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Resumo 

Atualmente, a Serra da Estrela carece de meios tecnológicos que incentivem a prática 

sazonal de desporto, como por exemplo caminhadas. Considerando que as soluções IoT (Internet 

of Things) têm um custo baixo e são muito viáveis, um projeto englobando estas duas temáticas 

pareceu-nos bastante tentador.  

Assim, o presente projeto tem como objetivo permitir ao utilizador a consulta, em 

tempo real, das condições atmosféricas (temperatura e humidade) de um determinado ponto de 

uma rota na Serra da Estrela, através de uma aplicação móvel. 

Contudo, este projeto é difícil de se implementar, pois a Serra da Estrela, 

caracteristicamente, apresenta uma localização remota, pelo que é necessário encontrar um 

sistema de comunicação com baixo consumo energético e que permita transmitir a longa 

distância. Para suplantar este desfio, foi desenvolvido um hardware baseado em Arduíno MKR 

FOX, que tem acoplado um sensor de temperatura e humidade, ao qual foi atribuído o nome de 

WeatherFox.  

O WeatherFox, com uma frequência definida pelo operador do sistema, procede a 

medições de temperatura e, através da Sigfox cloud, envia-as para um web service desenvolvido 

em Node.JS. Para o utilizador comum ter acesso aos dados meteorológicos, foi desenvolvida uma 

aplicação para Android, o qual consome dados através do web service desenvolvido. 

Foram efetuados testes de consistência da comunicação, fiabilidade dos resultados e 

de duração de bateria, com um ou mais protótipos. No teste de consistência de comunicação 

obteve-se 100%.  Quanto ao teste de fiabilidade dos resultados, também, se obtiveram resultados 

positivos, os quais foram comprovados pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera). 

Finalmente, o teste da duração da bateria permitiu obter resultados que estavam, perfeitamente, 

de acordo com os requisitos do projeto. 

Considera-se que este projeto pode dar um contributo significativo para o estado de 

arte, pois as aplicações móveis, direcionadas para a prática de desporto, atualmente, disponíveis 

na Google Store, apenas, se focalizam na obtenção de informações estáticas sobre uma 

determinada rota. Efetivamente, este projeto vai mais além, pois fornece informações do terreno 

em tempo real. 

A Sigfox revelou-se uma excelente escolha para projetos IoT para comunicações de 

longa distância, pois não é necessária uma elevada taxa de dados, não requer dados muito 

complexos, nem implica períodos de envio frequentes. Ademais, a Sigfox tem uma ampla 
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cobertura em todo o território europeu e possui um baixo consumo energético, o que se traduz em 

baixos custos de operação. Para a redução de custos contribui o facto de o hardware ser aberto, 

aspeto que também permite a integração com plataformas largamente utilizadas como Arduíno. 
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Abstract  

Currently, Serra da Estrela lacks the technological means that encourage the practice 

of seasonal sports, such as hiking. Considering that IoT (Internet of Things) solutions are low cost 

and very feasible, a project encompassing these two themes seemed to us quite tempting. 

Thus, this project aims to allow the user to consult, in real time, the atmospheric 

conditions (temperature and humidity) of a certain point of a route in the Serra da Estrela, through 

a mobile application. 

However, this project is difficult to implement, since Serra da Estrela has a 

characteristic remote location, so it is necessary to find a communication system with low energy 

consumption and that allows to transmit at long distance. To overcome this challenge, a hardware 

based on Arduino MKR FOX has been developed, which has coupled a sensor of temperature and 

humidity, which has been given the name of WeatherFox. 

The WeatherFox, with a frequency set by the system operator, proceeds to 

temperature measurements and, through the Sigfox cloud, sends them to a web service developed 

in Node.JS. For the average user to have access to meteorological data, an Android application 

has been developed, which consumes data through the web service developed. 

Tests consistency of communication, reliability of results and battery life were 

performed with one or more prototypes. In the test of communication consistency was obtained 

100%. As for the reliability test of the results, also, if they obtained positive results, which were 

proven by IPMA (Portuguese Institute of the Sea and the Atmosphere). Finally, the battery life 

test yielded results that were perfectly in line with project requirements. 

It is considered that this project can make a significant contribution to the state of 

the art, since the mobile applications, directed to the practice of sport, currently available in the 

Google Store, only, focus on obtaining static information on a particular route. Effectively, this 

project goes further because it provides terrain information in real time. 

Sigfox has proven to be an excellent choice for IoT projects for long-distance 

communications, as it does not require a high data rate, does not require very complex data, nor 

does it imply frequent delivery times. In addition, Sigfox has a wide coverage throughout the 

European territory and has a low energy consumption, which translates into low operating costs. 

In order to reduce costs, the fact that the hardware is opened is an aspect that also allows the 

integration with platforms widely used as Arduino. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório descreve o trabalho realizado, pelo autor, no âmbito do projeto 

Trails4Health. Este projeto surge após se ter constatado que existe uma carência de meios 

tecnológicos que incentivem a prática de atividades desportivas na Serra da Estrela. Posto isto, 

pretende-se criar uma aplicação móvel que permita ao utilizador visualizar um conjunto de rotas 

e consultar, em tempo real, as condições atmosféricas num determinado ponto de uma rota. 

Pretende-se, assim, uma ação científica no terreno que possibilite a concretização deste objetivo. 

Este projeto possibilita, ainda, ao operador do sistema, a criação e o armazenamento de rotas, 

assim como os locais onde as condições atmosféricas podem ser consultadas. 

1.1. Contexto e Motivação 

A Serra da Estrela é dotada de uma extensa área natural propícia à prática de 

atividades desportivas sazonais, no entanto, constata-se que existe uma carência de meios 

tecnológicos que incentivem essas atividades. Deste modo, surgiu a ideia de desenvolver um 

projeto que congregue estas duas áreas (atividades desportivas e tecnologia), tendo em vista uma 

potencial fonte de negócio. 

Podemos, também, acrescentar o facto de que os avanços da tecnologia, nos últimos 

anos, nomeadamente, no campo da IoT (Internet of Things), têm permitido implementar soluções 

de baixo custo. Acresce, ainda, o facto de a Serra da Estrela constituir uma enorme fonte de 

atração para os turistas. Assim, este projeto permitirá desenvolver as atividades económicas da 

região e contrariar o forte despovoamento que se tem verificado, nos últimos anos, nas zonas do 

interior do país. 

Outro fator de motivação radica no visível aumento do fenómeno de sedentarismo 

(principalmente nos indivíduos que residem nas cidades), o qual contribui para o aumento da 

obesidade e, consequentemente, para o aparecimento de problemas de saúde (e.g., doenças 

cardiovasculares). Por conseguinte, o presente projeto poderá ajudar a contrariar esta tendência e 

incentivar à adoção de estilos de vida mais saudáveis. Para além da mais valia que advém do 

usufruto da paisagem e do conforto e segurança que um planeamento de rota pode proporcionar. 
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1.2. Definição do Problema e Objetivos 

Um dos desafios que se coloca à concretização deste projeto consiste na necessidade 

de implementar vários sistemas embebidos, os quais têm de medir, em tempo real, os valores 

atmosféricos em vários pontos da Serra da Estrela. Para além disso, é necessário atender ao facto 

de que a tecnologia de comunicação, entre o sistema embebido e aplicação móvel, terá de ser de 

longa distância, já que os dispositivos do sistema terão de ficar afastados entre si e, por vezes, 

fora da povoação.    

Outro dos problemas radica na alimentação do sistema embebido, uma vez que estes 

dispositivos serão colocados na Serra, em locais onde não existe rede elétrica. Consequentemente, 

terão de ser implementadas formas de energia que consigam sustentar os picos de corrente 

exigidos para a transmissão de longa distância, como por exemplo GSM (Groupe Special Mobile). 

Por outro lado, também é importante que a alimentação do sistema seja autossuficiente, ou de 

longa duração, para minimizar os custos/tempo de deslocação na substituição da bateria. 

O projeto tem como objetivo que o utilizador consiga visualizar, no seu telemóvel, 

as condições atmosféricas, como temperatura e humidade, em tempo real, de um ou mais pontos 

que fazem parte de uma rota na Serra da Estrela. Objetiva-se desenhar uma plataforma informática 

que congregue, em tempo real, as dimensões do meio ambiente dos vários pontos constituintes de 

uma rota na Serra da Estrela, de forma a criar um produto vendível.  

Os principais objetivos deste sistema são descritos seguidamente: 

• Recolha de dados meteorológicos obtidos pelos sensores. Trata-se do primeiro passo, o 

sistema deve possuir vários sistemas embebidos com sensores meteorológicos acoplados. 

A medição e a transmissão dos valores meteorológicos devem ser pouco frequentes. O 

sistema, por um lado, deve ter a capacidade de transmissão por longa distância, por outro 

lado, deve possuir elevada autonomia e capacidade energética para minimizar os custos 

de deslocação para a substituição da mesma. 

• Registo dos dados obtidos pelos sensores. Os dados obtidos pelos sensores devem ser 

guardados numa base de dados estruturada. De forma que os mesmos possam ser 

consultados, pelo utilizador final, numa aplicação móvel. O acesso e a persistência dos 

dados serão produzidos através de um web service. Estes dados devem poder ser acedidos 

em qualquer lado e a qualquer momento. Por outro lado, o histórico dos dados guardados 

será usado pelo operador do sistema para a geração de relatórios/gráficos. 

• Gestão de rotas/pontos monitorizados. Deverá ser possível, ao operador do sistema, fazer 

operações de leitura/escrita nas tabelas do sistema desenvolvido. Essa gestão será feita 

via web service. 
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• Desenvolvimento de aplicação móvel. Será desenvolvida uma aplicação para Android 

que permitirá, ao utilizador final, a consulta dos dados meteorológicos, em tempo real, de 

uma rota no sistema. 

1.3. Solução Proposta 

A solução implementada para o problema proposto foi a utilização do Arduíno MKR 

FOX 1200, com o sensor DHT 22 acoplado, como dispositivo de monitorização do sistema 

desenvolvido, o qual foi denominado de WeatherFox. O WeatherFox faz a medição dos dados 

meteorológicos e, posteriormente, procede ao envio dos mesmos para um web service alojado na 

cloud, com capacidade de persistência de dados. O web service foi desenvolvido em Node.JS e, 

para a base de dados, a tecnologia escolhida foi o MongoDB. O envio dos dados passa tem como 

intermediária a Sigfox que é uma rede de longa distância, com baixo consumo, e uma cobertura 

bastante aceitável na Serra da estrela (ver Figura 1). 

Para visualizar os dados meteorológicos, foi desenvolvida uma aplicação móvel 

Android. No ecrã inicial pode ser consultada a temperatura, em tempo real, de todos os trilhos 

presentes no sistema. Também, tem a possibilidade de consultar o trajeto do trilho através do 

google maps, assim como os pontos de monitorização associados ao trilho. Por último, a aplicação 

conta com um ecrã de estatísticas onde é possível visualizar gráficos do histórico dos dados 

meteorológicos registados no sistema. A construção dos gráficos é efetuada com o auxílio da 

biblioteca GraphView.  

 

 

Figura 1 - Cobertura serviço Sigfox na Serra da Estrela retirado de [1] 
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1.4. Organização do Relatório 

O presente relatório encontra-se estruturado em cinco capítulos. No primeiro 

capítulo procede-se à apresentação do trabalho desenvolvido, à definição do problema, e 

descrevem-se os objetivos e a motivação para o mesmo. 

O segundo capítulo inicia-se com uma apresentação das tecnologias que permitem 

conectividade na área da IoT. De seguida são apresentadas com maior detalhe as tecnologias que 

permitem resolver o problema (GSM, Sigfox e LoRA), assim como a arquitetura e as vantagens 

e desvantagens de cada uma. De seguida, é efetuada uma comparação entre as tecnologias 

anteriormente apresentadas. Finalmente, procede-se a um veredicto final e a justificação do uso 

da Sigfox para o projeto em causa. Por último, procede-se à análise de dois projetos similares, 

descrito em 2.6, enumerando os pontos fortes e fracos, e por fim é feita uma comparação das 

soluções abordadas com o Trails4Health. 

No terceiro capítulo é apresentada a arquitetura global do sistema desenvolvido, com 

a descrição das tecnologias utilizadas. Segue-se a descrição da implementação de cada módulo 

constituinte do sistema. 

O quarto capítulo apresenta alguns testes, em situações reais, a que o sistema foi 

submetido, concretamente: testes de consistência de comunicação, testes de fiabilidade dos 

valores medidos e teste de duração da bateria do sistema. Por último, são apresentados os 

resultados. 

No quinto e último capítulo, procede-se à conclusão do trabalho e aventa-se o futuro 

trabalho de aperfeiçoamento do sistema. 
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2. ESTADO DE ARTE 

Neste capítulo apresentam-se as tecnologias que permitem resolver o problema 

(GSM, Sigfox, LoRa, LTE).  Seguidamente, vai ser feita uma comparação entres estas três 

tecnologias, enumerando os seus pontos fortes e fracos. Finalmente, é fornecida uma explicação 

para a seleção da Sigfox para a resolução do problema. 

Na segunda parte é apresentado um sistema semelhante ao projeto Trails4Health, 

enumerando as vantagens e desvantagens, e quais pontos a aproveitar para se usar no nosso 

sistema. 

 

2.1. Conectividade IoT 

No domínio da IoT, existem muitas opções de conectividade, designadamente: redes 

de telemóvel, comunicação por satélite, Wi-Fi, Bluetooth e LPWAN (Low Power Wide Area 

Network). Cada opção de conectividade representa uma troca entre consumo energético, alcance 

e largura de banda. Isto permite-nos segmentar as opções de conectividade em três grupos tal 

como se apresenta de seguida [2].  

 

Baixo Consumo Energético,  Longo Alcance, Alta taxa de dados  

O Wi-Fi e o Bluetooth destacam-se por baixo consumo energético, alcance curto e 

alta taxa de dados, sendo apropriados para projetos em que o alcance não supere o de uma 

habitação [2].  

 

Alto Consumo Energético, Longo Alcance, Alta taxa de dados  

As redes de telemóvel são úteis para projetos onde é necessário cobrir grandes 

distâncias e transmitir grandes quantidades de informação. Por exemplo, um telemóvel consegue 

enviar e receber grandes quantidades de informação, no entanto, é necessário carregar a bateria 

do mesmo, pelo menos, de dois em dois dias. As comunicações por satélite, também, estão 

incluídas neste tipo de projetos, especialmente, para os locais onde a cobertura das redes de 

telemóvel não é suficiente [2]. 

 

 



 

 

Trails4Health  Estado de Arte 

 

 

 24 

 

Baixo Consumo Energético,  Longo Alcance, Baixa Taxa de Dados  

Para projetos onde é necessário ter um baixo consumo energético, longo alcance e 

baixa taxa de dados, pode ser utilizado, por exemplo, um sensor de humidade da terra, pois este 

não necessita de enviar grandes quantidades de informação. No âmbito da prática da agricultura, 

um sensor de humidade da terra pode enviar dados com um intervalo de algumas horas. Por outro 

lado, ligar o sensor à corrente elétrica, também, não é realístico no meio de um campo vasto. O 

Wi-Fi e o Bluetooth também não se encaixariam nesta situação por falta de alcance. As LPWAN 

são extremamente úteis para aplicações IoT, especialmente, quando envolvem muitos dispositivos 

a enviar dados em áreas amplas, com alimentação por bateria com duração de vários anos [2]. 

 

Opções Conectividade para projeto Trails4Health 

Tendo em conta os requisitos do projeto, é necessária uma comunicação de longa 

distância, uma vez que os dispositivos se encontram em áreas amplas e muito afastados entre si, 

por outro lado, estes dispositivos devem ter uma elevada autonomia, o que faz das LPWAN a 

solução ideal para o projeto Trails4Health. Deste modo, serão analisadas duas LPWAN no 

capítulo 2.3 e no capítulo 2.4. 

