-

color:#FF654F"><b>IV</b></td>  

                        <td>Valores fora dos critérios das categorias 

anteriores. Esta categoria só deverá ser aceite durante uma parte limitada do 

ano.</td>  

                    </tr>  

                </table>  

            </div>  

        </div>  

        <br><br><br><br><br>  

   

        <div id="wrapper-bottom">  

            <div style="margin-left:160px">  

                <font size="6">  

                    ALVI <?php echo $idAlvi;?><br>  

                    <?php echo $hours_start_ocupp . ':' . $minutes_start_ocupp 

. ' - ' . $hours_end_ocupp . ':' . $minutes_end_ocupp; ?>  

                </font>  

                <br><br>  

            </div>  

            <div style="width: 100%; overflow:hidden">  

                <div id="piechart_div1" style="width: 900px; height: 500px; 

float: left"></div>  

                <div id="piechart_div2" style="width: 900px; height: 500px; 

margin-left: 800px"></div>  

            </div>  

            <div style="width: 100%; overflow:hidden">  

                <div id="piechart_div3" style="width: 900px; height: 500px; 

float: left"></div>  

                <div id="piechart_div4" style="width: 900px; height: 500px; 

margin-left: 800px"></div>  

            </div>  

            <div id="piechart_div5" style="width: 900px; height: 500px; 

overflow:hidden"></div>  

        </div>  

    </body>  

</html>  

 

 

Anexo E.7: login.php 
 

<?php  

// Adaptado de: http://edrackham.com/php/php-login-script-tutorial/  

   

require('user-access.php');  

require('lib/password.php');  

   

// Reset errors and success messages  

$errors = array();  

$success = array();  

   

   

// Login attempt  

if (isset ($_POST['loginSubmit']) && $_POST['loginSubmit'] == 'true') {  

    $loginUsername = trim($_POST['username']);  

    $loginPassword = trim($_POST['password']);  

   

    if (strlen($loginUsername) < 3 || strlen($loginUsername) > 20)  

        $errors['loginUsername'] = 'O seu nome de utilizador deve conter 3-20 

carateres.';  

   

    if (strlen($loginPassword) < 6 || strlen($loginPassword) > 20)  

        $errors['loginPassword'] = 'O seu nome de utilizador deve conter 6-20 

carateres.';  

     

   

    if (!$errors) {  

        $query = "SELECT * FROM users WHERE username = '" . 

mysqli_real_escape_string($conn, $loginUsername) . "' LIMIT 1";  

        $result = mysqli_query($conn, $query);  

   

        if (mysqli_num_rows($result) == 1) {  

            $user = mysqli_fetch_assoc($result);  

            $storedPass = $user['password'];  

   

            if (password_verify($loginPassword, $storedPass)) {  

                mysqli_free_result($result);  

                $query = "UPDATE users SET session_id = '" . session_id() . "' 

WHERE id = " . $user['id'] . " LIMIT 1";  

                mysqli_query($conn, $query);  

                $_SESSION['username'] = $loginUsername;  

                header('Location: welcome-user.php');  

                exit;  

            }  

   

            else {  
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                $errors['login'] = 'Combinação de utilizador/password errada 

ou utilizador não existente.';  

            }  

        }  

        else {  

            $errors['login'] = 'Combinação de utilizador/password errada ou 

utilizador não existente.';  

        }  

    }  

}  

   

   

// Register attempt  

if (isset ($_POST['registerSubmit']) && $_POST['registerSubmit'] == 'true') {  

    $registerUsername = trim($_POST['username']);  

    $registerEmail = trim($_POST['email']);  

    $registerPassword = trim($_POST['password']);  

    $registerConfirmPassword = trim($_POST['confirmPassword']);  

   

    if (!preg_match('/^[a-zA-Z0-9][\w]*[a-zA-Z0-9]$/', $registerUsername))    

            $errors['registerUsername'] = 'O seu nome de utilizador apenas 

pode conter os carateres: a-z A-Z _ (não pode começar nem acabar com _)';   

