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Encandeamento solar rodoviário

• Ocorre repentinamente ao 
mudar de direção ou 
mantém-se ao longo de um 
troço

• Diminuição acentuada de 
visão do ambiente

• Afeta a perceção de 
obstáculos, veículos, peões…

• Pode provocar cegueira 
temporária



Encandeamento solar rodoviário

• Ocorre sempre que o Sol 
entra no campo de visão do 
condutor

• Mais forte quando mais 
próximo da linha de visão

• Mais frequente ao início e ao 
fim do dia

• Mais frequente em certas 
estações do ano

• Mais frequente em certos 
troços de estrada



• É uma varíavel espácio-temporal, 
dependendo de:

• hora do dia

• dia do ano

Encandeamento solar
rodoviário

Posição do Sol no céu
Direção dos raios solares
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• É uma varíavel espácio-temporal, 
dependendo de:

• hora do dia

• dia do ano

• localização

• direção de condução

• declive

• sombra local

• nuvens locais 
Anulação do encandeamento
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Como calcular a ocorrência de  encandeamento 
solar rodoviário?

• É uma varíavel espácio-temporal, calculável a partir de :

• hora do dia
• dia do ano

• localização
• direção de condução
• declive

• sombra local
• nuvens locais Não calculável

Shapefile com as vias

LiDAR

Fórmulas Astronómicas



Área de estudo



Pré-processamento (1 e 2)



Pré-processamento (3)



Pré-processamento (telhas finais)



Altura dos olhos do condutor em veículos 
ligeiros e pesados

Segundo a AASHTO- American Association of 
State Highway and Transportation Officials



Pré-processamento (telhas finais)

6 grelhas guardadas para cada troço circulável da área de estudo



Algoritmo U-Glare

Cálculo das sombras

Road



Algoritmo U-Glare

TESTE DE ENCANDEAMENTO

|AzSol – AzLinhaVisão|< FOVxy/2  AND |ElevSol – DecliveLinhaVisão|< FOVz/2 

AzEstrada SlopeEstrada



Produtos

• Glare maps para cada troço em 
ambas as direções para todas as 
épocas em que há encandeamento 
nalguma zona do troço rodoviário

Somas de glare maps horários

Cada localização do mapa indica se naquele 
ponto àquela hora há ou não potencial 

encandeamento solar*

*não conta com a nebulosidade



Produtos

• Glare maps para cada troço em 
ambas as direções para todas as 
épocas em que há encandeamento 
nalguma zona do troço rodoviário

• Matriz temporal de cada troço



Produtos

• Matriz temporal de cada troço serve:
• para índice dos glare maps do troço (ex. glaremap_35_9 só existe se o elemento (9,35) 

da matriz tiver o valor de ‘glare’- dia 35 (4 de Fevereiro), 9h da manhã

• para estudos de vulnerabilidade geral do troço

9

35



Produtos

• Matriz temporal de cada troço serve:
• para índice dos glare maps do troço

• para estudos de vulnerabilidade geral 

do troço a determinada hora

Vulnerabilidade a encandeamento
nas horas de ponta na 2ª circular 

(dias por ano)



Produtos

• Matriz temporal de cada troço serve:
• para índice dos glare maps do troço

• para estudos de vulnerabilidade geral 

do troço a determinada hora

Representação dupla das vias circuláveis em dois sentidos



Considerando as nuvens

• Posição das nuvens no céu é imprevisível

• Considerou-se a percentagem de dias de céu encoberto por mês
% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

overcast 35 33 32 28 25 15 5 8 20 35 33 39

Fonte: Weather Spark



Obrigada !!