Não obstante, dado que as redes de telemóvel estão amplamente implementadas em 

Portugal, e que as LPWAN são relativamente recentes no nosso País, considerou-se necessário 

incluir as redes de telemóvel como possível solução para o projeto Traisl4Health. Na base desta 

escolha para a análise está a alta taxa de utilização destas redes, nomeadamente, o GSM que é 

utilizado por mais de um bilião de pessoas em mais de 200 países [3] ,e em consequência, existe 

uma grande variedade de hardware para desenvolvimento a baixo custo.  

  

2.2. GSM 

O GSM (Global System for Mobile Communications) é um padrão desenvolvido pelo 

ETSI (European Telecomunication Standards Institute) que descreve os protocolos para as redes 

celulares digitais, de segunda geração, usadas por telemóveis e tablets. O GSM foi construído, 

essencialmente, para comunicação por voz, mas, também, tem suporte para dados via SMS e 

GPRS (General Packet Radio Service), tecnologia (GRPS), o que permite o transporte de dados 

por pacotes [3]. Porque se trata de um sistema antigo, está largamente adotado e tem um hardware 

de baixo custo. A Nível de segurança, os conteúdos entre aparelho e provedor são criptografados, 
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apesar de esta poder ser intercetada [3]. É usado, essencialmente, na indústria, tal como: 

semáforos, rastreamento de camiões e rastreamento de animais [4]. 

O GSM foi desenvolvido como um sistema digital e usa a técnica time division 

multiple access (TDMA), que atribui diferentes intervalos de tempo, para cada utilizador, na 

mesma frequência. O GSM digitaliza e reduz os dados para os enviar, por um canal com dois 

fluxos, para o cliente. Cada fluxo tem o seu próprio intervalo de tempo. O sistema digital tem a 

capacidade de transportar dados de 64 Kbps a 120 Mbps [5]. 

 As suas características principais são as seguintes: 

• Suporte para roaming internacional [6]. 

• Tem um alcance típico de 35KM [4]. 

• Potência máxima de 2W [4]. 

• Taxa de dados entre 64Kbps até 120Mbps 

• Opera nas frequências de 900, 1800 ou 1900 MHz [6]. 

• Baixo custo de serviço e hardware [6].   

2.2.1. Arquitetura 

A arquitetura da rede GSM é constituída por quatro elementos principais: o BSS 

(Base Station Subsystem), o NSS (Network & Switching Subsystem), o OSS (Operation and 

Support Subsystem) e o MS (Mobile Station). Dentro do NSS pode-se incluir MSC (Mobile 

Services Switching Centre), HLR (Home Location Register), o AuC (Authentication Centre) e o 

VLR (Authentication Centre), ver Figura 2 [7]. 

 

 

Figura 2 - Diagrama arquitetura GSM [7] 
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Mobile Station (MS) 

A MS consiste no componente principal da arquitetura, proporciona acesso à rede 

GSM e é constituído pelos seguintes componentes: 

• Equipamento Móvel: Este pode ser um dispositivo portátil, montado num 

carro ou carregado à mão. Todos os dispositivos são identificados pelo IMEI 

(International Mobile Equipament Identity). Estes dispositivos são 

responsáveis pela transmissão, em simultâneo, de voz e dados. Trabalham 

na potência de 0.8 – 20W [8]. 

•  Subscriber Identity Module (SIM): Permite ao utilizador identificar quem 

faz e recebe chamadas. Tem um pin associado para proteção do cartão. 

Contem informações chave para ativar o telefone [8]. 

 

Base Station Subsystem (BSS) 

A BSS está, fundamentalmente, associada com a comunicação entre os telemóveis, 

na rede, e tem na sua constituição os seguintes elementos: 

• Base Transceiver Station (BTS): Compreende os recetores do transmissor 

de rádio. Tem, também, as antenas que transmitem e recebem, para 

comunicar diretamente com os telemóveis [7]. 

• Base Station Controller (BSC): Gere os recursos rádio e controla itens 

como handhover e alocação de canais no grupo de BTS [7]. 

 

Network Switching Subsytem (NSS)  

O NSS é, muitas vezes, referido como rede principal. Fornece o controlo principal e 

a interface para toda a rede móvel. Os principais elementos são os seguintes: 

• Main Switching Center (MSC): Permite a comunicação entre o GSM e 

outras redes. Elabora a função do sistema de chamada e comutação, 

adiantamento da chamada e a cobrança de base [8]. 

•  Gateway MSC: Interface entre MSC e outras redes, tal como Public 

Switched Telephone (PSTN) [8]. 

• Home Location Register (HLR): Contém dados da conta do cliente, 

posição da conta, dispositivos assinados com o cliente, situação atual do 

cliente, etc. [8]. 
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• Visitor Location Register (VLR): Contém informação selecionada do 

HLR, e permite que os serviços selecionados para o assinante individual 

sejam fornecidos. Deste modo, o acesso é mais rápido [7].   

• Authentication Center (AUC): É uma base de dados protegida que contém 

a chave secreta que está no cartão SIM. É usado para autenticação e cifragem 

no canal radio [7]. 

•  Equipment Identity Register (EIR): Decide se determinado equipamento 

móvel é permitido na rede. Cada equipamento contém um IMEI e é 

verificado na rede, durante o registo. 

 

 

Operation and Support Subsystem (OSS)  

O OSS está conectado aos componentes do NSS e do BSC. É usado para controlar e 

monitorizar a rede GSM e, também, para controlar a carga de tráfico do BSS. De notar que, com 

o aumento da população de assinantes e consequente aumento de BS, algumas tarefas de 

manutenção são transferidas para o BTS [7]. 

2.2.2. Link GSM 

 
Uplink 

O uplink é o caminho de transmissão entre a estação móvel (telemóvel) para uma 

estação base. Na gama dos 900 MHz, a frequência de uplink é entre 890-915 MHz [8]. 

 

Downlink 

O downlink é o caminho de transmissão entre a BTS e estação móvel. Na gama dos 

900 MHz, a frequência de downlink é entre 935-960 MHz [8]. 

 

2.2.3. Segurança 

O GSM é seguro para comunicação de media. Na interface aérea, O GSM, 

normalmente, usa encriptação e TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity), que é o 

identificador assinado pelo VLR para cada telemóvel na área [9]. É usado um PIN de quatro 

dígitos para validar o cartão SIM. Para comunicação segura, são especificados três algoritmos, 
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que são: algoritmo A3 para autenticação, algoritmo A5 para encriptação e algoritmo A8 para 

geração de chaves [8].  

2.3. Sigfox 

A Sigfox é uma rede LPWAN (low-power wide-area network) desenvolvida em 

2009, em Toulouse, que permite o envio de até 140 mensagens por dia em uplink, tem uma carga 

útil de 12 bytes, por mensagem, em uplink e 8 bytes em downlink, a nível de taxa de dados está 

avaliado em 100 bps para uplink [10]. 

A Sigfox é uma tecnologia patenteada e fechada, o hardware é aberto, no entanto, a 

rede tem de ser subscrita. Alguns dos parceiros da Sigfox são os seguintes: Atmel, TI, Silicon 

labs, Arduíno. 

Ao contrário da Lora, que necessita de hardware proprietário PHY (camada física do 

modelo OSI) para ser usado na sua rede, a Sigfox utiliza vários vendedores de hardware e uma 

infraestrutura de gestão simples, que é direcionada para sistemas que precisam de baixa taxa de 

dados e frequência reduzida, em comparação com o 3G (ver Figura 3) [10].  

 

 

Figura 3 - Comparação SigFox, Zigbee, 4G [11] 

2.3.1. Camada Física 

A tecnologia Sigfox é uma tecnologia UNB (Ultra Narrow Band), a transmissão usa 

um canal muito estreito para comunicação, e utiliza as seguintes bandas: 

• 868 MHz: Europa 

• 902 MHz: América 
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A banda usada para uplink tem um comprimento de 100Hz e usa OSSS (Orthoganol 

Sequence Spread Spectrum), para downlink a banda usada são 600 Hz usando GFSK (Gaussian 

frequency-shift keying). A Sigfox tem algumas limitações de dados, nomeadamente, no tamanho 

de dados (ver Tabela 1) [10]. 

 
Tabela 1 - Limitação de dados Sigfox [10] 

 Uplink Downlink 

Limite de carga (bytes) 12 8 

Taxa de transferência 100 600 

Mensagens máximas por dia 140 4 

Esquema de Modulação DBPSK GFSK 

Sensibilidade <14 <27 

 
 

A comunicação bidirecional (ver Figura 4) é uma caraterística importante da Sigfox, 

e não existe receção passiva, ou seja, uma estação não pode, simplesmente, mandar uma 

mensagem, para um dispositivo, a qualquer momento. A janela de receção abre-se, apenas, 20 

segundos após uma transmissão, a janela mantém-se aberta durante 25 segundos após permitir a 

receção de uma mensagem (4 bytes) da estação base (ver Figura 5) [10]. 

 

 

Figura 4 - Mensagem bidirecional Sigfox [12] 
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Figura 5 - Comunicação bidirecional Sigfox [10] 

 

2.3.2. Camada Mac 

Cada dispositivo na rede Sigfox tem um identificador único, o qual é utilizado para 

assinar e encaminhar as mensagens. Uma característica da Sigfox é Fire and Forget, isto é, as 

mensagens não são reconhecidas pelo recetor e a mensagem é enviada três vezes, com recurso 

três frequências diferentes, em três momentos distintos, pelo nó, a fim de assegurar a integridade 

da transmissão da mensagem. 

A frame contém um preâmbulo de símbolos predefinidos que são usados para 

sincronização na transmissão. Assim, as várias imparidades estimadas no recetor podem ser 

corrigidas. Os campos de sincronização da frame especificam os tipos de frame que estão a ser 

transmitidos. O FCS (Frame Check Sequence) é usado para deteção de erros, (ver Figura 6). 

Nenhum pacote contém o endereço de destino e todos os dados são enviados, pelos vários 

gateways, para o serviço Sigfox Cloud [10]. A Sigfox Cloud é o serviço que redireciona os dados 

dos dispositivos para a nossa aplicação. O redireccionamento é efetuado via chamadas de resposta 

HTTP, podendo o nosso servidor enviar ou receber dados dos dispositivos Sigfox [13].  

 

 

Figura 6 - Estrutura Frame Sigfox [10] 
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2.4. Lora 

A Lora é uma tecnologia de longo alcance, baixo consumo, baixa taxa de dados, que 

é usada para redes IoT (Internet of Things). Usa espectro de rádio não licenciado em bandas 

industriais, científicas e médicas, para permitir comunicação entre sensores remotos e gateways 

conectados a servidores de rede e servidores aplicacionais [14]. 

2.4.1. Arquitetura 

 
A rede LoRa usa uma topologia em estrela, ou seja, um dispositivo terminal envia 

mensagens para vários gateways que comunicam com o servidor da rede. Uma vez que um 

dispositivo não está associado a um gateway, mais que um gateway pode receber uma mensagem 

de um dispositivo. A tecnologia rádio da LoRa é usada na comunicação entre dispositivo e 

gateway, o gateway está conectado com o servidor de rede por conexão IP, (ver Figura 7) [14].  

 
Figura 7 - Arquitetura LoRa retirado de [14] 

 

• Dispositivo Final:  É usado para enviar poucos dados, em frequências 

baixas, através de longas distâncias.  

• Lora Gateway: Recebe pacotes dos dispositivos terminais, através de rádio, 

e encaminha-os para o servidor por 4G. 

• Servidor de Rede: Gere toda a rede e quando recebe os pacotes remove a 

redundância, realiza verificações de segurança e determina o gateway 

apropriado para enviar a mensagem de reconhecimento. 
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• Servidor Aplicacional: É o servidor que vai receber todos os dados 

enviados pelo dispositivo terminal. 

2.4.2. Arquitetura do protocolo 

A especificação do protocolo é desenvolvida pela LoRa Alliance. O protocolo 

LoRaWAN é constituído pela camada MAC, que é uma camada de aplicação e opera na camada 

física da LoRa, (ver Figura 8) [14]. 

 
 

 
Figura 8 - Protocolo LoRa [14] 

 

2.4.3. Formato Frame 

O protocolo da estrutura da frame para a camada física, camada MAC e camada alta, 

pode ser visualizada na Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Formato da frame LoRa [14] 
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Frame Camada Física 

Nesta camada, a frame começa com o preâmbulo, o qual possui funções de 

sincronização e de modulação. A seguir ao preâmbulo, vem o cabeçalho físico e o cabeçalho CRC 

(Cyclic Redundancy Check), que são codificados com a taxa de código mais confiável. O resto da 

frame é codificada com o código especificado no cabeçalho. O cabeçalho físico contém, também, 

o tamanho do payload e indica se o payload 16-bit CRC está presente na frame. Na LoRA, apenas 

as frames de uplink contêm payload CRC. O PHY payload contém MAC frame [14]. 

 
Frame MAC Layer 

O pacote processado na camada MAC é constituído pelo cabeçalho MAC, payload 

MAC e pelo código de integridade da mensagem (MIC). O cabeçalho MAC define a versão do 

protocolo, o tipo de mensagem (dados, gestão), se é transmitido em uplink ou downlink e se deve 

ser reconhecida. O cabeçalho MAC e uma parte do payload MAC são usados para calcular o valor 

MIC com uma chave de sessão de rede. O valor do MIC é usado para prevenir a falsificação das 

mensagens e autenticar o nó [14]. 

 

Pacote de Camada de aplicação 

O MAC payload manipulado pela camada aplicação é constituído por um cabeçalho 

de frame, porta de frame e frame payload. A porta da frame é determinada em função do tipo de 

aplicação. A frame payload é encriptada com uma chave de sessão de aplicação, baseada em AES 

128, e a frame header contém a seguinte informação [14]: 

• Endereço do dispositivo: Os oito primeiros bits identificam a rede, os 

outros bits são assinados, dinamicamente, durante a conexão à rede e 

identificam o dispositivo na rede. 

• Frame Control: Controla a informação na rede, concretamente, se o 

gateway usa a taxa de dados para transmissão uplink ou se esta mensagem 

reconhece a receção da última mensagem. 

• Frame Counter: Para número sequencial. 

• Frame Options: Comandos usados para mudar a taxa de dados, potência de 

transmissão e validação de conexão. 
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2.5. Comparação entre as tecnologias Sigfox, LoRa, 
GSM 

Na Tabela 2 são apresentadas as principais caraterísticas das tecnologias analisadas 

anteriormente, nomeadamente, no que concerne à frequência, ao alcance, ao tamanho do pacote, 

à topologia, à potência máxima e requisitos. 

 
Tabela 2 - Especificações das tecnologias Sigfox, LoRa e GSM [5] 

 Sigfox Lora GSM 

Faixa de frequência 868/902 MHz (ISM) 433/868/780/915 900/1800 MHz 

Alcance Urbano 3-10 Km 2-5 Km 0.5-2.5 KM [15] 

Alcance Rural 30-50 Km 15-20 Km 20-30 KM [16] 

Tamanho do pacote 12 bytes Definido pelo Utilizador Definido pelo 

utilizador 

Status Liberado Especificações liberadas 

em junho 2015 

Liberado 

Topologia Estrela Estrela Estrela 

Potência Máxima 0.025 W 0.025 W 2 W 

Requisitos Cobertura SigFox, 

subscrição para usar 

a rede 

Investir na própria rede, 

ter um contrato com um 

serviço 

Contrato com 

um provedor de 

serviços móvel 

 

2.5.1. Pontos Fortes e Fracos LoRa 

De seguida, apresentam-se os pontos fortes e fracos da tecnologia LoRa. 

 
Pontos Fortes 

• Mais bem-adaptada para situações de controlo e comando (uso de ligação 

simétrica). 