   

    if (strlen($registerUsername) < 3 || strlen($registerPassword) > 20)  

        $errors['registerPassword'] = 'O seu nome de utilizador deve conter 3-

20 carateres.';  

   

    if (!filter_var($registerEmail, FILTER_VALIDATE_EMAIL))  

        $errors['registerEmail'] = 'Este endereço de email é inválido.';  

   

    if (strlen($registerPassword) < 6 || strlen($registerPassword) > 20)  

        $errors['registerPassword'] = 'A sua password deve conter 6-20 

carateres.';  

   

    if ($registerPassword != $registerConfirmPassword)  

        $errors['registerConfirmPassword'] = 'As duas palavras-passes não 

coincidem.';  

   

// Check to see if we have a user registered with this username or email 

address already  

    $query = "SELECT * FROM users WHERE username = '" . 

mysqli_real_escape_string($conn, $registerUsername) . "' LIMIT 1";  

    $result = mysqli_query($conn, $query);  

    if (mysqli_num_rows($result) == 1)  

        $errors['registerUsername'] = 'Este nome de utilizador já se encontra 

em uso.';  

    mysqli_free_result($result);  

   

    $query = "SELECT * FROM users WHERE email = '" . 

mysqli_real_escape_string($conn, $registerEmail) . "'' LIMIT 1";  

    $result = mysqli_query($conn, $query);  

    if (mysqli_num_rows($result) == 1)  

        $errors['registerEmail'] = 'Este endereço de email já se encontra em 

uso.';  

    mysqli_free_result($result);  

   

   

    if (!$errors) {  

        $query = "INSERT INTO users  

            SET username = '" . mysqli_real_escape_string($conn, 

$registerUsername) . "',  

                email = '" . mysqli_real_escape_string($conn, $registerEmail) 

. "',  

                password = '" . password_hash(mysqli_real_escape_string($conn, 

$registerPassword), PASSWORD_BCRYPT) . "',  

                date_registered = '" . date('Y-m-d H:i:s') . "'";  

         

        if (mysqli_query($conn, $query)) {  

            $success['register'] = 'Obrigado pelo seu registo. Pode efetuar o 

seu login acima.';  

            //create options entry  

            mysqli_query($conn, "INSERT INTO options(username)  

                VALUES ('" . mysqli_real_escape_string($conn, 

$registerUsername) . "')");  

            mysqli_query($conn, "INSERT INTO options2(username)  

                VALUES ('" . mysqli_real_escape_string($conn, 

$registerUsername) . "')");  

   

            //Create new default table in database for this user  

            $registerUsername_table = $registerUsername . '_1';  

            mysqli_query($conn, "CREATE TABLE $registerUsername_table LIKE 

alvipro_ex_1");  

        }  

        else {  

            $errors['register'] = 'Ocorreu um erro com o seu registo. Por 

favor verifique os seus detalhes e tente novamente.';  

        }  

    }  

}  

?>  

   

   

<!DOCTYPE html>  

<html>  

    <head>  

        <title>Login/Registo</title>  

        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">  

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/app.css" 
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media="screen">  

    </head>  

   

    <body style="overflow:visible; position:absolute">  

        <?php include('navigation.php'); ?>  

   

        <div id= "forms" style="margin-left:15px">  

            <form name="loginForm" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" 

method="post">  

   

                <h3>Login</h3>  

                <?php if ($errors['login']) print '<div class="invalid">' . 