•  Os módulos LoRa operam de forma bidirecional, isto é, usando o mesmo 

módulo de rádio, um recetor pode ser transformado num transmissor. 

• Possibilidade de instalar a própria rede. 

• Custo de operação gratuito. 

• Tamanho das mensagens definido pelo utilizador. 
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• API altamente configurável, que proporciona diferentes otimizações 

possíveis [17]. 

• O dispositivo final e a estação base são praticamente gratuitos, em 

comparação com Sigfox. 

 
Pontos Fracos  

• Hardware fechado. 

• Redes privadas são difíceis de montar. 

• Latência, apesar de ser baixa, não é o suficiente para aplicações em tempo 

real. 

• Protocolos de difícil validação e elevada taxa de erros [18]. 

 

2.5.2. Pontos Fortes e Fracos Sigfox 

Seguidamente, expõem-se os pontos fortes e fracos da tecnologia Sigfox. 

 
Pontos Fortes 

• Hardware aberto, ao contrário da LoRa onde é necessário usar os módulos 

da Semtech. 

• Uso da UNB que permite migração de sinal melhor e maior eficiência 

espectral, LoRa usa CSS (Chirp spread spectrum). 

• Maior alcance, uma estação base consegue conectar-se com muitos mais 

dispositivos [19]. 

• Muito prática para transmissões com pouca frequência. 

• Maior duração da bateria, pois Lora usa maior largura de banda. 

• Baixo custo de subscrição (1€ por dispositivo, por ano) [20]. 

• Melhor segurança em comparação com LoRa, previne contra-ataques man-

in-the-middle.  

 

Pontos Fracos 

• A comunicação não tem conhecimento no servidor, podendo ser necessário 

mais transmissões. 

• Não pode ser usado para aplicações com alta taxa de dados. 

• Existem alguns problemas de interferência em ambientes móveis. 
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• Rede privada. 

• Não estão a ser usadas técnicas para evitar colisões. 

• O espetro de banda estreita, emitido pelo dispositivo Sigfox, causa 

interferência num eventual sistema próximo de banda larga. 

2.5.3. Pontos Fortes e Fracos GSM 

De seguida, apresentam-se os pontos fortes e fracos da tecnologia GSM. 

 

Pontos Fortes 

• Longo alcance. 

• Cobertura extensa em mais de 218 Países [21], incluído na Serra da Estrela 

(ver Figura 10). 

• Grande variedade de dispositivos a baixo custo, uma vez que o GSM é usado 

pelo mundo todo, existe grande variedade de dispositivos que o suportam. 

• Grandes capacidades de roaming, uma vez que a rede é a mesma no mundo 

inteiro, e é possível o rastreamento além-fronteiras [21]. 

 

 

Figura 10 - Antenas TMN Serra da Estrela [22] 
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Pontos Fracos 

• Necessita de muita energia, não é o ideal para dispositivos alimentados por 

bateria. 

• Necessita de um contrato, por dispositivo, com uma operadora, o que 

aumenta significativamente os custos de operação. 

• Não proporciona um identificador único por dispositivo. 

• Atraso de largura de banda, sobretudo, quando esta estiver a ser usada por 

muitos utilizadores. 

• Interferência eletrónica, devido à sua tecnologia de transmissão baseada em 

pulso, que pode interferir com outros dispositivos eletrónicos [21]. 

2.5.4. Veredicto Final 

 
Tendo em consideração os requisitos do sistema (i.e., a necessidade de uma 

tecnologia de longo alcance, vasta cobertura, plataforma de gestão na Cloud para identificação 

única de equipamentos, baixo consumo energético e baixo custo de operação), o GSM, apesar de 

cumprir o requisito de um alcance elevado (35 km) e de o seu hardware ser relativamente barato, 

não obedece ao requisito de baixo consumo, por conseguinte, não é a escolha ideal para 

dispositivos alimentados por bateria. Por outro lado, também, necessita de um contrato com uma 

operadora, por dispositivo, o que representaria um aumento, em larga escala, dos custos de 

operação. Ademais, não proporciona uma plataforma de gestão para facilitar a integração dos 

dispositivos do sistema [4].  

Entre a SigFox e a LoRa, a escolha da primeira deve-se ao facto de esta possuir uma 

maior cobertura em zonas rurais (30-50KM). Para além disso, tem cobertura suficiente para o 

projeto em causa, ao contrário da LoRa pois os gateways mais próximos encontram-se no Fundão 

e em Viseu (ver Figura 11). Por outro lado, o seu protocolo leve é suficiente para o projeto em 

causa e permite a obtenção de maior espaço disponível, na rede, para o transporte dos dados. A 

Sigfox tem, também, uma API bastante simples de configurar, pelo que permite uma rápida 

implementação. Em contraste, a LoRa tem uma API de baixo nível aumentando, assim, o tempo 

de implementação, o que complexifica a integração do módulo rádio. Ao nível da segurança, 

apenas, a Sigfox identifica e autêntica os dispositivos, o que se revela muito útil para o projeto, já 

que é necessário ter um identificador fixo no web service do sistema. 
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Figura 11 - Cobertura LoRa zona centro imagem retirada de [23] 

 

2.6. Soluções Existentes 

Nesta secção vão ser abordadas outras soluções relacionadas com o projeto 

Trails4Health. De forma concreta, será efetuada uma descrição dos materiais envolvidos para a 

sua construção, desde a montagem, resultados e vantagens e desvantagens. Por fim é feita uma 

comparação das soluções abordadas com o Trails4Health. 

2.6.1. Build your own Mobile Weather Station 

Este projeto tem como objetivo constituir um guia, em desenho aberto, para a criação 

de uma estação de meteorologia móvel, usando software e hardware open-source, apenas com a 

aquisição de componentes nas lojas locais. 

 

Equipamento necessário 

Este projeto destaca-se por usar, apenas, componente open source, os quais podem 

ser adquiridos no mercado local ou via Internet (ver Tabela 3). Os autores deste projeto usaram o 

Lakduino como controlador da estação meteorológica, já que os mesmos são do Sri Lanka. De 

forma concreta, o Lakduino é um tipo de Ardunio e um produto do SriLanka [24]. 

 

Tabela 3 - Lista de Equipamentos e preços Build your own Mobile Weather Station [8] 

Item Preço Quantidade 

Medidor de velocidade de 

vento 

60€ 1 
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Medidor de direção  1 

Pluviômetro  1 

Hardware de montagem  1 

Lakduino 10€ 1 

Weather shield 35€ 1 

Recetor GPS 35€  

Módulo de relógio em 

tempo real 

13€ 1 

Registador de dados de log 

aberto 

22€ 1 

cabos 3€  

Módulo GSM 52€ 1 

Fonte de energia 38€ 1 

Total 268€  

 

O equipamento principal deste projeto é o Arduíno. Para os autores desenharem a 

alimentação, tiveram em conta que a voltagem de operação do Arduíno é de 5V, a tensão de 

entrada 7-12V, os limites de tensão de entrada 6.5V-15V, a corrente DC dos pinos I/O 40mA e a 

corrente do pin 3.3V 50mA. De salientar que o desenho da voltagem de saída é importante quando 

se conectam shields ao Arduíno. 

Outro dos principais equipamentos deste projeto é o Weather Shield (ver Figura 12 

- Weather Shield – Build your own Mobile Weather Station ), que garante acesso à pressão 

barométrica, humidade relativa, luminosidade e temperatura. É possível, também, conectar outros 

sensores a este shield, tal como: medidor do vento, pluviómetro e GPS [24].  

 

 

Figura 12 - Weather Shield – Build your own Mobile Weather Station [24] 

Para obter a localização do equipamento foi usado o recetor GPS GP-635T, ver 

Figura 13, sendo que este pode ser facilmente conectado no Weather Shield através de TTL Serial. 

O seu desenho compacto é o ideal para aplicações móveis. Este módulo GPS, também, nos dá o 

tempo em GMT. Mas, para calibração e outros efeitos, foi usado o relógio em tempo real DS1307, 
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Figura 14. Este módulo vem pré-programado com o tempo atual e é alimentado através de uma 

pilha CR1225 que tem a duração de nove anos, e é acedido através do protocolo I2C. 

Para armazenar dados, os autores usaram o OpenLog data logger, ver Figura 15, este 

módulo é open source e basta ligá-lo para começar a fazer logging de quaisquer dados, em série, 

recebidos a 9600bps. Para além disso, permite gravar os dados num cartão microSD, no formato 

CSV. Quanto ao restante equipamento, este pode ser consultado na Tabela 3 [24].  

 

 

Figura 13 - Receptor GPS GP-635T - Build your own Mobile Weather station [24] 

 

 
Figura 14 - Relógio em tempo real DS1307 - Build your own Mobile Weather Station [24] 

 
Figura 15 - OpenLog data logger - Build your own Mobile Weather Station [24] 

Energia 

 
A energia é um aspeto fundamental no sistema, requerendo um fornecimento 

contínuo para garantir o seu funcionamento. Deste modo, e para sustentar este sistema, é 

necessário usar uma bateria recarregável e um painel solar. Dado que o Arduíno tolera voltagens 

de 5V-15V, e tendo em conta a existência do módulo GSM no sistema, foi escolhida uma bateria 

de 12V 7AH. De salientar que a capacidade das baterias é medida em AH (amperes hora). Tendo 

em conta a potência da bateria (12*7=84WH), foi escolhido um painel solar com 20W de 
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potência. Esta escolha deve-se ao facto do painel solar conseguir fornecer 80W, durante 4 horas 

(20*4), aplicando o fator 0,85 para as perdas naturais obtemos 68W (20*4*0,85) para reabastecer 

a bateria. É, também, necessário um controlador solar para interligar o Arduíno, a bateria e painel 

solar (ver Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Controlador Solar - Build your own Mobile Weather Station [24] 

 
Instalação 

A instalação é efetuada através da conexão do Weather Shield, no Arduíno, deste 

modo, o módulo GPS e o módulo RTC podem ser facilmente encaixados no Weather Shield. 

Posteriormente, é conectado o OpenLog através de 3 fios. E, finalmente, são conectados ao 

Weather Shield os sensores de chuva e vento, ver Figura 17 [24]. 

 

 

Figura 17 - Instalação Build your mobile weather station [24] 
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Caixa 

Na escolha da caixa, foi necessário ter em consideração a durabilidade, a chuva e a 

radiação. Efetivamente, se a água entrar no interior da caixa, pode estragar os componentes 

eletrónicos. Deste modo, foi escolhida uma caixa de alumínio coberta por uma camada resistente 

à radiação [24]. 

 

Montagem 

Para fazer a montagem, os autores tiveram de ter em conta a marca, no sensor de 

vento, que regista o norte. Para além disso, foi necessário ter o cuidado de não colocar o 

dispositivo num abrigo, ou num local onde a água caísse do telhado diretamente no pluviómetro. 

 
Dados e Resultados 

Uma vez ligado o cartão SD ao computador, os resultados são armazenados em 

formato CSV. Esses resultados podem, então, ser abertos e visualizados através de um ficheiro 

txt, ver Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Resultados do sistema Build your own mobile weather station no Departamento de 
Irrigação - Anuradhapura [24] 

Campo Valor 

Lon 79.912277 

Lat 6.702870 

Altitude 26.50 

Sats 5 

Date 2014 

Time 11:39:34 

RTCdate 2014-05-09 

RTCtime 17:09:00 

Windir -1 

Windspeedms Nan 

Windgustms 0.0 

Windgustdir 0 

Windspdms_avg2m 0.0 

Winddir_avg2m -1 
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Windgustms_10m 0.0 

Windgustdir_10m 0 

Humidity 70.8 

Tempc 32.2 

Rainhourmm 1.40 

Rain5mmm 1.40 

Raindailymm 3.91 

Rainindicate 1 

Pressure 100810.75 

Batt_lvl 4.72 

Light_lvl 0.02 

 

A tabela 4 permite visualizar as leituras, sendo que os cinco primeiros valores são 

leituras do modulo GPS, com a data e o tempo no formato GMT. As duas leituras seguintes 

correspondem à data e ao tempo do RTC clock. As próximas colunas correspondem aos valores 

do medidor do vento, que incluem: velocidade, direção e média do vento, sendo que esta última 

pode ser personalizada no Arduíno. A humidade relativa e a temperatura, em graus Celsius, são 

exibidas nas duas colunas seguintes. As leituras do pluviómetro são fornecidas através de três 

valores: o valor diário, o valor horário e os últimos 5 minutos. O campo raininddicate indica se 

há chuva. Finalmente, os últimos valores correspondem à pressão, ao nível da bateria e ao nível 

de luz.   

 
Discussão 

Quando programamos o Arduíno, é necessário fixar os módulos corretamente, sob 

pena de não se obterem os valores corretos. Aquando do desenho da caixa, é necessário ter em 

conta que os sensores do clima, que se encontram na placa, têm de estar expostos ao meio 

ambiente, aspeto que será considerado no projeto Trails4Health. Salienta-se que no caso do sensor 

da pressão, apenas é necessário que exista um orifício.  

Outro facto que tem se ter em conta concerne a segurança, especialmente pelo facto 

de se expor o hardware, num local remoto, e recolher dados por GSM. 

 
Vantagens e Desvantagens 

Este projeto tem como grande vantagem o facto de usar componentes open source 

que podem ser adquiridos no mercado local. Assim poupa-se tempo na construção da estação 

meteorológica e os seus custos são reduzidos. 



 

 

Trails4Health  Estado de Arte 

 

 

 44 

 

Este projeto tem como desvantagem o facto de necessitar de uma potência de 

fornecimento de energia demasiado alta para proporcionar autonomia ao sistema, aumentado 

assim custos de implementação. Num local onde as condições atmosféricas não são favoráveis 

para carregar a bateria, a autonomia do sistema vai ficar limitada. Também o facto deste projeto 

não proporcionar uma interface gráfica ao utilizador para melhor visualização dos resultados é 

um ponto negativo. As restantes vantagens e desvantagens podem ser vistas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Vantagens e Desvantagens - Build your own Mobile Weather Station 

Vantagens Desvantagens 

Uso de componentes open source que podem 

ser adquiridos no mercado local 

Elevada potência de fornecimento de energia 

traduzindo-se num aumento dos custos 

Uso de painel solar para carregar bateria Não permite monotorização continua em 

tempo real 

Utilização de GPS para localizar Necessita de um local com condições 

atmosféricas favoráveis para carregar a bateria 

Possibilidade de personalizar estação 

meteorológica as necessidades do estudo 

Não proporciona interface gráfica ao 

utilizador 

 

2.6.2. Design of Real-time Weather Monitoring System 
Based on Mobile Application using Automatic Weather 
Station 

Este artigo propõe o desenho de um sistema de monitorização de meteorologia em 

tempo real baseado em AWS (Automatic Weather Station) e numa aplicação móvel. Uma AWS 

é uma estação meteorológica para observar a condições atmosféricas e enviar os resultados 

automaticamente. A AWS usada neste sistema é a Wireless weather-link Vantage Pro  [25].  

O sistema conecta a estação meteorológica Wireless Vantage Pro 2 com os vários 

sensores meteorológicos a recolherem dados a um web server. Os dados são transmitidos através 

de um data logger adicional para o web server através de comunicação em serie. 

 A aplicação móvel lê os dados do web server e mostra a informação ao utilizador 

em tempo real. 
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Arquitetura do Sistema 

O Wireless weather-link Vantage Pro 2 é a ferramenta AWS usada para o 

desenvolvimento do sistema, a arquitetura do sistema pode ser vista na Figura 18. O conjunto de 

sensores meteorológicos é constituído por um sensor de chuva, um sensor de temperatura, um 

sensor de humidade, um sensor de velocidade de vento e um sensor de radiação solar. Este 

conjunto de sensores foi colocado no telhado de um prédio com uma altura de 17 metros. O 

servidor e o data logger foram colocados no segundo andar do prédio, sendo a transmissão de 

dados entre o conjunto de sensores e o data logger feita por tecnologia sem fios. Os dados 

meteorológicos são processados no web server e são acedidos via internet num PC ou telemóvel. 

 

 

Figura 18 - Arquitetura de Design of Real-time Weather Monitoring System Based on Mobile 
Application using Automatic Weather Station 

 
Gestão de dados  

Os dados transmitidos do sensor meteorológico para o data logger são adquiridos 

pelo web server através de comunicação em serie. O software usado para aquisição dos dados é o 

WeatherLink. Este software é usado para configurar a estação meteorológica, definir a unidade de 

medida dos sensores e para recolher os dados do Vantage Pro data logger [26]. 

Há dois tipos de dados que são retirados do data logger, um dos quais é a imagem 

dos dados dos sensores que indicada as mudanças dos valores meteorológicos nas ultimas 24 

horas. O outro tipo de dados são ficheiros HTX e são usados para desenhar a interface gráfica e 
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para armazenar os dados temporariamente. Os ficheiros HTX são posteriormente convertidos em 

PHP, ver Figura 19 [26]. 

 

Figura 19 - Conversão de HTX para PHP - Design of Real-time Weather Monitoring System Based on 
Mobile Application using Automatic Weather Station [26] 

 
Os ficheiros PHP e os ficheiros de imagem do histórico dos dados meteorológicos 

são carregados para o web server com um período de 5 minutos. Posteriormente os dados são 

lidos pela aplicação móvel [25]. A aplicação móvel foi criada com o AppGeyser, que é um serviço 

de código aberto que ser para transformar interfaces web em aplicações Android [26].  

 

Resultados 

O sistema foi testado num dispositivo móvel Android com a versão 4.4.2 (KitKat). 

A aplicação móvel (ver Figura 20) é constituída por seis ecrãs: 

• Menu principal: mostra todos os valores atuais dos sensores. 

• Menu Temperatura: mostra o gráfico com as alterações da temperatura nas 

últimas 24 horas. 

• Menu Humidade: mostra o gráfico com as alterações da humidade nas 

últimas 24 horas. 

• Menu Pressão Atmosférica: mostra o gráfico com as alterações da pressão 

atmosférica nas últimas 24 horas. 

• Menu Chuva: mostra o gráfico com as alterações da precipitação 

atmosférica nas últimas 24 horas. 

• Menu Radiação: mostra o gráfico com as alterações da radiação solar 

atmosférica nas últimas 24 horas. 

A aplicação instalada no telemóvel ocupa 1,93 MB de espaço e usa 

aproximadamente 58,7 MB de RAM. 
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(a) (b) 

Figura 20 - Aplicação Android Design of Real-time Weather Monitoring System Based on Mobile 
Application using Automatic Weather Station a) Condições atmosféricas atuais, b) histórico de dados 

de parâmetro nas ultimas 24 horas. 

 

Vantagens e Desvantagens 

Este projeto tem como seu principal argumento a amostragem continua dos dados 

meteorológicos numa aplicação móvel em forma de gráfico, assim como a possibilidade de ajustar 

os parâmetros de monitorização. 

Por outro lado, tem como desvantagem o elevado custo da estação de monitorização, 

uma interface gráfica para o utilizador limitada.  As restantes vantagens e desvantagens podem 

ser vista na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Vantagens e Desvantagens - Design of Real-time Weather Monitoring System Based on 
Mobile Application using Automatic Weather Station 

Vantagens Desvantagens 

Monitorização continua em tempo real Interface de utilizador limitada 

Aplicação móvel corre em dispositivos com 

menos de 512MB de RAM 

Preço elevado do dispositivo de 

monitorização 



 

 

Trails4Health  Estado de Arte 

 

 

 48 

 

Custo de serviço reduzido Necessidade de um modulo adicional para 

mostrar dados num web site 

Permite configurar parâmetros de 

monotorização  

Não permite monotorização em locais 

remotos onde não há corrente elétrica 

Interface de utilizador pode ser ajustada  

 

2.6.3. Resumo das diferentes soluções 

A solução do artigo analisado em 2.6.1, destaca-se por ser autónomo (não necessita 

de estar ligado á corrente elétrica), e por permitir o envio dos dados meteorológicos em locais 

remotos através do GSM. No entanto o uso do GSM para alem de acarretar custos de serviço 

elevados, obriga também a uma elevada potencia de fornecimento de energia para proporcionar 

autonomia ao sistema. O Trails4Helth Sistema Meteorológico Móvel com a utilização da SigFox 

consegue reduzir os custos de serviço e a potencia de fornecimento de energia. 

A solução do artigo analisado em 2.6.2, destaca-se por permitir ao utilizador 

monitorizar as condições atmosféricas continuamente em tempo real, e também por permitir 

configurar os parâmetros de monotorização. No entanto só permite a transferência dos dados até 

300 metros via Wi-Fi, limitando assim a monotorização em locais remotos. Algo que é superado 

pelo Trais4Health Sistema Meteorológico Móvel. Alem do mais o Trails4Health permitir 

configurar os parâmetros de monotorização de forma remota e em tempo real. A Tabela 7 pretende 

fazer um comparativo entre as soluções analisadas e o Trails4Health. 

 

Tabela 7 - Comparativo das soluções analisadas 

 Trails4Health Sistema analisado 

em 2.1 

Sistema analisado 

em 2.2 

Custos de Serviço 1€ por dispositivo Mínimo 7€ 0€ 

Custos de 

dispositivo de 

monotorização 

50€ 268€ 600€ [26] 

Permite 

Monitorização em 

locais remotos 

Sim Sim Não 

Histórico de dados 

meteorológicos 

Sim  Não. Disp. Até 1 dia 
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Múltiplos pontos de 

monitorização  

Sim Não Não 

Alimentação  2 pilhas de 1.5V Corrente elétrica ou 3 

pilhas C 

Bateria de 20 W 

configuração de 

parâmetros de 

monitorização em 

tempo real 

Sim Não Não 

Proporciona 

interface gráfica 

Sim Não Não 
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3. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

Neste capítulo procede-se à apresentação e descrição da arquitetura global do sistema 

desenvolvido e dos vários componentes do sistema meteorológico móvel Trails4HEalth. Os 

componentes do sistema são: o hardware desenvolvido de recolha de e envio de dados ao qual lhe 

foi dado o nome de WeatherFox, a Sigfox Cloud, o web service desenvolvido e a aplicação móvel 

desenvolvida.  

3.1. Arquitetura do Sistema 

 

 

Figura 21 - Arquitetura do Sistema Meteorológico Móvel Trails4Health 

 
O sistema meteorológico móvel (ver Figura 21), é constituído por múltiplos 

dispositivos WeatherFox. O WeatherFox é constituído por um Arduino do tipo Arduíno MKR 

FOX 1200, que é uma placa que combina as funcionalidades de conexão à Sigfox com o Arduíno 

Zero [27]. O Arduíno MKR FOX 1200 tem acoplado um sensor de temperatura e humidade do 
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tipo DHT22 e duas pilhas de AA, (ver Figura 21). Este dispositivo está programado para ler os 

valores obtidos pelo sensor e enviá-los para a Sigfox Cloud, que proporciona retornos de 

chamadas HTTPS para que o web service do sistema desenvolvido possa receber e enviar dados 

[28] numa frequência definida pelo operador do sistema. Para além dos dados meteorológicos 

são, também, enviados para a cloud a voltagem da bateria. Após o envio ter sido consumado, o 

Arduíno fica num estado de adormecimento até receber uma nova ordem para enviar dados. 

 Na Sigfox cloud, onde os dispositivos WeatherFox foram previamente registados e 

associados a um Device Type, foram criadas duas chamadas de resposta. Um Device Type no 

contexto da Sigfox é um grupo de dispositivos que permite-nos agrupar dispositivos e definir 

meios comuns para processar os dados transmitidos [29]. Uma das chamadas de resposta tem o 

propósito de redirecionar os dados meteorológicos vindos do WeatherFox para o web service do 

sistema desenvolvido. A outra, tem a função de fazer um pedido ao web service para obter as 

variáveis de configuração e devolvê-las ao WeatherFox. As variáveis de configuração do 

WeatherFox são as seguintes: 

• Tempo de espera: É o período que o Arduíno fica inativo até recolher e 

enviar dados. 

• Variação de temperatura: Com esta variável, o WeatherFox só envia os 

dados meteorológicos recolhidos caso a diferença do valor absoluto da 

temperatura atual com o valor da última temperatura registada seja superior 

ao valor desta variável. 

• Tempo máximo sem contacto: Corresponde ao tempo máximo que o 

WeatherFox pode estar sem enviar dados para a Sigfox cloud. Isto é, 

especialmente, útil para sabermos se o WeatherFox ainda está operacional.  

• Tempo de obtenção das variáveis de configuração: Este tempo serve para 

controlar a frequência com que o WeatherFox efetua pedidos para receber 

as variáveis de configuração. Isto é imperativo, pois a Sigfox tem um limite 

de quatro mensagens bidirecionais por dia. 

Outro constituinte importante deste sistema é o web service, o qual foi desenvolvido 

em Node.JS. Este constituinte é o responsável pelo processamento dos dados provenientes da 

Sigfox cloud, como por exemplo, armazená-los na base de dados caso a mensagem proveniente 

da Sigfox seja apenas de uplink. Se a mensagem for bidirecional, o web service devolve variáveis 

de configuração para que possam ser recebidas no WeatherFox. O web service desenvolvido é do 

tipo REST (Representational State Rest) e, também, permite fazer operações CRUD (Create, 
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Read, Update, Delete) na base de dados, possibilitando a gestão do sistema por parte do operador. 

O formato de dados é em JSON. 

A aplicação móvel foi desenvolvida com recurso ao Android SDK no IDE Android 

Studio. No ecrã principal da aplicação é possível visualizar todas as rotas do sistema, assim como 

a média, no espaço de uma hora, das últimas temperaturas registadas para cada rota, (ver Figura 

22). Clicando num trilho, é possível visualizar o seu trajeto num mapa, juntamente com os pontos 

monitorizados. Para além disso, clicando num dos pontos é mostrado a última temperatura 

registada do mesmo. 

 

 

Figura 22 - Ecrã Principal Aplicação Móvel Trais4Health 

3.2. WeatherFox 

Ao módulo do sistema que permite a recolha e o envio dos dados meteorológicos foi 

atribuído o nome WeatherFox. Este dispositivo tem como controlador principal o Arduíno MKR 

FOX 1200, o qual tem acoplado um sensor DHT22 e duas pilhas de 1,5V. O WeatherFox 

transmite os dados recolhidos através da rede Sigfox num período definido pelo operador do 

sistema, cujo valor padrão é de quinze minutos. 

3.2.1. Hardware 

O equipamento principal usado para a construção do WeatherFox é o Arduíno MKR 

FOX 1200 (ver Figura 23). Este Arduíno, que é baseado na placa zero, foi feito com o propósito 

de proporcionar conectividade à Sigfox. [27] 
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 Tem as seguintes características: 

• Permite alimentação com duas pilhas AA ou 5V externos 

• Poder computacional 32 bits similar ao Arduíno Zero 

• Comunicações baixa energia Sigfox 

• Facilidade de programação em IDE 

 

 

Figura 23 - Arduíno MKR FOX 1200, componente principal do hardware do sistema 

 

Outro dos componentes, principais, do protótipo é o sensor DHT22 (ver Figura 24). 

Este sensor permite-nos medir a temperatura numa escala de -40 até 80ºC e humidade do ar entre 

0 e 100%, através de um pino digital [30], especificações: 

• Tensão de operação: 3-5VDC 

• Faixa de medição de humidade: 0 a 100% 

• Faixa de medição de temperatura: -40º a +80ºC 

• Corrente: 2,5mA máximo durante uso, em stand by de 100uA a 150uA 

• Precisão de medição da humidade:  ± 2,0% UR 

• Precisão de medição da temperatura: ± 0,5 ºC 

• Resolução: 0,1 

• Tempo de Resposta: 2s 

• Dimensões: 25 x15 7 mm (sem terminais) 

 

 

Figura 24 - Sensor de temperatura e humidade, DHT22 
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O custo e o restante equipamento usado para a construção do WeatherFox podem ser 

vistos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Custo componentes WeatherFox 

Item Preço Quantidade 

Arduíno MKR FOX 1200 35€ 1 

Sensor DHT 22 (módulo) 2,5€ 1 

Breadboard 5€ 1 

Fios / jumpers 1€  

Caixa de montagem 5€ 1 

Caixa de pilhas 0,5€ 1 

Pilha AA 0,5€ 2 

Total 50€ 

 

3.2.1. Energia 

Ao contrário da maioria das placas Arduíno, o Arduíno MKR FOX 1200 opera a 

3.3V, aliás, se lhe aplicarmos voltagens superiores vamos danificar o equipamento [31], razão 

pela qual optou-se por usar duas pilhas AA de 1.5V ver Figura 25. 

 

 

Figura 25 - Bateria Weather Fox 
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3.2.1. Instalação 

Finalmente, agora que identificamos todo o equipamento e as suas capacidades e 

especificações, podemos começar a conectá-los. Primeiramente, colocamos as pilhas numa caixa 

e conectamos a caixa ao conector de bateria do Arduíno, seguido da conexão da Antena. De 

seguida, conectamos o pin digital do DHT22 à porta 7 do Arduíno. O pin da energia do DHT22 é 

ligado ao VCC, uma vez que a voltagem de operação é de 3V. Após os componentes estarem 

todos ligados, ver Figura 26, estes são afixados a uma caixa de montagem. Nesta mesma caixa, 

foram confecionados dois orifícios, a fim de garantir a refrigeração do sistema e para ter melhor 

precisão dos dados meteorológicos (ver Figura 27).  

 

 
Figura 26 - Esquema de ligação hardware 

 

 

Figura 27 – WeatherFox - hardware do Sistema Meteorológico Móvel Trails4Health 
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3.2.2. Fluxograma 

No que concerne ao fluxograma do Arduíno MKR FOX 1200, este é constituído, 

essencialmente, por quatro funções: leitura dos dados dos sensores, envio dos dados 

meteorológicos para a Sigfox cloud, receção das variáveis de configuração e a função que coloca 

o Arduíno num estado em que fica praticamente desligado, permitindo  poupança de energia (ver 

Figura 28). 

 

 
Figura 28 - Fluxograma Arduíno MKR FOX 
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A função ‘ler dados sensores’ ocorre logo após a Sigfox e o sensor de temperatura e 

humidade terem sido inicializados na função setup do Arduino. Nesta função vão ser 

armazenados, em variáveis, os valores medidos pelo sensor DHT22 de temperatura e humidade, 

assim como o estado do sensor (se está operacional ou com problemas). Estes valores são, 

posteriormente, enviados para a Sigfox cloud. 

Caso a diferença absoluta da temperatura atual com a última temperatura registada 

pelo Arduíno seja superior à variação de temperatura que o operador do sistema definiu, ou o 

tempo sem enviar seja superior ao tempo máximo sem contacto (variável obtida através do web 

service do sistema desenvolvido), a função ‘envia dados meteorológicos’ é executada.  

Na função ‘envia dados meteorológicos’, primeiramente, são convertidos, para o tipo 

inteiro de 16 bits, o valor da temperatura e humidade. A codificação para 16 bits é feita uma vez 

que a Sigfox limita o envio de dados a 12 bytes, fazendo esta codificação conseguimos enviar 

mais valores com casas decimais que seriam do tipo float. As variáveis do tipo float são 32 bits. 

Posteriormente, no web service, no momento da receção dos dados meteorológicos, as variáveis 

são, novamente, convertidas para float, com intuito de se obter o valor real das mesmas. É, 

também, nesta função que é obtida a voltagem da bateria, a qual é codificada para inteiro de 16 

bits, a fim de ser enviada. Ademais, é enviada a variável status, que indica o estado do sensor 

DHT22. Sempre que esse estado é igual a 0, isso significa que está a funcionar sem problemas, 

mas, se for 1 significa que está com problemas. Por último, na estrutura de envio, é incluído o 

estado da última mensagem enviada, cujo valor é 0 quando a mensagem foi enviada corretamente, 

e 1 para o caso contrário. Esta estrutura pode ser visualizada na Figura 29. 