$errors['login'] . '</div>';?>  

                <table style="border:0; border-collapse:collapse">  

                    <tr>  

                        <td style="padding: 0px;">  

                            <label for="username" style="font-

size:16px">Utilizador</label>  

                            <div style="width:250px;">  

                                <input type="text" name="username" 

value="<?php echo htmlspecialchars($loginUsername);?>" />  

                            </div>  

                        </td>  

                        <td>  

                        <?php if ($errors['loginUsername']) echo '<div 

class="invalid" style="color:red">' . $errors['loginUsername'] . '</div>';?>  

                        </td>  

                    </tr>  

                    <tr style="background-color:white;">  

                        <td style="padding: 0px;">  

                            <label for="password" style="font-

size:16px">Password</label>  

                            <div style="width:250px;">  

                                <input type="password" name="password" 

value="" />  

                            </div>  

                        </td>  

                        <td>  

                            <?php if ($errors['loginPassword']) print '<div 

class="invalid" style="color:red">' . $errors['loginPassword'] . '</div>';?>  

                        </td>  

                    </tr>  

                    <tr>  

                        <td style="padding: 0px;">  

                            <label for="loginSubmit">&nbsp;</label>  

                            <input type="hidden" name="loginSubmit" 

id="loginSubmit" value="true" />  

                            <input type="submit" value="Login" />  

                        </td>  

                    </tr>  

                </table>  

            </form>  

            <br><br><br>  

            <form name="registerForm" action="<?php echo 

$_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="post">  

   

                <h3>Registo</h3>  

                <?php if ($success['register']) print '<div class="valid">' . 

$success['register'] . '</div>';?>  

                <?php if ($errors['register']) print '<div class="invalid">' . 

$errors['register'] . '</div>';?>  

                <table style="border:0; border-collapse:collapse">  

                    <tr>  

                        <td style="padding: 0px;">  

                            <label for="username" style="font-

size:16px">Utilizador</label>  

                            <div style="width:250px;">  

                                <input type="text" name="username" 

value="<?php echo htmlspecialchars($registerUsername);?>" />  

                            </div>  

                        </td>  

                        <td>  

                            <?php if ($errors['registerUsername']) print '<div 

class="invalid" style="color:red">' . $errors['registerUsername'] . 

'</div>';?>  

                        </td>  

                    </tr>  

                    <tr style="background-color:white;">  

                        <td style="padding: 0px;">  

                            <label for="email" style="font-

size:16px">Email</label>  

                            <div style="width:250px;">  

                                <input type="email" name="email" value="<?php 

echo htmlspecialchars($registerEmail);?>" />  

                            </div>  

                        </td>  

                        <td>  

                            <?php if ($errors['registerEmail']) print '<div 

class="invalid" style="color:red">' . $errors['registerEmail'] . '</div>';?>  

                        </td>  

                    </tr>  

                    <tr>  

                        <td style="padding: 0px;">  

                            <label for="password" style="font-

size:16px">Password <span class="info">(6-20 carateres)</span></label>  

                            <div style="width:250px;">  

                                <input type="password" name="password" 

value="" />  
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                            </div>  

                        </td>  

                        <td>  

                            <?php if ($errors['registerPassword']) print '<div 

class="invalid" style="color:red">' . $errors['registerPassword'] . 

'</div>';?>  

                        </td>  

                    </tr>  

                    <tr style="background-color:white;">  

                        <td style="padding: 0px;">  

                            <label for="confirmPassword" style="font-

size:16px">Confirme a password</label>  

                            <div style="width:250px;">  

                                <input type="password" name="confirmPassword" 

value="" />  

                            </div>  

                        </td>  

                        <td>  

                            <?php if ($errors['registerConfirmPassword']) 

print '<div class="invalid" style="color:red">' . 

$errors['registerConfirmPassword'] . '</div>';?>  

                        </td>  

                    </tr>  

                    <tr>  

                        <td style="padding: 0px;">  

                            <label for="registerSubmit">&nbsp;</label>  

                            <input type="hidden" name="registerSubmit" 

id="registerSubmit" value="true" />  

                            <input type="submit" value="Registo" />  

                        </td>  

                    </tr>  

                </table>  

            </form>  

        </div>  

    </body>  

</html>  

 

Anexo E.8: logout.php 
 

<?php  

require('user-access.php');  

$query = "UPDATE users SET session_id = NULL WHERE id = '" . 