 

 

Figura 29 - Estrutura Mensagem Arduíno MKR FOX 1200 

 
Na eventualidade do último registo temporal de receção das variáveis de 

configuração, e o tempo de espera de obtenção das variáveis no web service desenvolvido, serem 

inferiores ao tempo atual, antes do envio dos dados meteorológicos, é adicionado um pedido 

bidirecional. Este pedido permite que o Arduíno receba as variáveis de configuração provenientes 

do web service desenvolvido. Nestas variáveis estão incluídos: o tempo de espera, o tempo 
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máximo sem contacto, o tempo de espera para obtenção de variáveis de configuração e a variação 

de temperatura. 

Após o envio ter sido efetuado, o Arduíno entra em modo de adormecimento 

recorrendo ao uso da libraria LowPower, que permite o uso dos recursos de baixa potência do 

SAMD21 MCU, o que aumenta a longevidade de projetos alimentados por bateria em placas, tal 

como o Arduino Zero [32]. De salientar que o tempo de adormecimento é o mínimo entre o tempo 

máximo sem contacto e o tempo de espera. Após o Arduíno ter executado o tempo de espera, a 

função ler dados dos sensores é novamente executada, mantendo-se, eternamente, neste ciclo. 

3.3. Sigfox 

Agora que temos o WeatherFox configurado para enviar e receber mensagens, 

precisamos de redirecioná-las para o web service do sistema. Para isso, foi criado um grupo no 

Sigfox backend com o nome ‘PI’. De seguida, é criado um device type com o nome ‘mkrfox1200’ 

para se criar uma chamada de resposta para todos os dispositivos. Os dispositivos do sistema são 

registados no backend com o respetivo ID e PAC e associados ao device type recém-criado, (ver 

Figura 30).  

 

 

 
Figura 30 - Dispositivos associados device type 'mkrfox1200' 

   

Para fazer o redireccionamento dos dados provenientes do WeatherFox para o web 

service, teve de se criar uma chamada de resposta na Sigfox cloud. No payload dessa mesma 

chamada de resposta foi necessário efetuar uma configuração, de acordo com a estrutura de dados 

programada no Arduíno (ver Figura 31). No corpo da chamada de resposta (que vai ser 

direcionada para o web service), para além de serem incluídos os valores recebidos do Arduíno é, 

também, adicionado o identificador único do Arduíno que nos é dado pela Sigfox. Por último, e 

de forma automática, são acrescentados a latitude e a longitude do WeatherFox, ressalvando-se 

que estes não são valores exatos. 
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 De igual forma, também, se criou uma chamada de resposta do tipo bidirecional, 

para o WeatherFox poder receber as variáveis de configuração vindas do web service (ver Figura 

32). Para que seja possível receber uma mensagem bidirecional na cloud da Sigfox, foi necessário 

limitar a mensagem vinda do web service a 8 bytes. Estes são os limites impostos pela Sigfox para 

downlink. 

 

 

Figura 31 - Callback Sigfox para enviar dados meteorológicos para o web service 

 

 
Figura 32 - Callback Sigfox para se obter variáveis de configuração do web service 

3.4. Web Service 

 
Para ser possível a comunicação entre a aplicação móvel e o Arduíno, assim como 

para registar os valores obtidos dos sensores numa base de dados, teve de ser criado um web 

service (ver Figura 33). 

 



 

 

Trails4Health  Desenvolvimento do Sistema 

 

 

 61 

 

 
Figura 33 - Arquitetura do web service Node.JS do Sistema Meteorológico Móvel Trails4Health 

 

O web service foi desenvolvido em Node.JS pois esta plataforma é: largamente 

usada, fácil de aprender, de rápida implementação, facilmente escalável e de uso confortável. 

Com esta opção pretendeu-se poupar no tempo do desenvolvimento do projeto. O Node.JS é um 

sistema, em tempo de execução, que executa código JavaScript fora de um browser [33]. Permite 

a criação de Web Servers usando uma coleção de módulos, que lidam com as várias 

funcionalidades principais, tal como criptografia, data streams, file system I/O, rede (DNS, HTTP, 

TCP, SSL) [34]. 

Para a criação da API, assim como o middleware, foi usado o Express.js, que é uma 

framework open-source para criar API´s e aplicações Web [35]. O web service que foi 

desenvolvido contém um módulo de autenticação que é baseado em tokens, para que, apenas, o 

operador do sistema possa inserir/editar trilhos e canais do sistema. Para além disso, permite que, 

apenas, os dispositivos que foram configurados pelo operador possam inserir dados no sistema. 

Finalmente, o modulo da base dados permite que o sistema possa persistir os dados recolhidos. 

3.4.1. Endpoints Web Service 

Para ser possível o processamento lógico dos dados e o acesso à base de dados, quer 

pela aplicação móvel, quer pelo protótipo desenvolvido, foram criadas vários endpoints. Os 

endpoints do web service desenvolvido são baseados na arquitetura REST e os dados de entrada 

e saída são aceites no formato JSON. Os endpoints mais relevantes podem ser visualizados na 

Tabela 9, para mais detalhes consultar Anexo B - Documentação Web Service. 
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Tabela 9 - Endpoints principais web service Trails4Health 

Rotas  Descrição 

/trilhos GET Devolve todos os trilhos do sistema, incluindo os 

canais associados e os últimos dois feeds (registo 

meteorológicos) de cada canal. 

/trilhos/{id}?resultados=20 

&start={start}&end={end}&

timescale={timescale} 

GET Devolve os registos meteorológicos associados ao 

trilho. Este Endpoint pode ser filtrado por: número 

de resultados (dados meteorológicos), intervalo de 

tempo, data mínima de criação e data máxima de 

criação. A ordem é descendente pela data de criação. 

/feeds POST Insere um registo meteorológico no ponto associado, 

sendo a associação feita pelo campo ‘hardware_id’ 

que identifica o dispositivo de monitorização. 

/canal?hardware_id={id} GET Devolve variáveis de configuração do canal (ponto 

monitorizado) que está associado ao dispositivo 

WeatherFox passado nos parâmetros de consulta. A 

resposta é em hexadecimal, com dois bytes para cada 

variável. A ordem das variáveis é: tempo máximo 

sem contacto, variação de temperatura, tempo de 

espera e tempo de obtenção de variáveis, exemplo: 

‘0078 0000 000f 0168’. 

 

3.4.2. Autenticação Web Service 

Para garantir que só o operador do sistema possa criar ou alterar trilhos/pontos 

monitorizados, ou seja impedir que alguém com acesso ao endereço do web service altere os dados 

no sistema sem autorização para tal, procedeu-se à implementação de autenticação no web service 

desenvolvido. 

A biblioteca usada para proceder à autenticação do web service é o JWT (‘JSON 

Web Tokens’). Resumidamente, A JWT é uma string de caracteres codificados e permite, 

somente, ao servidor que conhece o segredo, ler o conteúdo do token e autenticar o utilizador. Ou 

seja, quando um utilizador se autêntica no sistema, o servidor gera um token. Durante os pedidos 

seguintes, o JWT é enviado no cabeçalho do pedido e, caso este seja válido, a API permite o 

acesso ao recurso solicitado, ver Figura 34 [36]. 



 

 

Trails4Health  Desenvolvimento do Sistema 

 

 

 63 

 

 

 

Figura 34 - Fluxo de autenticação JWT retirado de [36] 

 
Para registar o operador no sistema desenvolvido, criou-se um endpoint com 

endereço ‘/api/autenticacao/setup’ sendo o método do tipo ‘GET’. Esta rota tem o objetivo de 

adicionar o operador ao sistema, caso este não exista, sendo que, por defeito, lhe é atribuído o 

username ‘sa’ e a palavra passe ‘user’, (ver código em Figura 36). 

 

router.get('/setup', function (req, res) { 

  var user = createUser('sa', 'user'); 

  User.create(user, function (err, user) { 

    if (err) return res.status(500).send("Houve um problema a registar o 

utilizador`."); 

    //se o utilizador foi criado sem erros é gerada a chave para adicio-

nar registos meteorológicos  

    var feeds_api_key = jwt.sign({ id: user._id }, config.secret_feeds, { 

    }); 

    user.feeds_api_key = feeds_api_key; 

    user.save(); //chave para adicionar registos meteorológicos é armaze-

nada na base de dados 

    res.status(200).send({ auth: true }); 

  }); 

}); 
 

 

Figura 35 - Rota setup web service trails4health para criar administrador do sistema 

Para o administrador do sistema ter acesso ao token de autenticação foi criado o 

endpoint ‘/api/users/login’, sendo o método do tipo ‘POST’. Este endpoint aceita no corpo da 
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mensagem o nome de utilizador e a palavra passe do mesmo. Se o nome do utilizador e a palavra-

passe estiverem corretos é gerado um token com base no ID do utilizador, tendo o token um prazo 

de validade de 24 horas , ver Figura 36. 

 

router.post('/login', function (req, res) { 

 

  User.findOne({ username: req.body.username }, function (err, user) { 

    if (err) return res.status(500).send('Erro no servidor.'); 

    if (!user) return res.status(404).send('Utilizador não encontrado.'); 

    // Verifica se palavra passe é válida 

    var passwordIsValid = bcrypt.compareSync(req.body.password, 

user.password); 

    if (!passwordIsValid) return res.status(401).send({ auth: false, 

token: null }); 

    // Se utilizador encontrado um token é criado um token 

    var token = jwt.sign({ id: user._id }, config.secret, { 

      //  expiresIn: 86400 // expira em 24 horas 

    }); 

    // devolve o token de autenticação  

    res.status(200).send({ auth: true, token: token }); 

  }); 

});  

Figura 36 - Código para autenticar administrador no web service Trails4Health 

 

A autenticação é necessária nas rotas ‘/users’ (utilizadores), ‘/trilhos’ e ‘/canais’ 

(pontos monitorizados) do tipo PUT ou POST (inserir ou modificar dados), e para isso criou-se 

uma função com o nome ‘verifyToken’, sendo esta invocada antes da execução dos endpoints 

anteriormente referidos. Na função ‘verifyToken’, o ‘JWT’ irá verificar se o token foi gerado com 

base no segredo do sistema e, caso consiga descodificar o conteúdo do token, o administrador irá 

conseguir fazer a operação de leitura/escrita (ver Figura 37).  

 

function verifyToken(req, res, next) { 

 // verifica token nos parametros de consulta ou no cabeçalho  

  var token = req.query.token || req.headers['x-access-token'];  

  if (!token)  

    return res.status(403).send({ auth: false, message: 'Sem token 

fornecido.' }); 

  // verifica segredo 

  jwt.verify(token, config.secret, function(err, decoded) {       

    if (err)  

      return res.status(500).send({ auth: false, message: 'Não foi 

possível autenticar token.' });     

    req.userId = decoded.id; 

    next(); 

  }); 

}  

Figura 37 - Função de verificação de token web service 
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3.4.3. Autenticação Registos Meteorológicos 

Uma vez que necessitamos de ter os parâmetros fixos no corpo das chamadas de 

respostas na Sigfox cloud. O método de autenticação usado para criar ou modificar trilhos/pontos 

monitorizados não pode ser usado para adicionar registos meteorológicos ao sistema 

desenvolvido. A autenticação dos registos meteorológicos é feita através de uma chave que é 

gerada quando o administrador se regista no web service desenvolvido, a esta chave foi lhe dado 

o nome de ‘feeds_api_key’. A geração da chave é feita com o auxílio da JWT com base no ID do 

administrador e um segredo do sistema. Após a chave ter sido gerada é armazenada na tabela dos 

utilizadores e associada ao utilizador registado. O código para autenticação dos registos 

meteorológicos pode ser visto na Figura 38. 

 

VerifyFeedsKey: function (req, res, next) { 

        // verifica chave no cabeçalho ou no corpo da mensagem  

        var feeds_key = req.body.feeds_api_key || req.headers['x-feeds-

api-key']; 

        if (!feeds_key) 

            return res.status(403).send({ auth: false, message: 'Sem 

chave fornecido.' }); 

        User.findOne({ hardware_id: req.body.hardware_id }, (err, user) 

=> { 

            if (err) if (err) return res.status(500).send("Ocorreu um 

erro ao encontrar utilizador."); 

            else { 

                req.userId = user.id; 

                next(); 

            } 

        }); 

    } 
 

 

Figura 38 - Função de verificação de chave para adicionar registos meteorológicos 

3.4.4. Base de Dados 

Tendo em vista garantir a consulta dos trilhos, pontos monitorizados e dados 

meteorológicos do sistema, e que estes não são apagados quando o sistema tiver de ser reiniciado 

ou desligado, utilizou-se a base de dados ‘MongoDB’. Esta é uma base de dados NoSQL orientada 

para documentos livres, no entanto, permite referenciar outros documentos [37]. Os documentos 

são semelhantes a JSON com esquemas. As suas caraterísticas permitem que as aplicações 
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modelem informações, de uma forma muito mais natural, pois os dados podem ser encadeados 

em hierarquias complexas e continuar a ser indexáveis e fáceis de procurar [38]. 

A base de dados é constituída por 4 coleções (documentos), Figura 39, sendo elas: 

• Trilhos: Coleção onde são armazenados os trilhos do sistema, 

nomeadamente: a descrição, a imagem de apresentação, as coordenadas dos 

pontos iniciais e finais do trilho, e os pontos monitorizados associados. 

• Canais:  Coleção onde são armazenados os dispositivos do sistema. Esta 

tabela contém a localização do dispositivo, o trilho associado, o tempo de 

obtenção das variáveis de configuração, o tempo de espera, o tempo máximo 

sem contacto, a variação de temperatura, o ID do dispositivo e, por último, 

os ‘feeds’ (dados meteorológicos recolhidos) associados. 

• Feeds: Coleção onde são armazenados os dados recolhidos pelos sensores, 

concretamente: a humidade, a temperatura, a voltagem da bateria, o canal 

associado e a data de criação. 

• Users: Coleção onde são armazenados os utilizadores do sistema (e.g., o 

operador). Contém o ID, o tipo de privilégio, palavra-passe e chave de 

inserção de registos meteorológicos. 

 

 

Figura 39 - Diagrama base de dados 
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De seguida nas tabelas: Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12 e Tabela 13, é apresentado 

o dicionário de dados de cada coleção da base de dados do web service desenvolvido. 

 
Tabela 10 - Dicionário da Coleção Trilhos 

Campo Tipo Descrição Restrição 

_id String Campo que identifica o trilho 

univocamente 

Chave primária e 

obrigatório 

início Matriz de 

Number 

Campo que marca o início do 

trilho (latitude, longitude) 

Opcional 

fim Matriz de 

Number 

Campo que marca o fim do 

trilho (latitude, longitude) 

Opcional 

descrição String Nome do trilho  

featured_media String url com a imagem de 

apresentação do trilho 

Opcional 

coordenadas String url com ficheiro que guarda 

todos os pontos necessários 

para construir o trilho (KML) 

 

utilizador String ID do utilizador que inseriu o 

trilho 

 

Canais Matriz de 

Strings 

Dispositivos Monitorizados 

associados ao trilho 

 

 
 

Tabela 11 - Dicionário da Coleção Canais 

Campo Tipo Descrição Restrição 

_id String Campo que identifica o canal 

univocamente 

Chave primária e 

obrigatório 

latitude Number Latitude do dispositivo Obrigatório 

longitude Number Longitude do dispositivo Obrigatório 

Trilho String Chave do trilho associado  Chave estrangeira e 

obrigatório 

Hardware_id String Campo que identifica um 

dispositivo univocamente 

Único 
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utilizador String ID do utilizador que inseriu o 

canal 

 

feeds Matriz de 

Strings 

ID dos dados meteorológicos 

associados ao canal 

 

tempoConfig Number Período em minutos de 

obtenção de variáveis de 

configuração 

Obrigatório, valor 

por defeito (360) 

tempoEspera Number Período, em minutos, de 

envio de dados 

meteorológicos do 

WeatherFox 

Obrigatório, valor 

por defeito (15) 

tempoMínimoContacto Number Período, em minutos, do 

tempo máximo permitido que 

o WeatherFox pode estar sem 

contactar o servidor 

Obrigatório, valor 

por defeito (120) 

variacaoTemperatura Number Campo que serve como 

referência para a diferença 

absoluta entre temperatura 

atual e temperatura registada 

no último período de envio de 

dados, caso o resultado seja 

inferior a esta propriedade, o 

WeatherFox não envia dados 

Obrigatório, valor 

por defeito (0) 

 
 

Tabela 12 – Dicionário da Coleção Feeds 

Campo Tipo Descrição Restrição 

_id String Campo que identifica o feed 

univocamente 

Chave primária e 

obrigatório 

humidade Number Humidade medida pelo sensor do 

protótipo em percentagem 

 

Temperatura Number Temperatura medida pelo sensor 

do protótipo em graus centígrados 

 



 

 

Trails4Health  Desenvolvimento do Sistema 

 

 

 69 

 

Bateria Number Nível da bateria, em volts, medido 

pelo WeatherFox 

 

Created_at Date Data de inserção da linha na tabela Valor por defeito 

(data atual) 

 

Tabela 13 - Dicionário da Coleção Users 

Campo Tipo Descrição Restrição 

_id String Campo que identifica o utilizador 

univocamente 

Chave primária 

username String Nome do utilizador Obrigatório e único 

admin Boolean Campo que identifica o tipo de 

utilizador 

 

password String Palavra passe do utilizador Obrigatório e 

encriptado 

feeds_api_key 

 

String chave usada para autenticar feed 

(registo meteorológico no sistema 

desenvolvido) 

 

 

3.5. Aplicação Móvel 

A aplicação móvel Trails4Health foi desenvolvida para Android com recurso ao 

Android SDK, que consiste no conjunto de ferramentas que permite a criação de novas aplicações 

para o sistema operativo Android. O Android SDK inclui um conjunto de ferramentas tais como 

um debugger, bibliotecas, emuladores, documentação e código de amostra, podendo as aplicações 

serem escritas em Java, Kotlin ou C++. O Android Studio, ver Figura 40, é o IDE oficial. As 

aplicações são empacotadas em formato APK (Android Package) e armazenadas no diretório 

/data/app onde, por razões de segurança, só o utilizador root tem acesso. O pacote APK contém 

ficheiros byte code compilados chamados executáveis Dalvik, assim como recursos, etc. [39]. 

 A versão usada do SDK, para a construção da aplicação, foi a 28 (Android 9.0 Pie) 

e, como compatibilidade mínima, foi escolhido o API 21 (Android 5.0 Lollipop). A escolha da 

API 21 foi baseada no facto do número de utilizadores da plataforma Android, com uma versão 

inferior ao Lollipop, até à data de 26/10/2018, representar, apenas, 10,7% do número total de 

utilizadores desta plataforma [40]. Para além disso, a versão 5 do Android introduziu diversas 
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melhorias, concretamente, a compatibilidade com Material Design e introdução do Android 

Runtime (o que equivale no melhoramento dos tempos de compilação) [41], pelo que se optou 

por usar esta versão. 

 A aplicação móvel é constituída por três ecrãs, sendo eles: as listagens de trilhos do 

sistema, mapa com a rota do trilho e gráficos da temperatura, humidade e voltagem da bateria, 

com os dados meteorológicos recolhidos pelos sensores armazenados no sistema, ao longo do 

tempo, associados ao trilho. 

3.5.1. Bibliotecas Aplicação Móvel 

 Ao nível de bibliotecas da aplicação móvel desenvolvida, ver Figura 41, para a 

apresentação do mapa e geração das rotas, foi usado o Maps SDK for Android. Com o Maps SDK 

for Android podemos adicionar, na nossa aplicação, mapas baseados no Google Maps. Esta API 

lida, automaticamente, com o acesso ao Google Maps, tal como: descarregamento de dados, 

apresentação do mapa, resposta aos gestos no mapa. Com esta API podemos adicionar 

marcadores, polígonos e, através destes objetos, é possível obter informação adicional sobre o 

mapa. Para além disso, é possível adicionar conjuntos de segmentos de linhas (polilinhas) e 

segmentos fechados (polígonos) [42]. 

  Para a criação de gráficos foi usado o GraphView, que é uma biblioteca para 

Android que permite, programaticamente, criar diagramas flexíveis. O GraphView tem suporte 

para gráficos de linhas, gráficos de barras, gráficos de pontos ou implementação dos nossos 

próprios tipos de gráficos [43].  

Para fazer operações na rede (como pedidos ao web service do sistema), foi utilizado 

o Volley. Esta biblioteca HTTP (Hypertext Transfer Protocol) facilita e proporciona maior rapidez 

nos pedidos à rede, e possui os seguintes benefícios [44]:  

• Agendamento automático de solicitações de rede. 

• Várias conexões de rede simultâneas.  

• Permite novas tentativas ou retirada em caso de erro. 

•  Opções robustas de ordenação, permitindo o preenchimento correto da 

interface com os dados a serem rececionados de forma assíncrona. 
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Figura 40 - Android Studio IDE [45]   

 

 

Figura 41 - Arquitetura aplicação móvel 

 

3.5.2. Funcionamento da Aplicação 

Ao abrir a aplicação Trails4Health, é apresentado ao utilizador uma listagem com 

todos os trilhos inseridos no sistema, e para cada trilho, é revelada a imagem e o nome do trilho 

e, em baixo, a média aritmética da última temperatura, registada no sistema, de cada ponto 

monitorizado associado ao trilho, no espaço de uma hora, ver código em Figura 42. Em baixo da 
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média aritmética, é exibida a data do registo meteorológico, mais recente, associado ao trilho 

inserido no sistema (ver Figura 43). 

 

//  sequência  com o último feed de cada canal do trilho 

Stream<Feed> mapFeeds = Stream.of(trilho.getCanais()).map(c -> 
c.getFeeds().size() > 0 ? c.getFeeds().get(0) : null); 
 
// ordena feeds pela data de criação descendente 

List<Feed> feeds = mapFeeds.filter(Objects::nonNull).sortBy(f-> f.get-

Created_at().getTime()).collect(Collectors.toList()); 
 

// Obtém feed mais recente 

Date mostRecent = feeds.isEmpty() ? null : feeds.get(0).getCre-
ated_at(); 
 

// sequência oom filtragem dos feeds em que a diferença entre a data 

//de criação do mais recente para o feed a ser comparado é menor que 

//uma hora 

Stream<Feed> filterFeeds = Stream.of(feeds).filter(f -> DateUtil.minu-
tesDiff(f.getCreated_at(), mostRecent) <= 60); 
 
// média aritmética da temperatura de cada feed 

double media = filterFeeds.mapToDouble(Feed::getTemperatura).ave-

rage().orElse(Double.NaN); 
 

 

Figura 42 - Cálculo da média aritmética das últimas temperaturas num espaço de uma hora para cada 
trilho 

 

Figura 43 - Ecrã inicial Aplicação Móvel Trails4Health 

 
Clicando num dos trilhos, é apresentado, ao utilizador, num mapa com recurso ao 

Maps SDK for Android, o tracejado do trilho a vermelho, e o código para a geração da rota pode 

ser visto na Figura 44. Caso o trilho tenha pontos monitorizados, esses mesmos pontos são 

apresentados no mapa, em concordância com a sua latitude e longitude. O objeto para representar 

o ponto é o marcador da API Maps SDK for Android, ver Figura 45. Clicando num dos 
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marcadores, é mostrado ao utilizador uma janela com a temperatura, humidade e data de inserção 

do último registo associado ao ponto, ver Figura 46. 

 

if (kmlLayer != null) { 

    // Obtém coordenadas de ficheiro kml 
    List<LatLng> latLngs = loadKmlData(kmlLayer, mMap); 

    LatLngBounds.Builder builder = new LatLngBounds.Builder(); 
    PolylineOptions polyline = new PolylineOptions(); 

    // adiciona pontos ao mapa 

    for (LatLng ll : latLngs) { 
        LatLng mapPoint = new LatLng(ll.latitude, ll.longitude); 

        builder.include(mapPoint); 

        polyline.add(mapPoint); 
    } 

    mMap.addPolyline(polyline.color(Color.RED)); 

    if (CollectionUtils.isNotEmpty(latLngs)) { 
        mMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngBounds(buil      

der.build(), 0)); 

        CustomInfoWindow customInfoWindow = new CustomInfoWindow(getA-
ctivity()); 

        mMap.setInfoWindowAdapter(customInfoWindow); 
        // adiciona marcador com localização de ponto monitorizado 

        for (Canal canal : trilho.getCanais()) { 

            mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(new LatLng(ca-
nal.getLatitude(), canal.getLongitude())).title("Meteorologia")); 

 

        } 
    } 

} 
 

 

Figura 44 - Código para a geração da rota de um trilho após a obtenção das coordenadas do mesmo a 
partir do web service do sistema 

 

 

Figura 45 - Mapa trilho Trails4Health 
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Figura 46 - Janela última Temperatura inserida 

 
Clicando no botão Estatísticas, são apresentados, ao utilizador, gráficos da 

temperatura, humidade e nível de bateria dos pontos monitorizados associados ao trilho. Os 

parâmetros, por defeito, na construção dos gráficos são os últimos vinte dados meteorológicos 

registados no sistema (ver Figura 47). Clicando num dos pontos do gráfico, o utilizador pode 

visualizar uma caixa de diálogo com o valor correspondente à data de inserção do registo 

meteorológico e a variável no eixo dos ‘y’ do gráfico em causa (temperatura, humidade ou 

voltagem da bateria) (ver Figura 48). 

 

Figura 47 - Histórico de dados meteorológicos aplicação móvel Trails4Health 
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Figura 48 - Temperatura aplicação móvel Trails4Health 

 
Na aplicação, também, é possível mudar os parâmetros utilizados na construção dos 

gráficos, nomeadamente: a data de criação mínima, a data de criação máxima, número de 

resultados e o intervalo de tempo em minutos entre os registos meteorológico. Bastando clicar no 

item com um ícone de filtro no ecrã Estatísticas (ver Figura 49). 

 

 

Figura 49 - Opções Gráficos Trails4Health
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4.  TESTES E RESULTADOS 

Para testar o sistema desenvolvido, criaram-se dois trilhos: um trilho em Linhares da 

Beira e um trilho no concelho do Sabugal. A localidade do primeiro trilho (Linhares da Beira) 

pertence ao parque natural da Serra da Estrela. Neste trilho vai ser testada a consistência de 

comunicação do sistema e a fiabilidade dos resultados. No segundo trilho criado (concelho do 

Sabugal) será testada a longevidade da bateria do WeatherFox. 

O formato destes trilhos é KML (Keyhole Markup Language), que é uma linguagem 

baseada em XML (Extensible Markup Language) e que serve para expressar anotações gráficas e 

consequente visualização em mapas bidimensionais. O formato KML especifica um conjunto de 

recursos como; marcas de lugar, imagens, polígonos, descrições textuais; e pode ser visualizado 

em software que implementa a codificação KML, ver exemplo em Figura 50 [46]. 

 

 

Figura 50 - Exemplo documento KML retirado de [46] 

 

4.1. Teste A – Trilho das Ladeiras 

Neste teste, o que foi colocado à prova foi a fiabilidade dos dados meteorológicos 

medidos pelo sensor, assim como a consistência de comunicação do sistema no local para que 

este foi projetado (Serra da Estrela). Assim, criou-se um trilho com o nome Trilho das Ladeiras. 

A rota para este trilho foi descarregada a partir do site Wikiloc. Efetuou-se uma pesquisa do trilho, 
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no site, e foram descarregadas as coordenadas do trilho em formato KML. Posteriormente, o 

ficheiro com as coordenadas do trilho foi enviado e partilhado no Dropbox, e depois o link foi 

adicionado ao trilho recém-criado no sistema desenvolvido. 

Neste trilho foram adicionados, em diferentes pontos, dois dispositivos WeatherFox. 

Um dos dispositivos ficou nas coordenadas (40.54212, -7.46302), altura 800 metros, com o nome 

Calçada romana (ver Figura 51, marcador C), e foi associado ao WeatherFox com o ID ‘1D202C’. 

O outro dispositivo ficou com as coordenadas (40.54914, -7.45601), altura de 675 metros com o 

nome Ponto1 (ver Figura 51, marcador B), e foi associado ao dispositivo WeatherFox com o ID 

‘1D212A’, o poster deste trilho pode ser visto na Figura 51. 

 

 

Figura 51 - Rota Trilho das Ladeiras 
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Figura 52 - Poster Trilho das Ladeiras 

 

4.1.1. Condições do teste 

Os dispositivos WeatherFox constituintes deste teste permaneceram, durante cerca 

de 8 horas, nos locais previamente definidos, em zonas escondidas (entre os arbustos) para evitar 

roubos e para minimizar o contacto direto com a luz solar, garantindo uma maior fiabilidade dos 

resultados. De referir que os dispositivos WeatherFox foram colocados num ângulo que garantiu 
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que a água da chuva não entrava em contacto direto (através dos furos da refrigeração) com os 

componentes eletrónicos, ver Figura 53, as condições do teste são as seguintes: 

 
• Período de utilização: 03/11/2018 00:00 – 03/11/2018 23:59 

• Número de resultados: 20 

• Nível da bateria: 90 % 

• Número de dispositivos: 2 

• Qualidade do sinal dispositivo 1D202C (Calçada romana): bom (ver Figura 54) 

• Qualidade do sinal dispositivo 1D212A (Ponto 1): limitado ver Figura 55 

• Variáveis de configuração: 

o Período de envio (tempo de espera): 15 minutos 

o Variação de temperatura: 0 ºC 

o Tempo máximo sem contacto: 120 minutos 

o Período da obtenção das variáveis de configuração: 360 minutos 

 

 
Figura 53 – WeatherFox com ID 1D202C no ponto Calçada Romana – Teste A (Trilho das Ladeiras) 

 

 
Figura 54 - Qualidade de sinal mensagens dispositivo 1D202C – Trilho das Ladeiras 



 

 

Trails4Health  Testes e resultados 

 

 

 81 

 

 
Figura 55 - Qualidade de sinal mensagens dispositivo 1D212A – Trilho das Ladeiras 

 

4.1.2. Resultados 

 
Como se pode verificar na Tabela 14, ambos os dispositivos conseguiram enviar, 

sempre, os dados meteorológicos para o web service do sistema desenvolvido, no período em que 

estavam configurados (15 minutos). Isto pode ser argumentado com o facto de o web service 

devolver 94 registos para cada ponto monitorizado. Se dividirmos a subtração dos minutos entre 

o registo inicial e final pelo período de envio (15 minutos) obtemos o número de envios no período 

monitorizado. Para o ‘PONTO 1’ são esperados  
23×60+44−4 15  =  94,7 resultados. Para a ‘Calçada 

Romana’ são esperados  23×60+44−5 15  =  94,6 resultados. 