$_SESSION['user']['id'] . "' LIMIT 1";  

mysqli_query($conn, $query);  

unset($_SESSION['user']);  

unset($_SESSION['username']);  

header('Location: index.php');  

exit;  

?>  

 

Anexo E.9: user-access.php 
 

<?php  

// Start the session (pretty important!)  

session_start();  

   

require('connect.php');  

   

    // Run a quick check to see if we are an authenticated user or not  

    // First, we set a 'is the user logged in' flag to false by default.  

    $isUserLoggedIn = false;  

    $query = "SELECT * FROM users WHERE session_id = '" . session_id() . "' 

LIMIT 1";  

    $userResult = mysqli_query($conn, $query);  

   

    if(mysqli_num_rows($userResult) == 1){  

        $_SESSION['user'] = mysqli_fetch_assoc($userResult);  

        $isUserLoggedIn = true;  

    }else{  

        if(basename($_SERVER['PHP_SELF']) != 'login.php'){  

            header('Location: login.php');  

            exit;  

        }  

    }  

    ?>  

 

Anexo E.10: navigation.php 
 

<?php  

session_start();  

require('connect.php');  

?>  

   

<nav class="top-bar" data-topbar style="width:1500px">  

    <ul class="title-area">  

        <li class="name"><h1><a href="/index.php">Início</a></h1></li>  

    </ul>  
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    <?php  

   

    $username = $_SESSION['username'];  

   

    // Run a quick check to see if we are an authenticated user or not  

    // First, we set a 'is the user logged in' flag to false by default.  

    $isUserLoggedIn = false;  

    $query = "SELECT * FROM users WHERE session_id = '" . session_id() . "' 

LIMIT 1";  

    $userResult = mysqli_query($conn, $query);  

   

    if(mysqli_num_rows($userResult) == 1){  

    $_SESSION['user'] = mysqli_fetch_assoc($userResult);  

    $isUserLoggedIn = true;  

    }  

   

    if($isUserLoggedIn == true){  

    ?>  

        <ul class="title-area">  

            <li class="name"><h1><a href="/welcome-user.php">Bem-vindo(a) [<?= 

$username ?>]</a></h1></li>  

        </ul>  

        <ul class="title-area">  

            <li class="name"><h1><a href="/charts.php">Gráficos</a></h1></li>  

        </ul>  

        <ul class="title-area">  

            <li class="name"><h1><a href="/tables.php">Registos</a></h1></li>  

        </ul>  

        <ul class="title-area">  

            <li class="name"><h1><a href="/ieq.php">Indicadores da 

IEQ</a></h1></li>  

        </ul>  

        <ul class="title-area">  

            <li class="name"><h1><a href="/ieq-percent.php">Avaliação global 

da IEQ</a></h1></li>  

        </ul>  

   

        <ul class="right">  

          <li class="name"><h1><a href="/logout.php">Logout</a></h1></li>  

        </ul>  

    <?php  

    }  

    else{  

    ?>  

        <ul class="title-area">  

            <li class="name"><h1><a href="/welcome-user.php">Bem-

vindo(a)</a></h1></li>  

        </ul>  

        <ul class="title-area">  

            <li class="name"><h1><a href="/charts_example.php">Gráficos 

(exemplo)</a></h1></li>  

        </ul>  

        <ul class="title-area">  

            <li class="name"><h1><a href="/tables_example.php">Registos 

(exemplo)</a></h1></li>  

        </ul>  

        <ul class="title-area">  

            <li class="name"><h1><a href="/ieq_example.php">Indicadores da IEQ 

(exemplo)</a></h1></li>  

        </ul>  

        <ul class="title-area">  

            <li class="name"><h1><a href="/ieq-percent_example.php">Avaliação 

global da IEQ (exemplo)</a></h1></li>  

        </ul>  

   

        <ul class="right">  

          <li class="name"><h1><a href="login.php">Login/Registo</a></h1></li>  

        </ul>  

    <?php  

    }  

    ?>  

</nav>  

 

Anexo E.11: id-alvi.php 
 

<?php  

//ALVI number setup/options  

   

require('connect.php');  