 

Tabela 14 - Resultado Teste A – Número de resultados 

Ponto 

Monitorizado 

Data Tempo 

Mínimo 

Tempo 

Máximo 

Número de 

dados 

PONTO 1 03/11/2018 00:04 23:44 94 

Calçada Romana 03/11/2018 00:05 23:44 94 

 

Observando o gráfico da Figura 56, podemos verificar que os valores da temperatura 

apresentados correspondem aos valores que na altura foram registados pelo IPMA ver Figura 57.  
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Figura 56 - Resultado Teste A (variação da temperatura) 

 

 

Figura 57 - Evolução diária da temperatura do ar de 1 a 30 de novembro de 2018 em Portugal 
Continental, imagem retirada de [47] 

Em relação à fiabilidade dos valores da humidade registados pelos dispositivos 

WeatherFox constituintes deste teste (ver Figura 58) podem ser comprovados pelo site 

WeatherAvenue, onde a humidade para o dia de 3 de novembro de 2018 foi de 97% [48]. 

 

 

Figura 58 - Resultado Teste A (variação da humidade) 
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Observando as mensagens do dispositivo 1D202C (Calçada romana) na SigFox 

cloud, ver Figura 59, podemos verificar que a variável ‘tempo de obtenção de varáveis de 

configuração’ está a funcionar corretamente. O Arduíno só fez um pedido com chamada de 

resposta, para obter as variáveis de configuração, passadas 6 horas desde o último pedido. 

Relembramos que a variável em causa foi configurada com o valor de 360 minutos. 

 
 

 
Figura 59 - Mensagens dispositivo 1D202C (calçada Romana) Trilho das Ladeiras 

 
Através deste teste é possível concluir que o sistema implementado está a funcionar 

corretamente, nomeadamente, no que diz respeito ao período de envio, à fiabilidade dos valores 

medidos pelo sensor e ao período de obtenção das variáveis. Também se pode concluir que o 

sistema apresenta consistência na obtenção de dados, mesmo quando a qualidade do sinal não é a 

melhor. 

4.2. Teste B – Trilhos do Contrabando (variação da 
temperatura) 

Neste teste, a variável de configuração ‘variação de temperatura mínima’ vai ser 

testada. Para isso, descarregou-se, a partir do site Wikiloc, as coordenadas do trilho com o nome 

‘Trilhos do Contrabando’, ver Figura 61. Posteriormente, adicionou-se este trilho ao web service 



 

 

Trails4Health  Testes e resultados 

 

 

 84 

 

do sistema Trails4Health. Foi, também, criado um ponto monitorizado e associado ao trilho 

recém-criado com as coordenadas (40.33491, -6.89436 (ver Figura 60 marcador b)). O dispositivo 

escolhido para fazer a monitorização meteorológica foi o dispositivo com ID: 1D212A. 

 

 

Figura 60 - Rota Trilhos do Contrabando 

 

Figura 61 - Trilhos do Contrabando retirado de [49] 
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4.2.1. Condições do Teste 

O dispositivo (WeatherFox com o ID 1D212A) constituinte deste teste permaneceu 

no local previamente definido durante cerca de vinte e quatro horas (40.33491, -6.89436 (ver 

Figura 60 marcador b)). A localização do dispositivo é pouco movimentada e oculta (entre os 

arbustos) para evitar roubos e para minimizar o contacto direto com a luz solar, garantindo a 

fiabilidade dos resultados. O WeatherFox foi colocado num ângulo que garantia que a água da 

chuva não entrava em contacto direto (através dos orifícios da refrigeração) com os componentes 

constituintes do mesmo. As condições do teste são as seguintes: 

• Período de utilização: 26/11/2018 00:30 – 26/11/2018 23:59 

• Número de resultados: 13 

• Nível da bateria: 95 % 

• Número de dispositivos: 1 

• Qualidade do sinal dispositivo 1D212A (Cruz): Limitada ver Figura 62 

• Variáveis de configuração: 

o Período de envio (tempo de espera): 15 minutos 

o Variação de temperatura: 1 º C 

o Tempo máximo sem contacto: 120 minutos 

o Período da obtenção das variáveis de configuração: 360 minutos 

 

 
Figura 62 - Qualidade de sinal mensagens dispositivo 1D212A – Trilhos do Contrabando 

 

4.2.2. Resultados 

 
Como se pode ver pelo gráfico, ver Figura 63, o WeatherFox, apenas, enviou os 

dados meteorológicos quando a diferença absoluta entre a temperatura anterior e a temperatura 

atual é superior ao valor da variável ‘variação de temperatura’, que foi definida no servidor (1 º 
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C). Isso pode ser visível entre as 10:58 e as 11:58. De salientar que às 01:53 e às 04:09 ocorreram 

envios de dados meteorológicos, apesar da variação de temperatura ser inferior a 1 ºC. Isso 

ocorreu devido à variável’ tempo mínimo sem contacto’ deter o valor de 120 minutos. 

Com este teste podemos concluir que a variável de configuração ‘variação de 

temperatura, assim como o ‘tempo mínimo sem contacto’, estão a funcionar corretamente no 

sistema desenvolvido. 

 

 
Figura 63 - Resultado Teste B (Trilhos do Contrabando) 

 

4.3.  Teste C – Trilhos do Contrabando (duração da 
bateria) 

Neste teste, a bateria do WeatherFox foi colocada à prova. Para isso, foi usado o 

trilho criado no teste anterior (Trilhos do Contrabando). Deixou-se o WeatherFox com o ID 

‘1D212A’, com a bateria totalmente carregada, no ponto monitorizado, o qual havia sido 

previamente inserido no sistema, concretamente, nas coordenadas correspondentes ao trilho em 

causa, durante um período de 3 meses, para enviar dados meteorológicos.  

4.3.1. Condições do teste 

O WeatherFox com o ID 1D212A constituinte deste teste foi deixado durante cerca 

de 2 meses no local previamente definido (40.33491, -6.89436 (ver Figura 60 marcador b)). A 

localização escolhida do dispositivo é pouco movimentada e oculta (entre os arbustos) para evitar 

roubos e, também, para minimizar o contacto direto com a luz solar, garantindo uma maior 
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fiabilidade dos resultados. O WeatherFox foi colocado num ângulo que garantiu que a água da 

chuva não entrava em contacto direto (através dos orifícios da refrigeração) com os componentes 

constituintes do mesmo. As condições do teste são as seguintes: 

• Período de utilização: 22/11/2018 09:09 – 30/03/2019 23:55 

• Número de resultados: 122 

• Escala Temporal: 1 dia 

• Nível da bateria: 100% 

• Número de dispositivos: 1 

• Qualidade do sinal dispositivo 1D212A (Cruz): Limitada ver Figura 62 

• Variáveis de configuração: 

o Período de envio (tempo de espera): 15 minutos 

o Variação de temperatura: 1 ºC 

o Tempo máximo sem contacto: 120 minutos 

o Período da obtenção das variáveis de configuração: 360 minutos 

4.3.2. Resultados 

Podemos verificar que o sensor DHT 22, mesmo com uma voltagem próxima dos 

2,7V (ver Figura 64), ainda consegue medir valores reais da temperatura (ver Figura 65) e 

humidade (ver Figura 66). Abaixo dos 2,7V, o sensor deixou de ter potência suficiente para ler os 

valores reais dos parâmetros meteorológicos, estabilizando em 0ºC para a temperatura e 110% 

para a humidade. 

 

 
Figura 64 - Resultado Teste C (Variação da Bateria) 
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Figura 65 - Resultado Teste C (Variação da Temperatura) 

 
 

 
Figura 66 - Resultado Teste C (Variação da Humidade) 

 

Com este teste podemos concluir que o sistema em causa tem uma durabilidade 

bastante aceitável para o objetivo pretendido. Efetivamente, durante quatro meses, foram 

enviados dados reais de temperatura e humidade para o web service desenvolvido. Trocando a 

bateria do sistema por outra de maior voltagem, ou instalando um painel solar, poderíamos 

aumentar, em larga escala, a duração do sistema. 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

Neste projeto foi proposto um sistema que permita ao utilizador, através de uma 

aplicação móvel, consultar as condições atmosféricas (temperatura e humidade), em tempo real, 

de um ou mais percursos pedestres na Serra da Estrela. Para resolver o problema foi desenvolvido 

um hardware baseado em Arduíno (Arduíno MKR FOX 1200) e foi lhe atribuído o nome 

WeatherFox. O WeatherFox envia os dados recolhidos para a Sigfox cloud que, por sua vez, 

redireciona-os para um web service desenvolvido em Node.js. Para a visualização dos dados 

recolhidos, foi desenvolvida uma aplicação em Android, a qual mostra um mapa para cada rota 

do sistema e, também, é possível ver, em tempo real, o clima dessa rota, em um ou mais pontos.  

Foram efetuados testes de fiabilidade dos valores medidos pelos sensores do 

WeatherFox, testes de consistência na obtenção dos dados meteorológicos no web service 

desenvolvido, testes de funcionamento da programação do WeatherFox e testes da duração da 

bateria ao hardware desenvolvido. No teste da fiabilidade dos dados meteorológicos, o resultado 

foi satisfatório tendo este sido comprovado pelo IPMA. No teste da consistência da comunicação 

do sistema, também, foi sempre possível obter os resultados, os quais ficaram armazenados no 

web service do sistema. Já no que diz respeito ao funcionamento do WeatherFox, com base na 

alteração das variáveis de configuração a partir do web service desenvolvido, este também obeteve 

o resultado esperado. Por último, no que concerne à duração da bateria, o resultado foi muito 

satisfatório, pois o FoxWeather foi ligado no dia 22/11/2019 e, cerca de quatro meses depois, 

ainda foi possível obter valores da temperatura e da humidade. 

Este projeto contribui para o estado da arte, até porque não existe nenhuma solução 

tecnológica, no terreno, que incentive a prática de atividades desportivas na Serra da Estrela, para 

além dos desportos de Inverno. Ademais, e do nosso conhecimento, não existe nenhuma aplicação 

móvel vocacionada para a prática de desporto que proporcione a consulta, em tempo real, das 

condições climatéricas de uma determinada rota.  

Como melhoria do projeto, perspetiva-se a possibilidade de transformar o sistema 

numa plataforma aberta, permitindo que qualquer utilizador possa adicionar rotas com a 

informação meteorológica, em tempo real, da rota, ao invés de ser apenas o operador do sistema. 

Isto pode acarretar novos desafios, como por exemplo: inserir um sistema de avaliação aberto 

para uma determinada rota, garantindo que o utilizador final obtém dados fidedignos. 

Outra possível melhoria para o projeto em causa poderá configurar a introdução de 

vários parâmetros para uma rota, como por exemplo: nível de dificuldade, tempo necessário para 
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completar a rota, distância da mesma, tipo de rota (e.g., corrida, ciclismo, pedestre), descrição, 

avaliação da rota, direções de condução. Sugere-se, também, como possível melhoria, a hipótese 

de consultar os dados offline, para além de outras funcionalidades, tal como um botão para 

adicionar as rotas favoritas. 

Em termos de dispositivo, como possíveis melhorias, poderiam ser acrescentados 

mais sensores, tal como: pluviómetro, direção do vento, intensidade da luz. Para minimizar os 

custos de operação e de tempo, fica a possibilidade de adicionar um painel solar ao sistema, 

permitindo o carregamento das baterias, o que possibilitaria um tempo de vida praticamente 

ilimitado à bateria do sistema. 
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ANEXO A - CÓDIGO CONTROLADOR DO 
HARDWARE DO SISTEMA, ARDUINO MKR FOX 
1200 

1. #include <ArduinoLowPower.h>   
2. #include <SigFox.h>   
3. #include "DHT.h"   
4. #include "conversions.h"   
5. // Set oneshot to false to trigger continuous mode when you finisched setting 

up the whole flow   
6. #define STATUS_OK     0   
7. #define STATUS_DHT_KO 1   
8. #define DHTPIN 7     // what digital pin we're connected to   
9. #define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321   
10. #define TAMANHO_TABELA_BATERIA 5   
11. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);   
12.    
13. bool oneshot = false;   
14. typedef struct __attribute__ ((packed)) sigfox_message {   
15.   uint8_t status;   
16.   int16_t temperatura;   
17.   uint16_t humidade;   
18.   uint16_t bateria;   
19.   uint8_t lastMessageStatus;   
20.   bool hex = 0;   
21. } SigfoxMessage;   
22.    
23. uint16_t tempoContacto = 120, tempoEspera = oneshot ? 5 : 15, tempoConfig =  o

neshot ? 12 : 120, tempoSemEnviar = tempoContacto;   
24. long ultimaAtualizacao = 0, tempoEsperaMillis, tempoAtual, tempoInicial, tempo

Final, tempoEsperaConfig;   
25. float variacao = oneshot ? 0 : 0;   
26. float tabelaBateria [5][2];   
27. float temperatura, ultimaTemperatura = 3.4028235E+38, bateria, humidade;   
28. byte count = 0;   
29.    
30. // stub for message which will be sent   
31. SigfoxMessage msg;   
32. volatile int alarm_source = 0;   
33.    
34.    
35. void setup() {   
36.   LowPower.attachInterruptWakeup(RTC_ALARM_WAKEUP, alarmEvent0, CHANGE); // in

terropetor que permite acordar arduino no modo deep sleep   
37.   if (oneshot == true) {   
38.     // Wait for the serial   
39.     Serial.begin(115200);   
40.     while (!Serial) {}   
41.   }   
42.   if (!SigFox.begin()) {   
43.     // Something is really wrong, try rebooting   
44.     // Reboot is useful if we are powering the board using an unreliable power

 source   
45.     // (eg. solar panels or other energy harvesting methods)   
46.     reboot();   
47.   }   
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48.    
49.   //Send module to standby until we need to send a message   
50.   SigFox.end();   
51.    
52.   if (oneshot == true) {   
53.     // Enable debug prints and LED indication if we are testing   
54.     SigFox.debug();   
55.   }   
56.    
57.   // Configure the sensors and populate the status field   
58.   dht.begin();   
59.   analogReference(AR_INTERNAL1V0); // sesnor para ler voltagem d bateria   
60.    
61.    
62.    
63. }   
64.    
65. // função inversamente proporcional tempo de espera/nivel de bateria   
66. uint16_t getTempoBateria() {   
67.   for (int i = 0; i < TAMANHO_TABELA_BATERIA; i++)   
68.   {   
69.     if (tabelaBateria[i][0] == roundf(bateria * 10) / 10)   
70.       return tabelaBateria[i][1];   
71.   }   
72.   return 0;   
73.    
74. }   
75.    
76.    
77. // função para iniciar array de 2 dimensões nivel de bateria e tempo de espera

   
78. void initTabelaBateria() {   
79.   for (int i = 0; i < 5; i++) {   
80.     tabelaBateria[i][0] = 2 + i / 10;   
81.     tabelaBateria[i][1] = (5 + 1) * tempoEspera;   
82.   }   
83. }   
84.    
85. // função que envia dados meteorolgicos   
86. void enviaDadosMeteorologicos() {   
87.   msg.temperatura = convertoFloatToInt16(temperatura, 60, -60);   
88.   msg.humidade = convertoFloatToUInt16(humidade, 110);   
89.   bateria = analogRead(ADC_BATTERY) * 3.1 / 1023.0;   
90.   msg.bateria = convertoFloatToUInt16(bateria, 10);   
91.    
92.   if (oneshot) Serial.println("msg.status: "  + String(msg.status) + " humidad

e: " + String(humidade));   
93.    
94.    
95.   SigFox.begin();   
96.   delay(100);   
97.   if (oneshot == true) {   
98.     Serial.println("Temperatura: " + String(msg.temperatura));   
99.     Serial.println("Humidade: " + String(msg.humidade));   
100.     Serial.println("Bateria: " + String(msg.bateria));   
101.     Serial.println("Bateria Volts: " + String(bateria));   
102.     int sensorValue = analogRead(ADC_BATTERY);   
103.     Serial.println( analogRead(ADC_BATTERY) * 9.91 / 1023.0);   
104.   }   
105.    
106.   // Clears all pending interrupts   
107.   SigFox.status();   
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108.   delay(1);   
109.    
110.   SigFox.beginPacket();   
111.   SigFox.write((uint8_t*)&msg, 12);   
112.    
113.    
114.   if (oneshot == true) {   
115.     Serial.println("Status: " + String(msg.lastMessageStatus) );   
116.   }   
117.   bool getConfiguracoes = false;   
118.   if (oneshot == true) Serial.println("millis: " + String(millis()));   
119.    
120.   tempoFinal = millis();   
121.   tempoAtual += oneshot ? tempoFinal : ((tempoFinal - tempoInicial) + t

empoEsperaMillis);   
122.   tempoInicial = millis();   
123.   //ultimosMillis = millis();   
124.   if (oneshot) Serial.println("tempoEsperaConfig: " + String(tempoEsper

aConfig) + " tempoAtual: " + String(tempoAtual) + " tempoFinal - tempoInicial 
: " + String(tempoFinal - tempoInicial));   

125.   if (ultimaAtualizacao == 0 || tempoAtual > tempoEsperaConfig) {   
126.     getConfiguracoes = true;   
127.     if (oneshot == true)  Serial.println("GetCOnfiguracoes: " + String(

getConfiguracoes) );   
128.   }   
129.   if (oneshot == true) Serial.println("GetCOnfiguracoes: " + String(get

Configuracoes) );   
130.    
131.    
132.   msg.lastMessageStatus = SigFox.endPacket(getConfiguracoes);// send bu

ffer to SIGFOX network and wait for a response   
133.   if (oneshot) Serial.println(msg.lastMessageStatus);   
134.   if (msg.lastMessageStatus > 0 && oneshot)  Serial.println("No transmi

ssion");   
135.   else if (oneshot) Serial.println("Transmission ok");   
136.   if (getConfiguracoes) {   
137.    
138.     if (oneshot == true)  Serial.println(SigFox.status(SIGFOX));   
139.     if (oneshot == true) Serial.println(SigFox.status(ATMEL));   
140.     uint8_t response[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0

0 };   
141.    
142.     if (oneshot == true) {   
143.       if (response != nullptr)   
144.         Serial.println("não está a null");   
145.     }   
146.    
147.    
148.     if (SigFox.parsePacket()) {   
149.       if (oneshot == true)  Serial.println("Response from server:");   
150.       int i = 0;   
151.       while (SigFox.available()) {   
152.         if (oneshot == true)    Serial.print("0x");   
153.         int readValue = SigFox.read();   
154.         response[i] = (uint8_t)readValue;   
155.         i++;   
156.       }   
157.    
158.       if (oneshot == true)  Serial.println(response[1], HEX);   
159.    
160.       tempoContacto = combine (response[0], response[1]);   
161.       uint16_t variacaoInt16 =   combine(response[2], response[3]);   
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162.    
163.       if (oneshot) Serial.println("variacao int16: " + String(variacaoI

nt16));   
164.       variacao = convertUInt16ToFloat(variacaoInt16, 30);   
165.       if (oneshot) Serial.println("variacao from server: " + String(var

iacao));   
166.       tempoEspera = combine(response[4], response[5]);   
167.       tempoConfig = combine(response[6], response[7]);   
168.       if (oneshot == true) {   
169.         Serial.println(tempoContacto);   
170.         Serial.println(variacao);   
171.         Serial.println("tempoEspera: " +  String(tempoEspera) + " Tempo

 Config: " + String(tempoConfig));   
172.    
173.       }   
174.    
175.       ultimaAtualizacao = tempoAtual;   
176.       tempoEsperaConfig = ultimaAtualizacao + tempoConfig * 60 * 1000; 

  
177.       if (oneshot) Serial.println("tempoEsperaConfig: " + String(tempoE

speraConfig));   
178.    
179.     } else {   
180.       if (oneshot == true)   Serial.println("Could not get any response

 from the server");   
181.       if (oneshot == true)   Serial.println("Check the SigFox coverage 

in your area");   
182.       if (oneshot == true)  Serial.println("If you are indoor, check th

e 20dB coverage or move near a window");   
183.     }   
184.     if (oneshot == true) Serial.println();   
185.   }   
186.    
187.   SigFox.end();   
188.   if (msg.lastMessageStatus != 1)   
189.     ultimaTemperatura = temperatura;   
190.   else   
191.     tempoSemEnviar += tempoContacto;   
192.    
193.    
194. }   
195.    
196. void loop() {   
197.   delay(2000);   
198.   humidade = dht.readHumidity();   
199.   temperatura = dht.readTemperature();   
200.    
201.    
202.   if (isnan(temperatura) || isnan(humidade)) {   
203.     count++;   
204.     msg.status |= STATUS_DHT_KO;   
205.     if (count < 30)   
206.       return;   
207.   } else   
208.     msg.status = STATUS_OK;   
209.   count = 0;   
210.    
211.    
212.   float diferenca = abs(temperatura - ultimaTemperatura);   
213.   if (oneshot) Serial.println("temperatura: " +  String(temperatura) + 

" ultimaTemperatura: " + String(ultimaTemperatura) + " variacao: " + variacao 
+ " diferenca: " + String(diferenca));   
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214.    
215.   if (isnan(temperatura) || diferenca >= variacao || tempoSemEnviar >= 

tempoContacto) {   
216.     enviaDadosMeteorologicos();   
217.     tempoSemEnviar = 0;   
218.   } else   
219.     tempoSemEnviar += tempoEspera;   
220.    
221.    
222.   uint16_t tempoMinutos = min(tempoContacto, max(tempoEspera, getTempoB

ateria()));   
223.   tempoEsperaMillis = tempoMinutos * 60 * 1000;   
224.    
225.   if (oneshot == true) Serial.println("sleep");   
226.    
227.   if (oneshot) Serial.println("tempoEsperaMillis: " + String(tempoEsper

aMillis));   
228.   oneshot ? delay(/*5 * 60 * 1000*/tempoEsperaMillis) : LowPower.sleep(

(uint32_t) tempoEsperaMillis);   
229.    
230.   if (oneshot == true) Serial.println("sleep2");   
231. }   
232.    
233.    
234. void array_to_string(byte array[], unsigned int len, char buffer[])   
235. {   
236.   for (unsigned int i = 0; i < len; i++)   
237.   {   
238.     byte nib1 = (array[i] >> 4) & 0x0F;   
239.     byte nib2 = (array[i] >> 0) & 0x0F;   
240.     buffer[i * 2 + 0] = nib1  < 0xA ? '0' + nib1  : 'A' + nib1  - 0xA; 

  
241.     buffer[i * 2 + 1] = nib2  < 0xA ? '0' + nib2  : 'A' + nib2  - 0xA; 

  
242.   }   
243.   buffer[len * 2] = '\0';   
244. }   
245.    
246. void reboot() {   
247.   NVIC_SystemReset();   
248.   while (1);   
249. }   
250. void alarmEvent0() {   
251.   alarm_source = 0;   
252. }   
253.    
254. int combine(int a, int b) {   
255.   int times = 1;   
256.   while (times <= b)   
257.     times *= 16;   
258.   return a * times + b;   
259. }   
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ANEXO B - DOCUMENTAÇÃO WEB SERVICE 

Trails4Health  
 

Introdução  

Esta API permite fazer operações de leitura/escrita na base de dados do 

Trails4Helath, nomeadamente nas tabelas onde estão incluídas 4 rotas, trilhos, canais, feeds e 

autenticação. 

 

Visão Geral  

Antes de começar a inserir dados na API é necessário invocar a rota auth/setup onde 

é criado o administrador do sistema, após autenticação no sistema.  

Após a instalação da API ser efetuada, o administrador deve evocar rota 

‘/api/autenticacao/setup’ para se registar no sistema, sendo o nome de utilizador e a palavra-passe 

por defeito ‘sa’ e ‘user’ respetivamente.  

Após o registo o administrador deve alterar a sua password para o fazer deverá entrar 

no sistema através da rota ‘/api/autenticacao/login’ e obter o seu token de autenticação. De seguida 

deverá evocar o endpoint ‘PATCH /api/autenticacao/changecredentials’ passando no corpo da 

mensagem o seu token de autenticação, o novo nome de utilizador e a nova palavra-passe. 

 

Autenticação  

A autenticação é feita através de web tokens. o administrador obtem o token de 

autenticação através da execução do endpoint ‘POST /api/autenticacao/login’, com o nome do 

utilizador e a palavra-passe a serem passados no corpo da mensagem. De seguida o administrador 

pode começar a adicionar ou modificar dados no sistema, passando o token no cabeçalho do 

endpoint pretendido.  
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Códigos de erro  

 
Código Descrição 

500 Erro do servidor, por exemplo objeto inválido 

404 Objeto não existe 

403 Sem token fornecido 

401 Credencias de autenticação inválidas 

 
 Autenticaça o  
 
GET setup  

Caminho: trails4health.herokuapp.com/api/autenticacao/setup  

Descrição 

Regista administrador no web service Trails4Health. 

Resposta de Sucesso 

Nome Valor 

auth true 

 
 
 
GET obtém perfil   

Caminho: trails4health.herokuapp.com/api/autenticacao/me  

Descrição 

Devolve utilizador solicitado estando o id deste no token de autenticação. 

Parâmetros de Cabeçalho 

Nome Descrição 

x-access-token Token de autenticação 

Resposta de Sucesso 

Corpo do tipo Utilizador com exceção da palavra-passe (ver Tabela 13). 

 
 
 

POST entrar no sistema  

Caminho:  trails4health.herokuapp.com/autenticacao/login  
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Descrição 

Autentica utilizador no sistema. 

Corpo 

Nome Descrição Tipo 

username Nome do utilizador String 

password Palavra-passe String 

Resposta de Sucesso 

Nome Descrição Tipo 

auth Indica que o utilizador foi autenticado com 

sucesso 

Boolean 

token 

 

Token de autenticação que permite ao 

utilizador fazer operações no web service 

String 

 

 
PATCH altera credenciais   

Caminho: trails4health.herokuapp.com/api/autenticacao/changecredentials  

Descrição 

Altera credencias do utilizador (nome e palavra-passe). 

Parâmetros de Cabeçalho 

Nome Descrição 

x-access-token Token de autenticação 

Corpo 

Nome Descrição Tipo 

username Novo nome do utilizador String 

password Nova palavra-passe String 

Resposta de Sucesso 

Corpo do tipo Utilizador atualizado com exceção da palavra-passe (ver Tabela 13). 

 trilhos  
 

PUT atualiza trilho 

Caminho:  trails4health.herokuapp.com/api/trilhos/{trilho} 
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Descrição 

Atualiza um trilho existente no sistema. 

Parâmetros de Cabeçalho 

Nome Valor Descrição 

x-access-token  Token de autenticação 

Content-type Application-json Formato do documento 

 Corpo  

Corpo do tipo Trilho (ver Tabela 10). 

Resposta de Sucesso 

Objeto do tipo Trilho atualizado. 

 
 

GET obtém trilhos  

Caminho:  trails4health.herokuapp.com/api/trilhos/  

Descrição 

Devolve todos os trilhos do sistema assim como os canais associados e os dois 

últimos registos meteorológicos associados a cada canal. 

Resposta de Sucesso 

Matriz de objetos do tipo Trilho. 

 

 

POST adiciona trilho 

Caminho:  trails4health.herokuapp.com/api/trilhos 

Descrição 

Adiciona um novo trilho ao sistema. 

Parâmetros de Cabeçalho 

Nome Valor Descrição 

x-access-token  Token de autenticação 

Content-type Application-json Formato do documento 

Corpo  

Corpo do tipo Trilho (ver Tabela 10). 

Resposta de Sucesso 

Objeto do tipo Trilho criado. 
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GET obtém trilho  

Caminho:  trails4health.herokuapp.com/api/trilhos/{trilho} 

Descrição 

Devolve todos os registos meteorológico associados ao trilho. 

Parâmetros de Cabeçalho 

Nome Valor Descrição 

x-access-token  Token de autenticação 

Content-type Application-json Formato do documento 

Parâmetros de Consulta 

Nome Descrição 

start Data de início em milissegundos desde a era Unix [50] 

end Data de fim em milissegundos desde a era Unix [50] 

results Número de dados a devolver por canal até 8000 resultados 

timescale Intervalo de tempo em minutos entre os registos meteorológicos  

Resposta de Sucesso 

Objeto do tipo trilho (ver Tabela 10). 

 

 

GET obtém variáveis de configuração de ponto monitorizado 

Caminho:  trails4health.herokuapp.com/api/canais ?hardware_id={hardware_id} 

Descrição 

Devolve variáveis de configuração do canal (ponto monitorizado) que está associado 

ao dispositivo WeatherFox passado nos parâmetros de consulta. A resposta é em hexadecimal, 

com dois bytes para cada variável. A ordem das variáveis é: tempo máximo sem contacto, 

variação de temperatura, tempo de espera e tempo de obtenção de variáveis, exemplo: ‘0078 0000 

000f 0168’. 

Resposta de Sucesso 

A resposta é em hexadecimal, com dois bytes para cada variável. A ordem das 

variáveis é: tempo máximo sem contacto, variação de temperatura, tempo de espera e tempo de 

obtenção de variáveis, exemplo: ‘0078 0000 000f 0168’. 
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GET obtém canal  

Caminho:  trails4health.herokuapp.com/api/canais/{channelID} 

Descrição 

Devolve todos os registos meteorológico associados ao canal . 

Parâmetros de Cabeçalho 

Nome Valor Descrição 

Content-type Application-json Formato do documento 

Parâmetros de Consulta 

Nome Descrição 

start Data de início em milissegundos desde a era Unix [50] 

end Data de fim em milissegundos desde a era Unix [50] 

results Número de dados a devolver por canal 

timescale Intervalo de tempo em minutos entre os registos meteorológicos  

Resposta de Sucesso 

Objeto do tipo canal (ver Tabela 11). 

 

 

POST adiciona canal  

Caminho:  trails4health.herokuapp.com/api/canais 

Descrição 

Adiciona um novo canal (ponto de monitorização) ao sistema. 

Parâmetros de Cabeçalho 

Nome Valor Descrição 

x-access-token  Token de autenticação 

Content-type Application-json Formato do documento 

Corpo  

Corpo do tipo Canal (ver Tabela 11). 

Resposta de Sucesso 

Objeto do tipo canal criado. 
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GET obter todos os canais  

Caminho:  trails4health.herokuapp.com/api/canais 

Descrição 

Devolve todos os canais do sistema. 

Resposta de Sucesso 

Matriz de objetos do tipo canal com a exceção dos feeds (ver Tabela 11) . 

 

 

PUT atualizar canal 

Caminho:  trails4health.herokuapp.com/api/canais/{channelID} 

Descrição 

Atualiza um canal existente no sistema. 

Parâmetros de Cabeçalho 

Nome Valor Descrição 

x-access-token  Token de autenticação 

Content-type Application-json Formato do documento 

Corpo  

Corpo do tipo Canal (ver Tabela 11). 

Resposta de Sucesso 

Objeto do tipo canal atualizado. 

 

 

GET obter feeds (registos meteorológicos) 

Caminho:  trails4health.herokuapp.com/api/feeds 

Descrição 

Devolve todos os registos meteorológicos do sistema. 

Resposta de Sucesso 

Matriz de objetos do tipo canal com a exceção dos feeds (ver Tabela 11) . 
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POST adicionar feed  

Caminho:  trails4health.herokuapp.com/api/feeds 

Descrição 

Insere um registo meteorológico no ponto associado, sendo a associação feita pelo 

campo ‘hardware_id’ que identifica o dispositivo de monitorização. 

Parâmetros de Cabeçalho 

Nome Valor Descrição 

x-feeds-api-key  Chave necessária para adicionar registos 

meteorológicos no sistema 

Content-type Application-json Formato do documento 

Corpo  

Corpo do tipo feed (ver Tabela 12), sendo que os valores da temperatura, humidade 

e bateria estão codificados em formato de inteiro de 16 bits. 

Resposta de Sucesso 

Objeto do tipo feed criado. 
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