   

$username_base = $_SESSION['username'];  

   

$idAlvi = '';  

   

//If this user's entry does not exist, create it  

$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM options WHERE 

username='$username_base'");  

if (mysqli_num_rows($result) == 0){  

        mysqli_query($conn, "INSERT INTO options(username) VALUES 

('$username_base')");  

}  

mysqli_free_result($result);  

   

//If user selects an ALVI, set it as the current ALVI  

if(isset($_POST['submit'])){  
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    $idAlvi = $_POST['ALVI'];  

    mysqli_query($conn, "UPDATE options SET alvi_current='$idAlvi' WHERE 

username='$username_base'");  

}  

   

//Read current ALVI number     

$result = mysqli_query($conn, "SELECT alvi_current FROM options WHERE 

username='$username_base'");  

while($r = mysqli_fetch_assoc($result)) {  

    $idAlvi = $r['alvi_current'];  

}  

mysqli_free_result($result);  

   

//Database table name (username and ALVI ID), e.g. 'username_1' or 

//'username_2', etc  

$username = $username_base . '_' . $idAlvi;  

   

?>  

 

Anexo E.12: refval-ieq.php 
 

<?php  

   

//Temp  

$temp_summer_max_I = 25.5;  

$temp_summer_max_II = 26;  

$temp_summer_max_III = 27;  

   

$temp_winter_min_I = 21;  

$temp_winter_min_II = 20;  

$temp_winter_min_III = 19;  

   

//Humidity  

$rh_dehum_max_I = 50;  

$rh_dehum_max_II = 60;  

$rh_dehum_max_III = 70;  

   

$rh_hum_min_I = 30;  

$rh_hum_min_II = 25;  

$rh_hum_min_III = 20;  

   

//CO2  

$co2_ext_average = 400;  

$co2_max_I = 350 + $co2_ext_average;  

$co2_max_II = 500 + $co2_ext_average;  

$co2_max_III = 800 + $co2_ext_average;  

   

//Light  

$light_min = 500;  

   

//Noise  

$noise_max = 35;  

   

?>  

 

Anexo E.13: update.php 
 

<?php  

require('connect.php');  

   

$username_base='';  

$idAlvi='';  

$date='';  

$temp='';  

$hum='';  

$co2='';  

$light='';  

$noise='';  

$presence='';  

   

if (isset($_GET['username']))  

    $username_base = $_GET['username'];  

if (isset($_GET['idAlvi']))  

    $idAlvi = $_GET['idAlvi'];  

if (isset($_GET['date']))  

    $date = $_GET[('date')];  

if (isset($_GET['temp']))  

    $temp = $_GET['temp'];  

if (isset($_GET['hum']))  

    $hum = $_GET['hum'];  

if (isset($_GET['co2']))  

    $co2 = $_GET['co2'];  

if (isset($_GET['light']))  

    $light = $_GET['light'];  

if (isset($_GET['noise']))  

    $noise = $_GET['noise'];  

if (isset($_GET['presence']))  

    $presence = $_GET['presence'];  

   

$username = $username_base . '_' . $idAlvi;  

$year = date("Y", strtotime($date));  
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//arduino sometimes sends abnormal dates, so check if the year is the current 

year  

if ($year == date('Y')){  

    $query = "INSERT INTO $username(date, temp, hum, co2, light, noise, 

presence)  

              VALUES( '" . mysqli_real_escape_string($conn, $date). "',  

                      '" . mysqli_real_escape_string($conn, $temp). "',  

                      '" . mysqli_real_escape_string($conn, $hum). "',  

                      '" . mysqli_real_escape_string($conn, $co2). "',  

                      '" . mysqli_real_escape_string($conn, $light). "',  

                      '" . mysqli_real_escape_string($conn, $noise). "',  

                      '" . mysqli_real_escape_string($conn, $presence). "' )";  

    mysqli_query($conn, $query);  

   

}  

mysqli_close($conn);  

                  

?>  

 


